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RESUMO 

 
Esta pesquisa, vinculada à linha de pesquisa Práticas Docentes e Formação Profissional e ao Grupo de 
Pesquisa Contextos da Educação da Criança da Universidade do Vale do Itajaí, surgiu com a 
elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica brasileira, na qual a 
Educação Infantil foi inclusa. Diante de várias versões do documento, questiona-se sobre as 
continuidades e as descontinuidades nas versões da BNCC. Dessa forma, propôs-se como objetivo 
geral analisar quais as continuidades e as descontinuidades nas versões da BNCC para a Educação 
Infantil. Para alcançá-lo, os objetivos específicos delineados foram: apresentar o contexto de 
influência na produção do texto das versões da BNCC; verificar as continuidades e as 
descontinuidades presentes no processo de construção do documento para a Educação Infantil; 
caracterizar qual o papel da brincadeira apresentado em cada versão da BNCC para essa etapa de 
ensino. A coleta e a análise dos dados ocorreram em duas fontes: as fontes primárias, definidas pelos 
documentos oficiais do Governo, mais especificamente no capítulo da Educação Infantil e nos 
elementos introdutórios de cada versão da BNCC; e as fontes secundárias, encontradas em sites, blogs 
e páginas de redes sociais na internet. A pesquisa fundamenta-se nas ideias de Ball (2011, 2014) e nos 
contextos de influência e de produção do texto da Abordagem do ciclo de políticas de Ball e Bowe, 
conforme Mainardes (2006), que apresenta os diversos contextos na elaboração e na aplicação de 
políticas públicas educacionais, servindo para a interpretação crítica do processo de formulação de 
políticas educacionais, baseado na análise do discurso de Foucault. Constatou-se que há uma rede de 
interesses econômicos e políticos em torno da BNCC e que o currículo brasileiro nas últimas versões 
da Base foi disputado por quatro grupos: os neoliberais, os neoconservadores, os populistas 
autoritários e um grupo composto por uma fração particular da classe média que compreende técnicos 
e outros profissionais comprometidos com as reformas na educação. A pesquisa mostra que não se está 
diante de um documento curricular construído de forma contínua e democrática como dizem os 
discursos do MEC e da Rede do Movimento pela Base. Ao longo dos capítulos, evidenciam-se as 
continuidades e as descontinuidades nas versões da BNCC para a Educação Infantil, tendo, cada 
versão, a intenção de formar um sujeito com uma determinada subjetividade. Os resultados apontam 
que a principal continuidade em todas as versões da BNCC foi a proposta de uma base curricular para 
a Educação Básica incluindo a Educação Infantil. Já, dentre as muitas descontinuidades, pode-se citar:  
a equipe de elaboração do documento; o papel do Movimento pela Base, que passa de apoiador nas 
primeiras versões a gerenciadores da Base na versão final; o endereçamento das capas das versões; os 
princípios orientadores das versões e a concepção de currículo para a Educação Infantil; a organização 
curricular da Educação Infantil; o papel da brincadeira. Na versão final, as descontinuidades apontadas 
mostram uma proposta curricular alinhada ao projeto de sociedade capitalista, com a subjetividade 
enunciada para a criança como empreendedora de si. Isso faz refletir sobre possibilidades de fuga e de 
construção de um caminho diferente, visto que professores são atores políticos capazes de tradução. 
São nessas linhas de fuga que se gesta a “Pedagogia do impossível”, de forma a marcar a perspectiva 
do olhar desta pesquisa e para além dela, de promover uma reflexão sobre a pedagogia e a infância. 
Nesse sentido, pensa-se na pedagogia como uma micropolítica que possibilite devires, que instaure a 
pedagogia como arte de viver; uma educação que encarne a criança porvir, a palavra porvir e o tempo 
porvir; uma escola preservada das demandas capitalistas, um lugar de tempo livre para a experiência 
de cada criança; uma criança que seja estudante, e não aluno, alguém que cultive a atenção, capaz de 
experiência e de pensamento; um professor que ignore as respostas e o caminho, mas que leve as 
crianças à sensibilidade e à experiência. Enfim, a resistência intencional é o que se propõe para os 
professores, que eles atuem nas políticas e não aceitem a dessubjetivação, a performatividade 
gerencialista.  
 
Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Continuidades e descontinuidades da 
BNCC. Educação Infantil. Política educacional.  
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ABSTRACT 

 
This research, linked to the line of research Teaching Practices and Vocational Education and to the 
Research Group Contexts of Education of the Child of the University of Vale do Itajaí, first came 
about with the elaboration of a National Common Curricular Base (known as BNCC) for Brazilian 
Basic Education, in which Early Childhood Education was included. Faced with several versions of 
the document, we have enquired into the continuities and discontinuities in the BNCC versions. Thus, 
the main objective of this work was to analyze the continuities and discontinuities in the versions of 
the BNCC for Early Childhood Education. The specific objectives outlined to achieve this were: to 
present the context of influence in the production of the text of the BNCC versions; to verify the 
continuities and discontinuities present in the process of construction of the document for Early 
Childhood Education; and to characterize the role of play in each version of the BNCC for this 
teaching stage. The data collection and analysis occurred in two sources: primary sources, consisting 
of official government documents, more specifically the chapter on Early Childhood Education and 
the introductory elements of each version of the BNCC; and secondary sources, consisting of websites, 
blogs and social networking sites on the internet. The research is based on the ideas of Ball (2011, 
2014) and on the contexts of influence and production of Ball and Bowe’s Policy cycle approach, 
according to Mainardes (2006), which presents the different contexts in the elaboration and application 
of education public policies, serving for the critical interpretation of the process of education policy 
formulation, based on Foucault’s discourse analysis. We found that there is a network of economic 
and political interests around the BNCC, and that the Brazilian curriculum, in the last versions of the 
BNCC, was disputed by four groups: neoliberals, neoconservatives, authoritarian populists and a 
group composed of a particular fraction of the middle class that includes technicians and other 
professionals committed to educational reforms. The research shows that we are not dealing with a 
curriculum document constructed in a continuous and democratic way, as is claimed by the discourses 
of the Ministry of Education and the Network of Movement pro Base (Movimento pela Base). 
Throughout the chapters, the continuities and discontinuities in the BNCC versions are highlighted, 
with each version aimed at educating a subject with a certain subjectivity. The results indicate that the 
main continuity in all the versions of the BNCC was the proposal of a curricular basis for Basic 
Education that includes Early Childhood Education. In relation to the many discontinuities, those we 
found include: the document elaboration team; the role of the Movement for the Base, which shifts 
from being a supporter in the first versions to managers of the Base in the final one; the address on the 
covers of the versions; the guiding principles of the versions and the curriculum conception for Early 
Childhood Education; the curricular organization of Early Childhood Education; and the role of play. 
In the final version, the indicated discontinuities show a curricular proposal aligned with the project of 
capitalist society, with the subjectivity enunciated for the child as an entrepreneur of self. This leads us 
to reflect on the possibilities of not following the curricular proposal and constructing a different path, 
since teachers are the political actors capable of translating the proposal into action. It is in these 
different path that the “Pedagogy of the impossible” is born, in order to mark the perspective of this 
research and beyond that, to promote a reflection on pedagogy and childhood. Thus, pedagogy is seen 
as a form of micropolitics that enables the becoming, establishing pedagogy as an art of living; an 
education that embodies the child to come, the word to come and the time to come; a school preserved 
from capitalist demands, a place of free time for each child’s experience; a child who is a student, not 
a pupil, a person who cultivates attention, capable of experience and thinking; a teacher who ignores 
the answers and the path, but who fosters in children sensitivity and experience. In short, intentional 
resistance is what is proposed for teachers, that they fight for policies and do not accept 
desubjectivation, managerial performativity. 
 
Keywords:  National Common Curricular Base - BNCC. Continuities and discontinuities of the 
BNCC. Early Childhood Education. Education policies. 
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1 O PROBLEMA E O CAMINHO DA PESQUISA 

Que somente onde estás, tudo seja sempre infância. 

Então, tu és tudo, és inexpugnável  

Walter Benjamin 
 

A infância é potencialidade proclamada como invencível, como mostra Benjamin 

(apud SCHÉRER, 2009, p. 197) na adaptação do verso Goethiano. Neste trabalho, 

afirmaremos essa infância, que é estrangeiridade, força, presença e afirmação de vida 

(KOHAN, 2007). A infância, como um bloco, preservada e resistente, coroa o processo do 

devir-criança, e, juntos, formam arranjos coletivos de enunciação (SCHÉRER, 2009), tendo, 

na criança que nasce, a possibilidade de renovação e de recriação do mundo (BARBOSA, 

2014). Concebemos a infância em um abraço às múltiplas formas de infâncias e de crianças, 

de modo a valorizar o que ela é e deixar extravasar sua potência da forma mais livre possível. 

Nessa infância radiante, a criança é concebida como devir-criança, é abertura para o 

novo e sabe usufruir dos instantes, interrompe a história e, como ator social, cria e recria o 

mundo por meio da brincadeira. Brincadeira que é ação, que é linguagem, pela qual a criança 

se expressa, experimenta sensações e aprende por si. A brincadeira é ócio criativo, é tempo 

livre, que ocorre em uma temporalidade que não é a do tempo cronológico, é um tempo 

aiónico (KOHAN, 2007), que não pode ser medido – é marcado pela intensidade. Brincadeira 

é a experiência vislumbrada por Larrosa (2016), como aquilo que nos passa, que nos acontece 

e nos toca, que é travessia e perigo, algo que só os sentidos daquele que está brincando pode 

proporcionar.  

Por meio da brincadeira, a criança interpreta criativamente a ação dos adultos, de 

forma a produzir a cultura de pares e criar a cultura infantil (CORSARO, 2011). Assim sendo, 

podemos dizer que a brincadeira é criação. Kohan (1999, p. 72) afirma que “[...] tudo o que as 

crianças necessitam é que as deixamos criar. Impor-lhes nossas criações e ainda nosso modo 

de criar é impor-lhe uma experiência alheia do mundo e impedir-lhe de desenvolvê-la de 

maneira própria”. Ao possibilitar a brincadeira como uma experiência, ocorre a experiência 

mimética da criança, como nos diz Benjamin (2009): 

[...] hoje talvez se possa esperar uma superação efetiva daquele equívoco básico que 
acreditava ser a brincadeira da criança determinada pelo conteúdo imaginário do 
brinquedo, quando, na verdade, dá-se o contrário. A criança quer puxar alguma coisa 
e torna-se cavalo, quer brincar com areia e torna-se padeiro, quer esconder-se e 
torna-se bandido ou guarda. (BENJAMIN, 2009, p. 93). 
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Esse mimetismo demonstra a capacidade de autoria da criança e está em convergência 

com o devir concebido por Deleuze, como o espaço liso que permite passagens (CASTRO, C. 

M. de, 2010), intenso, que escapa a qualquer forma de controle. Está, ainda, ligado a uma 

linha de força comum que vai da criança ao mundo (SCHÉRER, 2009) e ainda não foi cortada 

pela educação. “Para Benjamin, talvez não exista nenhuma função superior do humano que 

não seja, decisivamente, codeterminada por esta faculdade mimética que tem na brincadeira 

infantil a sua escola” (CASTRO, C. M. de, 2010, p. 224). Essa experiência – que escapa a 

toda forma de identificação e regulamentação, um acontecimento, uma potência que resiste ao 

controle, que cria novos inícios – chamamos de “brincadeira”. 

Foi com essa imagem de criança, a qual ao brincar recria o mundo e afirma a vida, 

que, no momento que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) começou a ser discutida 

nos municípios brasileiros, eu, como professora de Educação Infantil, iniciei o 

acompanhamento da construção do documento. Atenta ao currículo para as crianças, 

participei de encontros para debates e contribuições à base no município em que sou efetiva e 

palestras para análise crítica do conteúdo e da forma de conduta da elaboração do documento. 

Em nenhum momento ouvi ou li alguma discussão sobre as continuidades e as 

descontinuidades que as versões apresentavam para a Educação Infantil. Os contextos da 

influência e da produção do texto – que se deu em um momento de crise política e troca de 

Presidente da República no Brasil, de Ministros de Educação e de demais cargos políticos, 

que conduziam à construção da Base, bem como a consciência de que cada grupo que 

coordenou a elaboração da BNCC tem suas ideias e, com isso, constrói o currículo de forma a 

priorizar alguns aspectos – levaram-me a questionar quais as continuidades e as 

descontinuidades em cada versão da Base para a Educação Infantil. 

A BNCC é um documento normativo do currículo das escolas e das práticas 

pedagógicas; assim, é uma produção curricular derivada de um projeto de educação para a 

sociedade brasileira. Foi construída após ampla defesa de diversos documentos legais, os 

quais a previam (BRASIL, 2017a). A base é, desse modo, uma política curricular educacional. 

Por política, compreendemos “[...] um poderoso instrumento de retórica, ou seja, formas de 

falar sobre o mundo, caminhos de mudança do que pensamos sobre o que fazemos” (BALL, 

2011, p. 13). É uma declaração de como se deve proceder para resolver um problema, mas 

que pode ser simbólica, apenas para mostrar que uma política foi formulada. Ball (2011) 

considera que, no caso das políticas educacionais, em geral, são pensadas e escritas para uma 

escola ideal, sem levar em consideração as desigualdades e as capacidades.  
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Políticas são flexíveis, mutáveis, e estão sujeitas à interpretação e à tradução. Kohan 

(2007, p. 93) acrescenta que a política é, de “uma vez só”, macro e micro. Macropolítica 

como o espaço do estado, dos segmentos molares, concêntricos, que constitui uma polícia. A 

micropolítica como espaços moleculares, onde as binaridades vêm de multiplicidades, que 

nega a polícia, e é de fato igualitária e democrática. É o governo dos incompetentes, a ruptura 

frontal com a lógica da desigualdade dominante nas instituições. Assim, uma micropolítica 

não define uma educação que transforme a infância, “[...] uma micropolítica gera novas 

potências infantis, devir-criança, infantilar” (KOHAN, 2007, p. 93).  A BNCC é um exemplo 

de que as micropolíticas atuam com a macropolítica, pois, no jogo político, há diversos atores 

que fazem suas atuações de acordo com os princípios e os interesses dos grupos que 

representam.  

Desde o início da proposta de elaboração da Base Nacional Comum, havia dois grupos 

que dominavam a defesa pela Base: o Grupo da Campanha do Direito Nacional de Educação, 

juntamente às Associações de professores de História e Química; e o Grupo de Gestores da 

educação e empresariais. De outro lado, agia um grupo contrário à elaboração de uma Base 

Nacional. O que queremos evidenciar é que, na formulação de uma política, não há atuação 

somente da macropolítica em determinar a governamentalidade, mas há, também, a da 

micropolítica, o qual disputa espaços e/ou resiste às formações discursivas. A BNCC carrega 

essas disputas entre os grupos empresariais e intelectuais críticos comprometidos com a 

justiça social. Esses atores da política caracterizam-se, nas palavras de Ball, Maguire e Braun 

(2016, p. 75), como “[...] narradores, empreendedores, pessoas externas, negociantes, 

entusiastas, tradutores, críticos e receptores”, cada qual com seu trabalho com a política; no 

entanto, alguns combinam diferentes papéis. Assim sendo, olharemos, neste trabalho, a 

atuação política de atores e de grupos de acordo com a teoria de Ball, Maguire e Braun 

(2016), a qual evidencia o desempenho dos envolvidos em vez de uma simples criação e 

implementação de políticas educacionais. 

A versão preliminar da BNCC foi lançada pelo Ministério da Educação (MEC), 

intitulada Por uma política curricular para a Educação Básica: contribuição ao debate da 

Base Nacional Comum a partir do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento (BRASIL, 

2014a). De acordo com essa versão, em conformidade com os marcos legais, especialmente 

considerando as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), no período de 2009 a 2014, 

iniciou-se a elaboração da proposta da BNCC, com reuniões, encontros e seminários. 
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Segundo a linha do tempo do processo de construção da Base apresentada pelo 

Conselho Nacional de Educação - CNE (BRASIL, 2017d), na sequência, em maio de 2016, 

considerando as contribuições recebidas, o MEC disponibilizou a segunda versão da BNCC. 

Entre junho e setembro de 2016, o texto do documento foi debatido por professores e gestores 

em seminários estaduais. Após o debate, o Conselho Nacional de Secretários de Educação 

(Consed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) entregaram 

ao MEC o Relatório de Contribuições, com base em análise realizada por pesquisadores da 

Universidade de Brasília (UnB) para a elaboração da terceira versão. Em abril de 2017, o 

MEC entregou a terceira versão da BNCC, que seguiu para apreciação do CNE. Em 

continuidade ao processo, de junho a setembro de 2017, o CNE realizou audiências públicas. 

De outubro a dezembro de 2017, o CNE emitiu Parecer sobre a BNCC, e este foi homologado 

em 20 de dezembro do mesmo ano (BRASIL, 2017e), pelo Ministro da Educação, José 

Mendonça Filho. 

A construção da BNCC deu-se em uma arena onde muitas forças se combateram e 

algumas saíram vitoriosas, pois conseguiram incorporar suas ideias no documento – sem, 

contudo, eliminar as vencidas, apenas as silenciaram na jogada política que continuou. Diante 

desse caminho turbulento, a presente pesquisa abrange a análise de todas as versões 

construídas, desde o documento preliminar, passando pelas três versões elaboradas e pela 

versão final. A pesquisa partiu da seguinte questão: Quais são as continuidades e as 

descontinuidades nas versões da BNCC para a Educação Infantil?  

A análise ocorreu no capítulo da Educação Infantil e nos elementos introdutórios de 

cada versão. Nos elementos introdutórios, estão os textos sobre a construção da BNCC no 

Brasil, os quais contêm os marcos legais e o processo de construção do documento; os 

princípios e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento; a organização das etapas de 

escolarização; os campos de experiências; os temas integradores. Na terceira versão e na 

versão final, suprimiram-se alguns textos, como o referente aos campos de experiência e o 

papel dos movimentos sociais na conquista dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento; 

e acrescentaram-se os textos sobre as competências gerais, sobre o pacto Inter federativo e a 

implementação da base. 

Essa versão final está disponibilizada no Portal da Base e a sua visualização é 

compartimentada, sendo possível escolher somente os objetivos por grupos de idades, sem 

acessar o documento como um todo e sem ver a relação dos objetivos de aprendizagem com 
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os Campos de Experiências e Direitos de Aprendizagem dos quais deveriam derivar. Tal 

procedimento parece ser mais uma estratégia de endereçamento (ELLSWORTH, 2001). 

A presente pesquisa fundamenta-se nos estudos de Ball (2011, 2014) sobre os 

contextos de influência e de produção do texto, da Abordagem do ciclo de políticas 

(MAINARDES, 2006). Esta apresenta os diversos contextos na elaboração e na aplicação de 

políticas públicas educacionais, os quais servem para a interpretação crítica do processo de 

formulação de políticas educacionais, desde sua formulação inicial, baseada na análise do 

discurso de Foucault (2016).  A Abordagem do ciclo de políticas (MAINARDES, 2006, p. 50) 

indica que “[...] o foco da análise de políticas deveria incidir sobre a formação do discurso da 

política e sobre a interpretação ativa que os profissionais que atuam no contexto da prática 

fazem para relacionar os textos da política à prática”.  

A Abordagem do ciclo de políticas é formada por cinco contextos: Contexto de 

influência, Contexto da produção de texto, Contexto da prática, Contexto dos resultados ou 

efeitos e Contexto de estratégia política. Apesar de uma política envolver todos os contextos, 

que são móveis e compostos de macropolítica e micropolítica, analisaremos, nesta pesquisa, 

os dois primeiros, os quais se referem à formação do discurso da política, visto que a BNCC 

está sendo implementada a partir de 2018, não sendo possível, ainda, avaliar os outros 

contextos. 

Cabe dizer também que a análise do Ciclo de políticas é contínua, com contextos inter-

relacionados, é dinâmico e flexível, não tem uma dimensão temporal ou sequencial, nem são 

lineares. Ball, segundo Mainardes, Ferreira e Tello (2011), fez adaptações a essa abordagem 

de análise de políticas e, mais recentemente, tem enfatizado o processo histórico das políticas 

investigadas, as mudanças na economia e o papel do Estado, das redes sociais e das políticas e 

o seu impacto sobre as classes sociais. Assim, a presente análise busca acompanhar o 

movimento de evolução de estudo das políticas educacionais. Mainardes, Ferreira e Tello 

(2011) afirmam que 

[...] a análise de documentos de políticas não é algo simples, mas demanda 
pesquisadores capazes de identificar ideologias, interesses, conceitos empregados, 
embates envolvidos no processo, e vozes presentes e ausentes, entre outros aspectos. 
A política como discurso estabelece limites sobre o que é permitido pensar e tem o 
efeito de distribuir “vozes”, uma vez que somente algumas vozes serão ouvidas 
como legítimas e investidas de autoridade. (MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 
2011, p. 157). 

Nesse sentido, esta pesquisa teve um grande desafio, devido à complexidade em 

analisar uma política como a BNCC, que se torna um regime de verdade, disputada entre 
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grupos de competidores (APPLE, 2018), com textos produzidos por múltiplas influências e 

agendas, envolvendo negociações dentro do Estado e do processo de formulação de política. 

Entretanto, apesar do desafio, há, de nossa parte, um compromisso com a teoria, com a 

produção do conhecimento, que, nas palavras de Ball (2011, p. 95), deveria esforçar-se para 

“[...] minar o poder, engajar-se na luta, revelar e descobrir o que é mais invisível e insidioso 

nas práticas dominantes”. Nesse sentido, a Figura 1 a seguir mostra os contextos e seus itens, 

que deram luz às análises realizadas nesta pesquisa. 

Figura 1 - Contextos de influência e produção de texto da Abordagem do ciclo de políticas 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em Mainardes (2006) e Mainardes, Ferreira e Tello (2011). 
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No contexto de influência, as políticas públicas educacionais são iniciadas e os 

discursos são construídos. Nessa perspectiva, analisam-se antecedentes e pressões que 

levaram à política específica, incluindo fatores econômicos, sociais e políticos. Há, ainda, a 

influência de grupos e de movimentos sociais (MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 2011) e 

a migração de política por meio da globalização. Além do contexto contemporâneo, é preciso 

considerar antecedentes históricos, para dar luz aos motivos que fizeram surgir a política. 

No contexto de produção de texto, os textos políticos são articulados com linguagem 

de interesse público, divulgados em propagandas, pronunciamentos e comentários. Esse 

contexto também se refere ao exame do conteúdo da política e das preposições que 

fundamentam ou estão subjacentes às políticas (MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 2011), 

o qual envolve as análises dos objetivos da política, os valores implícitos e explícitos, os 

silêncios, bem como as ideias e os conceitos explicitados. 

Cabe dizermos que Foucault (2016) define discurso como aquilo pelo que se luta, o 

poder do qual queremos nos apoderar. Discurso como um conjunto de práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falamos, práticas que obedecem a regras. Casanova (2017) 

explicita essas regras com base no Método Arqueológico: discurso – um conjunto de 

enunciados que se apoia em um mesmo sistema de formação; enunciado – compreende um 

campo de elementos que pertence a uma formação discursiva; formação discursiva – revela as 

regularidades de uma prática discursiva: conceitos (como os enunciados podem estar 

ligados?), modalidades enunciativas (quem fala, de que lugar fala?), objetos (de onde os 

enunciados podem ter surgido) e estratégias (quais são os temas e as teorias?). Os discursos 

fazem parte do processo de subjetivação do homem e ligam-se ao desejo e ao poder. Portanto, 

tentaremos operar com o conceito de discurso de Foucault que embasa a Abordagem do ciclo 

de políticas de Ball. Nesse sentido, buscaremos escavar as seguintes questões: Que 

enunciados são esses que disputam o poder de verdade? Que enunciados se sobrepõem ao 

outro? Quais enunciados vão sendo silenciados no jogo político? 

Analisaremos, assim, os itens de cada contexto, que são conjunto de enunciados que 

formam os discursos, a partir de buscas em sites do Governo, do Movimento pela Base, de 

fundações e de institutos que formam a rede do Movimento, bem como sites de divulgação 

sobre Educação, a fim de conhecer e de compreender o contexto de influência na produção do 

texto da base. Essas buscas referentes ao contexto de influência levaram a documentos 

internacionais que definem competências e terminologias curriculares, vídeos, propagandas, 

publicação de pesquisas encomendadas por fundações, materiais de divulgação e incentivo à 
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participação e à implementação da base, pareceres de especialistas, manifestações acadêmicas 

contrárias à BNCC, entre outros. Todo esse aparato não discursivo que constituem parte dos 

diferentes discursos enunciam o que é possível ser dito, o que é possível existir e o que é 

possível aparecer e desaparecer na formulação da política. 

 Do conjunto de informações no contexto de influência na produção do texto da 

BNCC, foi exequível a elaboração da Rede do Movimento pela Base, que permitiu analisar as 

vozes que ganharam espaço na política educacional brasileira a partir da terceira versão da 

base. As redes políticas são definidas por Ball (2014), como um tipo de social novo, formado 

por pessoas com interesses econômicos semelhantes que propõem soluções para problemas 

sociais e constituem uma nova forma de governança, colocando, na jogada política, atores que 

disputam os discursos no processo da política. A Rede do Movimento pela Base possibilitou 

compreender a influência do movimento na elaboração da BNCC e a mudança discursiva 

durante o processo de construção do documento. 

Em seguida, a análise documental foi realizada por meio de leitura dos elementos 

introdutórios e capítulo da Educação Infantil em cada uma das versões da BNCC, a fim de 

verificarmos as continuidades e as descontinuidades na elaboração do documento. Elementos 

discursivos que constituem as práticas pedagógicas e são importantes para compreender as 

continuidades e as descontinuidades na política educacional foram analisados em cada versão, 

como: Contexto político; Equipe de elaboração da BNCC; Capa do documento; Princípios 

e/ou fundamentos pedagógicos da BNCC; Currículo da Educação Infantil; Organização da 

Educação Infantil e o Papel da brincadeira. 

Verificar e caracterizar qual é o papel da brincadeira em cada versão da base é 

fundamental para a análise das continuidades e das descontinuidades nas versões da BNCC 

para a Educação Infantil, visto que a brincadeira é a linguagem da criança, que dá vida à 

Educação Infantil. Optamos por olhar a brincadeira como algo abrangente, da qual fazem 

parte as interações, as experiências e as vivências da criança. 

Utilizamos o buscador do programa Adobe Reader (PDF) para localizar a palavra 

“brincadeira” em cada versão, visto que brincadeira é um conceito caro à Educação Infantil e 

à esta pesquisa. Após identificarmos e marcarmos todas as ocorrências da palavra buscada, 

selecionamos o parágrafo em que ela ocorreu para futura análise do contexto em que é citada 

e do uso naquele momento. Rastreamos, também, a palavra “competências” em todas as 

versões, a fim de verificarmos o enunciado que ganhou poder de verdade na relação com a 

mudança de discursos durante o processo de construção da base. As competências gerais 
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surgiram na terceira versão da base e permaneceram na versão final como finalidade da 

Educação Básica. 

 Todo esse caminho analítico foi necessário para alcançarmos o objetivo geral desta 

pesquisa: analisar quais as continuidades e as descontinuidades nas versões da BNCC 

para a Educação Infantil. 

Propomos, desse modo, como objetivos específicos para este estudo: 

ü Apresentar o contexto de influência na produção do texto das versões da BNCC.  

ü Verificar as continuidades e as descontinuidades presentes no processo de construção 

do documento para a Educação Infantil.  

ü Caracterizar qual o papel da brincadeira apresentado em cada versão da BNCC para a 

Educação Infantil.  

Com base nos dados recolhidos e na análise dos contextos de influência e de produção 

de texto, organizamos os resultados obtidos em capítulos, além da presente introdução e das 

considerações. 

O segundo capítulo, intitulado Influências na produção do texto das versões da BNCC, 

aborda o contexto de influência na produção do texto da Base. O terceiro capítulo – 

Continuidades e descontinuidades nas versões da BNCC para a Educação Infantil – visa 

apresentar as continuidades e as descontinuidades presentes no processo de construção das 

versões da BNCC para a Educação Infantil e a análise do papel da brincadeira com base nos 

dados coletados. As análises desse capítulo apresentam alguns itens do contexto de influência, 

mas são mais específicas do contexto da produção do texto, onde o conteúdo é analisado. 

O último capítulo trata da Pedagogia do impossível. Procuramos marcar a perspectiva 

do nosso olhar nesta pesquisa e para além dela. Pretendemos, após analisar uma política 

curricular para a Educação Infantil, uma reflexão sobre a pedagogia, a infância e a 

subjetividade enunciada para a criança. Buscamos uma nova forma de pensar a infância e 

reinventar a pedagogia, de modo a valorizar a brincadeira como experiência e potência. Uma 

pedagogia do impossível, para pensar o que não é permitido pensar (KOHAN, 2007), para 

pensar o impensado, o que está “fora” (DELEUZE, 2005), pensar o que parece impossível 

para a escola da infância, almejando um gesto de interrupção (LARROSA, 2016) ao que está 

dado, um gesto que requer parar para pensar mais devagar, olhar, escutar e cultivar a arte do 

encontro. 

Este estudo pretende contribuir para a reflexão sobre a proposta da BNCC para a 

Educação Infantil e as subjetividades enunciadas para as crianças em cada versão da Base. 
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Encontrar uma linha de fuga, uma resistência, frente à negação do ócio “negócio”, que a 

política educacional da Base está propondo, para que a potência do devir-criança tenha lugar 

na escola, é o sonho que habita o campo do impossível apresentado nesta dissertação, mas que 

pode tornar-se realidade dentro da micropolítica (KOHAN, 2007), onde o possível é criado 

pelo devir, pela experiência e pelo acontecimento.  
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2 INFLUÊNCIAS NA PRODUÇÃO DO TEXTO DAS VERSÕES DA BASE 
NACIONAL COMUM CURRICULAR 

Este capítulo abordará o contexto de influência na produção do texto da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), inspirado nas ideias de Ball (2011, 2014) e na Abordagem do 

ciclo de políticas de Ball e Bowe (MAINARDES, 2006). Nesta pesquisa, abordaremos apenas 

os contextos de influência e de produção do texto. Assim sendo, a análise desses contextos dá 

corpo a este capítulo que trata da política educacional formulada por meio da Base. 

Para chegar à questão problema que levou a esta investigação - Quais são as 

continuidades e as descontinuidades nas versões da BNCC para a Educação Infantil? -, 

foi fundamental partir da política curricular geral para chegar à específica desse nível de 

ensino. Compreendemos que, na BNCC, as continuidades e as descontinuidades são jogos de 

poder e de saber, os quais se expressam também por meio de enunciados, que têm função de 

existência de determinadas verdades. Tais enunciados são trazidos pelo texto do documento, 

gestados no emaranhado de ações do contexto de influência e de produção de texto, imersos 

em princípios e interesses. Estes são marcados pelas concepções dos grupos que constroem os 

discursos. Não há, desse modo, neutralidade em uma política curricular, que está envolvida 

nos processos de formação pelos quais nos tornamos o que somos (SILVA, T. T. da, 2017). 

Assim, olhar as continuidades e as descontinuidades dentro dos contextos de influência e de 

produção de texto foi a maneira que encontramos para melhor responder ao nosso problema 

de pesquisa.  

O processo de construção da BNCC durou oito anos (de 2009 a 2017) e contou com 

um texto preliminar e quatro versões que serão apresentadas neste capítulo. A BNCC tem sua 

construção justificada pelo embasamento em marcos legais da Educação Brasileira (BRASIL, 

2017a). Conforme descrito na versão final do documento, os marcos legais são: a 

Constituição Federal de 1988, que, em seu Artigo 205, determina a Educação como direito de 

todos e dever do Estado e da família, e, também, em seu Artigo 210, que previa conteúdos 

mínimos para o Ensino Fundamental em todo o país (BRASIL, 1988); a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB No 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que determinou que os 

currículos da Educação Básica tivessem uma base nacional comum contemplada por uma 

parte diversificada; as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 1990; as DCN de 2000; as 

novas DCN de 2010, que ampliaram o conceito de contextualização, incluindo a valorização 

das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural de cada comunidade. Já 



26 
 

 

 

o Plano Nacional de Educação (PNE – Lei No 13.005, de 25 de junho de 2014), na Meta 7, 

reitera a necessidade de uma base nacional (BRASIL, 2014b).  

Além disso, de acordo com Brasil (2016a, p. 25), a BNCC tem a finalidade de orientar 

os sistemas na elaboração de suas propostas, em conformidade com o que preceituam o PNE e 

a Conferência Nacional de Educação (CONAE). Percebemos, aqui, a influência de grupos 

distintos em defesa de uma Base Nacional Comum, um grupo empresarial que há anos vem 

semeando o discurso de educação de qualidade e um grupo de intelectuais críticos que resiste 

às demandas do mercado e à colonização da educação. A presença desses dois grupos, com 

interesses diferentes, na defesa pela BNCC, garantiu, no início da disputa, um equilíbrio de 

forças. 

A secretária-executiva do Movimento pela Base, Alice Ribeiro argumenta que “[...] 

diversos marcos legais do país já estabelecem quais são as prioridades e as finalidades da 

educação básica nacional. A própria lei do PNE traz isso com clareza” (ANTUNES, 2017, 

n.p.). No discurso do Movimento, é possível notar o alinhamento com a justificativa descrita 

no próprio documento da BNCC. Contudo, quanto à essa justificativa, há posicionamentos 

contrários no meio acadêmico. Salomão Ximenes, de acordo com Antunes (2017, n.p.), 

discorda e diz que os “[...] reformadores empresariais da educação” atuam com sua 

articulação política, na construção de um consenso em torno da necessidade de uma base 

nacional. Para Ximenes (ANTUNES, 2017), um exemplo seria a lei do PNE, que cita a 

implantação da base, como uma estratégia da Meta 7 do PNE. 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes 
médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos 
anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio. 

Estratégias: 7.1 estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, 
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos 
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) 
alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade 
regional, estadual e local. (BRASIL, 2014b, p. 4). 

Como se lê, a Meta relaciona a qualidade da educação com o aumento do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), sendo uma das estratégias para atingir essa 

referida qualidade a implantação de uma base nacional comum curricular, já prevendo direitos 

e objetivos de aprendizagem para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Naquele 

momento, a Educação Infantil estava fora do projeto da Base. Ximenes afirma que “[...] o 

principal grupo que incidiu para que esse tema entrasse no Plano Nacional de Educação foi 
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esse setor de reformadores empresariais, que influenciaram no Congresso para que isso fosse 

incorporado na lei” (ANTUNES, 2017, n.p.). Ao seguir esse raciocínio, Freitas (2014) aponta 

que,  

[...] na primeira onda neoliberal dos anos 1990 foi suficiente a elaboração dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais para orientar um sistema de avaliação nacional 
de larga escala e amostral. Nesta segunda onda em curso, passa-se a defender uma 
‘base nacional comum’ associada a uma revisão das matrizes de referência dos 
exames nacionais. (FREITAS, 2014, p. 1092). 

Segundo o pesquisador, há uma luta dos reformadores empresariais pelo controle do 

processo pedagógico das escolas. Luta iniciada na década de 1990 e que se efetiva com a Base 

Nacional. Freitas (2014) diz ainda que 

[...] a primeira tentativa de criar uma base nacional comum foi feita via Congresso 
Nacional, mas não foi bem-sucedida pois os congressistas não quiseram bancar a 
obrigatoriedade da base nacional em uma lei. Foi feito, então, mecanismos de 
indução e pactuação para que Estados e Municípios aceitem a base nacional. 
(FREITAS, 2014, p. 1110). 

Daniel Cara, de acordo com Antunes (2017), também compartilha dessas análises, mas 

enfatiza que a pressão dos movimentos sociais da educação durante a tramitação do PNE no 

Congresso conseguiu tirar do texto outras demandas dos grupos empresariais, mas que 

voltaram com força total na terceira versão da BNCC. Esses posicionamentos dos 

pesquisadores da educação dão-nos uma pequena amostra da disputa pelo currículo da 

educação brasileira e do cenário em que se elaborou a BNCC. Bujes (2009) diz que a ênfase 

no currículo como um campo discursivo em que se tramam estratégias e se concebem técnicas 

para conduzir as práticas educativas está associada à regulação moral, ao governo de si.  

 Dentro desse jogo, estava também sendo disputada a Educação Infantil, mais 

especificamente a pré-escola, que é de interesse dos grupos dos reformadores da educação, 

que desejam antecipar a escolarização e tornar essa etapa produtiva e consumidora. 

Destacamos a Constituição de 1988 por entendermos ser um marco decisivo também das 

crianças de zero a seis anos na Educação Básica (BRASIL, 1988). O Inciso IV, do artigo 208, 

afirma que, “[...] o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de [...] 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1988, 

p. 138). Situa-se, assim, a Educação Infantil entre os deveres do Estado com as crianças de 

zero a seis anos e um direito da criança. Direito social que foi fruto de lutas, das quais os 

movimentos sociais foram os grandes protagonistas (CAMPOS; BARBOSA, 2015). Portanto, 

precisamos considerar, na discussão de direito à educação, além do campo de práticas e 
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conhecimentos, o campo dos movimentos sociais. A concepção de direito à educação para as 

crianças brasileiras foi concebida nesse cenário de lutas dos movimentos sociais, que 

contemplaram as vozes das famílias, especialmente das mulheres e das mães trabalhadoras 

que lutaram pelo direito à creche.  

Segundo Ferreira (2016), em um contexto de urbanização e de condições de trabalho 

no Brasil, demandas do capitalismo, as famílias não puderam mais cuidar de seus filhos e 

necessitaram lutar pelo direito à creche para cuidar e educar as suas crianças. No entanto, até 

então, lutava-se pelo direito à educação, pelo direito da criança em ter um espaço preparado, 

digno, separado das leis da família e da fábrica, para que as crianças se desenvolvessem, 

brincassem e vivessem a infância, aprendessem a pensar. Essa luta não foi por direito à 

aprendizagem, não foi por direito à preparação para ser útil à sociedade ou para ser força 

produtiva. 

Esse processo desencadeado pela Constituição marcou a entrada da Educação Infantil 

no contexto político educacional. Contudo, muitos debates, frutos de mobilizações nacionais, 

ainda se fizeram necessários até a consolidação da LDB No 9.394, de 20 de dezembro de 

1996. Assim, por meio legal, foram reconhecidos os direitos da criança, agora vista como 

cidadã, mas esse reconhecimento de direito da criança não garantiu a sua efetivação 

(CAMPOS; BARBOSA, 2015). Metamorfoses foram sofridas com a ausência de escolas 

públicas, que legitimaram parcerias entre o público e o privado, de modo a interferir na 

dignidade do atendimento às crianças. Mesmo com um direito reconhecido somente no papel, 

muitas concepções sobre criança, infância, creche e pré-escola foram ocupando espaço na 

sociedade e na academia. Políticas foram dando seu contorno e dispositivos em forma de 

documentos foram sendo elaborados. 

Ferreira (2016) afirma que a grande expansão no Brasil foi realizada pelo poder 

público, sob a pressão das políticas internacionais e sem preocupação com a qualidade. 

Assim, muitos municípios optaram por repassar recursos a entidades filantrópicas, ao invés de 

investir em seu sistema educativo. 

A expansão da oferta na Educação Infantil foi motivada pela alteração realizada na 

LDB por meio da Lei Nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que oficializou a mudança feita na 

Constituição com a Emenda Constitucional Nº 59, de 11 de novembro de 2009, que 

regulamenta a matrícula obrigatória das crianças de 4 anos na Educação Básica. Ferreira 

(2016) alerta que 
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[...] a prioridade nas pré-escolas, na dimensão pedagógica, pode gerar práticas 
pedagógicas padronizadas e com ênfase num conhecimento disciplinar e em 
habilidades treináveis. Torna-se quase uma imposição sobre a pré-escola, das 
mesmas características do ensino fundamental: conteúdos disciplinares, 
alfabetização antecipada, número de dias letivos e frequência obrigatória de 60%, 
das 800 horas e expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. (FERREIRA, 2016, p. 11). 

 Isso nos leva a refletir sobre como explicitamente a educação como direito da criança 

passa a ser uma obrigação das crianças e de suas famílias. Com o discurso de direito à 

educação e a aprender, as crianças pequenas são obrigadas a frequentar a escola com normas 

semelhantes de uma escola de Ensino Fundamental. Além da imposição da frequência escolar, 

da avaliação da aprendizagem e dos conteúdos curriculares, a criança está sujeita a perder 

seus direitos de brincar e experimentar livremente, bem como de ser criança e viver sua 

infância. Abramowicz (2017) colabora com essa análise quando diz que a Educação Infantil 

sofre um ataque generalizado que rouba dela a infância – “[...] as crianças sendo 

escolarizadas, alfabetizadas precocemente, e antecipando-se todas as consequências desse 

processo de uma escolarização sem infância: fracasso escolar, racismo precoce, interdição do 

corpo, da brincadeira e da alegria” (ABRAMOWICZ, 2017, p. 15). A obrigatoriedade da pré-

escola foi uma jogada estratégica dos reformadores empresariais da educação para antecipar a 

escolarização das crianças, ao implantarem o discurso de “aprender na idade certa”. 

 A lei que obriga toda criança de quatro anos a frequentar a pré-escola surgiu em 2013, 

época em que o documento da BNCC já era discutido e elaborado. O resultado disso será, no 

lançamento da Base, a Educação Infantil ser tratada com a pré-escola, diferentemente da 

creche, pois será obrigatório aprender nessa idade. A BNCC, nas suas primeiras versões, 

assume o compromisso com os direitos sociais das crianças referidos anteriormente no texto, 

mas, durante o jogo da política, esses direitos vão sendo diluídos e o foco passa a ser o 

“aprender na idade certa”. Logo, o enunciado de aprendizagem na idade certa sobrepõe ao de 

direitos. 

Como mostramos, nessa trama política, a Educação Infantil passou a fazer parte da 

Base.  Interessamo-nos, assim, pelo currículo apresentado para essa etapa, com o objetivo de 

analisar as continuidades e as descontinuidades na elaboração da BNCC para a Educação 

Infantil. Percorremos, desse modo, o caminho da elaboração da política curricular, onde 

encontramos, então, algumas respostas e novos questionamentos. 



30 
 

 

 

De acordo com a versão preliminar da BNCC, em 2009, iniciou-se a elaboração da 

proposta da Base (BRASIL, 2014a). A Base Curricular Comum já vinha, portanto, sendo 

discutida e planejada antes das DCN de 2010 e do PNE 2014-2024. 

No período de 2009 a 2014 reuniões, encontros e seminários foram realizados para a 
construção dessa tarefa. Cabe destacar o trânsito de uma visão de expectativas de 
aprendizagem para direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento que ensejou 
muitos debates e marcou importante mudança de orientação na produção do 
documento ora apresentado. (BRASIL, 2014a, p. 7). 

A partir dessa mudança na centralidade da educação, em que o aluno passou a ser o 

centro do processo, a discussão sobre os direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento 

ganhou destaque nas ações promovidas pelo MEC, como o Programa Currículo em 

Movimento; o documento A política curricular da Educação Básica: as novas Diretrizes 

Curriculares e os direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento; o documento Elementos 

conceituais e metodológicos para definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental; e várias reuniões e encontros para 

discussão e trabalho em grupos. Assim, o texto da versão preliminar foi produzido e 

documentado no período de 2011 a 2013 (BRASIL, 2014a). 

A versão preliminar da BNCC (Figura 2) foi elaborada e lançada no mandato da 

Presidente Dilma Rousseff, tendo José Henrique Paim como Ministro da Educação, Maria 

Beatriz Luce como Secretária de Educação Básica e Rita de Cássia de Freitas Coelho como 

Coordenadora-Geral de Educação Infantil. 
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Figura 2 - Capa da versão preliminar da BNCC 

 
Fonte: Brasil (2014a, n.p.). 

 
A versão preliminar contou com professores pesquisadores da educação, de diversas 

Universidades públicas e particulares de diferentes regiões do país, e com integrantes do 

Consed e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

A coordenação geral para elaboração do documento foi de Ítalo Modesto Dutra (MEC), 

Jaqueline Moll (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS), Rosemari Friedmann 

Angeli (Consultora da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

- Unesco/MEC) e Sandra Regina de Oliveira Garcia (Universidade Estadual de Londrina - 

UEL). Em julho de 2014, o MEC disponibilizou o documento preliminar intitulado Por uma 

política curricular para a Educação Básica: contribuição ao debate da base nacional comum 

a partir do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento (BRASIL, 2014a). O documento 

apresentou na parte 1: As diretrizes curriculares nacionais para a Educação Básica: subsídios 

para a elaboração da base nacional comum do currículo. Na parte 2: Direito à aprendizagem e 

ao desenvolvimento na Educação Básica. Na parte 3, apresentou: A contribuição das áreas de 

conhecimento na realização do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento. O objetivo 
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desse documento orientador acerca de uma política curricular para a Educação Básica era 

promover um amplo debate nacional sobre os direitos de aprendizagens e desenvolvimento e 

servir de referência para que as áreas do conhecimento produzissem os delineamentos para a 

Base Nacional Comum, considerando as especificidades locais e regionais em cada escola e 

tendo o estudante como foco. 

No entanto, essa versão preliminar, que apresentava uma longa discussão sobre 

direitos de aprendizagem interligados com as Diretrizes Nacionais, sem estabelecer objetivos 

de aprendizagem para cada série escolar, foi abandonada logo que mudou o comando do 

Ministério da Educação. Mesmo dentro de um mesmo Governo, a mudança ministerial 

apresentou diferente concepção de educação e, consequentemente, outra condução da 

elaboração da BNCC. De acordo com Freitas, a versão preliminar da base foi silenciada. 

A Secretaria de Educação Básica do MEC revelou, em sua participação na SBPC 
durante debate promovido pelas entidades científicas, profundo vazio teórico na 
condução de uma das mais importantes ações do Ministério da Educação. Mais que 
isso, descredenciou-se como condutor do diálogo junto a um conjunto de entidades 
de grande relevância no campo da educação. Indagado pela Prof. Denise Freitas 
sobre o que teria ocorrido com um documento produzido no âmbito de sua própria 
Secretaria, pelos que lá estavam antes dele, entre os anos de 2011-2013, silenciou. 
(FREITAS, 2015a, n.p.). 

Freitas, em divulgação em seu blog na internet 1 , relata que, em julho de 2015, 

aconteceu a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), na 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com entidades científicas: Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), Associação Brasileira de 

Curriculum, Associação de Leitura do Brasil, Associação Nacional de Política e 

Administração da Educação (Anpae), Centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes). 

Durante a reunião, Manuel Palacios, que assumira como Secretário de Educação Básica do 

MEC, no lugar de Maria Beatriz Luce, em uma exposição sobre a Base, limitou-se a 

apresentar um cronograma de construção da BNCC e deu informes gerenciais, sem abordar 

concepção teórica e sem dar explicações sobre o trabalho já elaborado na versão preliminar, 

que foi abortada. Freitas (2015b) segue relatando que, durante a reunião, ficou claro que a 

nova orientação assumida mantinha seus vínculos com uma série de organizações interessadas 

nas reformas empresariais da educação. Segundo Freitas (2015b, n.p.), “[...] mostrei que 

estamos diante de uma internacionalização das políticas públicas com forte penetração das 

                                                           
1 Disponível em: https://avaliacaoeducacional.com/. Acesso em: 12 jun. 2018. 
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políticas dos reformadores empresariais da educação baseadas em responsabilização, 

meritocracia e privatização”.  

Conforme o pesquisador, a primeira onda de reformadores iniciada no Governo 

Fernando Henrique Cardoso consolidou um sistema de avaliação nacional da educação via 

Inep, que, depois, serviu para responsabilizar individualmente as escolas. De acordo com 

Freitas (2015b), atualmente a disputa no MEC estaria girando, também, em torno da BNCC, 

que é um instrumento fundamental para os reformadores poderem reposicionar o sistema de 

avaliação e obter o controle das escolas a partir da padronização do que deve ser ensinado. O 

autor alega que a Base se articula ao sistema de controle que está sendo desenhado 

pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) via Pátria Educadora e que esse caminho está 

sendo seguido por vários países que aderiram à maneira de pensar da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e dos reformadores. Sobre a versão 

preliminar questionada na reunião, Freitas analisa: 

Neste sentido, o documento mencionado por Denise não podia atender a esta 
demanda dos reformadores, já que para o controle das escolas é preciso que se 
chegue formalmente aos objetivos específicos por área de conhecimento, por série, 
de maneira a permitir a elaboração de descritores que dão base à elaboração dos 
itens dos testes padronizados usados para medir o desempenho dos estudantes e das 
escolas (que a SAE pretende agora que seja uma medição anual). (FREITAS, 2015b, 
n.p.) 

O professor e pesquisador encerra seu relato e análise dizendo que indicou, na reunião, 

que o grupo de representantes de entidades científicas lá presentes não eram contra haver uma 

referência do que devia ser aprendido pelas crianças em nível nacional, mas que tal referência 

deveria ter apenas essa função, e não ser construída para dar corpo à responsabilização por 

meio de uma padronização de objetivos de ensino por série, com o intuito de controlar as 

escolas e pressioná-las com medições e meritocracia. Segundo Freitas (2015b), o secretário 

Manuel Palacios ignorou as colocações feitas e disse, referindo-se à ligação com reformadores 

empresariais, que essa história de que tudo está interligado é “conversa de botequim”. O 

secretário lembrou ainda que essas entidades científicas presentes na reunião não o apoiavam, 

mas que existiam outras que sim, e finalizou dizendo estar aberto ao debate com a ANPEd. 

Essa divulgação do professor Freitas, em seu blog, mostra que o MEC abandonou 

intencionalmente a versão preliminar da BNCC e construiu um novo caminho para elaborar o 

documento curricular. 

Manuel Palacios foi nomeado Secretário de Educação Básica do MEC quando Cid 

Gomes assumiu como Ministro da Educação em 2015. Com a queda de Cid Gomes, entrou 
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Renato Janine Ribeiro, e Palacios permaneceu na Secretaria, mesmo quando saiu Ribeiro e 

Aloizio Mercadante assumiu o Ministério. Desse modo, estamos diante de um ator 

importante, com força na política por representar o discurso da avaliação e da educação de 

qualidade. 

A passagem de Cid pelo MEC foi curta, porém intensa, deixando marcas profundas na 

educação. De acordo com G1 – Ceará (2014), Gomes, quando foi prefeito de Sobral, criou o 

Programa de Alfabetização na Idade Certa, que inspirou programas nacionais de educação e 

foi a base para a criação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, do Governo 

Federal. O foco nas avaliações e no Ideb ficaram evidentes na sua gestão à frente do MEC, e a 

nomeação de Palacios para a Secretaria de Educação Básica foi uma jogada política 

estratégica como veremos: Segundo G1 – Zona da Mata (2015), Palacios é o Fundador e 

coordenador do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) na 

Universidade de Juiz de Fora (UFJF). É professor da UFJF e substituiu Maria Beatriz Luce na 

segunda nomeação feita pelo ministro da Educação Cid Gomes.  

  No site do CAEd2, é possível informarmo-nos sobre as ações do Centro. No item 

Quem Somos, lemos: “O Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, é uma instituição que operacionaliza (elabora e 

desenvolve) programas estaduais e municipais destinados a mensurar o rendimento de 

estudantes das escolas públicas” (CAED – UFJF, 201-a, n.p.). Promete modernizar a gestão 

educacional com o argumento de que “[...] a instituição também cria e promove cursos de 

formação, qualificação e aprimoramento aos profissionais da Educação de diversos estados do 

Brasil, além de desenvolver software para a gestão de escolas públicas” (CAED – UFJF, 201-, 

n.p.). O CAEd oferece ainda “[...] apoio para o desenvolvimento de projetos educacionais 

promovidos por iniciativas privadas, a exemplo de algumas ações da Fundação Roberto 

Marinho, Instituto Unibanco e Fundação Oi Futuro” (CAED – UFJF, 201-a, n.p.). O CAEd 

está organizado em cinco unidades: Unidade de Pesquisa, Unidade de Avaliação, Unidade de 

Formação, Unidade de Sistemas de Gestão, Unidade de Administração. Como podemos ver, 

um centro que atua em todas as frentes para gerenciar a educação. 

No item O que fazemos, diz-se: “CAEd/UFJF – é referência nacional na execução de 

programas de avaliação educacional, na formação de especialistas na área de gestão da 

educação pública e no desenvolvimento de tecnologias de administração escolar” (CAED – 

                                                           
2 Disponível em: http://www.caed.ufjf.br/. Acesso em: 10 nov. 2018. 
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UFJF, 201-b, n.p.). Sobre o trabalho do CAEd consta: “[...] atua junto ao Governo Federal, 

Estados, Municípios, instituições e fundações na realização de avaliações de larga escala com 

a produção de medidas de desempenho e na investigação de fatores intra e extraescolares 

associados ao desempenho” (CAED – UFJF, 201-b, n.p.). Seu objetivo é “[...] oferecer dados 

e informações úteis capazes de subsidiar as ações de melhoria da qualidade da educação e 

equidade nas oportunidades educacionais” (CAED – UFJF, 201-b, n.p.). O trabalho de 

Palacios no CAEd pode ser caracterizado, nos termos de Ball, Maguire e Braun (2016), como 

atuação política, uma carreira de negociante de política, mas que pode assumir outros papéis 

ao longo do processo. 

No caso de Palacios e de Cid Gomes, a atuação é pela produção discursiva da “boa 

escola”. Segundo Ball, Maguire e Braun (2016, p. 182), “[...] discursos são processos sociais 

formados dentro e por eventos mais amplos, crenças e ‘epistemes’ para produzir noções de 

senso comum e ideias normativas”. Os pesquisadores afirmam que, em todas as posições 

oficiais, há suposições prescritivas, de como fazer escola, o que é a escola e o que ela deve 

ser. E esse discurso de “boa escola” busca esculpir e moldar as ações escolares por meio da 

normatização. Para Ball, Maguire e Braun (2016, p. 182), “[...] normatização tem a ver com a 

constituição de critérios contra os quais todos deverão ser medidos e todos devem ser 

avaliados e julgados”. Assim, podemos dizer que a normatização padrão que forma a “boa 

escola” tem compromisso com a tecnologia da avaliação, a qual tem como objetivo principal 

elevar os índices de padrões de desempenho escolar. Aqui se encaixam perfeitamente os 

trabalhos de atuação política de Gomes e Palacios. 

Constatamos que Palacios, o avaliador, criador do CAEd, teve função estratégica na 

Secretaria a partir do momento de sua nomeação e permaneceu no MEC mesmo com a saída 

de Cid Gomes, pois o projeto que domina no jogo político para a educação brasileira é 

avaliativo, é o da “boa escola”. Desse modo, quando Palacios tomou conhecimento da versão 

preliminar da BNCC, ele viu que ela não servia para avaliar; assim, descartou-a. Em seguida, 

a estrutura que Palacios montou para a primeira versão da Base foi por séries e Área de 

aprendizagem, e, mesmo para a Educação Infantil, ele pediu que houvesse objetivos de 

aprendizagem claros.  

A ação dos intelectuais do grupo crítico que disputava a BNCC não permitiu que, na 

primeira versão, fossem delimitados objetivos mensuráveis por séries e áreas na Educação 

Infantil. Foram criados, assim, objetivos de acordo com os Direitos de Aprendizagem e 
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Campos de Experiências. Nessa jogada, nesse momento, Palacios cedeu e o grupo de 

intelectuais críticos venceu. Foi, dessa forma, aberta uma certa independência da Educação 

Infantil na Base, nessa versão. Obviamente, o MEC cedeu porque a Educação Infantil não era 

um campo de disputa tão visado quanto era o Ensino Médio. 

Nesse momento marcante para a educação do país, a Educação Infantil também teve o 

seu currículo disputado por diferentes grupos, com diferentes interesses, o que nos preocupou 

e nos levou a acompanhar atentamente o desenrolar da elaboração do documento, bem como 

as influências na produção do texto e o papel da brincadeira apresentado. Desse modo, 

observamos que o MEC, por meio da Portaria Nº 592, de 17 de junho de 2015, instituiu a 

Comissão de Especialistas para a Elaboração de Proposta da Base Nacional Comum 

Curricular, a qual definiu a composição dessa comissão e sua atribuição: 

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Especialistas para a Elaboração da Proposta da 
Base Nacional Comum Curricular. § 1º A Comissão de Especialistas será composta 
por 116 membros, indicados entre professores pesquisadores de universidades com 
reconhecida contribuição para a educação básica e formação de professores, 
professores em exercício nas redes estaduais, do Distrito Federal e redes municipais, 
bem como especialistas que tenham vínculo com as secretarias estaduais das 
unidades da Federação. § 2º Participarão dessa comissão profissionais de todas as 
unidades da federação indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de 
Educação - CONSED e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - 
Undime. (BRASIL, 2015a, p. 16). 

De acordo com essa Portaria, a Comissão de especialistas seria formada por 116 

membros – professores pesquisadores da educação e professores das redes estadual e 

municipal de todas as unidades da Federação. Os 116 especialistas passaram a disputar os 

discursos na BNCC, conteúdos, conceitos, fidelidades, entre outros. Havia um grupo dentre os 

especialistas pleiteando a fidelidade às Diretrizes da Educação Infantil e da Educação Básica. 

Isso garantiu presença dos Direitos de aprendizagem, dos Campos de Experiência, e de outros 

temas ligados às DCN. Além disso, garantiu a presença da diversidade cultural do país na 

elaboração do texto das primeiras versões da BNCC, que inclusive traziam explicitamente a 

diversidade em forma de imagem nas capas da primeira e da segunda versão da Base, como se 

vê na primeira versão da BNCC (Figura 3), lançada em setembro de 2015 pelo MEC. 
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Figura 3 - Capa da primeira versão da BNCC 

 
Fonte: Brasil (2015b, n.p.). 

 
 

Cabe salientar que as versões da Base analisadas aqui, exceto a versão preliminar que 

foi disponibilizada por Freitas (2015a), só foram encontradas no site do Movimento pela 

Base, pois o Portal da Base só deixou disponível a última versão do documento, homologada 

pelo Ministro da Educação. Dessa forma, no Portal da Base, não há como acessar a trajetória 

de elaboração da BNCC. Ao acessarmos cada versão, somente há os créditos institucionais e a 

ficha técnica da primeira versão em diante. A história da Base com as continuidades e as 

descontinuidades foi apagada, ficando apenas o que legitima a BNCC brasileira, como um 

documento com várias versões e muitas contribuições. Podemos ver, aqui, como o jogo 

político sobrepõe enunciados e faz existir verdades. 

No lançamento da primeira versão da Base, o comando do Ministério da Educação 

estava com Renato Janine Ribeiro; como Secretário da Educação Básica, Manuel Palacios da 

Cunha e Melo; e Rita de Cássia de Freitas Coelho, que se manteve como Coordenadora-Geral 

de Educação Infantil. Nessa versão, foram apresentados os Campos de experiências, os 

Direitos de aprendizagem e desenvolvimento, mas a grande preocupação foi com os objetivos 

de aprendizagem, argumentando-se que o ponto de partida para a definição dos objetivos são 

os direitos de aprendizagem (BRASIL, 2015b). No caso da Educação Infantil, foram 
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apresentados os objetivos a partir de quatro áreas do conhecimento, tendo como referências os 

Campos de Experiências. Na apresentação da primeira versão da BNCC, o Ministro da 

Educação Renato Janine Ribeiro omitiu a existência de uma versão anterior da Base e disse 

ser aquela a versão inicial. Ribeiro (2015), na mesma oportunidade, disse que: 

Dois rumos importantes serão abertos com a base: primeiro, a formação tanto inicial 
quanto continuada dos nossos professores mudará de figura; segundo, o material 
didático deverá passar por mudanças significativas, tanto pela incorporação de 
elementos audiovisuais (e também apenas áudio, ou apenas visuais) quanto pela 
presença dos conteúdos específicos que as redes autônomas de educação agregarão. 
(RIBEIRO, 2015, n.p.). 

Nessa apresentação do documento, fica marcado o enfoque dado pelo MEC à política 

integrada, à formação dos professores e à aquisição de material didático. A integração das 

ações é algo necessário em uma política de estado. No entanto, a integração não pressupõe 

que todas as demais políticas derivem da BNCC, a Base é apenas um dos elementos. Ao 

considerarmos a ideia de política integrada, propomos a representação da Figura 4. 

 

Figura 4 – Política Integrada 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Brasil (2016a, p. 26). 
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Na proposta descrita na BNCC, as quatro políticas (Política Nacional de Formação de 

Professores, Política Nacional de Materiais e Tecnologias Educacionais, Política Nacional de 

Avaliação da Educação Básica e Política Nacional de Infraestrutura Escolar) deveriam 

decorrer da Base; no entanto, consideramos uma contradição, pois o documento, ao mesmo 

tempo, afirma que as políticas “[...] articulam-se para garantir as condições que geram a 

qualidade na Educação Básica” (BRASIL, 2016a, p. 26).  Entendemos que, se as políticas se 

articulam, elas são políticas integradas; portanto, não há como uma decorrer da outra, mas, 

sim, cada política, com sua especificidade e finalidade, está em sintonia com as demais. 

De outubro de 2015 a março de 2016, a BNCC foi apresentada em Seminários e 

Fóruns pelo país e aberta para consulta pública online. Ela recebeu mais de 12 milhões de 

contribuições (BRASIL, 2017a; BRASIL, 2017d). Na sequência, em maio de 2016, 

considerando as contribuições recebidas, relatórios analíticos e pareceres críticos, o MEC 

disponibilizou a segunda versão da BNCC (Figura 5).  

 
Figura 5 - Capa da segunda versão da BNCC 

 
Fonte: Brasil (2016a, n.p.). 

 

Essa versão, apesar de ter sido elaborada em pouco espaço de tempo, na eminência do 

golpe político, trata-se de um documento com maior número de páginas e com 
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aprofundamento nas discussões de conceitos e temas em relação à primeira versão. O texto 

traz uma explicação sobre os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento e, também, 

referencia o Glossário de Terminologia Curricular da Unesco como fonte. 

Objetivos de aprendizagem referem-se à especificação da aprendizagem a ser 
alcançada ao término de um programa ou de uma atividade educacional (Adaptado 
de: UNESCO – UIS, 2012). Também é possível especificar objetivos de 
aprendizagem para uma lição, um tema, um ano ou todo um curso (UNESCO, 
2016). (BRASIL, 2016a, p. 26). 

O Glossário de Terminologia Curricular da Unesco, usado como base para conceituar 

os objetivos de aprendizagem da BNCC, é um dos documentos disponibilizados e defendidos 

pelo Movimento pela Base, como veremos a seguir neste capítulo.  

Ao consultarmos sobre temas de interesse para esta pesquisa, que busca analisar o 

papel da brincadeira na base, descobrimos que as palavras “criança”, “brincadeira” e 

“infância” não fazem parte do destaque do glossário de terminologias curriculares. No 

entanto, encontramos indícios da concepção desses temas nos termos “Educação Infantil (EI)” 

e “Educação pré-primária”, importantes serem analisados. 

A EI oferece aprendizagem e atividades educacionais com uma abordagem holística, 
a fim de apoiar o desenvolvimento cognitivo, físico, social e emocional precoce das 
crianças, assim como introduz crianças pequenas à instrução organizada fora do 
contexto familiar. Visa a desenvolver habilidades socioemocionais necessárias para 
a participação na escola e na sociedade, bem como algumas das habilidades 
necessárias para a prontidão acadêmica e para o ingresso no ensino fundamental. No 
marco da ISCED 2011, inclui o desenvolvimento educacional infantil e a educação 
pré-primária (creche e pré-escola). O conteúdo educacional do primeiro é concebido 
para crianças menores (na faixa etária de 0 a 2 anos), enquanto a segunda é 
concebida para crianças de 3 anos até o início do ensino fundamental. (UNESCO, 
2016, p. 40). 

Educação pré-primária (Pré-escola) Educação concebida para crianças de 3 anos de 
idade até o início do ensino fundamental. As propriedades educacionais da educação 
pré-primária caracterizam-se pela interação com pares e educadores, por meio da 
qual as crianças aperfeiçoam seu uso de linguagem e suas habilidades sociais, bem 
como começam a desenvolver habilidades lógicas e de raciocínio. As crianças 
também são apresentadas a conceitos alfabéticos e matemáticos e são estimuladas a 
explorar o mundo e o ambiente a seu redor. Atividades motoras supervisionadas 
(isto é, exercícios físicos por meio de jogos e outras atividades) e atividades 
baseadas no brincar podem ser usadas como oportunidades de aprendizagem para 
promover interações sociais com pares e para desenvolver habilidades, autonomia e 
prontidão para a escola. (UNESCO, 2016, p. 42). 

De acordo com informações da OCDE (OECD, 2015), considerada o “Ministério da 

Educação do Mundo”, por David Chaves (ANTUNES, 2017), o marco da International 

Standard Classification of Education (Isced), que refere o glossário, são diretrizes para 

classificar programas nacionais de educação e qualificações relacionadas por níveis e campos 
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de educação, produzidas pela Unesco, em 1970, e revisadas pela última vez em 2011. É a 

classificação internacional padrão, a fim de produzir estatísticas e indicadores de educação 

internacionalmente comparáveis, para o qual é necessário ter uma estrutura para coletar e 

relatar dados sobre programas de educação com um nível semelhante de conteúdo 

educacional. Assim, um país que estabelece currículo “padrão OCDE” alinha-se às diretrizes 

do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), que é controlado pela OCDE e 

poderá obter boa classificação como país investidor em educação de qualidade, que terá mão 

de obra qualificada, podendo disputar investimento externo. Assim sendo, não deve causar 

surpresa que a Educação Infantil esteja incluída aí e na BNCC, pois, como cita o glossário, 

será desde bebê que se preparará para o Ensino Fundamental, para desenvolver habilidades 

socioemocionais e aprender conteúdos de português e matemática, que são focos da avaliação 

em larga escala. A brincadeira não é contemplada, mas, sim, as atividades baseadas no brincar 

para preparar para o Ensino Fundamental. 

Seguindo a trajetória da construção da base curricular brasileira, no momento da 

segunda versão da BNCC, no MEC, estava Aloizio Mercadante como Ministro; na Secretaria 

de Educação Básica, Manuel Palacios da Cunha e Melo, que permaneceu no cargo; assim 

como Rita de Cássia de Freitas Coelho, que permaneceu como Coordenadora-Geral de 

Educação Infantil. 

Entre junho e setembro de 2016, o texto do documento foi debatido por professores e 

gestores em seminários estaduais. Foram 27 encontros e mais de 9.000 participantes 

(BRASIL, 2017d). Após debate, o Consed e a Undime entregaram ao MEC o Relatório de 

Contribuições com base em análise realizada por pesquisadores da UnB para a elaboração da 

terceira versão (BRASIL, 2017b).  

Nesse momento, o Brasil viveu um fato político que mudou a ideologia e a direção das 

políticas públicas educacionais. Após disputa pelo poder de comandar o país, de um jogo 

político orquestrado pelo movimento empresarial e partidos políticos, que já vinham entoando 

o “canto da sereia” (MONTAÑO, 2014), em busca de espaço para seus negócios, tiram do 

caminho a Presidente Dilma Rousseff e assume Michel Temer, até então Vice-Presidente da 

República. Com a vitória da bandeira neoliberal, uma complexa rede de interesses 

mercadológicos se forma em torno da efetivação da BNCC. O Ministro da Educação passa a 

ser Mendonça Filho; como Secretária Executiva, assume Maria Helena Guimarães de Castro; 

e Secretário de Educação Básica, Rossieli Soares da Silva. 



42 
 

 

 

Uma das ações da nova gestão na Educação é a instituição do Comitê Gestor da Base 

Nacional Curricular Comum e reforma do Ensino Médio, por meio da Portaria do MEC Nº 

790, de 27 de julho de 2016, que diz no Art. 1º: “Fica instituído o Comitê Gestor para 

acompanhar o processo de discussão da segunda versão preliminar da BNCC, encaminhar sua 

proposta final e propor subsídios para a reforma do Ensino Médio” (BRASIL, 2016b, p. 16). 

Nesse momento, o MEC abandona a Comissão de Especialistas para a Elaboração da BNCC, 

passando a dar plenos poderes ao Comitê Gestor. O Art. 5º diz que compete ao Comitê 

Gestor: 

I - acompanhar os debates sobre o documento preliminar da BNCC a serem 
promovidos nas unidades da Federação durante os meses de julho e agosto de 2016; 
II - convidar especialistas para discutirem temas específicos da proposta em 
discussão da BNCC e sugerir alternativas para a reforma do Ensino Médio;  

III - propor definições, orientações e diretrizes para a elaboração da versão final e 
implementação da BNCC e de reforma do Ensino Médio;  

IV - estabelecer cronograma de trabalho; 

V - indicar especialistas para redigir a versão final da BNCC; e  

VI - estabelecer orientações para a implantação gradativa da BNCC pelas redes de 
ensino públicas e privadas. (BRASIL, 2016b, p. 16). 

O Comitê Gestor passou a ser presidido pela Secretária Executiva do MEC, Maria 

Helena Guimarães de Castro, conforme determinou a Portaria. Esse comitê passou a 

comandar a elaboração da BNCC e escolheu os especialistas do Brasil e de outros países para 

analisar a segunda versão da base. 

Em abril de 2017, o MEC entregou a terceira versão da BNCC, que seguiu para 

apreciação do CNE 3 . O documento apresenta uma nova capa (Figura 6), com formas 

geométricas nas cores da bandeira brasileira e a descrição “A educação é a Base”. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Após Temer assumir a Presidência, ele revogou a indicação de 12 membros do CNE feita por Dilma Rousseff 
e indicou antecipadamente cinco membros para novos mandatos: Maria Helena Guimarães de Castro, Mozart 
Neves Ramos, Marco Antonio Marques da Silva, Sergio de Almeida Bruni e Robson Maia Lins. (MORENO; 
MARQUES, 2018). 
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Figura 6 - Capa da terceira versão da BNCC 

 
Fonte: Brasil (2017b, n.p.). 

 

O Ensino Médio, alvo da reforma, sai do texto do documento nessa versão e surgem as 

dez competências gerais como fundamentos pedagógicos da Base. Todos os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento e os objetivos de aprendizagem passam a estar a serviço das 

competências.  

Apesar da ampla discussão e do debate das versões anteriores, a BNCC apresenta-se 

com a estrutura geral preservada, mas o conteúdo alterado; os conceitos são esvaziados do 

sentido-raiz e colonizados pela linguagem do mercado, da psicologia e da tecnologia 

(LARROSA, 2018). Muitas forças brigam na elaboração do documento. O campo educacional 

que já era de disputas, agora agrega disputas explícitas fora do campo educacional, de 

interesses mercadológicos, envolvendo empresários, políticos e uma rede com interesses na 

abertura do campo educacional para o mercado. Logo de início, o Movimento pela Base passa 

a apoiar o MEC e administrar a elaboração da BNCC. Essa versão traz o apoio do Movimento 

pela Base escrito na primeira página, movimento que se tornou um interlocutor privilegiado 

do MEC na gestão de José Mendonça Filho (ANTUNES, 2017). Passa a ocorrer a colonização 
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da política (BALL, 2014), com os representantes do setor privado operando dentro do 

governo e criando política. 

Na apresentação da terceira versão da BNCC, o texto diz que o documento 

complementa e revisa a segunda versão e “[...] é fruto de amplo processo de debate e 

negociação com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira” 

(BRASIL, 2017b, n.p.). Citam-se todas as contribuições recebidas desde o início da 

elaboração do documento, legitimando a construção da base como um processo contínuo. No 

entanto, críticos à Base dizem que a terceira versão se trata de um novo documento.  Segundo 

Antunes (2017), Mônica Ribeiro, professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

analisa que 

[...] para legitimar a BNCC se diz que é a terceira vez que o documento é colocado 
para consulta pública, mas isso não é verdade. Essa terceira versão não tem qualquer 
linha de continuidade com os documentos anteriores, é totalmente novo. Foram 
outros especialistas que fizeram, ele fala de outras referências que não estavam ali 
anteriormente. (ANTUNES, 2017, n.p.). 

No argumento da pesquisadora, não há linha de continuidade na BNCC. No entanto, 

isso será o que verificaremos atentamente ao longo desta pesquisa. Explicitaremos, no 

capítulo seguinte, sobre as continuidades e as descontinuidades nas versões da BNCC para a 

Educação Infantil. 

A terceira versão da BNCC gerou muitas polêmicas, discussões e posicionamentos 

contrários, justamente por divergir dos debates que vinham ocorrendo no país. Segundo a 

pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), Marise 

Ramos (ANTUNES, 2017), há uma disputa entre a concepção de educação como formação 

humana, para intervir na realidade, e uma concepção de pedagogia das competências, na 

lógica neoliberal, para tornar os indivíduos adaptáveis à realidade; e no Governo de Temer, 

por meio da Base, as competências foram retomadas.  

Na terceira versão, a Educação Infantil é apresentada como início e fundamento do 

processo educacional. Ressalta-se a obrigatoriedade de matrícula das crianças de quatro e 

cinco anos e coloca-se como objetivo principal do currículo escolar o desenvolvimento das 

dez competências gerais da base. Contudo, ignorando as discussões contrárias à terceira 

versão da BNCC, o MEC segue na trajetória de construção da Base. Assim, de junho a 

setembro de 2017, o CNE realizou audiências públicas, uma em cada região do país, para 

ouvir a sociedade sobre o texto da terceira versão da BNCC (BRASIL, 2017b). A audiência 

da Região Sul ocorreu em 11 de agosto de 2017, em Florianópolis, Santa Catarina. O local 
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escolhido para a audiência foi o auditório da Federação das Indústrias de Santa Catarina 

(Fiesc), o que limitou o número de participantes que precisavam se inscrever no evento – no 

primeiro dia da abertura para as inscrições, as vagas se esgotaram. O local escolhido, ligado 

às indústrias, já marcou o tom da audiência. Em uma cidade com universidades públicas, o 

fato de a audiência ser sediada na Fiesc foi no mínimo contraditório com o discurso de que a 

audiência seria para ouvir a sociedade sobre o texto da BNCC. 

No dia 15 de dezembro de 2017, de maneira apressada, o parecer e o projeto de 

resolução apresentados pelos conselheiros relatores do CNE foram votados em Sessão do 

Conselho Pleno (comissão do CNE, que abrange as Câmeras de Educação Básica e Superior) 

e aprovados com 20 votos a favor e três contrários4. Com esse resultado, seguiram para a 

homologação no MEC, que aconteceu no dia 20 de dezembro pelo Ministro da Educação José 

Mendonça Filho. E, no dia 22 de dezembro de 2017, em período de recesso escolar, foi 

publicada a Resolução do CNE - Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017, que 

institui e orienta a implantação da BNCC (BRASIL, 2017c). O capítulo V da Resolução diz: 

Art. 15. As instituições ou redes de ensino podem, de imediato, alinhar seus 
currículos e propostas pedagógicas à BNCC. Parágrafo único. A adequação dos 
currículos à BNCC deve ser efetivada preferencialmente até 2019 e no máximo, até 
início do ano letivo de 2020.  

Art. 16. Em relação à Educação Básica, as matrizes de referência das avaliações e 
dos exames, em larga escala, devem ser alinhadas à BNCC, no prazo de 1 (um) ano 
a partir da sua publicação.  

Art. 17. Na perspectiva de valorização do professor e da sua formação inicial e 
continuada, as normas, os currículos dos cursos e programas a eles destinados 
devem adequar-se à BNCC, nos termos do §8º do Art. 61 da LDB, devendo ser 
implementados no prazo de dois anos, contados da publicação da BNCC, de acordo 
com Art. 11 da Lei nº 13.415/2017. (BRASIL, 2017c, p. 44). 

Por meio dessa Resolução do CNE, a BNCC passa de imediato a ter o poder de alinhar 

currículos, avaliação e formação dos professores. Apesar das manifestações contrárias à 

aprovação da Base, ela foi proclamada como documento legal e a implementação que já vinha 

sendo pensada pelo MEC e Movimento pela Base ganhou força total. Durante a cerimônia de 

lançamento, o Ministro da Educação disse que “[...] o governo federal liberou, no orçamento 

de 2018, R$ 100 milhões para apoiar os estados e municípios na implementação do BNCC” 

(MOVIMENTO pela Base Nacional Comum, 2017). Já o Diário Oficial de 23 de março de 

                                                           
4 As conselheiras do CNE Aurina de Oliveira Santana, Malvina Tania Tuttman e Marcia Ângela da Silva Aguiar 
votaram contra a aprovação da BNCC. Disponível em: https://avaliacaoeducacional.com/2017/12/21/bncc-voto-
em-separado-e-documento-historico/. Acesso em: 20 jan. 2018. 
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2017, anterior à divulgação da terceira versão, formalizou a contratação, pelo MEC, da 

Fundação Vanzolini, que é uma instituição privada, criada e gerida pelos professores do 

Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo (USP) para execução de serviços referentes à implementação da BNCC, com contrato 

no valor de R$19 milhões (ANTUNES, 2017). Ainda, na oportunidade cerimonial, o 

Presidente da Undime, Alessio Costa Lima, declarou em seu discurso que 

[...] foi um longo processo de discussão e debates para chegarmos até aqui. Desde 
2014 a Undime participou desse processo, que foi diferente dos processos de outros 
países. O processo brasileiro tem a cara do Brasil, do tamanho e da diversidade do 
Brasil. Foi longo e envolveu muita gente e diferentes estratégias. Por isso, esse 
momento é histórico. A sociedade precisou de 4 anos para construir a BNCC. Essa é 
uma conquista do povo brasileiro. (MOVIMENTO pela Base Nacional Comum, 
2017, n.p.). 

No mesmo sentido foi o discurso da Secretária Executiva do MEC, Maria Helena 

Guimarães: “A BNCC é uma política de estado iniciada em 2014 que perpassa governos e 

políticas partidárias. É um passo importante para o avanço da educação brasileira” 

(MOVIMENTO pela Base Nacional Comum, 2017). Dessa forma, tanto o MEC como as 

instituições que compõem o Movimento pela Base utilizam-se do argumento de que a BNCC 

foi fruto de um longo processo de discussão com a sociedade e perpassou governos e 

ideologias, sendo um documento continuo e democrático. 

O documento final da BNCC (Figura 7) manteve a ênfase nas competências gerais 

como norteadora do currículo de todas as etapas da Educação Básica. No texto, 

“Competência” é definida como “[...] a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais) atitudes e valores para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo 

do trabalho” (BRASIL, 2017a, p. 8). Dessa forma, fica estabelecido que, no Brasil, a 

“Educação é a Base”, a qual deverá ser formada pelo desenvolvimento das competências 

gerais. 
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Figura 7 - Capa da versão final da BNCC 

 

Fonte: Brasil (2017a, n.p.). 
 

A Educação Infantil é apresentada na BNCC no contexto da Educação Básica, com os 

direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, e os objetivos dos campos de experiências a 

serviço do desenvolvimento das competências gerais. Fica claro, no documento, que a 

transição para o Ensino Fundamental é baseada em uma síntese de aprendizagens esperadas 

em cada campo de experiência, que deve ser compreendida como elemento balizador e 

indicativo do que deve ser explorado durante toda a Educação Infantil. O infográfico (Figura 

8), a seguir, ilustra o que propõe a BNCC como competências gerais para toda a Educação 

Básica. 
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Figura 8 - Infográfico das competências gerais da BNCC 

 
Fonte: Movimento pela Base Nacional Comum (2018b, n.p.). 
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O infográfico elaborado pelas instituições Inspirare e Porvir, que fazem parte do 

Movimento pela Base, tem o objetivo de endereçar aos professores brasileiros um esquema 

com as competências gerais, de maneira a prescrever para que elas servem.  

As competências, segundo a Base, estão comprometidas com o pleno exercício da 

cidadania (BRASIL, 2017a) – como se todos os brasileiros e todas as brasileiras precisassem 

desenvolver competências oriundas de princípios mercadológicos para exercê-la plenamente. 

Ao contrário disso, afirmamos que todas as crianças nascem cidadãs e cabe à sociedade 

garantir todos os seus direitos. Nesse sentido, propagandas, como a transcrita a seguir, do 

MEC, vêm sendo divulgadas para alcançar as famílias pela televisão e por meio da internet. 

O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O 
documento é democrático e respeita as diferenças. Com a Base, todos os estudantes 
do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. 
“Hoje a aula é sobre cidadania”. Isso é bom! Se a base da educação é a mesma, as 
oportunidades também serão! [...]. (BRASIL, 2018, n.p.).  

 A propaganda, contraditoriamente, diz que a base respeita as diferenças e é 

democrática, mas deixa claro que o currículo é o mesmo para todas as escolas, seja no Norte 

ou no Sul do país; além disso, defende a ideia de que as oportunidades serão as mesmas. É 

questionável o fato de que em um país tão diverso como o Brasil, com tanta pluralidade, os 

interesses dos estudantes e as necessidades serem as mesmas.  

Ellsworth (2001) fala sobre endereçamentos, um conceito trabalhado no cinema e 

transposto para analisar formas de abordar a educação. Segundo a autora, uma propaganda 

como esta da BNCC é endereçada a um determinado público, esperando dele uma reação. O 

“modo de endereçamento” refere-se a algo que está no texto da propaganda, que, nesse caso, 

age de alguma forma sobre seus espectadores. O endereçamento atua na relação entre o lado 

de fora (sociedade) e o lado de dentro (psique humana), entre o social e o individual. Ao 

utilizar enunciados como direitos e oportunidades, a propaganda da Base atinge interesses do 

público estudantil e suas famílias, mexendo com os desejos já existentes e criando novos ao 

equivaler escolas públicas e privadas. 

Quanto aos direitos de aprendizagem, que apareciam nas primeiras versões da BNCC 

relacionados aos princípios éticos, políticos e estéticos, conquistados na luta que envolveu os 

movimentos sociais para que houvesse garantia no currículo escolar pelo respeito à 

diversidade, tendo em vista a superação da discriminação (BRASIL, 2016a), o documento 

final da BNCC esvazia essa concepção de direito e preenche com uma ideia de direito à 

aprendizagem, descontextualizado das condições de vida das crianças e suas famílias. O que o 
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discurso na propaganda citada anteriormente diz é que “todos terão os mesmos direitos”, 

isolando o direito de aprender dos demais direitos, como se isso fosse garantir acesso a todos 

os outros direitos que são negados. No caso das crianças da Educação Infantil, apesar de tão 

pequenas, já são responsabilizadas pela conquista ou não dos direitos sociais, os quais 

deveriam ser garantidos pela sociedade. Isso demonstra que a responsabilização apontada por 

Freitas (2014) é elemento marcante da política deste Governo que finaliza a BNCC. Se o 

estudante não tiver a capacidade de ser resiliente, não se superar, perderá a oportunidade de 

conquista de direitos, que foi a mesma que outros estudantes tiveram, independentemente da 

comunidade em que vive, da família, da realidade social. Ciente de que essa Base é um 

documento para controlar a população pobre, Freitas diz que, 

[...] ao trabalhador, o básico; às elites, a formação ampla. É como se garantir ao 
aluno o acesso ao básico, redimisse a sociedade de ter promovido a desigualdade 
social que o vitimou, abrindo-lhe as portas do sucesso, agora, na dependência de seu 
empenho. Daqui para a frente, depende dele. No entanto, a promoção da pobreza que 
colocou a ele e seus pais, desde os primeiros anos de vida, em condição de 
desvantagem social, não é problematizada pelos reformadores. Qualquer referência a 
isso é considera uma “desculpa para não ensinar”. (FREITAS, 2014, p. 6).  

Os reformadores educacionais não estão preocupados com as desigualdades sociais e a 

diversidade cultural. Igualar todos e ensinar os mesmos conteúdos é mais interessante porque 

possibilita avaliar, medir e intervir para atingir o objetivo final, no caso as competências 

gerais ditadas pela OCDE. Como nos lembra Barbosa (2006, p. 64), a expansão das teorias 

administrativas para o campo da educação teve o objetivo de “[...] fazer com que os 

educandos chegassem à indústria com hábitos bem-definidos e adequados a esse universo de 

produção”. Assim, a criança pequena já entra na creche e aprende sobre seu lugar social e 

conforma-se – o ideal para a ideologia de mercado. Embora o discurso seja de que a Base 

serve para a rede pública e privada, para todos os estudantes brasileiros, é na educação pública 

que ela será implantada, controlada, avaliada e cobrada. Para aquelas escolas e estudantes que 

não obtiverem sucesso, cabe a responsabilização pelo fracasso, pela falta de resiliência. Para 

aqueles que vencerem os obstáculos e alcançarem os objetivos, a meritocracia, os prêmios e o 

reconhecimento; afinal, na lógica do mercado, cada sujeito é um empresário de si 

(FOUCAULT, 2010), sendo para si mesmo o seu próprio produtor, sendo a fonte de seus 

próprios rendimentos. 

A Figura 9, a seguir, mostra o processo de construção da BNCC conforme divulgação 

do CNE. Alega-se ser um documento construído com caráter colaborativo. Podemos observar, 

na imagem, que a versão preliminar foi descartada. 
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Figura 9 - Processo de construção da BNCC segundo o CNE 

 
Fonte: Brasil (2017d, p. 10). 

 

 O CNE dá legitimidade ao documento da Base, tentando provar com enunciados nos 

textos e em imagens como essa que a BNCC foi elaborada em processo contínuo e com 

participação da sociedade. Contudo, essa pirâmide do CNE mostra a diminuição da 

participação e considera as representações dos grupos no processo de elaboração da BNCC 

como participação. 

Precisamos, assim, analisar com cuidado as continuidades e as descontinuidades da 

elaboração da BNCC, o que faremos mais detalhadamente no capítulo 3 desta dissertação. O 

CNE faz parte da Rede do Movimento pela Base, está invisível na rede, mas possui “atores” 

que são membros citados como “pessoas” que fazem parte do Movimento. Desse modo, 

analisaremos essa rede na seção a seguir. 

 Para encerrar este texto sobre as influências na produção do texto da BNCC, 

gostaríamos de contrapor essa pirâmide divulgada pelo CNE para representar o processo de 

construção da Base, com uma figura que faz justiça àquilo que inicialmente o MEC e os 

intelectuais da educação pensavam como base de participação para esse processo (Figura 10). 
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Figura 10 - Processo de participação na construção da BNCC 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins da pesquisa. 

 Segundo nossa análise, essa pirâmide invertida representa o projeto de participação 

pensada pelo MEC no início das discussões sobre a BNCC. O discurso era de que essa 

participação aumentasse ou, pelo menos, se mantivesse, mas não se desejava que diminuísse 

como ocorreu nas últimas versões do documento. 

2.1 A REDE DO MOVIMENTO PELA BASE E A INFLUÊNCIA NA PRODUÇÃO DO 
TEXTO DO DOCUMENTO BNCC  

O Movimento pela Base Nacional Comum, referido como apoiador da construção da 

BNCC, a partir da terceira versão, surgiu em 2013 e possui uma página na internet, com itens 

para acesso público, a saber: A construção da BNCC; Quem Somos; Implementação; 

Biblioteca; Acontece. Consta, na página “Quem somos”, informações sobre: O que é o 

Movimento pela Base, pessoas, apoio institucional, sete princípios para a construção da Base 

e conceito. Para buscarmos compreender o movimento, abordaremos, a seguir, cada item de 

“Quem somos”. Iniciamos com o que é o Movimento: “O Movimento pela Base é um grupo 

VERSÃO FINAL BNCC

3ª VERSÃO BNCC

2ª VERSÃO BNCC
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não governamental de profissionais da educação que desde 2013 atua para facilitar a 

construção de uma Base de qualidade” (MOVIMENTO pela Base Nacional Comum, 2018a). 

É possível acessar as pessoas que fazem parte do Movimento e receber uma breve informação 

sobre elas, seguida de uma listagem contendo nomes e suas respectivas funções. Na descrição 

de “Pessoas”:  

O grupo que compõe o Movimento é formado por pessoas e instituições que atuam 
na área de educação. São organizações da sociedade civil, acadêmicos, 
pesquisadores, professores de sala de aula, gestores municipais, estaduais e federais, 
especialistas em currículos, avaliações e políticas públicas. (MOVIMENTO pela 
Base Nacional Comum, 2018a, n.p.).  

Ao todo são 63 pessoas que fazem parte do Movimento, e estas são apresentadas no 

grupo geral de pessoas. As instituições que constituem o Movimento pela Base aparecem 

como apoio institucional (Quadro 1).    

 

Quadro 1 - Apoio Institucional ao Movimento pela Base 

 
INSTITUIÇÃO 

 
DESCRIÇÃO 

 

 
Abave – “Espaço plural e democrático para o intercâmbio de experiências entre 
os acadêmicos e os implementadores da avaliação educacional.” 

 

 
Cenpec – “Organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como 
objetivo o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da qualidade da 
educação pública e à participação no aprimoramento da política social.” 

 

 
Comunidade Educativa Cedac – “Apoia profissionais da educação no 
desenvolvimento de conhecimentos e práticas que resultem na oferta de uma 
educação pública de qualidade.” 

 

 
Consed – “O Conselho Nacional de Secretários de Educação congrega, por meio 
de seus titulares, as Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal.” 

 

 
Fundação Lemann – “Organização familiar sem fins lucrativos que desenvolve 
e apoia projetos inovadores em educação; realiza pesquisas para embasar 
políticas públicas no setor e oferece formação para profissionais da educação e 
para o aprimoramento de lideranças em diversas áreas.” 

continua 
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INSTITUIÇÃO 

 
DESCRIÇÃO 

 

 
Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal – “Organização familiar sem fins 
lucrativos que atua pelo pleno desenvolvimento da criança na primeira infância 
(fase do nascimento até 6 anos). Dedica-se a atividades de conscientização da 
sociedade, mobilização de lideranças, apoio à qualificação da educação infantil e 
programas de atenção às famílias.”  

 

 
Fundação Roberto Marinho – “Entidade sem fins lucrativos voltada para a 
educação e o conhecimento que contribui com o desenvolvimento da cidadania.” 

 

 
Instituto Ayrton Senna – “Organização sem fins lucrativos que trabalha para 
ampliar as oportunidades de crianças e jovens por meio da educação.”  

 

 
Instituto Inspirare – “Instituto familiar que tem como missão inspirar 
inovações em iniciativas empreendedoras, políticas públicas, programas e 
investimentos que melhorem a qualidade da educação no Brasil.” 

 

 
Instituto Natura – “Executa e apoia projetos voltados à melhoria da Educação 
Básica da rede pública, no Brasil e na América Latina, que sejam pautados na 
eficácia da aprendizagem, na equidade de resultados e na coesão social.”  

 

 
Instituto Unibanco – “Visa ampliar as oportunidades educacionais dos jovens 
em busca de uma sociedade mais justa e transformadora, focando sua atuação na 
melhoria do Ensino Médio.”  

 

 
Itaú BBA – “O Itaú BBA é o maior banco de investimento corporativo da 
América Latina e faz parte do grupo Itaú Unibanco.” 
 

 

 
Todos Pela Educação – “Movimento da sociedade brasileira que tem como 
missão contribuir para que até 2022, ano do bicentenário da Independência do 
Brasil, o País assegure a todas as crianças e jovens o direito a Educação Básica 
de qualidade.” 

 

 
Undime – “A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação é uma 
associação civil, fundada em 1986, que reúne dirigentes municipais de educação 
para construir e defender a educação pública com qualidade social.” 

Fonte: Elaborado pela autora para fins da pesquisa com base nos dados do Movimento pela Base Nacional 
Comum (2018a). 

Em “Apoio Institucional”, o Movimento apresenta seus parceiros: Associação 

Brasileira de Avaliação Educacional (Abave), Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 

Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), Comunidade Educativa Cedac, Consed, Fundação 

conclusão 
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Lemann, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton 

Senna, Instituto Inspirare, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Itaú BBA, Todos Pela 

Educação, Undime. São 14 instituições parceiras do Movimento, apresentadas 

individualmente e sem ligações entre elas. No entanto, ao consultarmos a página de cada uma 

delas, é possível ver no link “Parcerias” que estas se ligam entre si, e algumas instituições 

concentram as ligações de quase todas às demais, sejam como apoiadoras ou apoiadas.  

As pessoas citadas como integrantes do grupo que compõem o Movimento pela Base 

também são atores ligados às Instituições “apoiadoras”, e às Instituições não mencionadas 

como apoiadoras, mas possível de identificar a relação, como mostra a rede na Figura 11 a 

seguir. É importante salientar que, nessa rede de ligações entre pessoas e instituições e entre 

as instituições, foram utilizadas somente informações disponibilizadas pelas instituições.  
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Figura 11 - Rede do Movimento pela Base Nacional Comum Curricular 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do Movimento pela Base Nacional Comum (2018a) e das instituições ligadas ao Movimento.



57 
 

 

 

Podemos observar na rede apresentada que o Movimento pela Base está apoiado em 

instituições na maioria empresariais, que possuem algum tipo de vínculo, reforçando a tese de 

que os ideais mercadológicos dominam esse Movimento. De acordo com Ball (2014), essas 

ligações de redes são um tipo de “social novo”, formado por pessoas com interesses 

econômicos semelhantes que se unem tanto para desenvolver demandas para novos 

clientes/consumidores quanto para fecharem novos negócios, assim como para criação de 

outras formas de pensar. As redes políticas constituem uma nova forma de governança, 

aparatos não discursivos que colocam na jogada política um mercado de autoridades que 

disputam os discursos no processo da política. 

Avelar e Ball (2017) afirmam que o Movimento pela Base atua com o objetivo de 

trazer os padrões nacionais de aprendizagem para a agenda pública no Brasil, formando uma 

rede com diferentes atores, que se comunicam com diferentes públicos. Compartilham uma 

visão reformista da educação e problematizam sobre o que deve ser a educação, quais são os 

problemas políticos no Brasil e as soluções políticas necessárias. Os autores analisam que o 

Movimento pela Base não ambiciona uma mudança rápida das políticas educacionais, mas faz 

parte dos pequenos movimentos, experimentos e iniciativas que podem ser escalados e 

contribuir ao longo do tempo para uma reengenharia mais profunda do sistema. 

Das 14 instituições do movimento, cinco declaram-se “sem fins lucrativos”: Cenpec, 

Fundação Lemann, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Fundação Roberto Marinho, 

Instituto Ayrton Senna, as quais integram o campo da filantropia. A filantropia é definida por 

Foucault (2016) como força que atua na conduta da população, com pessoas que vêm se 

ocupar da vida dos outros. Dessa função confusa, saem personagens, instituições e saberes. As 

instituições filantrópicas também são consideradas, por Ball (2014), como parte da nova 

filantropia, ou filantropia 3.0 ou, ainda, Filantrocapitalismo, que é baseada na abordagem de 

negócio integrado, em que a caridade deve se parecer com uma economia capitalista, cujos 

benfeitores tornam-se consumidores de investimento social. Assim, essas instituições doam 

por resultados mensuráveis, investem esperando retorno de suas ações estratégicas de 

negócios. 

 Também chamamos atenção para o fato de que 11 das 14 instituições são ligadas 

diretamente ao “Todos pela Educação”. O Todos pela Educação (TPE) foi fundado em 2006 

como movimento social, por presidentes de diversas empresas brasileiras, como os Bancos 

Itaú, Bradesco e Santander, o Grupo Gerdau e DPaschoal. É presidido por Jorge Gerdau 

Johannpeter, um dos bilionários brasileiros, membro do Conselho do Instituto Millenium. O 
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TPE também é parceiro do Instituto Liberdade, citado na rede organizada por Ball (2014), no 

livro Educação Global S.A.: novas redes políticas e o imaginário neoliberal, com ligação à 

Fundação Atlas de Pesquisa Econômica (Atlas).  

A Atlas tem sua sede no estado da Virgínia – Estados Unidos da América, com uma 

rede global de mais de 400 organizações de mercado livre em mais de 80 países para obter 

ideias e recursos necessários para promover a causa da liberdade. De acordo com Ball (2014, 

p. 50), a Atlas acredita que “[...] as perspectivas para sociedades livres em todo o mundo 

dependem de ‘empreendedores intelectuais’ na sociedade civil, que desejam melhorar debates 

sobre políticas públicas por meio de pesquisas sólidas”. Dessa forma, a ideia de uma 

sociedade de indivíduos livres e responsáveis defendida pela Atlas tem relação com os ideais 

de formação de sujeitos e subjetividades do TPE, que é a Instituição que predomina nas 

ligações com outras instituições, com pessoas na rede do Movimento pela Base e que foi uma 

das fundadoras do Movimento.  

O TPE articula-se dentro de uma arquitetura global de relações políticas, que 

envolvem organizações internacionais, formando uma rede que inclui atores empresariais e 

filantrópicos em educação, como é possível verificar na pesquisa de Erika Moreira Martins 

sobre o TPE (MARTINS, 2016). O TPE integra a Rede do Movimento pela Base, que se 

caracteriza como uma rede global de política educacional, definida, por Ball (2014), como um 

conjunto de relacionamentos ligados à política que se estendem pelo mundo e adentram 

diferentes países, por meio dos quais se movem ideias políticas, tecnologias políticas, pessoas 

e dinheiro.  

Outra Instituição que se destaca é a Fundação Lemann ligando-se a dez instituições do 

Movimento; algumas são parceiras e outras são apoiadas pela fundação de Jorge Paulo 

Lemann, o homem mais rico do Brasil e 19º entre os mais ricos do mundo. Considerado o “rei 

da cerveja” (BORGES, 2016), fez sua recente aposta na Escola Eleva, com foco no Ensino 

Médio. Em 2013, a Fundação Lemann convidou um grupo de parlamentares, liderados pelo 

Deputado Federal Alex Canziani, que faz parte da rede do Movimento pela Base, para 

participar de um seminário “Liderando reformas educacionais e fortalecendo o Brasil para o 

Século XXI”, nos Estados Unidos, organizado pela Universidade de Yale em parceria com a 

Fundação Lemann (ANTUNES, 2017). Segundo o Deputado Canziani, o objetivo era 

conhecer as vantagens da unificação do currículo escolar a partir da experiência do Common 

Core, a base nacional implementada nos Estados Unidos (ANTUNES, 2017). A Fundação 

Lemann tem exportado políticas e conduzido ideias para oferecer soluções neoliberais para a 
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educação brasileira. Conforme Avelar e Ball (2017), o Movimento pela Base é financiado 

pela Fundação Lemann, pelo Instituto Natura e pelo Banco Itaú BBA; e a Fundação Lemann, 

além de financiadora, é a “secretaria executiva” com a missão de realizar a tomada dos 

membros. 

Além da ligação entre as Instituições divulgadas como apoiadoras do Movimento pela 

Base, e entre as Pessoas e as Instituições, há ligações das pessoas com outras Instituições não 

mencionadas nos sites. Essas ligações foram representadas na rede como Instituições 

Invisíveis. É o caso das ligações com o MEC; o CNE; o Inep; o Serviço Social do Comércio 

(Sesc); o Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper); a Confederação Nacional dos Municípios 

(CNM); o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio 

Vargas (Ceipe/FGV); as Secretarias Municipais e Estaduais; os Cargos Políticos eletivos; o 

Grupo Mathema, que pesquisa e desenvolve métodos pedagógicos para ensino de 

Matemática; o Instituto Rodrigo Mendes; o Instituto Singularidades, de formação de 

professores; o Centro de Seleção de Candidatos ao Ensino Superior do Grande Rio 

(Cesgranrio), que oferece também consultoria para capacitação de professores; a Abrelivros; a 

Cidade Escola Aprendiz; o Laboratório de Educação e Rede Integrada de Escolas Públicas do 

Rio Grande do Sul.  

Essas ligações de instituições físicas não são nomeadas no site do Movimento, mas as 

pessoas físicas, as quais estão na rede, possuem ligações diretas com essas instituições. 

Portanto, as empresas estão camufladas e invisíveis na rede do Movimento pela Base. 

Consideramos isso uma estratégia de atuação, principalmente por possuírem altos cargos nas 

instituições governamentais, como membros e ex-membros de conselhos, do MEC, de 

Secretarias de Educação, entre outros e como fundadores ou sócios em instituições 

empresariais. Avelar e Ball (2017) apontam para uma tática planejada do Movimento, que 

inseriu membros do Movimento no Governo e recrutou ex-membros do Governo para o 

Movimento. Dessa forma, levantamos a hipótese de uma forte ligação entre o Governo e as 

instituições econômicas juntos por interesses mercadológicos nessa conexão política. 

As pessoas físicas citadas como apoiadoras do Movimento, em um total de 63, 

aparecem em diferentes grupos no momento da realização da pesquisa, a saber: cinco são 

políticos eleitos para exercer cargos públicos; quatro são Secretários de Educação e ex-

secretários de Secretarias Municipais e Estaduais; sete são consultores de educação das 

Instituições; oito atuam como professores; dez são membros e ex-membros do CNE, do MEC 

e do Inep; e 29 são cargos de gestores das Instituições, presidentes, gerentes, diretores, 
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superintendentes, economista-chefe e membros de conselhos administrativos. Diferentemente 

do que se apresenta, portanto, no comentário que encabeça a lista no site do Movimento, a 

maioria das pessoas possui cargos em instituições parceiras, administradores de gestão 

econômica que se juntam aos consultores de educação ligados às fundações e às instituições, 

somando-se 36 pessoas, mais da metade do número total do Movimento. Em seguida, estão os 

cargos políticos, que englobam os políticos eleitos e cargos de secretários municipais e 

estaduais e integrantes do MEC, somando-se 19 pessoas. Professores são somente oito no 

movimento, uma inversão do que se pretendia com a Comissão de Especialistas para a 

elaboração da proposta da BNCC.  

Dentre as pessoas apresentadas como apoiadoras do Movimento, duas delas chamam 

atenção, seja pela relação com Instituições que lideram as ligações na rede do Movimento, 

seja pelos seus cargos no MEC, assim que o Presidente Temer assumiu. São elas: Maria 

Helena Guimarães de Castro5 e Teresa Pontual. Maria Helena é uma das sócias-fundadoras do 

TPE, membro da comissão técnica do movimento e faz parte do conselho científico da Abave. 

Ela assumiu a Secretaria Executiva do MEC, em 2016, e ficou à frente das reformas 

educacionais almejadas pelas instituições que representa, presidindo o Comitê Gestor da 

BNCC e conduziu a elaboração da terceira versão da BNCC e a versão final. No governo 

FHC, foi uma das responsáveis pela implementação das políticas de avaliação no País, como a 

reorganização do Saeb e a criação do Enem. Quanto à Tereza Pontual sua influência é 

importante devido à ligação com a Fundação Lemann, a fundação poderosa da Rede do 

Movimento, da qual foi bolsista. Ela especialmente influenciou na reforma do Ensino Médio e 

foi nomeada em setembro de 2016, como Diretora de Currículos e Educação Integral do 

MEC. 

Outra pessoa que merece um olhar especial é Alice Andrés Ribeiro, secretária-

executiva do Movimento pela Base, que não aparece no site do Movimento nem entre as 

pessoas apoiadoras, nem no Conselho Consultivo. No entanto, Alice é a porta voz do 

Movimento há vários anos, possível de verificar-se na internet. Não ter seu nome e sua função 

explicitados no site do Movimento faz pensar sobre sua real função e suas possíveis ligações. 

Alice está camuflada no Movimento pela Base. Ela é graduada em Relações Internacionais e 
                                                           
5 Maria Helena é socióloga e professora aposentada da Unicamp. No governo Temer, conduziu a elaboração da 
terceira versão da BNCC e a versão final. Com a saída de Mendonça do MEC, esperava-se que fosse ela a 
Ministra, o que não ocorreu. Pediu exoneração em maio de 2018 e disse que “sai tranquila porque conseguiu 
fazer as políticas que pretendia no ministério”. Disponível em: 
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,maria-helena-guimaraes-deixa-o-ministerio-da-
educacao,70002298474. Acesso em: 20 maio 2018. 
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Mestre em Administração Pública e Governo, pela Fundação Getúlio Vargas (ESCAVADOR, 

2018). É Oficial de projetos da UNESCO, assessora tecnicamente a Secretaria de Educação 

do Rio de Janeiro, monitora e avalia o programa Escolas do Amanhã. Foi coordenadora de 

pesquisa e conteúdo do Todos pela Educação, movimento do qual é associada efetiva 

(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018). 

O Movimento pela Base apresenta seu Conselho Consultivo em seu site, a saber: Anna 

Penido - Diretora-executiva do Inspirare, Claudia Costin - Diretora do CEIPE/FGV, Denis 

Mizne - Diretor-executivo da Fundação Lemann, Mariza Abreu - Consultora legislativa da 

Área de Educação, Miguel Thompson – Diretor Executivo do Singularidades, Pilar Lacerda - 

Diretora da Fundación SM, Ricardo Henriques - Superintendente Executivo do Instituto 

Unibanco.  

No link “Quem Somos”, o Movimento pela Base também apresenta os “7 princípios 

para a construção da Base Nacional Comum”: 1. Foco nos conhecimentos, habilidades e 

valores essenciais; 2. Clareza e objetividade; 3. Fundamentação em evidências de pesquisas 

nacionais e internacionais; 4. Obrigatoriedade para todas as escolas; 5. Diversidade como 

parte integrante; 6. Respeito à autonomia dos sistemas de ensino para a construção de seus 

currículos; 7. Construção com colaboração entre União, estados e municípios e com a 

realização de consultas públicas (MOVIMENTO pela Base Nacional Comum, 2018a). De 

acordo com o que diz o Movimento, os princípios servem para nortear a construção da BNCC, 

para que promova equidade educacional. Podemos observar nesses sete princípios a ação da 

Rede do Movimento pela Base, movendo ideias e oferecendo soluções. 

 No link “Conceito”, a página apresenta “Entenda em profundidade as ideias e os 

princípios defendidos pelo Movimento pela Base Nacional Comum no Documento Conceito: 

Necessidade e construção de uma Base Nacional Comum”. Em cinco itens, o documento 

explicita as defesas do Movimento em relação à BNCC. O primeiro item fala sobre a 

importância do acesso das crianças e dos jovens à escola de Educação Básica na idade certa, 

bem como a permanência e a conclusão. O texto argumenta que os estudantes devem adquirir 

aprendizados para uma vida plena, o que inclui o desenvolvimento socioemocional e a afetiva 

inserção na sociedade do conhecimento (MOVIMENTO pela Base Nacional Comum, 2018a). 

Refere-se, ainda, às condições que a escola deve ter para garantia do direito à educação, 

como: infraestrutura, pessoal e pedagógica, afirmando, em seguida, que a educação brasileira 

tem grandes dificuldades nessas questões e a solução exige ações concomitantes nas três 

dimensões.  
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O texto relata, ainda, as dificuldades relativas aos professores: falta de professores, 

baixos salários e desprestígio da carreira, formação inadequada (MOVIMENTO pela Base 

Nacional Comum, 2018a). A Rede do Movimento pela Base trabalha na criação de discursos, 

de conhecimentos, e busca legitimidade e credibilidade para tais. Os discursos que endossam 

a condenação da escola pública, os quais mostram uma suposta incapacidade do Estado em 

administrar as condições básicas da educação, vêm ao encontro do que Ball (2014) chama de 

uma poderosa alternativa de política para o fracasso do Estado. No movimento de destruição 

da escola pública (MASSCHELEIN; SIMONS, 2017), implanta-se a ideia de que o privado é 

melhor e “vende-se” a solução para salvar a educação brasileira. 

No segundo item, o texto aborda o projeto de nação explicitado pela Constituição de 

1988 e o papel da Educação. Também argumenta que a ausência de uma Base enseja que as 

avaliações externas, como a Prova Brasil, prescrevam o currículo, quando o contrário deveria 

acontecer. Defende-se, também, uma organização para produção de materiais didáticos e 

formação de professores. No terceiro item, reafirma-se a defesa da construção de uma Base 

Comum, com o argumento de que esta respeite a orientação do Artigo 205 da Constituição 

Brasileira que estabelece como objetivo da educação o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Finaliza-se com a 

afirmação de que a BNCC precisa considerar as muitas habilidades não cognitivas, como: 

responsabilidade, disciplina, abertura a novas experiências, capacidade de trabalhar em 

grupos, respeito às diferenças, capacidade de enfrentar e resolver problemas. Aqui aparece a 

jogada com a semente plantada na Constituição, quando estabelece como objetivo final da 

educação a qualificação para o trabalho. Já, em relação à Constituição, o grupo empresarial 

não deixou espaço para a educação, que, segundo Rancière (2017), pressupõe a igualdade 

inicial, com finalidade de emancipação intelectual.  

Na educação o por-vir é incalculável (LARROSA; RECHIA, 2018), contrapondo-se a 

resultados mensuráveis. A educação pressupõe que haja uma skholé, definida nas palavras de 

Larrosa (2018) como um lugar que separa um tempo e um espaço para estudar. Um lugar 

separado da família, da sociedade e da fábrica, separado da produção, que reserva um tempo 

para o ócio, ou seja, para estudar por estudar. Entretanto, o que faz questão de lembrar o 

Movimento pela Base nesse documento é que a educação brasileira está a serviço da fábrica e 

não da educação. 

No quarto item do texto, busca-se esclarecer e dar ênfase a alguns pontos e declara-se 

que o primeiro passo na construção da BNCC é a crença de que a educação de qualidade é um 
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projeto de desenvolvimento do país; para isso, deve ser apoiada por agentes públicos e 

privados. No quinto item, ressalta-se que a BNCC não deverá ser confundida com um 

currículo nacional comum, mas propõe-se que os currículos de cada escola terão similaridades 

em relação às aprendizagens esperadas. Dessa forma, o documento encerra sua proposta, 

dizendo ser uma aposta otimista que tem a finalidade de colocar o país no rumo para uma 

educação de qualidade.  

O discurso da qualidade tem sido muito utilizado na educação brasileira e ganhou 

força nos materiais e nas falas dos atores da Rede do Movimento pela Base. Qualidade é um 

termo polissêmico, que não tem origem no vocabulário da educação, sua origem está na 

economia e na empresa (LARROSA; RECHIA, 2018). Qualidade é uma palavra que leva a 

pensar qualquer coisa como uma mercadoria, não tem um significado único, significa o que o 

vendedor queira que signifique. Como nos alertam os autores, o vocabulário da escola tem 

sido colonizado pela linguagem empresarial, econômica, psicológica e tecnológica, e 

qualidade é apenas um dos termos empregados. Na escola não se fala mais a língua da escola, 

fala-se e pensa-se com a língua dos colonizadores que desejam transformar a escola em 

espaço alternativo de aprendizagem com ideais mercadológicos. 

A partir do momento político em que o Brasil teve a troca presidencial, o Movimento 

pela Base passou a administrar e financiar a construção da BNCC e divulgou muitos 

materiais, disponíveis em sua página na internet e nas instituições parceiras. É o caso da 

publicação em parceria do Consed e Undime (Figura 12), denominada Guia de 

Implementação da Base Nacional Comum Curricular: Orientações para o processo de 

implementação da BNCC. Um Guia feito por gestores, para gestores (UNDIME, 2017). 
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Figura 12 - Capa do Guia de Implementação da BNCC 

 
Fonte: Undime (2017, n.p.). 

O guia apresenta orientações para a implementação da Base nos municípios do país e 

sugere alguns materiais como: “O que significa ter uma Base com foco em competências? 

Vídeo com entrevista feita com Anna Penido, do Instituto Inspirare, sobre as competências na 

BNCC” (UNDIME, 2017, p. 27). Outra sugestão é: “Entenda as 10 competências que 

orientam a Base Nacional Comum. Infográfico que facilita a compreensão das 10 

competências gerais da 3ª versão da BNCC” (UNDIME, 2017, p. 27). O infográfico das 

competências sugerido faz parte do documento Dimensões e Desenvolvimento das 

Competências Gerais da BNCC, elaborado pelo Movimento pela Base. O Guia de 

implementação de 2017 passou por adaptação em 2018, e apresenta-se com a realização do 

MEC, do Consed, da Undime, da União dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), 

do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação (FNCEE) e com apoio técnico do 

Movimento pela Base.  

Já o MEC lançou dois textos para explicar as mudanças na terceira versão da BNCC. 

O primeiro: Fundamentos Pedagógicos e Estrutura Geral da BNCC: BNCC versão 3, que 

traz, na introdução, “Conteúdos curriculares a serviço do desenvolvimento de competências” 

(BRASIL, 2017f, p. 4). No texto, destacam-se os três grupos de competências gerais da 

BNCC: competências pessoais e sociais, cognitivas e comunicativas. O outro texto, Base 

Nacional Comum Curricular: processo de elaboração, princípios e conceitos, abordou a 

construção da base e a estrutura da terceira versão (CASTRO, M. H. G. de, 2017). O item 

fundamentos pedagógicos da BNCC apresenta: “Os conteúdos curriculares a serviço do 

desenvolvimento de competências” (CASTRO, M. H. G. de, 2017, p. 5). E como inovação 

gu
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traz a associação dos objetivos de aprendizagem e dos componentes curriculares em três 

grandes grupos de competências gerais a serem desenvolvidas na escola.  

Fica evidente, portanto, que a rede do Movimento pela Base influenciou o texto final 

do documento da BNCC. O currículo como campo de disputa abriga, também, os ideais 

mercadológicos, e, como era desejo do Movimento, a BNCC passa a ser apoiada pelos 

agentes privados. Ocorre que o discurso do Movimento era pelo apoio de agentes públicos e 

privados, mas, na prática, no documento final, a influência maior foi dos agentes privados. 

2.2 O MOVIMENTO PELA BASE E A ÊNFASE DADA ÀS COMPETÊNCIAS NA BNCC  

Na página do Movimento pela Base, um dos materiais divulgados é um artigo escrito 

por Guiomar Namo de Mello – Currículo da Educação Básica no Brasil: concepções e 

políticas. Esse texto apresenta, além do histórico do currículo brasileiro, a ideologia da autora, 

defensora das reformas educacionais, que é ligada à Rede do Movimento pela Base Nacional 

Comum. Ela define competência de acordo com as orientações da OCDE, que, segundo ela, 

depois da reunião da Unesco em Jomtien - 1990, passou a orientar os rumos da educação. “Os 

resultados das aprendizagens precisam se expressar e se apresentar como a possibilidade de 

operar o conhecimento em situações que requerem aplicá-lo para tomar decisões pertinentes” 

(MELLO, 2014, p. 8). A autora segue dizendo que esse novo paradigma, com maior ou menor 

resistência, vai sendo adaptado e adotado em diferentes países. Em seu posicionamento, Mello 

(2014) evidencia que os conteúdos disciplinares devem servir às competências, assim como 

ocorreu posteriormente com a BNCC. No artigo, ela argumenta que as dificuldades no 

currículo brasileiro derivam também de questões ideológicas, que imobilizaram debates e 

iniciativas nesse tema.  

Vários setores da educação afirmam que o enfoque por competências submete a 

educação à lógica do mercado, o que tem levado a malabarismos semânticos na busca de 

sinônimos para substituir a palavra “competência”. Atualmente, os termos mais cotados nas 

hostes pedagógicas são “expectativas de aprendizagem” para alguns ou, para quem quiser 

parecer ainda correto politicamente, a expressão “direitos de aprendizagem” (MELLO, 2014, 

p. 12). O texto da autora deixa a impressão de que é impossível resistir à determinação da 

OCDE, que orienta para o desenvolvimento das competências na educação escolar, 

especialmente nos países pobres. Ainda faz uma ligação equivocada de competências com a 

expressão “direitos de aprendizagem”, utilizada na BNCC e defendida especialmente nas duas 
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primeiras versões do documento, que são resultantes dos princípios éticos, políticos e 

estéticos contemplados nas Diretrizes Nacionais. Para finalizar, a autora diz que é preciso 

superar a anomia curricular. Considerando que o artigo foi escrito anteriormente à construção 

da BNCC, vê-se uma grande esperança de que a educação brasileira adote um currículo único 

com foco nas competências, ideia defendida também por institutos, fundações, mídia, 

políticos e empresários, como Mello (2014) afirmou.  

Outro material indicado pelo Movimento pela Base foi a pesquisa realizada e 

divulgada pela Fundação Lemann, intitulada Projeto de Vida (FUNDAÇÃO LEMANN, 

2018). O objetivo foi analisar a capacidade das instituições de ensino de propiciar os meios 

necessários para os jovens atingirem seus objetivos na vida adulta. Segundo a divulgação 

feita, a principal conclusão apontou que existe uma grande desconexão entre o que é exigido 

dos jovens fora da escola e o que é ensinado nela. Duas especialistas analisam as disciplinas 

de Português e de Matemática, apontando possíveis caminhos para a BNCC. Elas também 

enfatizam que a nova Base deveria focar em quatro questões centrais: ser atrativa para o 

aluno, aliar competências e conteúdo, correlacionar habilidades e incluir habilidades 

socioemocionais. As habilidades comportamentais são destacadas como sendo: proatividade, 

autonomia, curiosidade e comprometimento, que podem ser ensinadas em sala de aula. A 

pesquisa aponta, ainda, que faltam competências de comunicação, de raciocínio lógico e de 

resolução de problemas. O relatório enfatiza que os resultados apontam questões importantes 

no momento que uma Base Nacional Comum está sendo construída pelo Governo e afirma 

que, com foco em conteúdo, os currículos acabam deixando de lado o ensino de habilidades e 

de competências, e os jovens saem da escola sem saber como colocar os conhecimentos em 

prática. O texto de divulgação da pesquisa revela o interesse da Fundação Lemann no 

desenvolvimento das competências e das habilidades, inclusive sugerindo algumas de acordo 

com a pesquisa, sugestões estas que aparecem na BNCC nos três grupos de competências 

gerais. A Fundação Lemann é a instituição com maior poder de voz dentro do Movimento 

pela Base e com grande número de ligações com outras instituições e pessoas dentro da rede 

do movimento. A fundação tem investido na educação e disputou enunciados na elaboração 

da BNCC. Como podemos constatar, ela consegue garantir juntamente à Rede do Movimento 

pela Base, da qual faz parte, o enunciado das competências gerais para a Educação Básica. 

O Movimento pela Base disponibilizou, em sua biblioteca virtual, o Glossário de 

Terminologia Curricular, considerando-o como um instrumento de trabalho de referência 

para apoiar iniciativas de desenvolvimento de currículos. O Glossário (Figura 13), publicado 
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em 2013, pela Unesco e o Bureau Internacional da Unesco, nos créditos da versão em 

português, publicada em 2016, tem a Coordenação do Setor de Educação da Representação da 

Unesco no Brasil, tradução de Rita Brossard e revisão técnica de Guiomar Namo de Mello. 

 

Figura 13 - Capa do Glossário de terminologia curricular 

 
Fonte: Unesco (2016, n.p.). 

 

 Na consulta ao Glossário ao termo “Competência geral - Ver ‘Competência essencial’ 

e Habilidade para o século XXI”, seguindo o caminho da busca, encontramos “Competência 

essencial”.  

Na União Europeia, definem-se competências essenciais como a soma de 
habilidades (habilidades básicas e habilidades básicas novas) necessárias para viver 
em uma sociedade do conhecimento contemporânea. Em sua recomendação sobre 
competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, em 2006, o 
Parlamento e o Conselho Europeus estabeleceram oito competências essenciais: 
comunicação na língua materna; comunicação em outras línguas; competências em 
matemática, ciência e tecnologia; competência digital; aprender a aprender; 
competências interpessoais, interculturais e sociais e competência cívica; 
empreendedorismo; e expressão cultural (Fonte: CEDEFOP, 2011). (UNESCO, 
2016, p. 27). 

O texto complementa: 
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(UNESCO, 2016, p. 27) 
 

Assim sendo, o glossário indica ver o escopo das competências que são referência para 

o Pisa, desenvolvido pela OCDE. Nesse sentido, o próximo passo foi acessar a página 

indicada na internet. O endereço eletrônico levou a um texto intitulado Definition and 

Selection of Competencies (DeSeCo) (Definição e seleção de competências). A importância 

do conhecimento, habilidades e competências para os indivíduos e a sociedade é amplamente 

aceita pelos formuladores de políticas nos países da OCDE. Pelo menos no nível do discurso, 

uma cidadania bem-educada e altamente qualificada é vista como desempenhando um papel 

eminente no enfrentamento dos desafios do presente e do futuro. Até o momento, o principal 

impulso nos países da OCDE para os esforços na área de competências-chave veio do setor 

empresarial e dos empregadores. Do ponto de vista puramente econômico, as competências 

dos indivíduos são vistas como importantes porque contribuem para: impulsionar a 

produtividade e a competitividade do mercado; minimizar o desemprego por meio do 

desenvolvimento de uma força de trabalho adaptativa e qualificada; e criar um ambiente para 

a inovação em um mundo dominado pela concorrência global (OECD, 2015).  

O texto da OCDE afirma que o currículo do futuro se tornou o tópico favorito dos 

discursos políticos e o centro dos esforços voltados à reforma da educação. E o “[…] concept 

of key competencies has become a vital component in the vocabulary of educational policy-

makers and reformers”6 (OECD, 2015, n.p.).  O texto finaliza com a explicação de que a 

DeSeCo foi iniciada para fornecer um ponto de referência para o desenvolvimento de 

indicadores e de interpretação de resultados empíricos, incentivar um processo interativo entre 

trabalho teórico e empírico e, eventualmente, fornecer feedback para a política educacional. 

No caso da BNCC, pode se ver a estreita relação das competências com o conceito da OCDE, 

conforme glossário indicado pelo próprio Movimento pela Base e pela própria BNCC, que 

alega adotar o foco no desenvolvimento das competências devido a ser o enfoque adotado nas 

avaliações internacionais da OCDE, que coordena o Pisa, e da Unesco, que instituiu o 

                                                           
6  “[...] conceito de competências-chave tornou-se um componente vital no vocabulário de formuladores e 
reformadores de políticas educacionais” (OECD, 2015, n.p., tradução nossa).  
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Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina 

(BRASIL, 2017b). 

Dentre os materiais disponibilizados no site do Movimento, há outra publicação que 

promete ajudar professores a compreender as dimensões das competências gerais: Dimensões 

e Desenvolvimento das Competências Gerais da BNCC (MOVIMENTO pela Base Nacional 

Comum, 2018b) (Figura 14). O texto apresenta as competências gerais, enfoca cada uma delas 

e caracteriza-as.  

 

Figura 14 - Capa da publicação Dimensões e desenvolvimento das competências gerais da BNCC 

 
Fonte: Movimento pela Base Nacional Comum (2018b, n.p.). 

 

Segundo explicitado no texto, o objetivo é apoiar redes de ensino, escolas e 

professores a compreender as Competências Gerais da Base e como elas progridem ao longo 

da Educação Básica. Além disso, tem a intenção de facilitar a sua inserção em currículos, 

práticas pedagógicas, materiais didáticos e processos de avaliação da aprendizagem. Diz 

tratar-se de um material orientador, que detalha as dimensões e as subdimensões que 

compõem cada uma das 10 competências gerais, indicando como elas devem evoluir da 

Educação Infantil até o Ensino Médio. O texto de apresentação esclarece que as 

Competências Gerais integram o capítulo introdutório da BNCC e foram definidas a partir dos 

direitos éticos, estéticos e políticos, assegurados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e dos 
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conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida no século 21. O 

Movimento divulgou, nessa publicação, o infográfico das competências, já apresentadas neste 

capítulo (página 48). Nele, as dez competências gerais são apresentadas e interpretadas, 

descrevendo-se: O quê? Para quê? 

Outra sugestão de leitura do Movimento pela Base é o texto El lugar del currículum 

en el mapa de la educación de la primera infância, uma pesquisa de Alejandra Cardini e 

Jeniffer Guevara, pelo Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 

Crecimiento (Cippec) da Argentina. Essa pesquisa, que trata de analisar a base curricular da 

Educação Infantil de seis países, foi apoiada pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, que 

faz parte da Rede do Movimento pela Base. As referências do texto compreendem 

documentos sobre a educação da infância publicados pela OCDE e pela Unesco. As autoras 

dizem que as análises permitem atentar para alguns aspectos chave ao pensar uma base para a 

Educação Infantil. Sugerem, então, que o processo de construção de uma base curricular para 

a primeira infância deve estar regido por sua intenção reguladora.  

La intención, lo que la base intenta hacer, debería guiar el proceso y el tipo de 

documento a elaborar. Así, la pregunta clave es qué se quiere regular y para qué. 

[...] cabe considerar que tanto las bases tipo lineamiento curricular y tipo diseño 

curricular pueden ofrecer horizontes y objetivos claros. [...]a los procesos de 

construcción política de estos documentos, que involucran a distintos tipos de 

actores. Los paneles de expertos (Ontario y Escocia), los equipos de trabajo con 

representantes de las modalidades de educación (Nueva Zelanda) y los procesos 

consultivos (Chile) se presentan como opciones que permiten, por un lado, legitimar 

la base curricular entre los distintos actores del mapa y, por otro, asegurar la 

adecuación y calidad de la normativa. (CARDINI; GUEVARA, 2017, p. 24). 

Muitas pesquisas foram realizadas por instituições do Movimento pela Base e 

divulgadas, mesmo que para apenas legitimar aquilo que o Movimento já vinha defendendo, 

como no caso da Educação Infantil. Nesse caso, fica evidente a relação dessa divulgação de 

pesquisa com os rumos que a Educação Infantil ganhou dentro da base nas últimas versões. O 

enfoque nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que possibilitam o maior controle 

sobre as escolas das crianças e sobre as subjetividades construídas, assim como a participação 

de diferentes atores fora do campo educacional na construção do documento, apostam nas 

competências gerais para regular a educação. 

Todos os textos citados mostram que o Movimento pela Base abertamente apoia e 

estrutura a inclusão das competências gerais na BNCC. Competências que atendem aos ideais 

mercadológicos, selecionadas, citadas e apoiadas pelas instituições empresariais que buscam 

um investimento em capital humano.  
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Sabemos que um capital humano, um indivíduo produzido, implica em causas 
genéticas e causas adquiridas. Não há dúvida de que é mais do lado do adquirido, ou 
seja, da constituição mais ou menos voluntária de um capital humano ao longo da 
vida dos indivíduos, que se colocam todos os problemas e que novos tipos de 
análises são apresentados pelos neoliberais. Que significa formar capital humano, 
formar essa espécie de competência-máquina que vai produzir rendimentos, ou que 
vai ser remunerada pelo rendimento? Significa, evidentemente, fazer aquilo a que se 
chama investimentos educativos. (FOUCAULT, 2010, p. 289).  

Talvez sejam esses investimentos educativos que as empresas com suas instituições e 

fundações estejam interessadas em realizar. O investimento em capital humano é algo que 

perpassa pelas intervenções na família, na gestação, nos cuidados da mãe com o bebê, na 

entrada da criança na creche, durante a Educação Básica como um todo, e segue... Talvez por 

esse motivo as instituições empresariais estejam investindo em ações desde a maternidade até 

a formação inicial e continuada. Conforme mapeamento da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) (ANTUNES, 2017), as instituições ligadas ao Movimento pela Base 

desenvolvem 229 projetos ligados diretamente à educação no Brasil inteiro. Os projetos 

neoliberais estão conectados com as tecnologias neoliberais, que, segundo Ball (2014, p. 64), 

trabalham em nós para produzir um corpo discente e docente produtivo, responsável e 

empreendedor. As ações da Rede do Movimento pela Base criam um ideário de que todos 

estão empenhados na causa da educação, mas devemos lembrar-nos do alerta de Dantas 

(2014) de que o consenso sobre “todos pela participação” denuncia a dominação. 

A rede apresentada constitui-se como uma rede política de instituições, na maioria 

empresariais, que se ligam entre si e com pessoas físicas, formando a Rede do Movimento 

pela Base. A tal rede influenciou diretamente a produção do documento BNCC a partir da 

Terceira Versão, especialmente na inclusão das Competências Gerais oriundas da OCDE. Um 

modelo gerencialista da educação passou a ser implementado e lançou-se o projeto de 

subjetivação dos estudantes e dos professores aos ideais mercadológicos. Encontramos 

diversos tipos de atores dessa rede, uns invisíveis, outros camuflados em instituições que 

agem nessa rede direta e indiretamente e ainda órgãos governamentais com seus atores 

nacionais e outros internacionais. 

Analisar o contexto de influência e de produção de texto da BNCC oportunizou a 

compreensão sobre a formulação da política educacional, que se deu na disputa de diferentes 

vozes e forças, tanto as forças empresariais como forças de intelectuais críticos. Nas duas 

últimas versões da Base, há um fortalecimento dos gerencialistas empresariais e um 

silenciamento dos críticos, pois as forças foram se constituindo e ganhando ou perdendo 

espaços no decorrer do jogo da política. Para analisar as continuidades e as descontinuidades 
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nas versões da BNCC para a Educação Infantil, esse caminho investigativo foi fundamental, 

pois o currículo da escola da infância está submerso nas águas turvas dessa Base Nacional. 

Consideramos que a educação é a indisciplina do pensamento, para pensar o que a 

ordem e a hierarquia não permitiriam pensar (KOHAN, 2007); assim, buscamos a escola 

como skholé, ou seja, lugar de ócio, tempo livre, estudo e ensino (MASSCHELEIN; 

SIMONS, 2017). Para nós, fazer negócio7 com a escola, com a educação, é negar esse ócio, 

negar esse direito. No Brasil, a educação está virando negócio, interesse de mercado, em que 

o “canto da sereia” (MONTAÑO, 2014), entoado pelo terceiro setor, agrada tanto a esquerda 

quanto a direita, em que as verdades sobre o que se deve pensar e como se deve pensar estão 

sendo forjadas por grupos empresariais que se articulam para dominar o currículo. 

Aprendemos com Foucault (2016), que a formação discursiva revela as regularidades 

de uma prática discursiva, de modo a evidenciar como os enunciados podem estar ligados, 

quem fala, de que lugar fala, de onde os enunciados podem ter surgido e quais são os temas e 

as teorias. Analisamos que a Rede do Movimento pela Base defendeu a inclusão de alguns 

temas e teorias na BNCC, um deles foi o das competências. Percebemos que esse enunciado 

das competências surgiu da OCDE, intimamente ligado às ideias da economia e do mercado, e 

esse enunciado ligou-se a outros como avaliação, aprendizagem na idade certa, qualidade, 

entre outros. 

  Pensamos que é um ato de resistência analisar quem fala durante a produção de texto 

das políticas educacionais, quem obteve poder de construir discursos e verificar que 

subjetivação desejam. Conhecer essas influências, analisar as redes políticas e descobrir a 

ação da micropolítica e alguns rastros do projeto de subjetivação tanto dos empresários como 

dos críticos permitem-nos resistir, pensar de outras formas e reinventar a escola em vez de 

condená-la e/ou vendê-la. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 “A palavra negócio vem da combinação de nec + otium. No latim, otium é descanso, lazer, e a partícula nec é 
um advérbio de negação. Praticar o não-ócio é negociar.” Disponível em: 
https://www.dicionarioetimologico.com.br/negocio/. Acesso em: 12 jun. 2018. 
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3 CONTINUIDADES E DESCONTINUIDADES NAS VERSÕES DA BNCC PARA A 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

  
 A BNCC é um documento curricular de caráter normativo para a Educação Básica 

brasileira. Ela foi construída em um processo que durou vários anos, que compreendeu cinco 

versões e contou com equipes de elaboração diferentes. Por haver várias versões da Base, há 

uma crença de continuidade entre elas e de a BNCC ser fruto de um processo democrático, 

discurso que consta em sua versão final. Cientes de que houve mudança de Governo enquanto 

a BNCC estava sendo elaborada e de que equipes com interesses diferentes conduziram a 

construção da Base, questionamo-nos: quais são as continuidades e as descontinuidades das 

versões da BNCC para a Educação Infantil? 

Este capítulo abordará a análise das continuidades e das descontinuidades no processo 

de elaboração das versões da BNCC para a Educação Infantil como jogos de poder e de saber. 

Elementos discursivos que constituem as práticas pedagógicas e são importantes para 

compreender as continuidades e as descontinuidades na política educacional serão analisados 

em cada versão, como: contexto político; equipe de elaboração da BNCC; capa do 

documento; princípios e/ou fundamentos pedagógicos da BNCC (compreende as 

competências gerais); currículo da Educação Infantil; organização da Educação Infantil e o 

papel da brincadeira. 

Lembramos que, de acordo com a Abordagem do ciclo de políticas, os contextos são 

interligados e flexíveis, assim alguns itens analisados no capítulo anterior retornam para 

reafirmar a análise do texto dos documentos neste capítulo e ajudam a compreender quais são 

as continuidades e as descontinuidades nas versões da BNCC. Os itens que serão analisados 

são representados nos textos por enunciados que formam os discursos dos grupos que tiveram 

voz na elaboração das versões da BNCC; e, para a identificação dessas vozes, desses grupos e 

do discurso, necessitamos analisar o global da formulação da política, passando pela análise 

das partes do texto que compreendem conjuntos de enunciados. 

Partindo dessa perspectiva de análise, iniciamos por verificar os itens do Quadro 2 a 

seguir, que apresenta os enunciados: capa da versão, data de publicação e contexto político. 

Esses elementos fazem parte do contexto da produção de texto apresentados na Abordagem 

do ciclo de políticas. 
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Quadro 2 - Versões da BNCC 

Versão da BNCC Capa da versão Data de publicação Contexto político 

 
Versão preliminar 

 

 
Julho de 2014 

 
Presidente da República: 

Dilma Rousseff 

 
Primeira versão 

 

 
Setembro de 2015 

 
Presidente da República: 

Dilma Rousseff 

 
Segunda versão 

 

 
Abril de 2016 

 
Presidente da República: 

Dilma Rousseff 

 
Terceira versão 

 

 
Abril de 2017 

Presidente da República:  
Michel Temer 

(Após processo de impeachment da Presidente 
Dilma Rousseff em agosto de 2016, assume o Vice-

presidente). 

 
Versão final 

 

 
Dezembro de 2017 

 
Presidente da República: 

Michel Temer 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas versões da BNCC (BRASIL, 2014a, 2015b, 2016a, 2017a, 2017b). 
 

 Nesse quadro, retomamos a apresentação e a discussão realizada no capítulo 2 desta 

dissertação para pontuar alguns elementos. Retomar esse histórico de construção da BNCC é 
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importante para darmos ênfase em aspectos que levarão à compreensão de outros que são 

desencadeados a partir destes, os quais serão analisados a seguir. 

No Quadro 2 anterior, as versões estão distribuídas em sequência de elaboração, com 

suas capas que podem ser comparadas e analisadas, com a data de publicação que mostra o 

tempo de construção entre um texto e outro e com o contexto político do Governo brasileiro. 

Como vimos no capítulo anterior, a versão preliminar foi gestada desde 2009 e teve 

seu nascimento em 2014, quando Dilma Rousseff era Presidente da República. Naquele ano, 

também nasceu o PNE 2014-2024, que, na Meta 7, traz como uma das estratégias para 

alcançar a meta a criação de uma base nacional comum curricular. Essa meta polêmica que 

visa alavancar os índices do Ideb trouxe a estratégia plantada pelos grupos de reformadores 

empresariais (FREITAS, 2014), que gerenciam a educação. Aqui temos um problema para 

resolver: Se os grupos empresariais estavam liderando a agenda das reformas educacionais 

desde a década de 1990 no Brasil, organizando fóruns e documentos para orientar a reforma 

da educação, ancorados nos preceitos do Banco Mundial e interesses privados do grande 

capital nacional e internacional (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2011), e esses grupos 

conseguiram impor, no PNE de 2014, a necessidade de construir uma base nacional para 

unificar o currículo escolar, por que o MEC liderou o início da construção de uma base ainda 

em 2009? Por que o MEC priorizou a estratégia da BNCC entre tantas estratégias urgentes no 

PNE? Durante a pesquisa tentaremos responder a essas questões. 

Temos evidencias de que o Todos pela Educação agia recrutando cargos do MEC e 

Inep para simpatizar com seu projeto de educação para o Brasil. Segundo Martins (2016), o 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva alinhou-se às metas do Todos pela Educação, e lançou o 

Plano de Desenvolvimento da Educação, com o Programa Metas e Compromisso Todos pela 

Educação, para o qual se utilizou até o nome do Movimento TPE, comandado pelo então 

Ministro da Educação, Fernando Haddad, que faz parte da Rede TPE (MARTINS, 2016). Em 

um cenário de instabilidade política frente ao MEC, Haddad faz uma jogada que foi 

considerada estratégica para seu fortalecimento político. Dessa relação com o TPE, nasce o 

foco nas avaliações de larga escala e na qualidade oriunda do gerencialismo empresarial. 

Supomos que o MEC entrar no jogo político que vinha sendo articulado pelo movimento 

empresarial, que colonizava as infraestruturas da política, foi uma maneira de estar dentro do 

jogo e participar e poder disputar demandas caras à educação, visto que se tratava de um 

governo democrático, com uma base de intelectuais críticos em apoio ao MEC.  
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Campos e Barbosa (2015, p. 358) dizem que “[...] a defesa de uma Base Nacional 

Comum se pautou na lógica da defesa de um projeto societário mais justo”, e que, atualmente, 

no Brasil, o currículo da educação é baseado nas avaliações externas, e “[...] o trabalho do 

professor é direcionado pelo mercado editorial, via a adoção dos livros didáticos contendo os 

conteúdos para as provas”. Essa ideia foi compartilhada com outros intelectuais, que, no 

início do processo de elaboração da BNCC, expressaram a crença no papel fundamental que 

uma Base pode ter na promoção de uma educação digna para os brasileiros. 

Macedo (2014) descreve que, em 1996, a versão final, revisada, dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) foi encaminhada pelo MEC ao CNE, pretendendo-se a 

ratificação como Diretrizes Curriculares Nacionais. O CNE não pôde ignorar as inúmeras 

críticas aos PCN e optou por uma posição intermediária: elaborar diretrizes curriculares mais 

gerais e manter os PCN como alternativa curricular. Contudo, essa alternativa não atendeu às 

demandas pela centralização do currículo, tanto por parte do movimento empresarial, como 

por parte da literatura pedagógica que defende a escola como local de garantir o domínio do 

conhecimento socialmente acumulado. Então, o MEC retoma a discussão da necessidade de 

uma Base em 2009. 

Outro fator importante de considerar é apresentado por Campos e Barbosa (2015), no 

caso da Educação Infantil. Havia dificuldade de os professores operacionalizarem com as 

Diretrizes Curriculares. Pesquisas mostravam que as práticas cotidianas continuavam sendo 

sistematizadas em uma concepção escolarizante ao invés da lógica indicada nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI). Isso levou a discussões sobre a 

necessidade de uma Base que orientasse os professores a desenvolver suas práticas, de forma 

a respeitar a infância e os direitos das crianças. Desse ponto de vista, havia um desejo a ser 

expressado pela política curricular, de fidelidade na luta pelos direitos das crianças, desejo 

que houvesse uma subjetividade brincalhona, democrática, participativa. As autoras advertem 

que a Educação Infantil é lócus da poesia, da ficção e da imaginação, constituído a partir de 

referências que ultrapassam as indicações na perspectiva do mercado, da competição e da 

preparação para o futuro. Assim, fazer parte do jogo político da BNCC é a oportunidade de 

disputar fidelidades e garantir os direitos das crianças. 

Oficialmente, conforme divulgado na mídia, o documento preliminar da BNCC foi 

fruto de uma grande discussão, que emerge junto à elaboração das DCNEI de 2010. Essas 

diretrizes tem uma proposta mais digna às crianças do que outros documentos elaborados pelo 

MEC. Conforme Medeiros (2018) e Silva, F. A. da C. (2018), as diretrizes apresentam uma 
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proposta mais flexível e aberta, centrada na criança, fruto de um processo democrático de 

elaboração e de muitos embates para defender os direitos das crianças. As DCNEI, assim 

como a versão preliminar da BNCC, apresentavam um currículo de possibilidades para 

criatividade, menos prescritivos e com o eixo estruturante das práticas pedagógicas formado 

por interações e brincadeiras. 

Também podemos afirmar, com base em Brasil (2014a), que a versão preliminar da 

BNCC se posiciona em favor dos direitos de aprendizagens e contra a concepção de 

expectativas de aprendizagem, que, como um conjunto de obrigações imputadas ao estudante, 

o culpabiliza juntamente à sua família e ao contexto sociocultural. Essa mudança no eixo de 

discussões e de fundamentação para uma base nacional gerou muitos conflitos entre o grupo 

que defendia os direitos sociais dos estudantes, comprometido com a justiça social, e o grupo 

de reformadores empresariais (FREITAS, 2014), preocupados com as expectativas de 

aprendizagem, avaliação em larga escala, índices da educação e abertura de mercado para 

oferecer soluções à política educacional e tornar a educação um mercado atrativo. 

Contudo, o discurso de “direito à educação” foi apropriado pelos reformadores, 

colonizado, e aparece no contexto brasileiro especificamente no Movimento Todos pela 

Educação, criado em 2005, e no documento Todos pela Educação: rumo a 2022, produzido 

pelo grupo empresarial Compromisso de Todos pela Educação. O Movimento, por meio do 

documento, visa “[...] criar uma nova consciência, uma nova sensibilidade social, com relação 

ao direito à educação e à responsabilidade social que o exercício desse direito implica” 

(SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2011, p. 225). Nessa concepção, o direito é um fator de 

inclusão social, já que aqueles que não tiverem pelo menos oito anos de educação escolar 

serão excluídos. Assim, o Todos pela Educação, pela “liturgia da palavra” (SHIROMA; 

GARCIA; CAMPOS, 2011), busca reconverter os pais em cidadãos exigentes e 

comprometidos em garantir às novas gerações o direito de inserirem-se socialmente por meio 

da educação. Em divulgações do Movimento para os pais e para a sociedade, a mensagem é 

“Todos têm direito à educação”, mas os pais e os alunos precisam cobrar qualidade, ou seja, 

resultado nas avaliações. Essa apropriação do discurso de direito à educação cria um 

emaranhado na política educacional, muito difícil de desvendar no texto quem está falando, de 

que concepção de direito está se tratando. O discurso do “direito à educação” volta a ser usado 

estrategicamente pelo MEC e pelo Movimento pela Base em propagandas endereçadas à 

sociedade, que visam “vender o produto”, como vimos no capítulo anterior. Podemos afirmar, 

assim, que estamos diante de uma estratégia de governamentalidade, que fez existir a 
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necessidade de garantia do direito à educação, com foco no governo dos estudantes. Os 

estudantes tornaram-se o alvo do biopoder, em que a escolaridade é o mecanismo 

regulamentador (BUJES, 2009). 

Na versão preliminar da BNCC, a discussão sobre direitos à aprendizagem e ao 

desenvolvimento vem muito bem amarrada aos princípios éticos, estéticos e políticos 

explicitados pelas DCN. Cabe lembrar que as DCN emanaram do CNE, que também foi quem 

impôs a demanda para a definição de saberes e de conhecimentos escolares que os estudantes 

terão direito de apropriar-se durante a Educação Básica (BRASIL, 2014a). 

A versão preliminar apresentou, em sua capa, o título Por uma política curricular 

para a educação básica: contribuição ao debate da base nacional comum a partir do direito 

à aprendizagem e ao desenvolvimento. Consideramos aqui a capa de cada documento como 

uma estratégia de endereçamento (ELLSWORTH, 2001) da Base. Cada imagem estampada 

na capa é pensada para produzir um tipo de reação em um determinado público. Nesse 

sentido, analisaremos a capa da versão preliminar (Figura 15). 

 
Figura 15 - Capa da versão preliminar da BNCC 

 

Fonte: Brasil (2014a, n.p.). 
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A capa da versão preliminar mostra um documento indefinido, uma ideia inicial. 

Deixa a impressão de que é preciso participar e ajudar a construir a Base. Ellsworth (2001, p. 

14) diz que o endereçamento se fundamenta na ideia de que, para o produto endereçado 

funcionar para um público, o espectador “[...] deve entrar em uma relação particular com a 

história e sistema de imagem [...]”. No caso da capa da versão preliminar da Base, parece 

haver um apelo ao público para engajar-se na elaboração do documento. 

Na primeira versão da BNCC, a capa (Figura 16) apresenta uma ideia de base, uma 

organização que contempla todas as regiões do país e suas diversidades. Há aqui uma 

descontinuidade em relação à capa da versão preliminar, um enunciado sobrepõe o outro. 

 

Figura 16 - Capa da primeira versão da BNCC 

 
Fonte: Brasil (2015b, n.p.). 

Ao mesmo tempo que acolhe as diversidades brasileiras e enaltece-as, parece jogar 

com a identificação de cada sujeito, fazendo com que todos se sintam representados, incluídos 

e participantes, pois está endereçado a diferentes públicos. A imagem chama e captura pela 

identificação cultural, que Ellsworth (2001, p. 15) define como um jogo com as “posições-de-

sujeitos”, que permite melhores chances de sucesso no endereçamento. A segunda versão tem 
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a mesma imagem de inclusão das diversidades estampadas na capa (Figura 17), em 

continuidade com a primeira versão da base, cujo enunciado permanece. A imagem da capa 

faz-nos refletir sobre a possibilidade de uma estratégia de endereçamento para nos capturar e 

envolver, como a possibilidade de ser um documento que, de fato, contempla as diversidades 

regionais, respeita e dá espaço para diferentes currículos já que o país é tão diverso, como 

mostra a capa. Ou, ainda, fazendo pensar: as diferentes culturas precisariam alinhar-se a um 

currículo homogêneo? Vale lembrar que, nas três primeiras versões, Dilma Rousseff, do 

Partido dos Trabalhadores, era a Presidente da República Federativa do Brasil. 

 

Figura 17 - Capa da segunda versão da BNCC 

 
Fonte: Brasil (2016a, n.p.). 

Já, na terceira versão e na versão final da BNCC, Michel Temer, do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro, passa a presidir o país. Essas versões trazem uma 

imagem típica dos reformadores da educação, dos ideais liberais e neoliberais, não deixando 

dúvidas sobre seus propósitos, são claros ao comunicar pela imagem da capa (Figura 18). 
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Figura 18 - Capa da terceira versão da BNCC 

 
Fonte: Brasil (2017b, n.p.). 

 Com uma imagem estruturada, formada por blocos de construção nas cores da 

bandeira brasileira, substituem “Ordem e Progresso” por “Educação é a Base”. Aqui temos 

uma descontinuidade em relação às capas anteriores, um novo enunciado sobrepõe aquele que 

existia. Desconsideram a imagem da diversidade que as versões anteriores apresentavam e 

deixam explícito que é possível construir uma sociedade, sujeitos, ou o que mais seja possível 

moldar, estando a educação como base. Implícito e agora torna-se explícito que é por meio da 

educação que desejam produzir mudança cultural na relação Estado-sociedade civil 

(SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2011), de acordo com o pensamento do empresariado 

sobre como deve ser organizada a vida social. 

Essa imagem representa a pirâmide educacional que é defendida pelos reformadores 

empresariais. Implícito nesse enunciado está a ideia de que nem todos chegarão lá no topo da 

pirâmide, somente alguns subirão e a grande maioria ficará pelo caminho. Ellsworth (2001) 

adverte que os traços das estruturas de endereçamento não são visíveis; desse modo,  é preciso 

uma análise detalhada para a compreensão. A autora diz que os modos de endereçamento são 

estruturas que se desenvolvem ao longo do tempo e parecem convocar o espectador a uma 

posição a partir da qual ele deve ler o texto escrito ou a imagem. O endereçamento convida a 

construir conhecimentos a partir de um ponto de vista social e político, o que fica evidente no 
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caso da capa da BNCC versão final, que constrói um enunciado de educação como base para 

oportunidades em um mundo globalizado e para acesso à cidadania. Ellsworth (2001) explica 

que os interesses comerciais dos produtores do texto endereçado fazem com que haja a 

necessidade de controlar como e de onde o espectador lerá a informação. É preciso atrair o 

espectador para uma posição particular de conhecimento com o texto, coerente com o 

funcionamento do texto, com a lógica do que foi produzido. Assim, o texto adquire sentido, 

agrada e “[...] vende a si próprio e os produtos relacionados” (ELLSWORTH, 2001, p. 24). 

Portanto, analisamos que a BNCC trabalhou com a política de endereçamento, pois conduz o 

olhar e o pensamento do público, vende a ideia salvacionista de “a educação é a base” e, 

juntamente a essa ideia, lança o desejo por produtos relacionados à BNCC que serão 

oferecidos e vendidos. Lembramos, aqui, que as duas versões finais da BNCC, cujas capas 

acabamos de analisar, foram elaboradas após a saída de Dilma Rousseff da Presidência da 

República. 

A saída da Presidente Dilma deu-se em uma arena de disputas pelo poder e interesses 

ideológicos. De acordo com Frigotto (2018), houve um golpe em 2016, orquestrado pelos 

grupos empresariais, dentre eles o Movimento Todos pela Educação e o Movimento Escola 

sem Partido, que se interessam pela reforma da educação. 

Tem sido caracterizado o golpe de agosto de 2016 como um golpe jurídico, 
parlamentar e midiático, mas eu vi algumas análises, e concordo, que acrescentam 
também ‘policial’. Agora sob um governo de exceção, há uma tentativa de 
criminalizar todo pensamento crítico e os movimentos que vêm da sociedade que 
visam a mudanças coletivas e ampliação de direitos. O Escola sem Partido é a parte 
mais fascista, eu diria, do golpe e que, portanto, tem um caráter policial. É um 
movimento que sequer leva em conta aquilo que os clássicos da Revolução 
Burguesa entendiam como o papel da escola, que era ensinar os conhecimentos 
produzidos até então, mas também educar as novas gerações para se integrar à 
sociedade. O Escola sem Partido é a face obscura, é a face ideologicamente violenta 
do golpe. No fundo, se está dizendo que o professor é um entregador de 
conhecimento e quem vai preparar esse conhecimento são os institutos reunidos em 
torno de movimentos como o Todos pela Educação, que reúne 14 grupos 
financeiros, bancos, empresas industriais e 18 institutos privados que querem 
abocanhar o fundo público e dirigir a escola, a educação, no seu conteúdo e na forma 
de educar. O Escola sem Partido é a ‘cereja do bolo’ dentro desse processo de 
regressão, é dizer que professor não tem direito à opinião. (FRIGOTTO, 2018, n.p.). 

 Concordamos com Frigotto, pois, ao analisarmos as versões da Base, fica evidente que 

houve a mudança ideológica na política curricular assim que mudou o Governo. O 

Movimento pela Base, como já discutido no capítulo anterior, mostra, em sua rede, a ligação 

com o Movimento Todos pela Educação, do qual deriva. Isso colabora para afirmarmos que o 

“golpe” foi estratégico para que o grupo reformista conseguisse atingir seus objetivos. 
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 Para colaborar com nossa argumentação de que houve uma jogada pela disputa de 

poder e de controle da educação brasileira, apresentamos, a seguir, trechos da Carta aos 

Conselheiros do CNE, elaborada por Cesar Callegari (2018), conselheiro do CNE e ex-

presidente da Comissão Bicameral do CNE, encarregada da Base Nacional Comum 

Curricular. Callegari pediu demissão da Presidência da comissão e denunciou: 

A nova Lei abre o ensino médio para que ele seja oferecido a distância. Nesse 
simulacro de educação, pacotes EAD poderão substituir professores e dispensar 
laboratórios e bibliotecas. Pior: poderão desintegrar o território de encontros, afetos 
e descobertas coletivas constituído pela escola, seus estudantes e seus profissionais. 
Isso é muito grave! [...]. 

Destaco esses problemas para não discorrer sobre outros, como, por exemplo, o 
dispositivo da Lei que permite que recursos públicos da escola pública passem a ser 
compartilhados por instituições privadas; ou a possibilidade de que profissionais 
práticos com notório saber e não licenciados possam ministrar aulas na educação 
básica. (CALLEGARI, 2018, p. 4). 

 Nas denúncias que Callegari8 diz querer anunciar, temos indícios de que a reforma na 

educação brasileira foi pensada como forma de mercantilizar totalmente a educação. Vimos 

que ele destaca os pacotes EAD e o compartilhamento dos recursos públicos por empresas 

privadas, terceirizando e privatizando a educação. A lei dá abertura para o mercado adentrar e 

gerenciar a educação, a BNCC dá “corpo e alma” para a lei. Logo que saiu a Presidente 

Dilma, e Temer assumiu, a Base ganhou um novo encaminhamento, visível a quem 

acompanhava a elaboração. A retirada do Ensino Médio da BNCC foi polêmica, mas, apesar 

de alguns conselheiros do CNE repudiarem isso, aprovaram a BNCC para a Educação Infantil 

e Ensino Fundamental, inclusive Callegari, que sempre se proclamou defensor de que 

houvesse uma base nacional e ajudou a implantar no PNE essa estratégia. No entanto, antes 

tarde do que nunca, Callegari denuncia o que muitos já haviam denunciado no meio 

acadêmico e na ANPEd, por exemplo. 

 Apesar de suas críticas e denúncias a respeito da BNCC para o Ensino Médio, 

Callegari (2018) vê como um avanço a BNCC aprovada para a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental. O autor afirma: 

[...] votei favorável também por ter concluído que, apesar de tudo, o resultado final 
contém mais qualidades que defeitos e que poderá representar uma efetiva 

                                                           

26 Cesar Callegari é Sociólogo, especialista em gestão de políticas, programas e instituições públicas nos setores 
de educação, cultura, ciência e tecnologia. É Presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA). É 
membro do CNE, onde foi Presidente da Comissão de Elaboração da BNCC. Foi Secretário Municipal de 
Educação de São Paulo, Secretário de Educação Básica do MEC, Secretário Executivo do Ministério de Ciência 
e Tecnologia e Diretor da Faculdade SESI-SP de Educação. É autor de vários livros e trabalhos publicados sobre 
educação pública. Disponível em: http://www.cesarcallegari.com.br/v1/inicio.php/. Acesso em: 18 jul. 2018. 
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contribuição para a Educação em nosso país. De todo modo, já temos uma BNCC. 
Incompleta e certamente imperfeita, é verdade. Uma norma que sempre estará 
sujeita a aperfeiçoamentos e complementações. Um referencial que os educadores 
brasileiros, seus alunos e suas famílias haverão de analisar, interpretar, discutir e 
sobre ele criar. Uma obra necessariamente inacabada porque sempre sujeita a 
modificações. Caberá ao CNE responder em produção normativa complementar a 
todas as questões que venham a ser levantadas quando a BNCC começar a chegar no 
“chão da escola”. (CALLEGARI, 2018, p. 2). 

 O contraditório no pensamento expresso pelo conselheiro é que ele não vê ou não 

expõe a relação entre a BNCC que ele aprovou e a reforma do Ensino Médio. Ao lermos a 

carta que escreveu aos conselheiros, é possível perceber que tudo está interligado no plano 

dos reformadores, que começam a formação de um sujeito determinado já na Educação 

Infantil. Callegari faz uma síntese do objetivo dos reformadores empresariais da educação – 

só faltou relacionar isso à BNCC que o CNE aprovou. 

Ao abandonar a atenção aos domínios conceituais próprios das diferentes 
disciplinas, a proposta do MEC não só dificulta uma visão interdisciplinar e 
contextualizada do mundo, mas pode levar à formação de uma geração de jovens 
pouco qualificados, acríticos, manipuláveis, incapazes de criar e condenados aos 
trabalhos mais simples e entediantes, cada vez mais raros e mal remunerados. É isso 
que se quer para o país? (CALLEGARI, 2018, p. 3). 

 Esse sujeito que Callegari aponta, como acrítico, manipulável, que poderíamos 

acrescentar “usável e descartável”, é o sujeito que interessa à economia de mercado. Talvez 

aqui poderíamos novamente questionar: Por que o CNE sugeriu uma Base Nacional 

Curricular para o MEC antes de esta ser colocada como uma meta no PNE? Por que Callegari, 

conselheiro do CNE que presidiu a Comissão encarregada da BNCC, defendeu a emergência 

de uma base nacional e ajudou a implantá-la no PNE? Por que Callegari não protestou contra 

a BNCC aprovada para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, como fez com a base do 

Ensino Médio? Com as denúncias feitas por Callegari e o pedido aos demais conselheiros 

para que se posicionassem sobre os problemas por ele apresentados, as questões da ideia 

inicial de uma BNCC voltam e nos assombram. Ouvir de quem defendeu a ideia e aprovou a 

BNCC que o MEC está montando um currículo para manipular os estudantes e formar mão de 

obra barata e consumidores acríticos é no mínimo assustador. Pensar na Educação Infantil 

dentro dessa emboscada é dolorido para quem defende os verdadeiros direitos das crianças, 

como cidadãs que são, como potência e possibilidade de recriar o mundo. Ainda, neste 

capítulo, analisaremos o que a BNCC estabelece diretamente para a Educação Infantil. 

 Passaremos, agora, a analisar o elemento “publicação”, de modo a observar o tempo 

de elaboração de cada versão. O tempo cronológico que compreende as discussões da Base 
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até ela ser publicada também interfere na elaboração da política, podendo ser manipulado 

intencionalmente para atingir determinados objetivos. 

 Sobre o tempo que cada versão levou para ser produzida, observamos que a versão 

preliminar, originada de discussões em 2009, foi divulgada em 2014. Foram cinco anos de 

debates, reuniões, encontros, documentos produzidos (BRASIL, 2014a). Encontros e 

desencontros para iniciar a discussão e a elaboração de uma Base Comum. Foi um tempo 

cronológico longo e intenso desde os debates iniciais até a divulgação do documento 

produzido. 

 A primeira versão foi publicada em 2015, um ano e dois meses após a versão 

preliminar, que foi silenciada pelo MEC. Um novo documento foi elaborado nesse tempo. A 

segunda versão foi publicada em abril de 2016, sete meses após a primeira versão. Nesse 

tempo, foram reunidas as contribuições que legitimaram a Base, com seminários, debates e 

contribuições pelo Portal da Base. 

 A terceira versão foi publicada um ano após a segunda versão. O texto do documento, 

em vez de acolher as novas contribuições e juntá-las às já recolhidas, apresenta um novo 

documento, descontínuo e antidemocrático, tendo em vista que renega o que havia sido 

construído até então e modifica-o sem debates com professores, apenas considerando a 

opinião e as pesquisas dos especialistas da Rede do Movimento pela Base. Se observarmos 

que o documento foi modificado, o tempo de um ano foi curto para tamanhas mudanças, mas 

proposital em não deixar tempo para discussão e debates. 

 A versão final veio em tempo recorde. Em dezembro de 2017, após oito meses da 

versão anterior, polêmica e que gerou muitos pedidos de debates, e até de mudanças no 

cronograma do CNE que promovia as audiências públicas nas regiões do país, a versão final 

foi homologada pelo Ministro Mendonça Filho. Não houve mudanças no cronograma de 

discussões e, apressadamente, em dezembro, o CNE emitiu Parecer e Resolução e saiu a 

homologação, já em período de recesso escolar, quando não havia possibilidade de 

mobilização contrária, no fechar das cortinas e no apagar das luzes. 

 Assim sendo, se iniciamos a construção de uma Base de forma lenta e mais 

participativa, terminamos o processo de forma estrategicamente apressada e antidemocrática. 

Nas vésperas do Natal, fomos surpreendidos com o nascimento da BNCC. 

A análise da publicação das versões, enfatizando o tempo cronológico e a intensidade 

de discussões, mostra que não houve continuidade e processo democrático na elaboração da 
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BNCC, como quer fazer acreditar o MEC e o Movimento pela Base. Veremos os demais 

elementos da análise o que nos mostram.  

No Quadro 3 que segue, apresentamos as equipes que elaboraram todas as versões da 

BNCC. Compreendemos que cada equipe de atores políticos formada por um governo tem seu 

ideal de educação, de sociedade e de sujeitos. Assim, é fundamental um olhar sobre essas 

equipes, que, no caso das versões da Base que estamos analisando, foram distintas, mesmo 

dentro do Governo Dilma, e muda radicalmente no Governo Temer. Cada equipe de 

elaboração ancorou-se em seu projeto alinhado a princípios, ideais e construção de 

subjetividades. 

 
Quadro 3 - Equipe de elaboração de cada versão da BNCC 

Versão da BNCC Equipe de elaboração 

Versão preliminar 
 

 

MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
José Henrique Paim 
 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Maria Beatriz Luce 
 
DIRETORA DE CURRÍCULO E EDUCAÇÃO INTEGRAL 
Clarice Traversini 
 
COORDENADORA-GERAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rita de Cássia de Freitas Coelho 
 
COORDENAÇÃO GERAL PARA ELABORAÇÃO DA BNCC 
Ítalo Modesto Dutra - MEC  
Jaqueline Moll - UFRGS  
Rosemari Friedmann Angeli – consultora Unesco/MEC  
Sandra Regina de Oliveira Garcia - UEL 
 
EQUIPE DE ELABORADORES 
Diretoria de Currículo da SEB – MEC 
Sistemas Estaduais das diferentes regiões do país 
Consed das diferentes regiões do país 
Representantes das Universidades Públicas 
Representantes do Inep 
Representantes da Capes 

Primeira versão 

 

MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Renato Janine Ribeiro 
 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 
Luiz Cláudio Costa 
 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Manuel Palacios da Cunha e Melo 
 
DIRETOR DE CURRÍCULO E EDUCAÇÃO INTEGRAL 
Italo Modesto Dutra 
 
COORDENADORA-GERAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

continua 
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Versão da BNCC Equipe de elaboração 

 Rita de Cássia de Freitas Coelho 
 
EQUIPE DE ASSESSORES E ESPECIALISTAS 
COORDENAÇÃO 
Hilda Aparecida Linhares da Silva Micarello 
Isabel Cristina Alves da Silva Frade 
 
COMITÊ DE ASSESSORES BNCC 
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS BNCC 
(Portaria Nº 592, de 17 de junho de 2015, instituiu a Comissão de 
Especialistas para a Elaboração de Proposta da BNCC) 
 
Consed e Undime 

Segunda versão 
 

 

MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Aloizio Mercadante 
 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 
Luiz Cláudio Costa 
 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Manuel Palacios da Cunha e Melo 
 
DIRETOR DE CURRÍCULO E EDUCAÇÃO INTEGRAL 
Italo Modesto Dutra 
 
COORDENADORA-GERAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rita de Cássia de Freitas Coelho 
 
EQUIPE DE ASSESSORES E ESPECIALISTAS 
COORDENAÇÃO 
Hilda Aparecida Linhares da Silva Micarello 
Isabel Cristina Alves da Silva Frade 
 
COMITÊ DE ASSESSORES BNCC 
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS BNCC 
 
Consed e Undime 

Terceira versão 
 

 

MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
José Mendonça Filho 
 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 
Maria Helena Guimarães de Castro 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Rossieli Soares da Silva 
 
COMITÊ GESTOR DA BNCC 
(Portaria do MEC Nº 790, de 27 de julho de 2016, institui o Comitê 
Gestor para acompanhar o processo de discussão da segunda versão 
preliminar da BNCC, encaminhar sua proposta final e propor subsídios 
para a reforma do Ensino Médio) 
 
PARCERIA: Consed e Undime 
APOIO: Movimento pela Base 
 
 
 

continua 
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Versão da BNCC Equipe de elaboração 

Versão final 
 

 

MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
José Mendonça Filho 
 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 
Maria Helena Guimarães de Castro 
 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Rossieli Soares da Silva 
 
COMITÊ GESTOR DA BNCC 
 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CNE 
 
PARCERIA: Consed e Undime 

Fonte: Elaborado pela autora de acordo com dados publicados nas versões da BNCC (BRASIL, 2014a, 2015b, 
2016a, 2017a, 2017b). 

 
 No Quadro 3, é possível constatar as continuidades e as descontinuidades na equipe de 

elaboração da BNCC. Na versão preliminar, havia uma equipe de elaboradores formada por 

representantes das universidades públicas, Diretoria de Currículo da SEB – MEC, Sistemas 

Estaduais das diferentes regiões do país, Consed das diferentes regiões do país, representantes 

do Inep, representantes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), coordenada por Ítalo Modesto Dutra, Jaqueline Moll, Rosemari Friedmann Angeli e 

Sandra Regina de Oliveira Garcia. Na Coordenação-geral da Educação Infantil, estava Rita de 

Cássia de Freitas Coelho. O Ministro da Educação era José Henrique Paim, a Secretária de 

Educação Básica Maria Beatriz Luce e a Diretora de Currículo e Educação Integral Clarice 

Traversini. Citamos todos esses cargos aqui para evidenciar as modificações que ocorrem a 

cada versão da BNCC. 

 Na primeira versão, o MEC tem sua composição modificada: sai o ministro Paim e 

entra Renato Janine Ribeiro. Com ele uma equipe nova, que preserva apenas Rita de Cássia à 

frente da Coordenação da Educação Infantil, e Ítalo Modesto Dutra assume o cargo de Diretor 

de Currículo e Educação Integral. A BNCC passa a ter uma Equipe de Assessores e 

Especialistas, agora coordenada por Hilda Aparecida Linhares da Silva Micarello e Isabel 

Cristina Alves da Silva Frade. Há explicitamente a descontinuidade na equipe de elaboração 

da BNCC e na equipe do MEC em relação à versão anterior. 

 Na segunda versão, temos uma continuidade da equipe do MEC e da equipe de 

elaboração da Base. Entretanto, há a mudança do Ministro da Educação, saindo Renato Janine 

e assumindo Aloizio Mercadante. Cabe lembrar que Rita de Cássia permaneceu desde a 

versão preliminar da BNCC até o final da segunda versão. A saída dela do MEC, em que 

conclusão 
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ocupava a Coordenação-Geral da Educação Infantil (Coedi), desde 2007, gerou 

posicionamento do GT07 Educação da Criança de 0 a 6 anos, da ANPEd (2016), que publicou 

ofício discordando da exoneração, alegando suas valorosas contribuições para a Educação 

Infantil no país: “Não aceitamos a exoneração da Rita porque sua saída pode significar a 

descontinuidade de uma política de inclusão de milhares de cidadãos de pouca idade à 

educação pública, laica, gratuita e de qualidade” (ANPED, 2016, p. 2). Rita de Cássia é 

socióloga e mantinha estreita relação com pesquisadores da educação e Universidades 

Públicas. 

Na terceira versão, após mudança em todo o Governo, a equipe toda é modificada e a 

equipe de elaboração da BNCC é ignorada e uma nova Portaria do MEC institui o Comitê 

Gestor da Base. O Movimento pela Base aparece como apoio na elaboração do documento, 

como administrador e financiador da Base. O Movimento ganha o poder de voz dentro do 

documento e sobrepõe-se à voz da equipe dos 116 especialistas da versão anterior. A mesma 

equipe do MEC dá continuidade à versão final da BNCC. O Ministro Mendonça Filho 

permanece e faz a homologação do documento. Maria Helena Guimarães Castro permanece 

na Secretaria Executiva do MEC e preside o Comitê Gestor da BNCC. Nas duas últimas 

versões da Base, não consta a Coordenação da Educação Infantil, mas o cargo existe e, após a 

exoneração de Rita de Cássia, foi ocupado por Carolina Helena Micheli Velho.  

Carolina, Mestra em Educação pela Universidade de Brasília, proferiu palestra sobre 

Políticas Públicas para Educação Infantil, em 2017, em Goiânia, no I Seminário Internacional 

sobre Educação Infantil: caminhos e conhecimentos para o desenvolvimento da primeira 

infância 9 . A programação desenvolvida pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte 

(Seduce), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e 

o MEC, atingiu o objetivo de atrair a atenção dos prefeitos e dos gestores em Educação do 

Estado. O economista Ricardo Paes de Barros, do Instituto Ayrton Senna, e o diretor-

presidente da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal-SP, Eduardo de Campos Queiroz, 

falaram como especialistas no assunto. Ficou acordado que a Educação Infantil é fundamental 

para reduzir desigualdades! Esse evento, onde o poder dava voz, estava com as fundações e os 

institutos do Movimento pela Base e mostrou diante de qual ideologia estava o currículo da 

Educação Infantil brasileira.  

                                                           

9
 Disponível em: http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/especialistas-apontam-que-educacao-infantil-e-

essencial-para-reduzir-desigualdades. Acesso em: 12 jun. 2018. 
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A equipe de elaboração da Base, formada pelo Comitê Gestor e apoiada pelo 

Movimento pela Base, investe de poder o discurso dos funcionários do MEC, do Inep e abre 

espaços para os “especialistas” ligados às instituições empresariais. Ball (2011) discute o 

papel indispensável do intelectual e da teoria nos estudos educacionais, argumentando que 

[...] é importante notar que o colapso ou abandono da teoria nos estudos 
educacionais tem paralelo em outras áreas do campo educacional, como, por 
exemplo, na retirada do trabalho teórico dos cursos de formação de educadores e na 
concomitante redução dessa formação ao desenvolvimento de habilidades e 
competências e ao treinamento para o trabalho. O ensino associado à pesquisa é, 
então, reconstituído e despolitizado. De esforço intelectual, passa a ser visto como 
processo técnico. (BALL, 2011, p. 92). 

 Essa análise de Ball colabora para esclarecer a situação da elaboração da BNCC 

brasileira, que, após a mudança de Governo no país, toma novos rumos e adota opiniões de 

especialistas tecnocratas da teoria do gerenciamento, que enxergam os alunos e os professores 

como sujeitos a serem administrados. Amparadas no autor, podemos afirmar que o MEC 

intencionalmente abandona os pesquisadores da educação das universidades brasileiras, as 

discussões teóricas na base e opta por tecnocratas e soluções mecânicas. O objetivo é o 

esvaziamento da teoria e a despolitização, e, com isso, almeja-se formar professores, que são 

o foco da ação dos reformadores educacionais (BALL, 2014), ingênuos, presos a um único 

discurso e produtivos. 

 Até aqui, analisamos aspectos mais gerais da elaboração da BNCC, que mostram as 

continuidades e as descontinuidades na construção de uma Base Nacional, elementos que 

influenciam diretamente na análise das continuidades e das descontinuidades na BNCC para a 

Educação Infantil. A seguir, abordaremos os elementos do texto das versões da BNCC 

específicos para a Educação Infantil. 

3.1 ANÁLISE DOS ELEMENTOS DO TEXTO DAS VERSÕES DA BNCC 
INTIMAMENTE LIGADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL 

 De acordo com Varela e Alvarez-Uria (1992), a maquinaria escolar de governo da 

infância configurou-se a partir do século XVI, fundamentada por princípios como: definição 

de estatuto da infância; espaço específico de educação da criança; corpo de especialistas da 

infância; destruição de outros modos de educação; imposição da obrigatoriedade escolar. A 

escola como invenção da burguesia para civilizar os filhos dos trabalhadores assenta-se no 

direito de todos pela educação. O governo da infância está conectado ao “governo da alma” 

(ROSE, 1998), em que personalidades, subjetividades e relacionamentos são intensamente 
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governados, socialmente organizados e administrados. Assim, as tecnologias da subjetividade 

infiltram-se sutil e minuciosamente com o processo de regulação de nossa existência e 

experiência. Rose (1998, p. 43) afirma que esse governo age por meio de uma ação a 

distância, “[...] forjando uma simetria entre as tentativas dos indivíduos para fazer com que a 

vida valha a pena para eles e os valores políticos de consumo, rentabilidade, eficiência e 

ordem social”. Uma das formas de ação do governo da infância atuar na educação é por meio 

de propostas curriculares que normatizam e controlam as ações na escola. Bujes (2009) 

analisa o currículo como aparato técnico, uma obra de engenharia educacional encarregada de 

arranjos estruturais para produzir um modelo de criança. Assim sendo, é fundamental 

analisarmos os enunciados que as versões da base apresentam para a Educação Infantil. Dito 

isso, passamos, então, a analisar elementos da produção do texto da política curricular 

educacional relacionados diretamente a essa etapa de ensino. 

 No Quadro 4 a seguir, veremos as continuidades e as descontinuidades em relação aos 

princípios e aos fundamentos pedagógicos de cada versão da BNCC. Entendemos que os 

princípios e os fundamentos pedagógicos são o que sustentam cada versão da Base e indicam 

o ideal de criança que se busca construir por meio de uma política curricular nacional.  

 

Quadro 4 - Fundamentos pedagógicos da BNCC 

Versão da BNCC Princípios/fundamentos pedagógicos 

Versão preliminar

 

 
1. DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica - Princípios 

éticos, políticos e estéticos. 
2. Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento. 
3. Saberes, conhecimentos, vivências, experiências – referências organizadoras 

da ação educativa. 

Primeira versão

 

 
4. DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica - 

Princípios éticos, políticos estéticos. 
5. Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento. 

continua 
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Versão da BNCC Princípios/fundamentos pedagógicos 

Segunda versão 

 

 
6. DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. 
7. Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento (relacionados aos 

princípios éticos, políticos e estéticos). 
8. Modalidades da Educação Básica. 
9. Educação Especial na perspectiva inclusiva. 

Terceira versão

 

 
10. Os conteúdos curriculares a serviço do desenvolvimento de competências. 
11. Dez competências gerais para a Educação Básica. 
12. Compromisso com a educação integral. 

Versão final 

 

13. Foco no desenvolvimento de competências. 
14. Dez competências gerais para a Educação Básica. 
15. Compromisso com a educação integral. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das versões da BNCC (BRASIL, 2014a, 2015b, 2016a, 2017a, 
2017b). 

 
Como podemos verificar no Quadro 4, na versão preliminar, os fundamentos 

pedagógicos originaram-se das DCN, de modo a contemplar os princípios éticos, políticos e 

estéticos. Dessa forma, foram relacionados a esses princípios os direitos à aprendizagem e ao 

desenvolvimento. Como referências organizadoras da ação educativa, destacam-se os saberes, 

os conhecimentos, as vivências e as experiências. No caso da Educação Infantil, não há, nessa 

versão, especificação dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, pois alega-se que as 

DCNEI já cumprem esse papel. 

 Na primeira versão, esses fundamentos permanecem. Mesmo havendo o silenciamento 

da versão preliminar, há uma continuidade dos fundamentos e dos princípios, como mostra a 

Figura 19 a seguir. 

 

conclusão 
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Figura 19 - Princípios orientadores da primeira versão da BNCC 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins da pesquisa. 

 Os princípios éticos, estéticos e políticos que derivam das DCNEI dão origem aos 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, como ilustra a Figura 20 que segue. 

 

Figura 20 - Direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins da pesquisa. 

A segunda versão da BNCC apresenta continuidade em relação às versões anteriores 

quanto aos princípios e aos fundamentos pedagógicos e acrescenta, no capítulo sobre 

princípios, as modalidades da Educação Básica e a Educação Especial na perspectiva 

inclusiva. 

 
 

Éticos Éticos

 
 

Estéticos 

Éticos

Es

 
 

Políticos 
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Na terceira versão e na versão final, o fundamento pedagógico da Base passa a ser as 

competências gerais. Os conteúdos curriculares e os objetivos de aprendizagem voltam-se ao 

serviço do desenvolvimento das dez competências gerais, que foram apresentadas no capítulo 

anterior desta dissertação. Os enunciados sobre princípios e fundamentos pedagógicos das 

últimas versões sobrepõem-se às versões anteriores, havendo, por conseguinte, uma 

descontinuidade. 

No documento do Todos pela Educação, produzido em 2011, já se podia ver a posição 

dos chamados “especialistas” dos institutos e das fundações empresariais. Inês Kisil Miskalo, 

coordenadora da Área de Educação Formal do Instituto Ayrton Senna (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2011) declara: 

[...] o princípio básico para a definição das expectativas de aprendizagem é o 
desenvolvimento do potencial de crianças e jovens por meio do aprimoramento das 
competências pessoais, sociais, profissionais e cognitivas, traduzido para as práticas 
pedagógicas por meio de propostas curriculares fundamentadas em matrizes de 
competências e habilidades. São estas que permitem a articulação entre o agir e o 
refletir (competências) e promovem o saber-fazer (habilidades), fundamentais para 
solucionar problemas cotidianos, simples ou complexos. (TODOS PELA 
EDUCAÇÃO, 2011, p. 5). 

 As competências defendidas pelo Todos pela Educação, inicialmente e após assumida 

como bandeira pelo Movimento pela Base, conquistaram espaço definitivo na versão final da 

BNCC, alinhadas a esse discurso de Inês Kisil Miskalo e de muitos outros integrantes do 

movimento. Assim como na versão anterior, a base apresenta as dez competências gerais 

como fundamento pedagógico e condiciona os campos de experiências, os direitos de 

aprendizagem e o desenvolvimento e os objetivos de aprendizagem às competências gerais. 

Esvazia a discussão sobre direitos de aprendizagem, campos de experiências e demais 

relações com as DCNEI – apenas cita esses temas brevemente e os coloca a serviço do 

desenvolvimento das competências.  

 A seguir, analisaremos a proposta curricular para a Educação Infantil, perpassando 

pela concepção de currículo explicitada em cada versão da BNCC, de forma a verificar a 

proposta de organização curricular. Concordamos com Silva, T. T. da (2017) quando o autor 

aponta que o currículo é uma “pista de corrida”, com ideologias que conduzem à formação de 

identidades. Entendemos que o currículo é amplo e explicita um projeto de sociedade, que, no 

caso, ganha corpo na proposta curricular da BNCC. 
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Analisar o que cada versão apresenta como proposta curricular para a Educação 

Infantil é fundamental para compreender as continuidades e as descontinuidades das 

discursividades nas propostas. 

 O Quadro 5 que segue foi elaborado para analisar as concepções de currículo 

apresentadas em cada versão da Base. 

 

Quadro 5 - Concepção de currículo para a Educação Infantil 

Versão da BNCC Concepção de currículo para a Educação Infantil 

Versão preliminar 

 

“O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que 
buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que 
fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Tais práticas são 
efetivadas por meio de relações sociais que as crianças desde bem pequenas 
estabelecem com os professores e as outras crianças, e afetam a construção de suas 
identidades.” (BRASIL, 2014a, p. 21). 
 
O MEC, por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), optou por não incluir, nesse 
documento, os direitos de aprendizagem referentes à Educação Infantil. Normas 
comuns foram definidas pelas DCNEI. Elas estabelecem princípios, fundamentos e 
procedimentos que devem estruturar o funcionamento da Educação Infantil e determina 
que cabe ao MEC implementar orientações. (BRASIL, 2014a). 
 

1. Espiral ascendente – da Educação Infantil ao Ensino Médio. 
 

Primeira versão 

 

 
“O currículo na Educação Infantil acontece na articulação dos saberes e das 
experiências das crianças com o conjunto de conhecimentos já sistematizados pela 
humanidade, ou seja, os patrimônios cultural, artístico, ambiental, científico e 
tecnológico (DCNEI, Art. 3º).” (BRASIL, 2015b, p. 19). 
 
 

Segunda versão 

 

 
“O currículo na Educação Infantil acontece na ‘articulação dos saberes e das 
experiências das crianças com o conjunto de conhecimentos já sistematizados pela 
humanidade, ou seja, os patrimônios cultural, artístico, ambiental, científico e 
tecnológico’ (DCNEI, Art. 3º). Isto é, as experiências das crianças são elementos 
importantes para a seleção dos conhecimentos a serem mobilizados para ampliar as suas 
vivências e aproximar o conhecimento sistematizado daquele expresso na vida 
cotidiana.” (BRASIL, 2016a, p. 60).  

continua 
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Versão da BNCC Concepção de currículo para a Educação Infantil 

Terceira versão 

 

 
 
“Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências 
gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as condições para que as crianças 
aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes 
que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas 
quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural.” 
(BRASIL, 2017b, p. 33). 

Versão final 

 

 
“Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção que 
vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo 
educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os 
conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua 
comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o 
universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e 
consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação 
familiar  – especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem 
pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e 
escolar), como a socialização, a autonomia e a comunicação.” (BRASIL, 2017a, p. 34).
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas versões da BNCC (BRASIL, 2014a, 2015b, 2016a, 2017a, 2017b). 

 
 Podemos verificar, no Quadro 5, que não houve uma continuidade na concepção de 

currículo defendida para a Educação Infantil. Constatamos que a versão preliminar define o 

currículo como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 

crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e 

tecnológico (BRASIL, 2014a). O MEC opta, naquele momento, por não definir direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Define o currículo como espiral ascendente que vai da 

Educação Infantil ao Ensino Médio. 

 A primeira e a segunda versões seguem a mesma concepção de currículo descrita no 

texto da versão preliminar, porém surgem outros enunciados, passam a definir os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, os campos de experiências e os objetivos de aprendizagem 

dentro de cada campo de experiência. Essa mudança altera o campo discursivo do currículo. 

Nesse momento, surgem publicações que analisam a primeira e a segunda versões da 

BNCC para a Educação Infantil. O artigo de Pandini-Simiano e Buss-Simão (2016), intitulado 

Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil: entre desafios e possibilidades 

dos campos de experiência educativa, discute a proposta de organização do currículo da 

Educação Infantil a partir de campos de experiência e aponta possibilidades e desafios dessa 

forma de organização. Outro estudo relevante é A primeira e segunda versão da BNCC: 

conclusão 
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construção, intenções e condicionantes, de Neira, Alviano Júnior e Almeida (2016). Os 

autores visam narrar, do ponto de vista de um dos seus partícipes, o processo de construção da 

primeira e da segunda versões do documento, assim como as intenções que mobilizaram as 

pessoas envolvidas. Neira, Alviano Júnior e Almeida (2016) descrevem as etapas do processo, 

as principais influências, e apresentam os efeitos esperados e os condicionantes que 

possibilitariam a implementação da BNCC. O artigo de Campos e Barbosa (2015), BNCC e 

educação infantil: quais as possibilidades?, tece algumas considerações sobre a BNCC e suas 

implicações para a Educação Infantil. As autoras discutem o contexto de formulação da Base 

em relação à Educação Infantil e realizam algumas análises sobre os limites e as 

possibilidades da BNCC para essa etapa de ensino. Também contribuíram com o debate 

Schütz, Cervi e Pereira (2016), com o artigo intitulado Práticas discursivas sobre a Base 

Nacional Comum Curricular: relações de poder-saber.  As autoras problematizam as práticas 

discursivas sobre a BNCC a partir de diferentes sujeitos do cenário educacional brasileiro. 

 A terceira versão e a versão final da Base não retomam mais a concepção de currículo 

que as versões anteriores traziam, muda o discurso com inserção de novos enunciados. 

Adotam uma concepção que alia os direitos de aprendizagem e desenvolvimento à 

possibilidade de aprender conteúdos escolares, o “direito de aprender para conquistar outros 

direitos sociais”, tão defendido pelos reformadores empresariais da educação. No entanto, 

mantém a relação com as DCNEI, os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento e os 

campos de experiências com os objetivos de aprendizagem. Isso, a princípio, pode parecer 

uma continuidade no currículo proposto para a Educação Infantil; entretanto, somente uma 

leitura atenta e o acompanhamento do contexto de influência na formulação da política pode 

mostrar as descontinuidades. Temos, assim, a partir da terceira versão, outra discursividade no 

campo do currículo sendo proposto pela base. 

Como afirma Silva, T. T. da (2017, p. 15), “[...] o currículo é sempre o resultado de 

uma seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela 

parte que vai constituir, precisamente, o currículo”. Portanto, o currículo nunca é neutro, 

sempre há uma ideologia que o conduz. Silva, T. T. da (2017) explica que os conhecimentos 

considerados importantes para um determinado currículo são originados da concepção de 

pessoa que se considera ideal, do ser humano desejável para um determinado tipo de 

sociedade. Esse currículo maior que estabelece um projeto de sociedade se materializa na 

Base. 
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Na BNCC, a partir da terceira versão, surgem outros enunciados na proposta 

curricular. Despontam as competências gerais para a Educação Básica, as quais devem reger o 

currículo da Educação Infantil. A intencionalidade pedagógica como forma de direcionar os 

trabalhos com as crianças, de responsabilizar e de culpabilizar o professor pelo sucesso ou 

fracasso das crianças. Outro aspecto chave da Base é a transição para o Ensino Fundamental, 

a qual detalha, na síntese das aprendizagens, o que se espera que as crianças aprendam para ir 

para o Ensino Fundamental. Aqui, nessa mudança discursiva, podemos ver um projeto 

político de subjetivação da criança a aluno, que precisa aprender na “idade certa” os 

conteúdos considerados valiosos para alavancar índices de avaliações e desenvolver a 

performance desejada pelo mercado. De acordo com Freitas (2015), 

[...] há uma febre para que as nossas crianças “aprendam na idade certa”. A “idade 
certa” é definida como aquela que os organizadores de currículos, reformadores 
empresariais e alguns pais fixam, à revelia da evidência científica disponível, e que 
arbitrariamente determina um tempo fixo para “assegurar os direitos de 
aprendizagem” das crianças. (FREITAS, 2015, n.p.). 

A narrativa sobre aprender na “idade certa” foi plantada pelos defensores da reforma 

empresarial da educação, conectada às expectativas de aprendizagem da educação para o 

Século XXI, advindas com o Novo Gerencialismo, que abarca as reformas, a colonização da 

linguagem da escola e do direito à educação. Assim, assistimos ao direito da criança à 

educação ser transformado em direito de aprendizagem com tempo fixo para ocorrer. 

Não devemos esquecer que o discurso de aprender na “idade certa” foi semeado no 

MEC por Cid Gomes, criador do Programa de Alfabetização na Idade Certa, em Sobral, 

como já discutimos neste texto. Ocorre que a idade certa para a alfabetização é definida pelos 

reformadores e não respeita o tempo e a experiência da criança, visto que o intuito é avançar 

para a Educação Infantil. 

A BNCC homologada operou com o poder de um grupo em selecionar conteúdos para 

a proposta curricular, em impor enunciados que formaram discursos. Concordamos com 

Silva, T. T. da (2017, p. 16) quando diz que “[...] privilegiar um tipo de conhecimento é uma 

operação de poder. Destacar, entre as múltiplas possibilidades, uma identidade ou 

subjetividade como sendo ideal é uma operação de poder”. Assim, com o uso do poder no 

momento da elaboração da BNCC, uma concepção de currículo foi eleita, e esta, amparada na 

teoria tradicional, que se diz neutra e desinteressada, enfatiza os conceitos de “[...] ensino, 

aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência, 

objetivos” (SILVA, T. T. da, 2017, p. 17), como vimos nas análises até aqui apresentadas. Na 
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disputa pelo currículo, o grupo que venceu implantou os conceitos da teoria tradicional na 

BNCC. Isso explica também por que as discussões sobre gênero, etnia, multiculturalismo, 

alteridade, diferença, identidade, culturas infantis, entre outras, são abandonadas a partir da 

terceira versão da base. 

No entanto, precisamos lembrar que, dentro dessa proposta curricular da BNCC, 

ficaram muitos conceitos defendidos pelos intelectuais críticos, e a disputa semântica desses 

conceitos continuará após a implementação da base, continuará na micropolítica que ocorreu 

durante todo o processo e que ganhará força na atuação política no contexto da prática. Por 

conseguinte, a vitória de um grupo na política não elimina o outro. Houve, sim, apagamentos 

e silenciamentos de ideias durante a elaboração da base, mas o campo da educação é feito de 

concepções e de conceitos que têm raiz na educação e não no campo empresarial. Há, 

portanto, elementos na versão final da BNCC para serem explicitados e defendidos pelo 

campo da educação. 

Alguns estudos abordam o momento de crise política e ameaça do estado democrático 

em meio à elaboração da BNCC. O artigo de Micarello (2016), por exemplo, A BNCC no 

contexto de ameaças ao estado democrático de direito, analisa o processo de elaboração da 

BNCC em referência ao contexto político mais amplo no qual esse processo vem sendo 

gestado, as diversas vozes que nele se manifestaram e os desafios de orquestrar essas vozes na 

redação da segunda versão preliminar do documento da Base. São abordados, ainda, alguns 

avanços e limites dessa segunda versão do documento e apontadas as ameaças ao processo 

democrático de sua elaboração no contexto de crise política, no qual o estado democrático de 

direito se encontra em risco.  

Outra contribuição para as discussões sobre a BNCC vem de Macedo (2017), no texto 

As demandas conservadoras do Movimento Escola Sem Partido e a Base Nacional Curricular 

Comum. O artigo busca entender como a emergência do Movimento Escola sem Partido 

(ESP) e de suas demandas conservadoras deslocam as negociações políticas na elaboração da 

BNCC. Outro estudo de Macedo (2014), Base Nacional Curricular Comum: novas formas de 

sociabilidade produzindo sentidos para educação, busca identificar os agentes políticos 

públicos e privados que têm atuado na hegemonização do currículo e da educação. 

 A seguir, no Quadro 6, veremos como cada versão da Base pensou a organização 

curricular da Educação Infantil. 
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Quadro 6 - Organização Curricular para a Educação Infantil 

Versão da BNCC Organização do currículo da Educação Infantil 

Versão preliminar 
 

 

 

 
 
 

 
Não há separação por grupos ou idades. 

 

Crianças de 
0 a 5 anos e 

11 meses

continua 
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Versão da BNCC Organização do currículo da Educação Infantil 

Primeira versão 
 

 

1. Relação com DCNEI 
2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento  
3. Campos de experiências - INTERCAMPOS 
4. Objetivos de aprendizagem - cada direito em um campo de experiência gera 

objetivos. 

 
 

Não há separação por grupos ou idades. 
Segunda versão 

 

 

5. Relação com DCNEI 
6. Campos de experiências - INTERCAMPOS 
7. Objetivos de aprendizagem - cada direito em um campo de experiência gera 

objetivos. 
8. Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. 

Crianças de
0 a 5 anos e 
11 meses

continua 
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Versão da BNCC Organização do currículo da Educação Infantil 

 
 

Há separação: grupos – idades. 
 
 
 

 

Bebês •de 0 a 18 meses.

Crianças 
bem 

pequenas

•de 19 meses a 3 anos 
e 11 meses.

Crianças 
pequenas

•de 4 anos a 5 anos e 
11 meses.

continua 
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Versão da BNCC Organização do currículo da Educação Infantil 

Terceira versão 
 

 

9. Relação com DCNEI. 
10. Competências gerais para a Educação Básica. 
11. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 
12. Campos de experiências - CAMPOS SEPARADOS  
13. Objetivos de aprendizagem.  
14. Intencionalidade pedagógica. 
15. Transição para o Ensino Fundamental – Síntese das aprendizagens. 

 

 
 

 
Separação: Creche - Pré-escola – idades. 

Creche •Crianças de 0 a 1 ano 
e 6 meses.

Creche
•Crianças de 1 ano e 7 
meses a 3 anos e 11 
meses.

Pré-escola • Crianças de 4 anos a 
5 anos e 11 meses.

continua 
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Versão da BNCC Organização do currículo da Educação Infantil 

Versão Final 
 

 

 
16. Relação com DCNEI. 
17. Competências gerais para a Educação Básica. 
18. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 
19. Campos de experiências - CAMPOS SEPARADOS  
20. Objetivos de aprendizagem.  
21. Intencionalidade pedagógica. 
22. Transição para o Ensino Fundamental – Síntese das aprendizagens – elemento 

balizador e indicativo de objetivos a serem explorados. 
 
 

 
Separação: Creche - Pré-escola - grupos – idades. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas versões da BNCC (BRASIL, 2014a, 2015b, 2016a, 2017a, 2017b). 

Bebês •de 0 a 1 ano e 6 
meses.

Crianças 
bem 

pequenas

•de 1 ano e 7 meses a 
3 anos e 11 meses.

Crianças 
pequenas

• de 4 anos a 5 anos e 
11 meses.

conclusão 
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 A organização curricular na versão preliminar da Base segue a concepção de currículo 

apresentada na versão preliminar e é coerente ao dizer que não detalha uma proposta de 

currículo para a Educação Infantil, com direitos de aprendizagens e objetivos, por já haver as 

DCNEI que cumprem esse papel. Também há a compreensão da Educação Infantil como um 

todo, sem separar por idades ou grupos. Há uma liberdade para a criação de proposta 

curricular por cada escola, das diferentes regiões do país, com base nas DCNEI. 

 Já, na primeira versão, passa a haver um detalhamento da proposta curricular, de  

modo a estabelecer-se para a Educação Infantil os direitos de aprendizagem e de 

desenvolvimento e os campos de experiências com seus objetivos de aprendizagem, em 

descontinuidade com a versão anterior. No entanto, não há separação por grupos ou idades, há 

uma continuidade com relação à uniformidade da Educação Infantil.  

Além dos direitos originados dos princípios estabelecidos nas DCNEI, surgem os 

campos de experiências. Os campos são considerados intercampos, com intersecção entre 

eles. Cada direito de aprendizagem na intersecção com um campo de experiência poderia 

gerar um objetivo de aprendizagem, o qual poderia ser o estipulado na Base ou outro criado 

pelo professor. Foram gerados 29 objetivos para toda a etapa da Educação Infantil, motivo de 

críticas contrárias à determinação de objetivos na Base para a Educação Infantil. Também 

houve críticas à forma de distribuição dos objetivos por parte do Movimento pela Base, que 

desejava objetivos mais mensuráveis e em maior quantidade. É importante destacarmos que, 

na primeira versão, o Movimento pela Base atuou como apoiador da construção da BNCC, 

sugerindo temas no documento.  

Em uma das análises da Base para a Educação Infantil, o Movimento expressa, no 

relatório final, que há “[...] pouca especificidade na abordagem de objetivos de 

desenvolvimento e aprendizagem para bebês e crianças pequenas” (MOVIMENTO pela Base 

Nacional Comum, 2016, p. 1). É sugerido, então, que houvesse detalhamento dos objetivos 

por idade das turmas. O mesmo relatório aponta o que ainda deveria ser melhorado na BNCC, 

“[...] indicar como se dará a incorporação das orientações voltadas para processos de 

avaliação considerando os objetivos de aprendizagem. O conceito de avaliação é tratado de 

forma que não instrumentaliza nem o professor nem a escola a saber o que precisa fazer!” 

(MOVIMENTO pela Base Nacional Comum, 2016, p. 3). Aqui percebemos com clareza o 

ataque à Educação Infantil, que, na visão desse grupo, precisa prescrever o que as escolas 

devem fazer e o que e como devem avaliar as crianças. Observamos, nessa posição do 

Movimento, que a avaliação que pretendem não é da instituição, como prega o MEC com a 
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inclusão recente da Educação Infantil na avaliação da Educação Básica. O que se busca com 

objetivos claros e distribuídos por idades é avaliar a criança. Vai, assim, constituindo-se 

dentro do Movimento pela Base o discurso da aprendizagem na idade certa. 

 Cabe trazer aqui uma discussão que ocorreu no Congresso Internacional – Educação: 

uma agenda urgente, realizada em Brasília, em setembro de 2011, pelo Movimento Todos 

pela Educação, em parceria com o CNE. O documento que se originou de tal Congresso foi 

denominado Definição das expectativas de aprendizagem: textos para consulta. Há textos de 

diversos especialistas e pesquisadores da educação, sobre expectativas de aprendizagem. 

Inicialmente, Angela Dannemann, Diretora-executiva da Fundação Victor Civita, escreve: 

A princípio, queremos sugerir que o termo utilizado não seja o de expectativas 
mínimas de aprendizagem. Precisamos buscar definir uma base comum nacional 
para as expectativas de aprendizagem, que contemple parâmetros curriculares, 
conteúdos e orientações didáticas necessárias para que essas expectativas sejam 
alcançadas com eficácia. (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011, p. 2). 

 Tendo em vista que esse Congresso e documento resultante dele ocorreram antes da 

divulgação da versão preliminar, podemos constar que o Movimento Todos Pela Educação já 

estava articulando-se e buscando referências para estabelecer as expectativas de aprendizagem 

para a BNCC. Lembramos que, anteriormente, vimos que, na versão preliminar da Base, há a 

discussão sobre a mudança de eixo de expectativas de aprendizagem para direitos de 

aprendizagem, o que gerou muitos conflitos e necessitou empenho e firmeza do MEC. 

 Nesse relatório, encontramos o texto da pesquisadora da Fundação Carlos Chagas 

Maria Malta Campos (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011), referindo-se à Educação Infantil. 

Ela diz: 

Creio que o detalhamento do currículo em expectativas de aprendizagem deveria 
seguir esse desenho: garantir uma base comum nacional, que deve ser adotada por 
todas as escolas, e ao mesmo tempo deixar um espaço para a adequação aos 
contextos muito diversos que caracterizam nossa realidade. Chegar a esse equilíbrio 
não é fácil, pois, em nossa história, passamos constantemente de um extremo ao 
outro: ou se deixa quase tudo em aberto, delegando aos professores uma enorme 
responsabilidade e criando um sistema excessivamente fragmentado, ou adota-se 
currículos exageradamente prescritivos e rígidos, que não contemplam as diferentes 
realidades sociais, regionais e locais. 

Os desafios são muitos. Se pensarmos no início da escolaridade, agora obrigatória 
desde os 4 anos de idade, é preciso lembrar que a LDB veda a repetência na 
passagem para o Ensino Fundamental, ou seja, se formos definir expectativas de 
aprendizagem para a Pré-escola, seria necessário deixar bem claro quais os 
encaminhamentos que deveriam ser adotados para aquelas crianças que não os 
atingirem no tempo previsto, de forma a evitar qualquer retardo em sua escolaridade.  
(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011, p. 9). 
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 Segundo a pesquisadora, definir expectativas de aprendizagem é uma forma de 

explicitar e detalhar o currículo, com base nas referências legais que regem a educação. 

Mesmo a pesquisadora promovendo uma reflexão sobre expectativas de aprendizagem para as 

crianças da Educação Infantil, não vemos um posicionamento contrário à inclusão da 

Educação Infantil em uma Base que prevê expectativas de aprendizagem, traduzidas em 

objetivos de aprendizagem, que podem ser avaliados e, como a própria pesquisadora adverte, 

não deveriam reter ou retardar a escolaridade nessa etapa. Contudo, essa advertência para que 

se pense em algum encaminhamento para aquelas crianças que não alcançam os objetivos, as 

expectativas, em tempo previsto, não basta para defender o direito da criança na escola, 

diferentemente do direito à aprendizagem defendido pelos reformadores empresariais. 

Na primeira versão da BNCC, os campos de experiências, em que deveriam acontecer 

as experiências da criança, são apresentados como ilustra a Figura 21 a seguir. Os campos de 

experiências são uma proposta de organização curricular, são conjuntos formados 

considerando pontos de convergência entre os elementos que os orientam (BRASIL, 2015b), 

incluem determinadas práticas sociais e culturais de uma comunidade e as múltiplas 

linguagens simbólicas que nelas estão presentes. Na primeira versão da BNCC, são 

apresentados cinco campos de experiências, interligados como intercampos. Esses campos são 

permeáveis entre eles. 

 



108 
 

 

 

Figura 21 - Campos de experiências na primeira versão da BNCC – INTERCAMPOS 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base na primeira versão da BNCC (BRASIL, 2015b). 

A segunda versão da BNCC apresenta mais detalhamento dos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento, somando-se agora 73 objetivos para toda a Educação 

Infantil. Um aumento de 44 objetivos de uma versão para a outra. Nessa versão, os objetivos 

aparecem separados por grupos de idades, o que não ocorria na versão anterior. Mesmo assim, 

o Movimento pela Base apresenta, no relatório de análise, o avanço em relação aos objetivos, 

mas reclama a “[...] ausência de objetivos de aprendizagem específicos à linguagem oral e 

escrita” (MOVIMENTO pela Base Nacional Comum, 2016, p. 3), aqueles que são de interesse 

para tentar alavancar a alfabetização e os índices das avaliações em larga escala. O relatório 

que resulta da análise da segunda versão da BNCC ainda recomenda: 

 

Cuidar da Transição entre EI e o 1º. ano do EF. 
23. Articulação clara entre os Campos de Experiência e as áreas de conhecimento 
e componentes curriculares. 
24. Importante que haja um cuidado em considerar o que se espera no início do 
Fundamental I com o que se espera no final da Educação Infantil. 
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25. Indicar que os cursos de formação inicial e continuada devem estar pautados 
pelos objetivos de aprendizagem definidos na BNCC. (MOVIMENTO pela Base 
Nacional Comum, 2016, p. 4). 

  
Na recomendação do Movimento, fica evidente a intenção de antecipar a escolarização 

para a Educação Infantil e os planos de amarrar a formação inicial e continuada aos objetivos 

de aprendizagem da BNCC. No entanto, o documento ainda não estava atendendo tudo o que 

o Movimento desejava. Dessarte, a empreitada continuou. Na segunda versão da Base, o 

Movimento pela Base atuou como interlocutor, e o MEC precisou negociar com eles as 

demandas. A Educação Infantil teve de acolher a reivindicação da UNDIME pela separação 

por idades dentro dos grupos de crianças e acrescentar com ênfase a leitura e a escrita exigida 

pelos empresários. Essa negociação foi aberta e teve apoio nas audiências públicas pelo país. 

O MEC acatou as demandas do Movimento pela Base, mas também acolheu as da sociedade 

civil, como, por exemplo, do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB). 

Este fortaleceu a luta pelos direitos das crianças e, após aprovação da Base, compromete-se 

com: “Uma posição crítica em relação à política da Base Nacional Comum Curricular 

indicando, no caso da Educação Infantil, uma leitura atenta dando ênfase à sua origem nas 

DCNEI, nos campos de experiência, nos direitos de aprendizagem das crianças e nos temas 

contemporâneos” (MIEIB, 2018, p. 2).   

Na segunda versão da BNCC, os campos de experiências, ainda como intercampos, 

aparecem com uma alteração em relação à versão anterior, como podemos observar na Figura 

22 a seguir. Na Figura, representamos com a sobreposição da representação do campo de 

experiência o campo que foi alterado em relação à versão anterior. A alteração aparece em 

escrita em vermelho. Nesse caso, vemos a alteração do campo que era denominado “escuta, 

pensamento e imaginação” para “escuta, fala, linguagem e pensamento”. Abandona-se, nessa 

versão, a “imaginação”. Mesmo havendo acréscimo de “fala e linguagem”, que poderiam 

abranger a imaginação, a retirada da palavra “imaginação” pode representar desistência do 

enfoque a essa capacidade da criança, que é tão cara para nós, professores, na Educação 

Infantil, especialmente para esta pesquisa que analisa o papel da brincadeira nas versões da 

BNCC. Os campos ainda são permeáveis, mas há uma mudança no campo pensamento e 

imaginação, transformados em linguagem. Essa alteração demonstra um enunciado 

sobrepondo outro, que perdeu poder de verdade durante a disputa. 
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Figura 22 - Campos de experiências na segunda versão da BNCC - INTERCAMPOS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Elaborada pela autora com base na segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016a). 

A imaginação, segundo Benjamin (2009), está na criança e não nos objetos ou 

brinquedos, é uma capacidade mimética que possibilita misturar real com imaginário, um 

ritmo pelo qual a criança se torna “senhor de si mesmo”. A imaginação vista por essa 

perspectiva é o que dá vida à brincadeira da criança. Analisaremos mais adiante como fica a 

brincadeira quando lhe é tirada a imaginação. 

 Na terceira versão, a Base apresenta a separação em Creche e Pré-escola, e idades, 

abandonando os grupos: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas que a versão 

anterior trazia. Essa é mais uma das descontinuidades que a versão elaborada pela nova 

equipe, a qual envolve técnicos especialistas e com apoio do Movimento pela Base, traz. 

Intencionalmente, recusam-se as nomenclaturas dos grupos, passa-se a utilizar apenas idades 

na Creche e Pré-escola e tira-se o direito das crianças de serem chamadas de bebês, crianças 

bem pequenas e crianças pequenas, transformando-as em alunos. Pode parecer redundante aos 

desinformados as nomenclaturas desses grupos de crianças, mas também é intencional 
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lembrar que, no Currículo Nacional, a criança da Educação Infantil passa de bebê para criança 

bem pequena, e, depois, para criança pequena, mas jamais deixa de ser criança nessa etapa e 

seus direitos sociais precisam ser garantidos na escola. 

Na terceira versão, uma nova equipe conduziu o MEC e a elaboração da BNCC. O 

Movimento pela Base ganhou status de apoiador do documento, mas, na prática, passa a ser 

gerenciador da base. Aparecem os desejos explicitados em relatórios, textos divulgados na 

página do Movimento na internet e discursos propagados nas mídias e nos eventos. A Base 

para a Educação Infantil passa a ter 109 objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, 39 

objetivos a mais do que a versão anterior. Além desse número elevado de objetivos, nessa 

versão, aparecem os objetivos da Síntese das aprendizagens para a transição para o Ensino 

Fundamental. Grande enfoque na oralidade e na escrita e nos objetivos relacionados a Espaço, 

tempos, quantidades, relações e transformações. Em suma, enfoque nos objetivos que ligam 

as aprendizagens às áreas da língua portuguesa e matemática, que é o importante nas 

avaliações de larga escala no Ensino Fundamental. A centralidade da alfabetização fica 

evidente na terceira versão da BNCC.  

  Os campos de experiências sofrem mais uma descontinuidade nessa versão. Eles 

deixam de ser intercampos, ficam separados e não correspondem mais à ideia anterior de cada 

direito de aprendizagem em um campo gerar um objetivo de aprendizagem. Há um 

apagamento do conteúdo dos campos de experiências, e, em uma disputa semântica, mudam-

se os sentidos e a interpretação das palavras. Como podemos acompanhar na Figura 23 que 

segue, os campos possuem separação em áreas distintas. 
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Figura 23 - Campos de experiências na terceira versão da BNCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base na terceira versão da BNCC (BRASIL, 2017b). 

Aqui temos a alteração em dois campos de experiências: no campo “traços, sons, 

formas e imagens”, que é sobreposto por “traços, sons, cores e formas”, sai “imagens” e entra 

“cores”. Também há mudança no campo “escuta, linguagem e pensamento” para “oralidade e 

escrita”, dando legitimidade e centralidade para o discurso de alfabetização na Educação 

Infantil. De acordo com pesquisas apresentadas por Freitas (2018), as crianças estão 

adoecendo com a “idade certa”, idade que foi definida à revelia das evidências científicas e 

utilizada para determinar o tempo certo para assegurar os direitos de aprendizagem das 

crianças. Esse enfoque da BNCC na antecipação da escolarização das crianças vem atrelada 

ao critério de êxito de aprendizados e desenvolvimento padrão, uniforme, baseada na visão de 

uma criança universal (SARMENTO, 2015). 

 Salientamos que, após as polêmicas geradas com as alterações, as descontinuidades, 

presentes na terceira versão da BNCC, a versão final tenta comtemplar as sugestões e as 

críticas recebidas nas audiências públicas, remendando o currículo para a Educação Infantil. 

Os remendos foram colocados de forma que, aparentemente, as reivindicações foram ouvidas, 
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porém alguns conceitos permaneceram: os da teoria curricular tradicional, comprometidos 

com princípios do grupo empresarial. Dessa forma, há a separação da Educação Infantil em 

Creche e Pré-escola e as respectivas idades estabelecidas (Figura 24), porém inclui os grupos 

“bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas”, conforme reivindicação dos 

movimentos sociais nas audiências públicas. 

 

Figura 24 - Distribuição das crianças na Educação Infantil 

 
Fonte: Brasil (2017a, p. 42). 

 

A distribuição das crianças na Educação Infantil contenta o desejo de intelectuais 

críticos que queriam ver os grupos de crianças representados na Base. No entanto, o 

documento deixa claro que esses grupos de crianças têm desenvolvimento por fases, os 

objetivos de aprendizagem seguem em um crescente de exigências quanto às expectativas de 

aprendizagem e as crianças continuam condenadas a aprender na “idade certa”. 

A discussão sobre idades das crianças e a separação por grupos de Creche e Pré-escola 

marca a trajetória da Educação Infantil, que não conseguiu a unidade como tal na versão final 

da LDB, ficando separado por grupos, apesar do reconhecimento dessa modalidade como 

primeira etapa da Educação Básica. Há um campo de disputa em torno dessa questão, e os 

reformadores empresariais são os principais defensores da fragmentação e defesa da Creche 

fora da educação e escolarização da Pré-escola.  

Em 2018, o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) escreveu, 

em Carta Compromisso, a reivindicação pela “Manutenção inquestionável da creche no 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb)” (MIEIB, 2018, p. 1), pois, com prazo de renovação do 

Fundeb se aproximando, há tentativas de retirar as crianças de 0 a 3 anos (creche) do Fundo 

devido aos custos que consideram elevados e desnecessários, tentando, assim, dar um golpe 

nas crianças e devolvê-las para a Assistência Social e projetos do terceiro setor. Vale 

ressaltarmos que as primeiras versões da Base apresentarem a Educação Infantil como um 
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bloco, sem separação de idades, desagradou aos atores empresariais e reformadores, pois 

havia um projeto de fragmentação e retirada da creche da educação. Assim, nas duas versões 

finais da Base, vê-se a separação entre creche e pré-escola e, ainda, por idades. 

Nesse momento, uma carta é enviada ao CNE: Contribuições ao Conselho Nacional 

de Educação, das consultoras e especialistas que trabalharam nas versões iniciais da Base 

Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. O documento, datado de 27 de junho 

de 2017, faz várias considerações sobre a terceira versão da base. Em relação à estrutura final 

do documento, propõe-se: “Manter os campos de experiência como alternativa de organização 

curricular [...]. Assegurar a unidade da etapa Educação Infantil dos zero a cinco anos e onze 

meses” (BARBOSA et al., 2017, p. 2), mantendo os grupos de bebês, crianças bem pequenas 

e crianças pequenas. “Retomar a organização presente nas versões anteriores da BNCC [...] 

preservando a sequência entre o texto de cada campo de experiência e seus respectivos 

objetivos [...]. Manter o mesmo número dos objetivos em cada campo de experiência” 

(BARBOSA et al., 2017, p. 2).  

Quanto às concepções trazidas pelo documento, propõe-se:  

Ao tratar dos direitos de aprendizagem das crianças, manter os qualificativos 
utilizados na primeira e na segunda versões do documento [...]. Como exemplo, 
citamos o direito de aprender a CONVIVER democraticamente [...]. Retomar, na 
parte introdutória de apresentação da Educação Infantil, a explicitação de conceitos 
importantes, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento e à aprendizagem 
das crianças pequenas e às questões relacionadas à linguagem [...]. [...] não aceitar a 
mudança da denominação do campo “Escuta, fala, linguagem e pensamento”, 
presente nas versões 1 e 2, para “Oralidade e escrita”, que aparece na versão 3 [...]. 
[...] a apresentação do campo referido acima precisa ser mudada, em especial no que 
se refere à linguagem escrita [...]. Outro aspecto problemático a ser ressaltado [...] 
refere-se ao campo de experiências Corpo, gestos e movimentos. Na versão 3, 
encaminhada ao CNE, as dimensões física e motora, são privilegiadas de uma forma 
que colocam o risco de um entendimento reduzido de corpo a ser educado pelo viés 
da higiene e do exercício motor [...]. [Sobre a] “transição da Educação Infantil para 
o Ensino Fundamental”, [...] há forte risco desta intenção [...] criar graves prejuízos, 
tanto pela polêmica relativa a pré-requisitos e eventuais avaliações ou realizações de 
“exames de admissão” ao EF, além da retomada de um histórico e equivocado 
entendimento de subalternidade da EI em relação ao EF”. (BARBOSA et al., 2017, 
p. 1-2, grifos dos autores). 

Para finalizar o texto, os autores expressam a “[...] crença no papel fundamental que 

uma Base Nacional Comum Curricular pode ter na promoção de uma educação de mais 

qualidade para as crianças brasileiras” (BARBOSA et al., 2017, p. 3).  

Podemos verificar que muitas das reivindicações que constam na carta ao CNE foram 

atendidas, mesmo que algumas ficaram apenas na mudança de nomenclaturas. Houve, assim, 

recuos em relação ao que a terceira versão da base apresentava. Quanto aos campos de 



115 
 

 

 

ORALIDADE E 
ESCRITA 

experiências, como podemos observar na Figura 25 que segue, os campos permanecem 

separados e não geram mais os objetivos de aprendizagem. No entanto, a solicitação pela 

mudança da nomenclatura do campo “Oralidade e escrita” acontece e passa a denominar-se 

“Escuta, fala, pensamento e imaginação”. 

Figura 25 - Campos de experiências na versão final da BNCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base na versão final da BNCC (BRASIL, 2017a). 

 Entretanto, os objetivos de aprendizagem não retornaram à concepção da segunda 

versão; pelo contrário, continuaram enfatizando a oralidade e a escrita, dando destaque ao 

processo de alfabetização das crianças. Além desses objetivos, a síntese de aprendizagem para 

a transição para o Ensino Fundamental reforça a escolarização na Educação Infantil. Nesse 

ponto sobre a “transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental” não houve recuo, e 

o pedido feito ao CNE não foi atendido. 

O foco da versão final para a Educação Infantil são os objetivos de aprendizagem 

ligados às competências, à transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental e à 

intencionalidade pedagógica do professor. O documento final apresenta 93 objetivos para a 

Educação Infantil, divididos em grupos por idades; e mais os objetivos da síntese das 
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aprendizagens, que, no discurso, não deverá ser parâmetro para classificar ou reter as crianças 

na Educação Infantil, mas que fizeram questão de detalhar nas duas últimas versões da 

BNCC. O Gráfico 1 que segue mostra a oscilação da quantidade de objetivos nas versões da 

BNCC. 

Gráfico 1 - Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento nas versões da BNCC 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas versões da BNCC (BRASIL, 2014a, 2015b, 2016a, 2017a, 2017b). 

 A continuidade na inclusão de objetivos a partir da primeira versão é visível na 

imagem do gráfico. Contudo, é possível verificar que há uma diminuição da quantidade de 

objetivos da terceira versão para a versão final, o que pode ter sido influência da carta ao CNE 

que pediu equilíbrio da quantidade de objetivos por campos de experiências. O MEC alardeia 

como positiva a inclusão inédita da Educação Infantil no Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), e que essa avaliação deverá abranger as condições de acesso à 

escola, a estrutura, os profissionais da Educação infantil, os recursos materiais e a gestão 

(COUTINHO; PIMENTA, 2018), não sendo, pelo menos de início, prevista uma avaliação da 

criança. No entanto, desde a promulgação da LDB No 9.394/96, muitos documentos do MEC 

têm sido elaborados visando a qualidade na Educação Infantil.  

Em continuidade a essa ideia de estabelecer critérios de qualidade e avaliar essa etapa 

de ensino, o PNE de 2014 prevê a avaliação da Educação Infantil. O plano de avaliação está, 

assim, se concretizando com a BNCC, e não é por acaso que ela apresenta uma síntese das 

aprendizagens que a criança deve alcançar ao final da Educação Infantil para que vá para o 

Ensino Fundamental. A avaliação do desempenho da criança, conforme Ball (2011), é uma 
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tecnologia de controle e de mensuração sobre o aluno e sobre a escola, de modo a atribuir 

valor e impor normas e ideias de normal e anormal: os normais concentrados em um único 

tipo, e os anormais multiplicados em uma infinidade de tipos e subtipos (VEIGA-NETO, 

2011). Com base nos autores, portanto, afirmamos que a norma sempre exclui.  Além desse 

fator de controle, de exclusão e de subjetivação das crianças, “[...] a ênfase nos resultados 

mensuráveis também se articulou diretamente com o processo político de comodificação da 

educação envolvido na criação de um mercado educacional” (BALL, 2011, p. 86), o que faz 

com que rapidamente os livros didáticos se alinhem à síntese de aprendizagem; o mercado 

editorial empenha-se em produzir e vender materiais; os especialistas oferecem respostas 

técnicas com seus cursos e formações diversas, entre tantas outras ações do mercado – isso 

sem falar no mercado de investidores que a classificação da OCDE possibilita por meio do 

Pisa, como já discutimos no capítulo anterior. 

 Apesar de a Base não ser o currículo, mas, sim, uma proposta curricular originada de 

um projeto de nação mais amplo, o alinhamento dos currículos das escolas é esperado pelo 

MEC e pelo Movimento pela Base, que segue acompanhando a implementação da BNCC. A 

avaliação uniforme será possibilitada por meio dos objetivos mensuráveis e padronizados.  

No caso de Santa Catarina, já há um Currículo Base do Território Catarinense 

produzido por solicitação do MEC, pelo grupo de redatores catarinenses, que foi selecionado 

pelo Consed/SED-SC, pela Undime, pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) e pela 

Uncme. Conforme Tutorial do Currículo, chamado de Versão 0 10 , esse grupo recebeu 

formação pelo MEC para elaborar essa proposta. Consoante orientação recebida na formação, 

o trabalho desse grupo foi organizar, a partir da BNCC - para a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental -, os conteúdos necessários para desenvolver as habilidades previstas na BNCC, 

levando em consideração os objetos de aprendizagem. No caso da Educação Infantil, o 

trabalho foi articular os direitos e os campos de experiência, além de elencar indicações 

metodológicas possíveis para desenvolver as habilidades.  

As contribuições de cada escola deveriam ser encaminhadas para a Gerência Regional, 

no caso de escolas Estaduais; para as Secretarias Municipais de Educação, no caso de escolas 

Municipais. No entanto, esse currículo foi divulgado no mês de junho para os municípios, 

mas as contribuições deveriam ser elencadas no currículo para divulgação em 19 de julho de 

2018. Foi uma discussão apressada, que pegou as secretariais de educação de surpresa, 

                                                           
10 Disponível em: http://www.sed.sc.gov.br/documentos/bncc-sc/6733-tutorial-para-estudo-do-curriculo-base-
catarinense-versao-0-impresso. Acesso em: 13 jun. 2018. 



118 
 

 

 

induzida para que alinhassem seus currículos a essa dita “Versão 0”. É uma estratégia muito 

bem articulada pelo MEC, Undime e Consed, pois, com esse alinhamento dos currículos, 

endereçam o conteúdo da BNCC para as escolas. Assim, a uniformização das propostas 

curriculares pela BNCC está sendo garantida como preveem os planos de implementação da 

Base. O que acontecerá com a tal autonomia dos municípios para elaborarem seus currículos 

de forma a contemplar a cultura local? Afinal, se a BNCC não é o currículo, por que o MEC 

pede alinhamento a esse Currículo do Território Catarinense que é uma reprodução da Base? 

É possível implementação da BNCC sem tradução e atuação dos professores? 

 A versão final da BNCC fixa a Educação Infantil em um currículo gerencialista. Para 

isso, utiliza-se das competências gerais como fundamento, como vimos anteriormente neste 

trabalho de pesquisa. Dito isso, com o localizador de palavras do PDF, buscamos a palavra 

“competências” em cada versão da BNCC. O Gráfico 2 mostra os resultados. 

Gráfico 2 - Ocorrências da palavra “competências” nas versões da BNCC 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas versões da BNCC (BRASIL, 2014a, 2015b, 2016a, 2017a, 2017b). 

 Podemos observar no Gráfico 2 que a versão preliminar e a primeira versão da BNCC 

apresentavam somente uma ocorrência da palavra “competências” em cada uma. Na segunda 

versão, havia três ocorrências. Já, na terceira versão, passa-se para noventa ocorrências, um 

número elevado em relação às versões anteriores. A versão final da BNCC apresenta noventa 

e seis ocorrências. Essa análise mostra, claramente, o foco dado às competências a partir da 

terceira versão da base. 
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  A Figura 26 que segue ilustra o currículo da Educação Infantil no documento final da 

BNCC. 

Figura 26 - A Educação Infantil na BNCC 

 

Fonte: Extraída da versão final da BNCC (BRASIL, 2017a, p. 25). 

 Fica estabelecido pela Base que as crianças da Educação Infantil devem desenvolver 

as dez competências gerais para a Educação Básica para que tenham “[...] uma formação 

humana integral, que visa a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” 

(BRASIL, 2017a, p. 25). Resta saber o que é uma sociedade justa, democrática e inclusiva na 

concepção dos reformadores educacionais. Pela presente análise, podemos afirmar que não é 

o que nós defendemos para as crianças. Parece, novamente, a velha jogada de apropriar-se de 
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conceitos democráticos e preencher, com sentidos mercadológicos, a colonização da 

educação. Finalmente, após analisarmos o currículo das versões da BNCC para a Educação 

Infantil, concordamos com Corazza e Aquino (2011) quando dizem que o currículo que era 

para ser corrida virou loteamento. 

Ellsworth (2001) afirma que o currículo e a pedagogia são os veículos pelos quais os 

alunos e os professores são endereçados, mas o espaço entre o lado de fora (currículo) e o 

lado de dentro (a compreensão) faz com que o endereçamento não tenha garantias e possa 

errar o alvo. A educação funciona esperando que o lado de dentro se ajuste ao lado de fora, 

mas há, nesse contexto, linhas de fugas, que trataremos no capítulo Pedagogia do impossível 

mais adiante. Ellsworth (2001) diz que, para um currículo escolar funcionar, tem de ocorrer 

um ajuste entre o que está sendo ensinado e a compreensão do estudante, todos têm de 

aprender as mesmas coisas e ao mesmo tempo. Essa afirmação demonstra o desafio da BNCC 

que almeja desenvolver os mesmos objetivos e as mesmas competências em todos os 

estudantes. Fazer esse ajuste para garantir o funcionamento de uma Base não é tarefa simples 

e não há certezas de que funcionará. O endereçamento tem fissuras, oscilações, deslizamentos 

e transformações imprevisíveis, que permitem a resistência. 

 Nesse sentido, queremos registrar aqui um ponto de resistência implantado na Base 

pelas reivindicações dos intelectuais críticos, especialmente dos que redigiram a carta ao CNE 

aqui referida. Além das conquistas já citadas anteriormente, que esse grupo teve na versão 

final, disputando fidelidades, podemos também citar a unidade da etapa Educação Infantil dos 

zero a cinco anos e onze meses, mantendo os grupos de bebês, crianças bem pequenas e 

crianças pequenas, que a versão final resgatou. Uma vitória importante na disputa política, 

que coloca a Educação Infantil como um bloco único. Mesmo preservando a separação entre 

creche e pré-escola, os grupos de bebês e crianças reafirmam, nessa base, que se trata de 

crianças nessa etapa de ensino. Eis aqui um aspecto que dá continuidade à luta pela garantia 

dos direitos das crianças. Essas resistências que ocorreram na micropolítica em torno da Base, 

na disputa semântica, garantiram a permanência de conceitos fundamentais para a Educação 

Infantil, possíveis de continuarmos pleiteando na política. 

 Outro aspecto importante que a BNCC apresenta é a responsabilidade dos sistemas e 

das redes de ensino pela incorporação dos temas contemporâneos aos currículos. São eles: 

direitos da criança e do adolescente; educação para o trânsito; educação ambiental; educação 

alimentar e nutricional; processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso; 

educação em direitos humanos; educação das relações étnico-raciais e ensino da história e 
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cultura afro-brasileira, africana e indígena; saúde, vida familiar e social, educação para o 

consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural 

(BRASIL, 2017a, p. 19). Na BNCC, esses temas contemporâneos não são tratados 

diretamente nos objetivos propostos, cabendo aos sistemas de ensino tratá-los de forma 

contextualizada. Consideramos esses temas contemplados na Base como uma linha de fuga, 

uma possibilidade de resistência, para questionar as escolas e as redes de ensino sobre os 

objetivos ligados a esses temas. 

O currículo tem o poder de tornar-nos o que somos (SILVA, T. T. da, 2017); logo, 

uma política curricular da abrangência da BNCC não seria neutra e, intencionalmente, 

apresentaria conceitos que visam a subjetivação das crianças e dos professores. Por isso, 

verificamos cada versão e analisamos conceitos e formas de organização da proposta 

curricular para a Educação Infantil. Compreendemos que, na BNCC, a brincadeira é um 

conceito trazido pelo texto do documento, gestado no emaranhado de ações do contexto de 

influência e de produção de texto, imerso em valores ideológicos e marcado pelas concepções 

dos grupos que constroem os discursos. A concepção de brincadeira não é neutra, assim como 

não há neutralidade em uma política curricular. Assim sendo, a seguir, olhamos a brincadeira 

dentro dos contextos de influência e de produção de texto de cada versão da BNCC para 

compreender o seu papel. 

3.2 O PAPEL DA BRINCADEIRA NAS VERSÕES DA BNCC PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 Não seria possível uma análise séria do papel da brincadeira pinçando-a, 

fragmentando-a e retirando-a de todo o contexto de elaboração da política e da concepção de 

currículo apresentada no documento. Na política pública, tudo está interligado e nada é 

concebido e fixado por acaso; os enunciados que formam os discursos são disputados e alguns 

ganham o poder de verdade. Assim, apresentaremos, a seguir, a análise do papel da 

brincadeira em cada versão da Base, aparada em todas as análises apresentadas até aqui e 

como um conceito da produção do texto da política, um enunciado que está intimamente 

ligado à produção da política curricular como um todo. 

Para iniciar a análise específica do papel da brincadeira, utilizamos o buscador do PDF 

para localizar a palavra “brincadeira”, na parte introdutória e específica da Educação Infantil 
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em cada versão da Base. Posteriormente, analisamos o contexto em que cada palavra foi 

localizada. 

 Na versão preliminar da BNCC, a palavra “brincadeira” não teve nenhuma 

ocorrência, o que pode ser explicado, talvez, pela decisão da equipe de elaboração por não 

incluir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento para a Educação Infantil, visto que as 

DCNEI já cumprem esse papel. Na primeira versão da BNCC, a palavra “brincadeira” teve 12 

ocorrências – três delas como estratégia para ensinar conteúdos escolares, claramente 

referindo-se à brincadeira dirigida pelo professor; e as outras nove remetem à brincadeira 

como um direito da criança na escola, pelo qual ela aprende, interage, participa e explora 

objetos e ambientes. 

Na segunda versão da BNCC, a palavra “brincadeira” teve 44 ocorrências, um número 

grande em relação às versões anteriores. Do número total, 25 ocorrências são relacionadas à 

brincadeira como experiência da criança na escola, brincadeira espontânea e direito da 

criança. As outras 19 ocorrências, encontram-se nos objetivos de aprendizagem e estão 

relacionadas à estratégia para ensinar o conteúdo escolar. São brincadeiras planejadas e 

dirigidas pelo professor para atingir o objetivo proposto pela BNCC. Aqui há uma disputa 

entre enunciados que buscam legitimar a brincadeira como experiência da criança ou como 

estratégia de ensino. 

Na terceira versão da BNCC, a palavra “brincadeira” teve 30 ocorrências, diminuindo 

bruscamente em relação à versão anterior. Dessas ocorrências, 23 estão diretamente 

relacionadas à estratégia para ensinar conteúdos escolares, ligadas aos objetivos de 

aprendizagem e, consequentemente, às competências gerais. Sete delas são citadas como eixo 

das DCNEI ou Direito de Aprendizagem e Desenvolvimento. Nessa versão da Base, a 

brincadeira aparece também referenciada pelas DCNEI, que estabelecem como um eixo 

norteador das práticas na Educação Infantil, mas abandona a discussão sobre brincadeira que 

vinha ocorrendo nas versões anteriores. Desaparece, nesse texto, o “brincar cotidianamente”, 

que vinha sendo descrito nas outras versões. Na terceira versão, a brincadeira é vista como 

uma atividade que precisa de intencionalidade pedagógica para acontecer. Seria o que 

Corazza e Aquino (2011) chamaram de atitude permitida apenas com hora marcada. Aqui 

vemos o enunciado da brincadeira como estratégia de ensino sobrepor o enunciado de 

brincadeira como experiência da criança. 

Na versão final da BNCC, a palavra “brincadeira” teve 26 ocorrências. Destas, 24 são 

utilizadas como estratégia de ensino para atingir os objetivos e, assim, desenvolver as 
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competências gerais da Educação Básica. Apenas duas estão ligadas ao texto de direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento e às DCNEI. A brincadeira aparece na BNCC como uma 

atividade que precisa ser planejada e dirigida pelo professor, dentro da abrangência da 

intencionalidade pedagógica. Não há abertura para possibilidade de brincadeira espontânea, 

livre, criativa e como experiência da criança. Contudo, nessa versão, voltou a usar-se “brincar 

cotidianamente” como apresentava a segunda versão, mais um truque de ilusionismo aplicado, 

pois esse brincar cotidianamente não é o mesmo ao qual a BNCC referia-se na segunda 

versão, que aqui está definido como estratégia para ensinar conteúdos; e, especificamente na 

pré-escola, para ensinar conteúdos que antecipam a escolarização e a alfabetização. Na versão 

final da Base, o enunciado que ganha poder de verdade é o da brincadeira como estratégia de 

ensino. Esse enunciado tem a função de fazer existir o conceito de brincadeira como estratégia 

de ensino, o que, para nós, não é possível, pois estratégia de ensino com objetivos 

determinados não se trata de uma experiência da criança para considerar-se brincadeira. 

O Gráfico 3 a seguir demonstra a ocorrência da palavra “brincadeira” em cada versão 

da Base. 

Gráfico 3 - Ocorrências da palavra “brincadeira” nas versões da BNCC 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das versões da BNCC (BRASIL, 2014a, 2015b, 2016a, 2017a, 
2017b). 

 Podemos constatar que a segunda versão foi a que mais apresentou a ocorrência da 

palavra “brincadeira”, e as versões seguintes diminuíram as ocorrências, além de terem aliado 
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a brincadeira ao alcance dos objetivos de aprendizagem que desenvolverão as competências 

gerais. Também podemos comparar esse gráfico àqueles apresentados anteriormente neste 

capítulo (Figura 27), com o número de objetivos de aprendizagem e ocorrência da palavra 

“competências”.  

Figura 27 – Comparativo dos gráficos: objetivos, competências e brincadeira 

  

 
 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados das versões da BNCC (BRASIL, 2014a, 2015b, 2016a, 2017a, 
2017b). 

Ao compará-los, percebemos que os objetivos de aprendizagem aumentam muito nas 

duas últimas versões e a palavra “competências” sobe de três para 96 ocorrências. Entretanto, 

o mesmo não ocorre com a palavra “brincadeira”, que de 44 cai para 26 ocorrências. Isso 

comprova que a brincadeira só é importante quando ela pode ser utilizada para ensinar um 

conteúdo escolar, que molde comportamentos, que padronize pensamentos e socialize para a 

docilidade. A BNCC priorizou as competências gerais e os objetivos de aprendizagem, uma 

luta de anos dos reformadores empresariais, como já discutimos. 

 Defendemos a brincadeira como uma ação da criança, que imagina, cria e, também, 

recria cultura. A brincadeira, como define Brougère (2010, p. 9), é “[...] caracterizada pela 

possibilidade de a criança ser o sujeito ativo, numa situação sem consequências imediatas e 
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incerta quanto aos resultados”. Nesse sentido, a brincadeira é o ócio criativo da criança, em 

que o tempo de aiòn governa, movido pela intensidade da experiência (LARROSA, 2016) que 

toca a criança. A brincadeira à qual nos referimos está em convergência com o devir e com o 

mimetismo, em que a criança encontra um espaço liso, linhas de fuga e pode recriar o mundo. 

Benjamin (2009) e Brougère (2010) afirmam que a brincadeira da criança não deve ser 

pensada pelos adultos, que interpretam a seu modo a sensibilidade da criança – quando a 

criança não é livre para decidir como brincar, não é ela quem brinca. Adotaremos, desse 

modo, como elementos de análise, baseados nos autores já citados, a brincadeira e a estratégia 

de ensino. Assim classificaremos brincadeira como possibilidade da ação criativa da criança, 

e aquelas ocorrências que dizem respeito a estratégias para ensinar conteúdos não serão, 

portanto, consideradas como brincadeira. 

 A seguir, há um fragmento do texto da primeira versão da BNCC onde encontramos a 

ocorrência da palavra “brincadeira” duas vezes. 

 

 
 

Conforme a primeira versão, enuncia-se abertura para a brincadeira espontânea e livre, 

em que a criança pode criar. Percebemos que há responsabilidade do Sistema Educacional em 

possibilitar espaço, tempo e materiais para que a brincadeira ocorra, mas não há a 

determinação de que o professor planeje e dirija as brincadeiras. Nesse excerto retirado do 

documento, discute-se o tempo da criança, que não é o tempo cronológico, deixando abertura 

para pensarmos em um tempo aiòn, intensivo, como nos diz Kohan (2007), e no tempo da 

brincadeira da criança, que, segundo Benjamin (2009), “[...] não bastam duas vezes, mas sim 

sempre de novo, centenas e milhares de vezes”.  

O excerto explicita, também, a importância do espaço e dos materiais para a 

brincadeira da criança, por meio da qual ela vivencia experiências mais próximas ao que 

Larrosa (2016) chamou de ser tocado por algo, de sentir, de ter a oportunidade que algo nos 

aconteça. Tanto sobre o espaço como sobre os materiais, o documento deixa margem para 

fugir do convencional na escola, da rotina, para criar espaços com as crianças e não para as 

crianças, de deixar as crianças criarem, de oportunizar brincar com elementos naturais, que, 

Cabe ao sistema educacional garantir as condições necessárias ao trabalho pedagógico na Educação Infantil: 
a organização de espaços que ofereçam às crianças oportunidades de interação, exploração e descobertas; o 
acesso a materiais diversificados geradores de enredos para as explorações, para as produções e para as 
brincadeiras infantis e a gestão do tempo, proporcionando uma jornada que lhes dê o tempo necessário para 
viverem suas experiências cotidianas, valorizando, especialmente, as oportunidades de interações e 
brincadeiras. (BRASIL, 2015b, p. 27). 



126 
 

 

 

como nos afirma Benjamin (2009), as crianças são especialistas na seleção desses materiais. 

Para ilustrar a análise da brincadeira nessa versão da base, segue o Gráfico 4. 

Gráfico 4 - Representação da brincadeira na primeira versão da BNCC 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na primeira versão da BNCC (BRASIL, 2015b). 

 Como já relatamos, essa versão da base teve 12 ocorrências da palavra “brincadeira”. 

No entanto, após análise, uma parte é classificada como estratégia de ensino, e a maior parte 

como brincadeira da criança, que age, cria e vive experiências. 

 Na segunda versão, em que houve um grande aumento de ocorrências da palavra 

“brincadeira”, podemos analisar o que diz o fragmento a seguir: 

 

 
 Esse excerto mostra uma expressiva articulação da brincadeira na proposta curricular, 

sendo ela a ação da criança por meio da qual ela constrói seus saberes. Nessa versão, em que 

houve o aumento significativo da palavra “brincadeira”, aumentaram também as ocorrências 

em que aparece como estratégia de ensino, pois o número de objetivos de aprendizagem 

cresceu nessa mesma versão e muitas das ocorrências estão ligadas aos objetivos. O Gráfico 5 

demonstra a análise realizada no texto. 

BRINCADEIRA

ESTRATÉGIA DE ENSINO

O currículo pode ser organizado a partir dos conteúdos da experiência da criança e continuar em direção ao 
conteúdo dos programas definidos pelas escolas, ou seja, ambos pertencem ao mesmo processo de formação 
humana. A abordagem de um currículo pautado na experiência da criança não anula os conhecimentos 
historicamente acumulados, materializados nos programas e nos conteúdos previstos pelas escolas, pois a 
experiência dos meninos e das meninas incorpora fatos e conhecimentos, além de atitudes, motivos e 
interesses que levam à aprendizagem. São as brincadeiras, as ações, as interações e a participação nas 
práticas sociais que levam as crianças a ter curiosidades sobre temas, práticas, ideias a serem pesquisadas e a 
constituir seus saberes sobre o mundo. (BRASIL, 2016a, p. 62). 
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Gráfico 5 - Representação da brincadeira na segunda versão da BNCC 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016a). 

 
 Como mostra o Gráfico 5, aumentou o uso da brincadeira como estratégia de ensino 

para atingir os objetivos de aprendizagem na Educação Infantil. No entanto, a maioria das 

ocorrências remetem à brincadeira como ação e criação da criança. 

 A terceira versão da Base marca o retrocesso da brincadeira como ação da criança. 

Também diminui consideravelmente a ocorrência da palavra, o enunciado é silenciado e 

sobreposto pela estratégia de ensino. Os excertos, a seguir, retirados do documento da Base, 

explicitam a concepção de brincadeira e seu papel: 

 

 

 Quase a totalidade das ocorrências da palavra “brincadeira” aparece nos objetivos de 

aprendizagem. No caso do primeiro trecho apresentado, a brincadeira está atrelada à 

necessidade de aprender as regras de convívio social, como se as crianças não criassem as 

suas próprias regras durante as brincadeiras, esquecendo-se que fazem parte da cultura de 

pares (CORSARO, 2011). No segundo trecho, é possível identificar a ausência de confiança 

na capacidade de a criança resolver os conflitos com seus pares, evidenciando a visão 

adultocêntrica da educação, a centralidade no adulto ao contrário do que prevê as DCNEI de 

BRINCADEIRA

ESTRATÉGIA DE ENSINO

Compreender a necessidade das regras no convívio social, nas brincadeiras e nos jogos com outras crianças. 
(BRASIL, 2017b, p. 41). 

Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto. (BRASIL, 2017b, p. 41). 
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2010, de que a centralidade na escola seja a criança. O Gráfico 6 a seguir mostra a análise do 

papel da brincadeira nessa versão. 

Gráfico 6 - Representação da brincadeira na terceira versão da BNCC 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na terceira versão da BNCC (BRASIL, 2017b). 

 

 Esse gráfico confirma a diminuição da brincadeira como ação da criança e o aumento 

do uso do termo “brincadeira” para nomear estratégias de ensino. Há aqui uma colonização da 

brincadeira, um esvaziamento do sentido do termo brincadeira e imposição de outro 

significado oriundo do campo mercadológico. 

 Na versão final da BNCC, há um aumento ainda maior do uso da brincadeira como 

estratégia de ensino. O excerto, a seguir, mostra a continuidade da concepção do papel da 

brincadeira em relação à terceira versão. 

 

 
 

 
 
No primeiro excerto do documento final da Base, a brincadeira aparece como uma 

estratégia para expressar os sentimentos, as sensações e as emoções. Podemos aqui lembrar as 

“tecnologias do eu” e a “genealogia do sujeito moral”, estudadas por Foucault e descritas por 

Larrosa (1998, p. 46) como “[...] construção pedagógica do domínio moral e do sujeito 

BRINCADEIRA

ESTRATÉGIA DE ENSINO

Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas 
situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. (BRASIL, 2017a, p. 45). 

Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos. (BRASIL, 2017a, p. 
47). 
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moral”, que acontecem por meio das práticas pedagógicas e dos discursos da educação, “[...] 

posicionando o sujeito com respeito tanto a ordem moral quanto a si próprios como agentes 

morais” (LARROSA, 1998, p. 48). Essas tecnologias morais na educação concentram-se no 

desenvolvimento de competências reflexivas e comunicativas, utilizando-se das artes e da 

brincadeira para isso. 

 No segundo excerto, a brincadeira é utilizada para ensinar consciência fonológica para 

as crianças, visando o processo de alfabetização. A consciência fonológica, assim como 

muitos outros conteúdos, é importante na Educação Infantil. Desse modo, não negamos seu 

valor, porém não concordamos que a brincadeira possa ser utilizada para ensiná-los. Talvez a 

ludicidade ou jogos encaixariam melhor como estratégia de ensino de conteúdos. A 

brincadeira precisa ser deixada para ser algo criado pela criança, reservando espaço e tempo 

para que possam agir, pensar e viver experiências. A seguir, o Gráfico 7 mostra o papel da 

brincadeira na versão final da BNCC. 

Gráfico 7 - Representação da brincadeira na versão final da BNCC 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na versão final da BNCC (BRASIL, 2017a). 

 Esse gráfico expressa o papel da brincadeira no documento final da BNCC. Assim, 

podemos afirmar, fundamentadas nos dados da pesquisa, que o papel da brincadeira no 

documento final é ensinar conteúdos escolares, sem espaço para as vivências que a criança 

traz consigo. A brincadeira que, nesse caso, não podemos mais denominá-la dessa forma, é 

estratégia de ensino na Educação Infantil, a fim de docilizar os corpos, roubar a potência da 

criança, moldar sujeitos para a sociedade capitalista e prevenir-se dos perigos que uma nova 

geração pode representar ao sistema. Afinal, como afirma Kohan (2007), ninguém sabe ao 

BRINCADEIRA

ESTRATÉGIA DE ENSINO
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certo o que pode uma criança! Portanto, encher as crianças de informações, de conteúdos 

escolares, é uma forma de evitar que tenham experiências (LARROSA, 2016) na escola. Se 

nada acontecer às crianças, nada lhes tocar, se tornarão anestesiadas, incapazes de resistir e 

confrontar as imposições dos adultos e da sociedade mercadológica. A brincadeira é uma 

forma de estesia, o contrário de anestesia, e, por isso, para essa lógica vigente na elaboração 

das duas últimas versões da BNCC, é preciso tirar a brincadeira como forma de estesia, de 

experiência e devir. Não interessa ao sistema capitalista formar cidadãos críticos, sensíveis, 

ativos e que terão mais clareza na escolha a que irão se subjetivar. 

 A seguir, o Gráfico 8 mostra um comparativo das análises realizadas sobre o papel da 

brincadeira nas versões da BNCC. 

Gráfico 8 - Comparativo de análise do papel da brincadeira nas versões da BNCC 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas versões da BNCC (BRASIL, 2014a, 2015b, 2016a, 2017a, 2017b). 

 Como já vínhamos discutindo, a brincadeira como ação e experiência da criança tem 

maiores ocorrências na primeira e na segunda versões da BNCC. Na última versão, o 

documento oficial da Base, a análise mostrou que é a versão em que a brincadeira foi mais 

utilizada para descrever estratégias de ensino. Dessa forma, podemos constatar que houve 

coerência da parte dos reformadores empresariais da educação em apresentar a diminuição do 

espaço para a brincadeira, atribuindo-lhe um papel de estratégia para ensinar conteúdos 

considerados valiosos, aumentando, drasticamente, o número de objetivos de aprendizagem e 

priorizando o desenvolvimento das competências gerais. Há uma demanda pelo tempo 

produtivo na escola, claramente demarcado pela quantidade de objetivos e pelo papel da 
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brincadeira. O governamento da infância atua com monitoramento e condução do 

desenvolvimento infantil, de forma a regular e estimular, por meio da intervenção pedagógica, 

que vê a criança como ser incompleto (BUJES, 2009). Dirigir a brincadeira das crianças e 

obter o controle da população infantil é, portanto, um mecanismo de biopoder. 

No jogo político, a brincadeira como experiência da criança foi sendo esquecida e 

sobreposta pela estratégia de aprendizagem. Contudo, ficaram, na BNCC, os direitos de 

aprendizagem, em que o brincar da criança está contemplado, deixando uma linha de fuga 

para fazer a disputas semânticas e resistir à colonização da brincadeira. 

 Nessa trajetória, ao analisarmos cada versão da BNCC para a Educação Infantil, 

perpassando pelos contextos de influência e produção do texto, percebemos um currículo final 

na Base, coerente com o propósito dos reformadores empresariais, antidemocrático e injusto 

com os direitos sociais das crianças. Constatamos que o Movimento pela Base formou uma 

rede política que atuou como grupo pensante nas últimas versões do documento. O 

Movimento iniciou como apoiador da elaboração da Base; na terceira versão, passou a ser 

administrador e financiador; e, na versão final, exerceu o papel de gerenciador. O Movimento 

pela Base disputou o poder de discursos dentro da base e, na condução da versão final do 

texto, garantiu seus enunciados e fez apropriações dos conceitos que os grupos críticos 

vinham defendendo nas primeiras versões, colonizando as ideias dos intelectuais críticos, 

mudando os significados dos enunciados e endereçando para a criação de subjetividade da 

criança empreendedora de si. No entanto, como nos adverte Ellsworth (2001), o 

endereçamento não dá garantias de que o sujeito será atingido, há muitas influências que 

podem levar ao erro do endereçamento. Falaremos desse assunto no próximo capítulo e 

pensaremos formas de resistência, por meio de uma Pedagogia do impossível. 
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4 PEDAGOGIA DO IMPOSSÍVEL 

 
Como não sucumbir à tentação do assassinato da 

estrangeiridade do estrangeiro – e com ela do próprio 

estrangeiro – ainda, ou sobretudo, em nome da simpatia, da 

generosidade e das mais belas palavras que são pronunciadas 

para aliviar a dor de tamanho homicídio?  

Walter Kohan 
 

Esta pesquisa problematizou o processo de construção das cinco versões da BNCC 

referentes à Educação Infantil. A questão guia desta pesquisa foi “Quais as continuidades e as 

descontinuidades na BNCC para a Educação Infantil?”. Contudo, não foi possível analisar 

apenas a parte da Educação Infantil na Base, foi necessário olhar o todo, decompor as partes e 

tornar a olhar o todo nas sínteses que levaram à compreensão do nosso problema. Nesse 

percurso pelos contextos de influência e de produção de texto da Base, na medida em que 

encontramos caminhos para discutir este problema, muitas outras perguntas foram surgindo. 

Não tivemos a intenção de dar respostas a todas às perguntas, em instituir nossa verdade, mas, 

sim, promover a reflexão por parte do leitor, que, com suas percepções, pode desencadear 

novas discussões e novas perguntas. 

Os dados mostraram-nos que não estamos diante de um documento curricular 

construído de forma contínua e democrática. Ao longo dos capítulos, evidenciamos que as 

descontinuidades aparecem com maior frequência, sendo estratégicas e intencionais, assim 

como as continuidades quando ocorrem, e que, sobretudo, cada versão da BNCC tem o 

propósito de formar um sujeito com uma determinada subjetividade. Como apontamos neste 

trabalho, as continuidades e as descontinuidades foram analisadas nos elementos gerais da 

base e no capítulo específico da Educação Infantil. Assim, as continuidades e as 

descontinuidades que seguem fazem parte desses dois momentos de análises. Citamos como 

principal continuidade nas versões da BNCC a ideia de uma base curricular para a Educação 

Básica incluindo a Educação Infantil. Consta também, em todas as versões da base, a ligação 

com as DCNEI, presente na concepção de criança e nos princípios pedagógicos que 

originaram os Direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Outra continuidade é marcada 

pelos Campos de Experiências como arranjo curricular para a Educação Infantil. 

Consideramos que a continuidade dos Direitos de aprendizagem e desenvolvimento e dos 

Campos de Experiências é uma ferramenta que permite, no momento da tradução da política, 

a luta pela garantia dos direitos das crianças na escola.  
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Dentre as muitas descontinuidades nas versões para a Educação Infantil, 

evidenciamos: 

·  equipe de elaboração do documento, que mudou ao longo das versões e teve a 

Comissão de especialistas substituída pelo Comitê gestor da base que indicou 

redatores para a versão final; 

· o papel do Movimento pela Base, que passa de apoiador a gerenciador da base na 

versão final. 

· endereçamento das capas das versões, que iniciou com uma proposta de diversidades 

regionais e, na versão final, apresenta uma pirâmide nas cores da bandeira brasileira; 

·  princípios orientadores, que, nas primeiras versões, se relacionavam às DCNEI e, nas 

últimas versões, passaram a focar nas competências gerais;  

· concepção de currículo para a Educação Infantil, que, nas primeiras versões, 

contemplava as experiências e os saberes das crianças em articulação com o 

conhecimento científico e, na versão final, foca nas aprendizagens de conteúdos que 

visam desenvolver as competências gerais;  

· organização curricular da Educação Infantil, distribuindo as crianças que estavam 

preservadas em um bloco único nas primeiras versões, entre creche e pré-escola com 

estipulação de idades por grupos de crianças. E, também, houve alterações nos campos 

de experiências, separando-os e desconectando-os dos direitos de aprendizagem na 

elaboração dos objetivos; 

· papel da brincadeira que passa de brincadeira da criança à estratégia de ensino; 

· a linguagem da Educação Infantil foi colonizada e destituída de sentido nas últimas 

versões – termos como “direito de aprendizagem”, “campos de experiência”, 

“brincadeira”, entre outros, passaram a ter significado do campo empresarial. 

 Essas descontinuidades evidenciam a formação de um sujeito empreendedor de si, 

enuncia a criança capital humano e uma pedagogia comprometida com a formação dessas 

subjetividades. Isso nos faz refletir sobre possibilidades de fuga e de construção de um 

caminho diferente. 

Anunciamos, neste trabalho, que compreendemos a infância como potência e 

estrangeiridade. A infância é, nas palavras de Kohan (2007, p. 118), estrangeira porque fala 

uma “língua” que não somos capazes de decifrar, porque habita outro tempo que é o aiònico, 

porque abre-se para o novo, para uma experiência permanente de aprendizagem, de modo a 
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persistir sempre em novos inícios. Entretanto, essa infância estrangeira está sempre condenada 

à morte pela pedagogia e pelas políticas educacionais, que buscam uniformizar a infância e 

controlá-la, já que não se pode dominar a estrangeiridade do estrangeiro. Isso coloca a 

infância em um lugar arriscado, mas também potente e afirmativo (KOHAN, 2007), 

mostrando-a como ameaça, que afirma outros mundos e outras políticas, evidenciando a linha 

de fuga.  

A infância está para além das crianças (SCHÉRER, 2009), como uma potência que 

não se deixa capturar e compreende todas as etapas da vida. Larrosa (2011) fala da infância-

acontecimento, como algo que escapa a qualquer identidade e não pode ser identificado, 

compreendido ou previsto. A infância que propicia novos inícios inspira-nos, neste trabalho, a 

tratar da infância das crianças e de uma infância da pedagogia. Contudo, não é nossa intenção 

tentar capturá-la, estudá-la ou prescrevê-la. A infância está aqui como um elemento da 

micropolítica (KOHAN, 2007), criando novas potências infantis, gerando possibilidades de 

devires minoritários, porvires e linhas de fuga. 

São nessas linhas de fuga que gestamos a “Pedagogia do impossível”, para marcar a 

perspectiva desta pesquisa e para além dela. Pretendemos, após termos analisado uma política 

curricular para a Educação Infantil, promover uma reflexão sobre a pedagogia, sobre alguns 

dos elementos fundamentais que a constituem. Buscamos, desse modo, uma nova forma de 

pensar a infância e reinventar a pedagogia. Queremos uma Pedagogia do impossível, para 

pensar o que não é permitido pensar (KOHAN, 2007), para pensar o impensado, o que está 

“fora” (DELEUZE, 2005), pensar o que parece impossível para a escola da infância, almejar 

um gesto de interrupção (LARROSA, 2016) ao que está dado, um gesto que requer parar para 

pensar mais devagar, olhar, escutar e cultivar a arte do encontro, cultivar a arte de viver. 

De acordo com Foucault (1995), o indivíduo torna-se sujeito a alguém pelo controle e 

pela dependência, preso à sua própria identidade pelo autoconhecimento. Assim, 

concordamos com Casanova (2017, p. 132), quando afirma que “[...] os documentos de 

política geram formas de controle e, por conseguinte, fabricam os sujeitos a partir de um 

ideário de educação, de família, de escola, de aluno, de gestão, de qualidade da educação”. 

Constatamos a intenção de gerenciamento, do mecanismo de controle, da regulação e da 

instituição de identidade por meio da proposta curricular para a Educação Infantil na BNCC. 

Todavia, a BNCC originou-se de um projeto de sociedade e está envolvido nos processos de 

formação de subjetividades.  
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Apple (2018) identificou quatro grupos que disputaram o poder em comandar a BNCC 

brasileira na versão final: os neoliberais, os neoconservadores, os populistas autoritários e um 

grupo composto por uma fração particular da classe média que compreende técnicos e 

intelectuais comprometidos com as reformas na educação. A identificação desses grupos pelo 

pesquisador mostra que não são apenas os neoliberais que influenciaram a formulação da 

política educacional, pois cada um trouxe interesses e princípios, vozes e enunciados, que 

foram compartilhados entre os demais. Esses quatro grupos, compreendidos no grande grupo 

que denominamos no início da dissertação como “Grupo de gestores e empresários”, 

sobrepuseram-se ao “Grupo dos intelectuais críticos” na elaboração do documento final da 

BNCC. Isso mostra a complexidade em analisar o contexto de influência e de produção de 

texto dessa política. 

Conforme Veiga-Neto (2007), na educação e nas políticas,  

[...] presume-se que o sujeito desde sempre aí não seja, automaticamente, um sujeito 
desde sempre soberano; ao contrário, o sujeito desde sempre aí é visto como objeto 
das influências do cenário externo – sociais, culturais, políticas, econômicas, 
educacionais – e, bem por isso, facilmente manipulável. (VEIGA-NETO, 2007, p. 
110). 

Parece fazer sentido, nessa lógica, começar desde cedo com as crianças o treinamento 

para alcançar a subjetividade desejada pelo mercado e manipular o sujeito; que a pedagogia 

ainda concorda que este esteja “desde sempre aí” e possa ser moldado, com a prática centrada 

no professor, com todas as atividades dirigidas, na escola, para a educação moral e 

empreendedora, inclusive a brincadeira da criança. Quer-se ensinar a “ser” outra coisa que 

não criança, moldando comportamentos e normatizando os espaços; exercer o novo poder 

pastoral (FOUCAULT, 1995), globalizador e quantitativo, concernente à Educação Infantil; e 

analítico, concernente ao indivíduo, a criança. Assim, é preciso avaliar o todo e governar o 

“eu” de cada criança. As crianças “livres” só aprendem o que não interessa à escola e podem 

representar perigo para a sociedade, que teme a sua potência e estrangeiridade. Então é 

preciso controlar as crianças, individualizá-las, criar identidades, ensiná-las a conduzir a si 

mesmas, marcando-as com suas próprias individualidades, ligando-as às próprias identidades. 

Eis o trabalho a que se propõe a BNCC brasileira. 

Não concordamos com o ideal de sujeito e de sociedade enunciado pela perspectiva 

mercadológica das duas últimas versões da BNCC. Não aceitamos que a criança aprenda a 

conduzir a si mesma; pelo contrário, acreditamos na ética do cuidado de si (FOUCAULT, 

2004). Não concordamos com a padronização da escola pública tendo como modelo as 
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escolas privadas. Assim como Masschelein e Simons (2017), recusamo-nos a endossar a 

condenação da escola; ao contrário, defendemos a escola pública como direito social de toda 

criança e acreditamos que ela pode ser reinventada. 

Reinventar a escola resume-se a encontrar formas para fornecer “tempo livre” 

(MASSCHELEIN; SIMONS, 2017), ócio, ir à contramão do “tempo produtivo” imposto 

pelos reformadores empresariais da educação. Reinventar a escola demanda apostar na arte de 

viver, na experiência em vez da informação, possibilitar que algo nos aconteça, nos toque 

(LARROSA, 2016). Uma das formas de pensar a reinvenção da escola da infância seria 

discutir uma Pedagogia do impossível. Desse ponto em diante, empenhar-nos-emos nessa 

tarefa. 

Vamos iniciar pensando na pedagogia como uma micropolítica, que não define uma 

educação para transformar a infância (KOHAN, 2007), mas, sim, que possibilite devires. Uma 

pedagogia como uma arte de viver! Por arte de viver, compreendemos uma estética da 

existência, uma ética do cuidado de si como prática da liberdade (FOUCAULT, 2004). O 

Cuidado de si é ocupar-se de si, é a técnica de produção de sua própria subjetividade, por 

meio da adoção consciente de modos de vida e desenvolvimento de virtudes, que levam o 

sujeito ao conhecimento de si (PULINO, 2010).  Foucault (2004) diz que não é possível 

cuidar de si sem se conhecer. O cuidado de si é, portanto, o conhecimento de si, mas é 

também o conhecimento de regras de conduta ou de princípios que são verdades e prescrições, 

das quais é preciso munir-se. Pulino (2010, p. 162), diz que “[...] uma verdade que salva o 

sujeito é aquela que tem a ver com ele, ‘verdade que afete o sujeito’, que possibilite que ele 

desenvolva uma práxis de sua autoria, que inclua a construção e a transformação de si e do 

mundo.” Cuidar de si implica uma relação com o outro, a alteridade. No entanto, somente 

aquele que cuida adequadamente de si mesmo é capaz de se conduzir adequadamente em 

relação aos outros e para os outros. E aquele que cuida de si pode cuidar do outro, sabe do que 

é capaz, mas também sabe que é vulnerável, sabe da sua finitude, da morte, e não exercerá 

poder tirânico sobre o outro. Assim, com uma pedagogia pensada como arte de viver, tanto as 

crianças como os professores podem exercer o cuidado de si, e, consequentemente, o cuidado 

do outro, sem que haja dominação e tirania. 

Kohan (2007, p. 53) diz-nos que “[...] a pedagogia é o governo dos que sabem, a 

organização, a estruturação e a legitimação dos saberes e dos métodos para transmiti-los, o 

reino da razão explicadora. Ao contrário, a educação é o governo dos que não sabem”. A 

educação é a indisciplina do pensamento, para pensar o que a ordem e a hierarquia instituídas 
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pela pedagogia não permitem pensar. Segundo Kohan (2010, p. 53): “Há educação 

excepcionalmente, quando se interrompe a lógica da pedagogia, quando a verdade dá lugar à 

experiência”. O autor fala-nos aqui da pedagogia em contraposição à educação, uma 

pedagogia que nega a igualdade inicial e a emancipação intelectual final que a educação 

pressupõe (RANCIÈRE, 2017). Logo, almejamos um gesto de interrupção dessa pedagogia 

que gere as condutas, que governa, e ansiamos pela instauração da pedagogia como arte de 

viver. Uma interrupção da lógica escolar que está mais preocupada com o ingresso das 

crianças no mundo do que com o cuidado que a forma para enfrentar os desafios da vida como 

um humano. Queremos uma pedagogia que dialogue com a educação, que nos faça outros, 

estranhos e estrangeiros, que possamos andar por outras terras, criar outros lugares, com a 

intensidade do deslocamento. A Pedagogia do impossível busca fazer esse deslocamento, essa 

viagem, deseja ser a pedagogia como arte de viver. 

Para Corazza (2010, p. 92), “[...] pedagogia é infância. Diferença de infância. 

Afirmação de infância. Sensibilidade de infância”. A autora também lembra que a pedagogia 

é uma utopia da terra desejando chegar à infância. Uma utopia porque sabemos que a infância 

é estrangeira e não se deixa capturar. Com a Pedagogia do impossível pensamos, portanto, em 

uma infância da pedagogia, uma reflexão sobre um novo começo para a pedagogia, que esteja 

intimamente ligada à infância e a educação como arte de viver. Uma pedagogia que seja, 

como nas palavras de Corazza, “afirmação de infância”.  

Segundo Larrosa (2011), a infância-acontecimento é a descontinuidade, a interrupção, 

e podemos pensar a educação como uma modalidade de relação com a infância, e a figura da 

educação que corresponde à infância é a descontinuidade. Descontinuidade como libertação 

do passado e abertura do porvir, “[...] pensar a transmissão educativa não com uma prática 

que garanta a conservação do passado ou a fabricação do futuro, mas, como um 

acontecimento que produz o intervalo, a diferença, a descontinuidade, a abertura do porvir” 

(LARROSA, 2011, p. 285). Esse pensamento convida-nos a interromper o que está dado 

sobre educação das crianças e pensar novos inícios, pensar em uma infância da pedagogia. 

Pensar no porvir é opor-se à lógica de preparação para o futuro. Nas palavras de 

Larrosa (2011), futuro é o que se pode projetar, prescrever, conquistar, é aquilo que se fabrica, 

que vai do possível ao real. Já o porvir é aquilo que não se pode antecipar, prever ou 

prescrever; é algo que se abre, que não se fabrica. É aquilo que nasce! Que vai do impossível 

ao real. Escapa de nosso saber, poder e vontade. Dessa forma, o porvir abre uma linha de fuga 

na educação, possibilitando os agenciamentos, as potências e a diversidade. O porvir nos 
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convida a interromper a lógica do mercado que colonizou a educação e introduziu discursos, 

transformando as crianças em alunos, em nome da preparação para o futuro. Convida-nos a 

pensar uma Pedagogia do impossível, do porvir, que vai do impossível ao real. 

 Conforme Larrosa (2011, p. 288), “[...] quando a educação se relaciona com o porvir, 

com a abertura do porvir, ela se constitui numa figura da descontinuidade do tempo, numa 

figura de aiôn”. A relação da educação com o porvir é também a da pedagogia com o porvir, a 

qual apostamos neste texto. Essa aposta na relação da educação escolar, da pedagogia com o 

porvir, pode parecer impossível. Pode parecer que dependerá de um milagre para acontecer. 

Falaremos, então, do impossível e do milagre.  

O milagre está ligado ao porvir (LARROSA, 2011), àquilo que nasce 

independentemente do nosso saber, poder ou vontade. É um possível impossível, um talvez. 

Um talvez que leva a pensar na interrupção, na possibilidade do acontecimento, na abertura 

dessa possibilidade no interior do impossível. Um talvez ou um quem sabe, é um saber que 

não se tem, uma falta de certeza que abre uma possibilidade. Na discussão sobre o impossível, 

Larrosa (2011, p. 288) afirma que “[...] só um possível impossível é um bom possível, um 

possível com porvir”. Sim, porque o possível não tem porvir, é afirmação de uma certeza, de 

uma verdade que já existe, que não deixa nenhuma abertura para o porvir, para a relação da 

educação com a infância-acontecimento. Por isso, queremos pensar uma Pedagogia do 

impossível, em uma abertura para o porvir, para o devir, para o acontecimento. 

Queremos pensar uma pedagogia em que o porvir é figura da educação, em que o 

porvir é fecundidade. Ser fecundo é dar algo que não se tem, é ser capaz de outro destino 

diferente do seu, e, assim, 

[...] a educação tem a ver com o talvez de uma vida que nunca poderemos possuir, 
com o talvez de um tempo no qual nunca poderemos permanecer, com talvez de uma 
palavra que não compreenderemos, com o talvez de um pensamento que nunca 
poderemos pensar, com o talvez de um homem que não será um de nós. Mas que, ao 
mesmo tempo, para que sua possibilidade surja, talvez, do interior do impossível, 
precisam de nossa vida, de nosso tempo, de nossas palavras, de nossos pensamentos 
e de nossa humanidade. (LARROSA, 2011, p. 289). 

Então, desejamos uma pedagogia que conduza a criança para fora do seu mundo 

familiar, separado dos interesses do mercado, que reserve um tempo para ser criança sem 

precisar ser produtiva e útil à sociedade. Pensamos uma pedagogia da Skholé, do tempo livre, 

para ter-se experiências e, aos poucos, tornar-se estudante. Para isso, é preciso dedicar à 

educação às nossas vidas, ao tempo, às palavras, aos pensamentos e à humanidade. 
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A educação “[...] com relação à infância consiste, talvez essencialmente, em dar a 

palavra” (LARROSA, 2011, p. 292), isto é, em dar a possibilidade de a criança tomar a 

palavra, ser introduzida na nossa língua, sem que isso tire a estrangeiridade da infância. Dar a 

palavra é dar o porvir, aquilo que não se tem, que não se pode controlar. É dar a possibilidade 

de dizer outra coisa, de pensar. Segundo Corazza (2010), pensar dá-se no entremeio de ver e 

falar, na tomada da palavra que dá voz à criança. Dar a palavra é permitir a tomada da palavra 

por cada criança e que cada uma pronuncie sua própria palavra a partir da língua comum. 

Talvez, aí, se abre a emancipação intelectual que Rancière (2017) afirma ser a finalidade da 

educação. Uma emancipação que não pode ser conduzida por outro que não um emancipado; 

uma emancipação que não acontece pela instrução. Pensamos que essa emancipação, talvez, 

se dê pela tomada da palavra e pelo pensamento que ela permite. Quem sabe o mestre 

ignorante de Rancière (2017) seja um mestre que cuida de si, um emancipado, e, por isso, 

pode cuidar dos outros, emancipando-os. 

Dar a palavra, apresentar a língua comum, tem a ver com apresentar as “maravilhas do 

mundo” (LARROSA, 2018) para as crianças. Compreendemos maravilhas como aquilo que é 

para mirar, admirar, maravilhar-se, oposto daquilo que é para consumir. Maravilhas não 

podem ser devoradas nem usadas, elas servem para manter o mundo. Nesse sentido, dar a 

palavra é ensinar às novas gerações a maravilharem-se, contrapondo o princípio do 

capitalismo que é o consumo. Aprendemos que a criança cria e recria (BARBOSA, 2014) o 

mundo por meio de suas ações e brincadeiras, que reinventa o mundo (ARENDT, 2018). 

Queremos acrescentar, porém, aqui, que é preciso também impedir que o mundo se desfaça 

(LARROSA, 2018). É preciso maravilhar-se, contemplar as maravilhas e preservá-las para 

renovar o mundo e impedir seu fim. Relacionamo-nos com as maravilhas por meio da 

admiração, da palavra e do pensamento. Entretanto, de que maravilhas estamos falando 

quando tratamos de educação? Das maravilhas que são interessantes por si mesma e não pelo 

uso que fazem delas: escola, livros, professores, crianças, brincadeiras, natureza... o contrário 

daquilo que é para consumo. 

Arendt (2018) diz que a educação é a posição em que decidimos se amamos o mundo 

o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele, e, também, é quando decidimos se 

amamos os nossos filhos o bastante para não os expulsar do nosso mundo, arrancando de suas 

mãos as mudanças de aprender algo novo, algo imprevisto por nós. A autora embasa as ideias 

trazidas por Larrosa, afirmando o imprevisível, o porvir e fala de amor ao mundo e às 

crianças. Arendt e Larrosa estão nos falando aqui de um amor que tem a ver com respeito - 



140 
 

 

 

que tem origem em espreitar, admirar. “Amar algo é sensibilizar-se diante dos signos que 

emite. Aquilo que é amado expressa um mundo possível e desconhecido que pede 

interpretação” (LARROSA, 2018, p. 100). Amamos algo quando nos sentimos atraídos por 

mundos dos quais não fizemos parte, mas que nos convidam a entrar em si. Esse amor, diz o 

filósofo, mantém o mundo. 

Educação é, portanto, amor pelas maravilhas do mundo. Por meio desse amor, 

professamos a nossa fé nas maravilhas e no porvir que elas abrem. As maravilhas que são 

partilhadas pela educação decorrem daquilo que é tradição da humanidade, mas também 

decorrem dos acontecimentos e de certa abertura ao novo; assim, “[...] torna-se imprescindível 

à educação escolar preservar um campo de interseção da arte de viver com o mundo para o 

qual prepara os seres nascentes na passagem da esfera privada para a esfera pública” (PAGNI, 

2010, p. 64). No entanto, a educação precisa contemplar a vida, não como uma arte técnica de 

governamento, mas, sim, como uma arte de viver, uma estética da existência, como um modo 

de existência em que as escolhas éticas surjam do olhar e do pensamento sobre as verdades e 

os valores morais, de modo a aprender a cuidar de si e dos outros. No cuidado de si, do outro 

e das verdades, encontra-se a alteridade, a relação com o outro que é estranho, estrangeiro, 

que é diferente. O maior aprendizado com os estudos de Foucault, segundo Kohan (2010, p. 

08), foi “não há verdade sem alteridade”, ou seja, só pode existir verdade na forma de outro 

mundo e de outra vida. Kohan (2010) acrescenta que não se pode pensar sem alteridade, e, 

sobretudo, não se pode viver sem alteridade. Praticar o cuidado de si implica alteridade e 

escolher transformar-se a si próprio, porque “[...] o que está em jogo é o sujeito enunciador do 

discurso e a sua transformação enquanto tal, seu devir” (PAGNI, 2010, p. 71). É essa 

Pedagogia do impossível que afirmamos, uma pedagogia que nasce de uma educação como 

arte de viver, que possibilita devires, agências das crianças e professores na escola. 

A pedagogia como arte de viver precisa preservar seus fundamentos e os princípios da 

educação, precisa poder anunciar as maravilhas aos recém-chegados. Contudo, nem a 

pedagogia nem as maravilhas foram poupadas da guerra criada na crise do consumo 

capitalista. A pedagogia vem sendo colonizada por outras áreas do conhecimento e as 

maravilhas destruídas estrategicamente. Para destruir as maravilhas do campo da educação, 

muitos são os mecanismos, as tecnologias utilizadas para colonizar e criar novas 

discursividades. Vamos agora refletir sobre algumas colonizações. Tentamos resgatar a 

semântica de alguns enunciados que são caros ao campo da educação das crianças e compõem 

a Pedagogia do impossível.  



141 
 

 

 

· A Educação 

A educação proclamada por Rancière (2017) tem como princípio a igualdade inicial da 

intelectualidade de todas as crianças, que, ao chegarem na escola, estão em um tempo e um 

espaço separado das regras da família e da fábrica. Por meio da educação, as crianças são 

postas em igualdade como humanos para conhecerem as maravilhas do mundo, aprenderem a 

língua comum e tomarem a palavra, pensando e dando voz aos seus pensamentos. A educação 

escolar deve preservar esses princípios. Ferraro (2010, p. 213) pontua que “[...] a educação vai 

além dos signos, que certamente desenham um horizonte. A passagem é do signo ao gesto. Da 

palavra à voz.  Do texto escrito ao corpo próprio, que também é marcado, mas pelos afetos, 

pelo sentir, pelo tempo vivido e de como é vivido”. O que o autor está nos dizendo é que a 

educação tem compromisso com o desenvolvimento do pensamento, com o aprender a pensar. 

A educação, como já anunciamos anteriormente, é o amor ao mundo e aos signos que ele 

emite. 

Educação é uma composição de princípios, regras, saberes que desenvolvem e 

preservam o mundo social que é comum a todos, preservam as maravilhas. Educação não é 

didática, é uma narrativa, que permite restituir as maravilhas do mundo e não as repetir. 

Educar é maravilhar-se, é o conduzir pela mão para mostrar as maravilhas e afirmar a vida do 

mundo. 

Corazza (2010), ao falar da Educação do informe, diz que se aprende só o que pode ser 

sentido. Isso remete ao conceito de experiência que apresentamos neste trabalho de pesquisa, 

uma experiência que nos toca produzindo um saber, um sentido ou sem sentido. Concordamos 

que a estesia leva à experiência que produz aprendizados, que não podem ser controlados pela 

escola e nem medidos pelo professor. Experiência que está contida no porvir. Não queremos 

aqui dar espaço e voz para os colonizadores da educação. Por isso, vamos apenas rapidamente 

registrar que resistimos à essa ideia de educação imposta pelo capitalismo, que, para Gadelha 

(2010), quer governar as crianças brasileiras com a cultura do empreendedorismo, 

disseminada nos meios de comunicação, nas políticas curriculares, na pedagogia, a fim de 

produzir capital humano. Não consideramos isso como educação, em repúdio, vamos chamar 

de “deseducação”. 

Nossa opção política de resistência é por defender uma educação como arte de viver, 

comprometida com a verdade, não a verdade já instituída, mas com a busca pela verdade que 

decorre do conhecimento de si, do conhece-te a ti mesmo. Larrosa (2016, p. 33) amarra a 
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experiência com a arte de viver, ao afirmar que “[...] a experiência e o saber que dela deriva 

são o que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida”. Só por meio da experiência as 

crianças e os professores poderão produzir saberes que levarão ao conhecimento de si. 

Almejamos, inspiradas em Larrosa (2017), uma educação que encarne a criança porvir, a 

palavra porvir e o tempo porvir. Assim sendo, falaremos a seguir de uma escola da infância 

digna a essa educação como arte de viver que propomos. 

· A escola 

A escola é uma invenção grega, descrita por Masschelein e Simons (2017) como uma 

intervenção democrática que cria um tempo livre para todas as crianças tornarem-se 

estudantes. Acolhe a todos com igualdade, independentemente de suas origens e dá-lhes 

tempo livre, ócio, condições para instruírem-se. O mundo é tornado público pela escola; ela é, 

desse modo, uma instituição pública, que não atende a cultura específica de um grupo. Essa é 

a origem da Skholé, as raízes da nossa escola, que carregam esses princípios da educação de 

que falamos. Larrosa (2018) fala-nos da escola como um espaço separado das regras da 

família, da fábrica e da sociedade, que tem por missão proteger as crianças das forças que 

querem transformá-las produtivas e úteis. 

Pensamos que essa escola da infância, originada e ligada à Skholé, é a escola digna à 

educação como arte de viver que defendemos, é a escola da Pedagogia do impossível. A 

escola da infância precisa ser um lugar preservado das demandas capitalistas, precisa ser um 

lugar de tempo livre para a experiência de cada criança. Um lugar que acolha a 

estrangeiridade e possibilite devires. Um lugar onde não se queira transformar as crianças em 

algo diferente do que elas são. Nessa escola digna, a criança é devir, é apresentada ao mundo 

e toma a palavra e a transforma em voz e movimento que expressam seus pensamentos. 

Negamos a escola como espaço de preparação para o futuro, como espaço de 

governamento da infância para construir subjetividades empreendedoras de si. Negamos essa 

escola possível que está na macropolítica, em que se antecipa o real e este atualiza o possível 

(KOHAN, 2007). Queremos uma escola impossível, uma micropolítica que provoca o 

possível, a experiência e os devires. Queremos uma escola com infância, queremos devolver a 

infância à escola. Só nessa escola com porvir será possível o acesso às maravilhas e uma 

educação como arte de viver. Passaremos, então, a falar da criança e do estudante da 

Pedagogia do impossível. 
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· A criança e o estudante 

A ideia de criança que defendemos foi sendo explicitada ao longo desta pesquisa, mas 

ainda cabe afirmar sobre a Pedagogia do impossível, a criança como potência e devir. Ferraro 

(2010) aponta que as crianças não têm futuro, elas são futuro, que não tem nada para doar. 

“As crianças vêm ao presente. Fazem-se nascentes. São nascentes. Educam. Deixam emergir, 

manifestam, se expressam. Estão na infância, no manifestar-se, ainda antes da palavra, quando 

manifestar-se não é a representação de nada, mas um entregar-se abertamente.” (FERRARO 

2010, p. 218). 

A criança como nascente, milagre, que se deixa emergir, contribui com a ideia do 

devir-criança, da abertura para o novo que já enunciamos aqui. Criança não é produtiva, não é 

útil, é uma das maravilhas do mundo, pois é “[...] aquilo que se toma o cuidado de preservar; 

são as provisões, as coisas que sustentarão o futuro” (FERRARO, 2010, p. 220). Educar as 

crianças é, por conseguinte, entregar o mundo aberto para a intervenção delas, dando mundo à 

vida e dando vida ao mundo, sem que percam suas vidas, sem destruir a infância e a criança. 

Nesse sentido, educar a criança deve ser uma micropolítica que cria novos devires e preserva 

as maravilhas que sustentam o mundo. 

Abramowicz (2017) reflete sobre a criança na escola atual como prisioneiras políticas, 

prisioneiras de adultos prisioneiros. Segundo a autora, as crianças  

[...] estão à mercê dos adultos e das forças que as querem alfabetizá-las rapidamente, 
das forças que as querem iniciá-las precocemente à lógica do capital, da linguagem 
hegemônica, do poder, das hierarquias de cor e raça, da heteronormatividade. Talvez 
o que as crianças tenham de mais potente seja a infância. (ABRAMOWICZ, 2017, 
p. 25). 

Concordamos que a criança é prisioneira política pela criação de variadas tecnologias 

de controle, e, como vimos nesta pesquisa, pelo domínio da política curricular, da 

macropolítica. Contudo, apesar desse triste fato, vemos, assim como a autora, a potência da 

infância, que escapa a controles e regulações, que é possibilitada pela micropolítica a qual cria 

devires e, portanto, linhas de fugas. 

A brincadeira da criança é uma fuga do controle e da regulação, mas isso quando a 

brincadeira é de fato brincadeira da criança e não quando aplicada como estratégia de ensino. 

A brincadeira só pode ocorrer como experiência da criança, como aquilo que a toca para 

produzir sentido, que é o saber derivado da experiência. Já disse Brougère (2010), se não é a 

criança quem escolhe com que brincar e como brincar não é a criança quem brinca, ou seja, 
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não é a criança que tem experiência, a experiência de outro não pode ser a experiência da 

criança. Assim, impedir que uma criança tenha experiência é anestesiá-la, desviá-la da 

atenção que é fundamental para o pensamento, é formar sujeitos desatentos, que nada lhes 

toca e, assim, nada podem aprender, somente repetir, reproduzir. 

A brincadeira não tem utilidade nenhuma, não tem de servir para nada, ela tem um fim 

em si mesma, não é produtiva e, por isso, é atacada e destruída pelos gerencialistas que 

querem formar subjetividades empreendedoras ao invés da subjetividade brincalhona que 

desejamos. Kohan (2017) afirma que a brincadeira está assim como a infância e a criança, em 

um tempo de aión, que é intenso e não produtivo, em que se brinca por brincar. Ao brincar, a 

criança está presente inteiramente no que faz e encontra sentido na experiência, aprende, 

produz saber. 

Podemos dizer que somente um mestre explicador, embrutecedor, poderá ver 

possibilidade de utilizar da brincadeira para ensinar conteúdos escolares. Um mestre 

ignorante, emancipador, atento e aberto ao porvir, compreende que a brincadeira abre devires, 

permite experiência da criança. O saber que a criança aprende na brincadeira não precisa de 

mestre explicador e não pode ser medido. Aí está o seu poder e seu perigo. Poder como 

porvir, perigo como fuga do controle do mestre explicador, da pedagogia explicadora, do 

currículo explicador, embrutecedor. É preciso fugir da pedagogia embrutecedora, é preciso 

fortalecer a potência da criança, torná-las ingovernáveis. 

Quem sabe as crianças sejam os “ingovernáveis” que Munari (2017), embasado em 

Agamben, nos apresenta como sendo o único meio de arrebentar com os dispositivos de poder 

e governo, o único ponto de fuga de toda a política. Com uma educação como arte de viver, 

em que a criança, brincando, aprende a cuidar de si. Talvez, assim, a criança resista à 

subjetividade empreendedora e crie uma subjetividade brincalhona. No entanto, conforme o 

texto de Munari (2017), é preciso intervir e agir sobre os processos de subjetivação para 

atingir a ingovernabilidade. Pensamos que, por meio dessa reflexão na Pedagogia do 

impossível, poderemos ter alguns elementos para essa ação, como, por exemplo, a criança que 

brinca, o caminho da criança para ser estudante. 

A criança vivencia e experiencia muitas coisas por onde passa, na escola não é 

diferente. Apesar de toda a tentativa de a escola transformá-las em alunos, elas resistem e 

continuam sendo crianças; elas escapam ao controle e aprendem com suas experiências, com 

aquilo que as toca, produzindo um saber. Pensamos que, na escola digna, as crianças vão aos 

poucos aprendendo a ser estudantes.  
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Estudante não é aluno. Aluno é uma categoria administrativa, estudante é existencial 

(LARROSA; RECHIA, 2018). Aluno liga-se à ideologia da aprendizagem, do “aprender a 

aprender”, aprender a ser empreendedor de si, aprender o que prepara para o futuro. O 

estudante está ligado ao estudo. A aprendizagem acaba, pode ser medida, avaliada; o estudo 

nunca se encerra, suspende qualquer conclusão.  

O estudante está relacionado à escola digna que propomos, à infância, à educação e ao 

ofício do professor. O estudante é alguém que cultiva a atenção, “[...] uma atenção tensionada 

ao máximo e um estar voltado para si mesmo é o gesto que convém ao estudante. Atenção, 

concentração, ensimesmamento” (LARROSA, 2017, p. 248). Com esse gesto de dobrar-se 

sobre si mesmo, o estudante não permite que nada lhe distraia, porque não vê e não ouve nada 

que não é de seu estudo. Atento o estudante está concentrado na escuta e apto a ter 

experiência. 

 Muitas são as tentativas, nos tempos atuais, de distrair os estudantes, de anestesiá-los 

e torná-los desatentos, apáticos, autodeterminados, fortes, flexíveis, definidos por seu saber, 

poder e vontade. Esse sujeito desatento é incapaz de experiência, porque o sujeito da 

experiência é sofredor, receptivo, perde seus poderes na experiência que dele se apodera 

(LARROSA, 2016). O desatento é um sujeito incapaz de apropriar-se da própria vida e 

conhecer-se a si mesmo. 

Assim, a atenção é o principal trabalho da educação, é a qualidade do professor e sua 

tarefa também. A atenção é o que faz os alunos que chegam à escola não serem “alunizados” 

(LARROSA; RECHIA, 2018) e tornarem-se estudantes. A atenção é o que faz com que a 

criança seja um estudante, um atento, um capaz de experiência e pensamento. Isso posto, 

falaremos agora do professor da Pedagogia do impossível. 

· O professor 

Masschelein e Simons (2017, p. 77) falam-nos do professor como amante do mundo, 

amador, que atua por amor. “Um professor é alguém que ama seu tema, ou matéria e se 

preocupa com ela e presta atenção a ela”. Ao amar os signos da escola, o professor 

(pre)ocupa-se atentamente com eles. Desse modo, um professor precisa ser um amador do 

mundo, um atento e não um distraído, um estudante que nunca para de estudar e aprender. 

Larrosa (2018) acrescenta que o amor ao mundo possibilita uma vocação, um encontro com 

seus signos. Diz, ainda, que aquele que não encontrou seus signos não tem vocação; um 
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indivíduo de mãos vazias, sem maneiras, um indivíduo sem mundo. O autor fala do professor 

como um artesão que tem um ofício, que conhece e se identifica com os signos e os 

significados emitidos no seu oficio. Um professor como alguém que tem função pública, 

compromisso público, que tem responsabilidade com a escola, com as novas gerações e com 

impedir que o mundo se desfaça. Assim, o professor é alguém que tem fé no mundo e na 

criança que nasce, que tem compromisso com o porvir, de forma a apresentar o mundo aberto 

para que as crianças possam conhecê-lo e renová-lo. No entanto, só pode ser um professor 

com ofício, com mãos e maneiras, aquele que se coloca na posição de estudante, que vê a 

abertura do porvir por meio do amor e da morte, que assume a responsabilidade de educar 

com exercícios de pensamento que levam à atenção. Nesse sentido, poderíamos dizer que só 

pode cuidar do outro aquele que aprendeu a cuidar de si. 

 Negamo-nos a traçar um perfil do professor, pois pensamos que está ligado à 

mercantilização da educação, ao gerencialismo que, com a performatividade, arrança as mãos 

e as maneiras dos professores, colonizando o ofício e transformando-o em profissão. Vamos 

então à contramão, vamos tentar pensar em um professor inspirado no mestre ignorante de 

Rancière (2017). 

 A pedagogia moderna tem respostas para solucionar os problemas da escola, é 

salvacionista, é extremamente explicadora. Rancière (2017) diz que a explicação é o mito da 

pedagogia, uma parábola que divide o mundo entre sábios e ignorantes, capazes e incapazes, 

inteligentes e bobos. Para suspender, para interromper essa lógica explicadora, a pedagogia 

precisa enfrentar o porvir da morte, que traz a incerteza, a dúvida, a finitude. Só morrendo 

para as certezas, para o possível; daí nascerá o impossível, o novo. Propomos a suspensão, a 

“morte” do mestre explicador, do mestre embrutecedor, para pensar um mestre ignorante, um 

mestre emancipador. 

 Rancière (2017) revela um mestre ignorante como alguém que não sabe as respostas 

nem o caminho, que jamais fez a viagem antes de seus alunos, e, por isso, dá o tempo 

necessário às crianças para suas descobertas. Podemos aqui aliar essa descrição do autor a de 

um mestre que não controla a experiência das crianças, que não prescreve nem induz a 

nenhum caminho. O mestre ignorante verificará, após a experiência da criança, se ela buscou, 

e jamais o que descobriu. Esse mestre não dá instrução, ele acompanha a caminhada, ensina 

que é possível aprender por si só, pela própria experiência. O mestre ignorante nega o mestre 

explicador, que detém uma verdade e induz a ela, que ensina algo que se aprende e se pode 

esquecer. Um mestre explicador amarra seus alunos à inferioridade, à necessidade de sempre 
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se ter uma explicação para aprender algo. Contudo, Rancière (2017) lembra-nos que há um 

entrave entre a explicação e a aprendizagem, que é a compreensão, pois ela não ocorre com 

explicação. Desse modo, um mestre explicador embrutece em vez de emancipar a criança. 

 Um mestre ignorante tem compromisso com o exercício de sua atenção e com a 

atenção dos seus alunos, visto que a atenção leva a inteligência (RANCIÈRE, 2017). Um 

mestre ignorante não transmite um saber, mas atua formando pessoas atentas. Estar atento 

opõe-se a estar distraído, ao descuido, à ausência ou à preguiça. Assim, podemos dizer que 

estar atento é estar por inteiro, o que possibilita a experiência, e, por sua vez, a construção do 

sentido ou do sem sentido, da construção do saber da experiência. 

 Sobre a atenção, Larrosa e Rechia (2018) afirmam que um professor trabalha sobre a 

atenção que é sua qualidade principal, e estar atento é estar de corpo e alma no que se faz, no 

que se diz, suspendendo expectativas e intensões. Os autores advertem que, na atualidade, 

nada nem ninguém ensina a estar atento, o turbo capitalismo atua com velocidade incrível no 

projeto de novas subjetividades, para as quais a atenção e a experiência precisam ser 

destruídas, pois um estudante atento é o contrário de um aluno alunizado e cliente. Nesse 

sentido, um professor atento desenvolve a atenção de seus alunos com exercícios de 

pensamento. 

 Em harmonia com o mestre ignorante e com a arte de viver, Larrosa (2017) declara 

que 

[...] o professor domina a arte de uma atividade que não dá nada. Por isso, não 
pretende amarrar os homens a si mesmos, mas procura elevá-los à sua altura, ou 
melhor, elevá-los mais alto do que a si mesmos, ao que existe em cada um deles que 
é mais alto do que eles mesmos. O professor puxa e eleva, faz com que cada um se 
volte para si mesmo e vá além de si mesmo, que cada um chegue a ser aquilo que é. 
(LARROSA, 2017, p. 16). 

 Nessa perspectiva, o professor é o mestre que ignora o que sabe e o que não sabe para 

abrir-se ao porvir e atua na educação cuidando de si e cuidando dos outros. O mestre 

ignorante é um mestre desobediente (KOHAN, 2015), aquele que conhece a política da lógica 

da desigualdade do mestre explicador, e não a aceita, resiste, confronta e desobedece. Kohan 

(2015,  p. 119) argumenta que “[...] não há um elogio stricto sensu da ignorância como 

ausência de saber, mas de seu papel político como o motor de uma atitude de resistência e 

recusa em relação à desigualdade das inteligências”, o que faz do mestre ignorante uma opção 

política em defesa da igualdade inicial e emancipação final que a educação pressupõe e o 

diferencia do mestre explicador ou embrutecedor. O professor como mestre ignorante cuida 
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das crianças fazendo com que se voltem para si mesmas, vão além de si mesmas e cheguem a 

ser aquilo que são. 

Quando a educação tem a ver com o porvir, com o nascimento e a fecundidade, o 

professor é um mestre ignorante, “[...] é atravessado pela finitude e pela ausência, é alguém 

que aceita a própria morte, a morte de si mesmo e de qualquer forma de propriedade. Só é 

capaz de dar uma outra vida, aquele que aceita a morte de sua própria vida [...]” (LARROSA, 

2011, p. 294). O professor-mestre ignorante entende que só é possível o porvir quando aceita 

a morte de seu tempo, de suas palavras, quando há renúncia de vontade de poder e de saber. 

O mestre ignorante inspira-nos a pensar o professor de uma pedagogia que tem a 

educação como a arte de viver. Um professor que exerce o cuidado de si, preparando-se para a 

verdade, para o conhecimento, acolhendo o outro, o estrangeiro, e transformando-se e 

transformando sua prática com as crianças. Pulino (2010), ao seguir as ideias de Foucault 

sobre a arte de viver, fala de uma estética da existência, uma estética pessoal vinculada ao 

acesso à verdade de uma transformação do sujeito e de seu ser por ele mesmo. “O cuidado de 

si, como técnicas de produção de sua própria subjetividade, desenvolvimento de virtudes, por 

meio de exercícios, e a adoção consciente de modos de vida preparam o sujeito para o 

conhecimento, a verdade” (PULINO, 2010, p. 160). Assim, o cuidado de si, derivado do 

conhece-te a ti mesmo, vem resgatar a verdade como algo que está no sujeito e não somente 

no conhecimento científico como proclama a modernidade. O cuidado de si é um pressuposto 

para um professor que irá atuar no cuidado com o outro na escola. 

 Para encerrar esta parte sobre o professor, trazemos uma contribuição de Corazza 

(2018), a qual a autora chamou de uma “poética” que engendra o gosto por dar aula e concede 

o que esta não possui, nem dá, mas pode criar: “a força performativa da docência”.  Essa força 

performativa opõe-se à ideia de performatividade que Ball (2014) nos apresenta, como 

tecnologia de controle do professor. Queremos retomar adiante essa força performativa do 

professor, aliada à teoria da atuação de Ball e o endereçamento. 

Após refletirmos sobre esses temas que são fundamentais para pensar uma educação 

digna para as crianças brasileiras, passaremos, então, a pensar as possibilidades que se abrem 

na micropolítica para a agência das crianças e professores na escola. Evidenciaremos a 

atuação do professor como sujeito político. 

Já falamos do professor como alguém que tem amor ao mundo e às crianças e que 

pode fazer uma opção política por ser um mestre ignorante, abrindo o porvir na escola. Já 

falamos do professor como atento e sujeito da experiência, que tem compromisso com a 
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infância, com o estudo e a escola pública. Vamos falar, assim, das linhas de fuga que o 

professor pode ter. 

Ball, Maguire e Braun (2016), ao descreverem a teoria da atuação, pontuam que os 

atores da política têm forças para atuar na política em vez de simplesmente implementá-la. 

Assim, o que os autores nos falam é que as políticas são interpretadas e traduzidas antes de 

serem implementadas. Nesse sentido, professores envolvem-se na política, no caso da BNCC. 

Muitos lutaram e negociaram durante a construção do documento e continuam atuando na 

fase de sua  implementação.  

Ball, Maguire e Braun (2016) diferenciam interpretação de tradução de políticas, 

sendo a interpretação um compromisso com a linguagem da política, um processo político 

institucional, uma estratégia, uma explicação e um esclarecimento. Já a tradução é um terceiro 

espaço entre a política e a prática, um processo de atuação sobre a política. Dito isso, será 

nesse espaço de tradução, de atuação dos professores que iremos nos concentrar agora. 

Corazza (2018) considera a tradução como a estrutura ou a operadora central da 

docência e a principal tarefa dos professores, que é o seu “dever-traduzir”. A autora diz que, 

para exercer a docência, pensamos e traduzimos as matérias que são dispostas pelo currículo. 

Ela acrescenta que, impulsionadas por interpretações e críticas das matérias, as traduções 

produzem transformações de textos, fórmulas, saberes, valores, ideias. A ideia de 

transformação provocada pela tradução encontra-se com a teoria da atuação, e os professores, 

ao traduzirem, não comunicam ou informam, não transmitem, eles transformam o conteúdo ao 

ensaiar respostas, por meio do que a autora chama de “tradução transcriadora”. Esta preserva 

a tradição, mas também transgride os cânones científicos, artísticos e filosóficos, ao transcriar 

obras, autores, fórmulas, funções, valores, maneiras de existir e modos de subjetivação. 

Em outro estudo, Corazza (2004) afirma que pesquisas mostram que os professores 

percebem a sociedade, a escola, o currículo, a pedagogia, etc., mais como experimentos do 

que como leis, cujas relações não se dão como as das peças de um puzzle a serem encaixadas, 

em lugares previamente definidos, mas como pedras de tamanhos dessemelhantes em um 

muro ainda por cimentar. Isso dá indícios da tradução que será feita da BNCC nas escolas, 

onde ela não será vista como uma lei a ser implementada, mas como uma proposta curricular 

a ser traduzida. A autora apresenta, como mais importante, as segmentações disciplinares de 

um currículo possuírem linhas de fuga, devires, toda uma micropolítica, que compõe uma 

individualização normalizante, mas que também inventa outras maneiras singulares de 
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funcionar. Os pontos de fuga abrem para novas maneiras de pensar e os professores são atores 

políticos capazes de tradução. 

Dentro da atuação do professor, o “modo de endereçamento” pode ser uma estratégia 

de fuga, a qual tentaremos explicar com base em Ellsworth (2001). O modo de endereçamento 

tem a ver com a necessidade de endereçar qualquer comunicação, texto ou ação para alguém. 

Não é um momento visual ou falado, mas uma estruturação que se desenvolve ao longo do 

tempo das relações entre o público e o que foi endereçado. A autora adverte, porém, que o 

espectador nunca é, apenas ou totalmente, quem o material endereçado pensa que ele é. E 

assim também o material endereçado nunca é exatamente o que ele pensa que é. Podemos 

aqui pensar sobre a BNCC que está endereçada ao público escolar, mas que não há garantias 

se acertará o alvo. 

 Ellsworth (2001) fala também que esse poder de endereçar pode ser utilizado pelos 

professores, possibilitando atuação e devir. O endereçamento com momentos e espaços de 

desajustes, espaços rebeldes e eruptivos, fissuras... possibilita a fuga. No caso da BNCC, há, 

de um lado, quem um currículo pensa que seus estudantes são ou deveriam ser; de outro, as 

formas como os estudantes realmente usam o endereçamento de um currículo para 

constituírem-se e para agir. Ellsworth (2001) afirma que o espaço da diferença entre 

endereçamento e resposta é um espaço que carrega os traços e as imprevisíveis atividades do 

inconsciente, tornando-o, assim, capaz de escapar à vigilância e ao controle. Essa diferença 

entre endereçamento e a resposta ocorre porque existe uma falta de ajuste entre o lado de fora 

(o currículo, a sociedade) e o lado de dentro (a compreensão, a psique). É nessa falta de ajuste 

que está a linha de fuga, que se abre o porvir. 

Existe a emaranhada e confusa dinâmica do desejo, da fantasia e da transgressão 

contida em cada humano, ao que a autora chama de “eu rebelde e não-resolvido” 

(ELLSWORTH, 2001). Ela explica que esse “eu” é aquilo que é gerado na fissura entre o que 

se supõe que sejamos e aquilo que na realidade nós não nos tornamos. É essa fissura que deve 

ser adotada pelos professores como abertura para o porvir que propõe a Pedagogia do 

impossível. “É precisamente essa fissura que “[...] fornece o espaço da individuação e da 

agência – o recurso que sustenta não apenas a resistência bruta, mas também a recusa 

consciente e intencional” (ELLSWORTH, 2001, p. 55). A resistência intencional é o que 

propomos para os professores, que descrevemos neste texto como atentos e eternos 

estudantes, que atuam nas políticas e não aceitam a dessubjetivação, a performatividade 

gerencialista.  
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Com essa resistência intencional, de amadores do mundo, da infância e da educação, 

acreditamos que poderá existir atuação em defesa de uma escola digna para as crianças, de 

uma educação como arte de viver. Apostamos na força performativa do professor, no 

professor como amador do mundo e aquele que cuida de si para, então, poder cuidar do outro. 

Continuaremos estudando as “impossibilidades”, o porvir, de um professor artesão de uma 

arte de viver. 

Não quisemos convencer nem vencer nada com este texto, mas, sim, desvelar o 

sentido, o saber, que nos trouxe a experiência de pesquisa e estudo. Partilhamos, aqui, uma 

Pedagogia do impossível, algo que desejamos que sirva para pensar, que abra porvir, quem 

sabe, sirva para o que nos sugeriu Deleuze (1992, p. 138): “[...] é preciso conseguir dobrar a 

linha, para constituir uma zona vivível onde seja possível alojar-se, enfrentar, apoiar-se, 

respirar – em suma, pensar”. 
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