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RESUMO 

 

 
O presente estudo analisa os discursos das relações interétnicas em entremeio com a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). O dispositivo teórico analítico mobilizado para tal 

investigação é a Análise do Discurso, doravante (AD), de vertente francesa do pensador 

Michel Pêcheux e reterritorializada no Brasil a partir da autora Eni Orlandi, ambos 

trabalhando com a teorização sobre o político e o conceito de ideologia. A AD explica as 

relações entre sujeito, linguagem e história e por ser uma disciplina que se faz no 

entremeio, trabalha com as noções de ideologia e com os mecanismos que levam a 

produção da ideologia. O processo de investigação analisa os discursos presentes na 

BNCC em sua terceira versão (versão final) nas séries finais do Ensino Fundamental, na 

disciplina de História, relacionados ao estudo das relações interétnicas e os 

silenciamentos referentes a esses estudos no nosso corpus de análise. As análises dos 

processos discursivos são desenvolvidas de acordo com a perspectiva indiciária 

(GINZBURG, 1989), onde o analista do discurso busca as pistas e os indícios que ficam 

recobertos na materialização discursiva. Em nosso corpus linguístico discursivo foram 

analisados cinco recortes que fundamentaram a nossa discussão. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Base Nacional Comum Curricular. Relações 

interétnicas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 
The present study analyzes the discourses of interethnic relations in between the National 

Common   Curricular Base (BNCC). The theoretical-analytical device mobilized for this 

research is Discourse Analysis, henceforth (AD), on the French side of the thinker Michel 

Pêcheux and reterritorialized in Brazil by the author Eni Orlandi, both working on 

theorizing about the political and the concept of ideology. The AD explains the relations 

between subject, language and history and because it is a discipline that is done in 

between, works with the notions of ideology and with the mechanisms that lead to the 

production of ideology. The research process analyzes the discourses present in the BNCC 

in its third version (final version) in the final series of Elementary School, in the History 

discipline, associated to the study of interethnic relations and the silencings relative to 

these studies in our corpus of analysis. Analyzes of discursive processes are developed 

according to the indicial perspective (GINZBURG, 1989), where the discourse analyst 

seeks the trace and evidence that are covered in the discursive materialization. In our 

discursive linguistic corpus were analyzed five cutouts that grounded our discussion. 

 

Keywords: Discourse Analysis. National Common Curricular Base. Interethnic relations. 
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INTRODUÇÃO 

 
Nunca começa onde começa oficialmente. Começa antes. 

(Eni Orlandi, 2009) 

 

A pesquisa versa sobre o corpus formado pelas leis 10.639/031 e 11.645/082 e utiliza 

como entrada de análise a recente aprovação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 

tendo como foco o político e o ideológico, permeando as relações interétnicas.  A promulgação 

da lei que aborda sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e indígena em 

rede pública e privada, é um acréscimo referente a lei 10.639/03 que alterou a Lei 9.3943, de 20 

de dezembro de 1996 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, passando a 

incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura 

Afro-Brasileira”. A Lei 11.645/08 passou a incluir a temática indígena em seu corpo. Desses 

decorridos dezesseis anos da Lei 10.639/03 e onze anos da 11.645/08 e com a homologação da 

BNCC cabe fazermos algumas reflexões sobre os discursos permeados na base no que se refere 

às relações interétnicas. 

O interesse em investigar sobre a temática da história afro-brasileira e indígena surge de 

inquietações referente a minha formação e atuação profissional na educação básica e de outros 

trabalhos já realizados, como a participação em grupo de pesquisa e extensão sobre cultura 

popular e interculturalidade na Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC e de pesquisar a 

temática na Base, decorre do interesse em analisar como está sendo inserido o estudo da cultura 

afro-brasileira e indígena, já que há tantas indagações a respeito da sua homologação. Essas 

inquietações voltadas para o apagamento das relações interétnicas a partir da BNCC, foram 

aprofundadas a partir da participação no Grupo de Investigação sobre narrativas, práticas 

letradas e discurso (Grinpraled/CNPq/UESB), sob coordenação do professor Anderson de 

Carvalho Pereira. Assim sendo, a investigação é relacionada aos “não ditos” (silenciamentos) 

referentes ao legado dos povos negros e indígenas presentes na BNCC. Considerando nosso 

dispositivo teórico-analítico, entendemos que os não ditos também significam e são carregados 

de sentidos.  Conforme Orlandi (2015), o analista parte do dizer, de suas condições e da relação 

com a memória para delinear as margens do não dito e esses silenciamentos que falam também 

são objeto de análise. Dessa forma, dar visibilidade aos conhecimentos e culturas de grupos 

                                                           
1Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira".  
2Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 
3Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
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minoritários (reportando às Leis e ao trabalho aqui proposto, em que os grupos minoritários são 

entendidos como os indígenas e os negros) é importante, pois estes integrantes de populações 

tradicionais são conhecedores da memória e da história coletiva dos seus povos, (SANTOS; 

ORNELLAS; SILVA, 2012). 

O estudo da cultura afro-brasileira e indígena em nosso país é um processo que ainda 

necessita de grandes avanços, sobretudo quando nos reportamos à educação básica. No decurso 

do contexto educacional, tanto professores como estudantes reproduziram conhecimentos 

distorcidos sobre estes povos e isso ocasionou a ocultação de sua história, cultura, legado social 

e participação na construção do Brasil. A distorção desse conhecimento está relacionada ao que 

Herbert4, discorre sobre a teoria geral das ideologias, quando refere ao mecanismo do 

desconhecimento ideológico, “o esquecimento resulta de um desconhecimento da relação 

existente entre aquilo que chamamos o efeito da linguagem (ou efeito significante) e o efeito 

de sociedade” (HERBERT, 1995, p.73). Pensar a ocultação da história dos negros e indígenas 

não é algo ao acaso, mas faz parte do esquecimento presente na estrutura social, é um efeito da 

sociedade manifestado na linguagem e nos discursos. Assim, reconhecer a importância dos 

povos negros e indígenas para a formação da sociedade brasileira e, sobretudo conhecer suas 

lutas, resistências e vivências é indispensável para construir o conhecimento.  

Para nortear a pesquisa aqui proposta, emergiu o questionamento: Quais silenciamentos 

(ocultamentos e paráfrases) voltados para as relações interétnicas estão presentes na BNCC? A 

partir desse questionamento, elencamos o objetivo central da pesquisa que foi analisar no 

corpus da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) os silenciamentos voltados para a 

história, cultura e legado social dos povos negros e indígenas. Já os objetivos específicos 

visaram: identificar as lacunas existentes entre a Legislação e a BNCC; analisar em quais “já 

ditos” se fundamentam a construção e homologação da BNCC e compreender o lugar das 

“outras” narrativas dentro da BNCC.  

 A história da humanidade foi e é contada, através de visões e pensamentos 

eurocêntricos, construções imprescindíveis para perpetuar um único modelo de sociedade. 

Pensar na existência de produção do conhecimento fora do ocidente e conhecer outras 

produções científicas e históricas é importante para redimensionarmos nosso olhar sobre a 

própria história. Santos (2004) defende em vez de desconstrução, uma teoria crítica pós-

moderna, ou seja, o rompimento com a história unilinear, com ênfase numa epistemologia 

                                                           
4Michel Pêcheux assinou seus primeiros textos sob pseudônimo de Thomas Herbert.  
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construtivista, utilizando em vez do relativismo a pluralidade, superando o pensamento abissal, 

do nós e os outros. 

 Essas reflexões do olhar além da História Ocidental (considerada como História 

“oficial”) são pontos relevantes que merecem ser pensados no contexto educacional. O 

desconhecimento de outras formas de saberes acaba ocultando vozes que poderiam acrescentar 

na nossa formação, essas vozes ausentes refletem no campo educacional. O processo de 

formulação da BNCC ocasionou uma série de discussão com opiniões divergentes entre si, na 

qual algumas entidades manifestaram apoio a BNCC e outras proferiram posicionamentos 

críticos5. Em meio à efervescência de opiniões, surge a inquietação de investigar a história dos 

negros e indígenas na Base, já que alguns apontamentos referentes à versão preliminar e a 

segunda versão, indicavam certo silenciamento a respeito desse diálogo. Conforme Orlandi 

(1996), o silêncio é tão ambíguo quanto a fala e tem suas condições de produção. Silenciamento 

também produz sentidos, estando no campo de investigação da análise do discurso o dito e o 

não dito.  

Podemos então falar de processos de produção de sentidos, no qual a formação 

ideológica se constitui como “um elemento suscetível de intervir como uma força em confronto 

com outras forças na conjuntura ideológica característica de uma formação social em um dado 

momento”6, os sentidos contidos nas palavras originam-se das formações discursivas e essas 

representam no discurso as formações ideológicas, determinando “o que pode e deve ser dito  

(articulado sob forma de uma arenga, um sermão, um panfleto, uma exposição, um programa 

etc.) a partir de uma posição dada numa conjuntura”7. Os sentidos são estabelecidos 

ideologicamente e a formação discursiva se relaciona com o interdiscurso (disponibilizando 

dizeres, o já dito), cabe ao analista analisar as condições de produção, observar o espaço do 

dizer a uma dada formação discursiva e então compreender o sentido do discurso. Nossa análise 

se refere à investigação dos discursos sobre as relações etnicorraciais na BNCC compreendendo 

as formações discursivas que se inscrevem, relacionando ao interdiscurso (ao pré-construído, 

ao já dito), ou seja, qual espaço do dizer, remete os discursos referentes ao estudo das relações 

etnicorraciais contidos na versão final da BNCC.  

                                                           
5 Entidades parceiras que contribuíram para confecção da BNCC: Conselho Nacional de Secretários da Educação 

- CONSED; União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME; Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação - ANFOPE; Fórum Nacional do Diretores/as de Faculdades de Educação 

-  FORUMDIR; Movimento pela Base Nacional Comum; instituições privadas, como: Fundação Lemman, Banco 

Itaú e Fundação Roberto Marinho. Entidades que manifestaram posicionamentos contrários à BNCC: Associação 

Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd; a Associação Brasileira de Currículo - ABdC e a 

Associação Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências - ABRAPEC.  
6C. Haroche; P. Henry, M. Pêcheux, 1971, p. 102. 
7C. Haroche; P. Henry, M. Pêcheux, 1971, p. 102. 
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 A análise emerge a partir do nosso estranhamento referente ao ensino das relações 

etnicorraciais, nas duas primeiras versões da BNCC, na qual percebemos um silenciamento 

contido, ao tratar destes estudos. Após a homologação da versão final da Base da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, surge o interesse em fazer tal investigação. Delimitamos para 

investigação da nossa análise, as séries finais do Ensino Fundamental (sexto e sétimo ano), na 

disciplina de História. Portanto, o corpus da pesquisa é constituído nessa etapa de ensino, mais 

especificamente ao ensino de História. Ao delimitarmos como escopo da análise a disciplina de 

História, concordamos com Ardenghi (2013, p. 31), ao afirmar que: “Pensar sobre o ensino de 

História é, antes de qualquer coisa, refletir sobre os processos de construção de seus métodos, 

práticas, conceitos e propostas”, a mesma autora afirma ainda: “refletir sobre o ensino de 

História é problematizar sua própria historicidade”. O analista do discurso ao trabalhar com o 

paradigma indiciário, interpreta as pistas, analisa as marcas linguísticas, contidas nos discursos, 

nos textos, nos documentos e no caso da nossa análise o funcionamento discursivo presente na 

BNCC. Todo sujeito quando profere algo designa uma “fisionomia” para seu discurso, dessa 

forma, o analista identifica essa fisionomia que representa um funcionamento discursivo 

(ORLANDI, 1996). 

Em nosso estudo, propomos analisar as marcas linguísticas indiciárias, pois nestas 

podem estar presentes gestos interpretativos, os quais possibilitarão compreender nossa questão 

investigativa. Para Orlandi (2001, p. 27), o “que define a forma do dispositivo analítico é a 

questão posta pelo analista, a natureza do material que analisa e a finalidade da análise”, essa 

afirmação pode ser ampliada para o nosso corpus de análise. 

Segundo Orlandi (2015), um dos primeiros pontos a ser considerado pelo analista do 

discurso é a constituição do corpus e a delimitação deste, não segue critérios positivistas e sim 

teóricos. O corpus é constituído concomitantemente com a análise e através da teoria o analista 

direciona seu objeto. Conforme Orlandi: 

 

Cada material de análise exige que seu analista, de acordo com a questão que 

formula, mobilize conceitos que outro analista não mobilizaria, face a suas 

(outras) questões. Uma análise não é igual a outra porque mobiliza conceitos 

diferentes e isso tem resultados cruciais na descrição dos materiais. Um 

mesmo analista, aliás, formulando uma questão diferente, também poderia 

mobilizar conceitos diversos, fazendo distintos recortes conceituais. 

(ORLANDI, 2015, p. 25). 

 

De acordo com Tfouni e Pereira (2016, p.14) “para analisar um corpus, o analista frente à 

questão que formula escolhe um conjunto de conceitos com os quais vai trabalhar na análise, para 

responder à sua questão. Assim, o analista monta um dispositivo de análise a partir do conjunto da teoria 
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(dispositivo teórico) ”. A noção de corpus é fundamentada em Mazière,  segundo a autora, ao falarmos 

em corpus, “estamos falando da construção de um dispositivo de observação apto a revelar, a permitir 

apreender o objeto que ele se dá a tarefa de interpretar” (MAZIÈRE 2008, p. 15). O corpus e a análise 

são constituídos simultaneamente pelo analista para a investigação da pesquisa. 

Na pesquisa o que chamamos de recorte, de acordo com Orlandi (1984), é uma unidade 

discursiva, ou seja, são fragmentos da situação discursiva, o recorte é compreendido como 

fragmento, pedaço que varia segundo os tipos de discursos. Ao considerarmos a linguagem, 

entendemos sua opacidade, sua não-evidência (ORLANDI, 2007) e compreendemos que esta, tem 

relação com suas condições de produção (ORLANDI, 1984). Na AD trabalhamos com a multiplicidade 

de sentidos, pois a linguagem não é transparente e é marcada por interdições.   

O dispositivo teórico utilizado para a investigação da pesquisa é a Análise do Discurso 

(AD) de tradição francesa do pensador Michel Pêcheux. Na perspectiva do autor, pensar a 

linguagem em sua prática nos remete ao discurso que é a palavra em movimento, isto é, 

deslizamento de sentido em uma superficialidade, equívoco e deriva em sua estrutura. A AD 

explica as relações entre sujeito, linguagem e história, pensando o sujeito como produto 

histórico e social, portanto, a ideologia produz no sujeito seu discurso. 

Quanto à estruturação, o trabalho compõe-se de três capítulos.  No primeiro capítulo 

intitulado: 1. Percurso Metodológico: análise do discurso pechetiana, discorreremos sobre o 

dispositivo teórico-metodológico utilizado para a investigação da pesquisa, desencadeando os 

seguintes sub - tópicos: 1.1 A dupla constituição da Análise do Discurso, trataremos do processo 

de constituição da disciplina enquanto campo teórico; 1.2 As “épocas” da análise do discurso, 

discorre sobre as três fases em seu processo de constituição; 1.3 Discurso e Ideologia, veremos 

a relação discurso-ideologia trabalhada pela AD; 1.4 A noção de sujeito e sentido, aborda sobre 

o sujeito na constituição psicanalítica  e 1.5 Paradigma indiciário,  as pistas, os indícios na 

materialidade discursiva. 

No segundo capítulo, 2. Política Pública educacional, o item 2.1 Polissemia e paráfrase 

da política educacional trataremos sobre o processo da configuração da política educacional no 

Brasil ao longo do tempo, analisaremos os processos polissêmicos e parafrásticos discursivos 

no que tange a sua constituição; 2.2 A luta do movimento negro pela educação: antecedentes 

das Leis 10.639/03 e 11.645/08, veremos o processo histórico de luta do movimento negro pela 

educação e 2.3 Obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e indígena na rede de 

ensino: uma reavaliação histórica,  discorreremos sobre a implementação da lei que intitula 

obrigatório o ensino da cultura afro brasileira e indígena.  
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No capítulo intitulado: 3. Confluência entre o pressuposto teórico e a pesquisa 

apresentaremos os recortes a serem analisados, abordaremos os seguintes itens: 3.1 Lutas pela 

BNCC no Conselho Nacional de Educação (CNE); 3.1.1 Posicionamento da ANPEd frente à 

homologação da BNCC; 3.2 A Base enquanto patamar comum de aprendizagens e 3.3 Relações 

interétnicas em entremeio com a BNCC: análise do corpus.  

Por fim, nas 4. Considerações “Finais”, teceremos as conclusões da pesquisa.  
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1. O DISPOSITIVO TEÓRICO-METODOLÓGICO: ANÁLISE DO 

DISCURSO PECHETIANA 

 

 

“A análise do discurso, como o próprio nome indica, não trata da língua, não 

trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do 

discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, 

de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em 

movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o 

homem falando”. (Eni Orlandi, 2015, p.13). 

 

 

O dispositivo teórico metodológico utilizado para a investigação da pesquisa é a Análise 

do Discurso (AD) de tradição francesa do pensador Michel Pêcheux. Na perspectiva do autor, 

pensar a linguagem em sua prática nos remete ao discurso que é a palavra em movimento. A 

AD explica as relações entre sujeito, linguagem e história, pensando o sujeito como produto 

histórico e social, no qual, a ideologia é que produz no sujeito seu discurso. 

Este capítulo elencamos os seguintes tópicos: 1.1 A dupla constituição da análise do 

discurso, no qual abordaremos sobre o processo de fundação da análise do discurso tendo como 

pensadores Jean Dubois e Michel Pêcheux; no item 1.2 As “épocas” da análise do discurso, 

elencaremos as três fases pela qual a disciplina passou, na seção 1.3 Discurso e Ideologia, 

discorreremos sobre a relação discurso-ideologia trabalhada pela AD; 1.4 A noção de sujeito e 

sentido e por fim, 1.5 Paradigma indiciário. Passaremos agora a tais considerações.  

 

1.1 A DUPLA CONSTITUIÇÃO DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 

 

 Logo de início demarcamos nossa posição teórica para a realização desta pesquisa, 

situando-a na Análise do Discurso de vertente francesa do pensador Michel Pêcheux “e os 

trabalhos de Pêcheux em sua reterritorialização no Brasil, com outros desdobramentos teóricos 

e analíticos, a partir das pesquisas de Eni Orlandi, em torno do final dos anos setenta, no 

Instituto de Estudos da Linguagem, na UNICAMP” (MARIANI; MEDEIROS, p.16, 2013). 

A AD se constituiu enquanto campo teórico no final dos anos 1960, buscando 

compreender como o discurso é formado por meio do discurso, se ancorando em espaços 

disciplinares do Marxismo, da Linguística e da Psicanálise, sendo Pêcheux herdeiro não 

submisso dessas três áreas. Ao fazer uma interlocução entre o materialismo histórico, linguística 

e teoria do discurso, Pêcheux inaugura uma AD que se preocupa com a teoria do político e da 
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ideologia, compreendendo o discurso no plano ideológico das condições de produção histórica 

e social. 

 Ao abordarmos sobre o processo de fundação da AD enquanto campo teórico, é 

necessário destacarmos a sua dupla fundação. Jean Dubois e Michel Pêcheux entre os anos de 

1968 e 1970 iniciam a constituição da disciplina, com inquietações diferenciadas, mas unidos 

pelo espaço comum do marxismo e da política8. Maldidier (2003) destaca que por se constituir 

no terreno da Linguística (linguistas ao redor de Dubois) e do filosófico (pesquisadores em 

ciências humanas ao redor de Pêcheux), sua dupla fundação é explicada no que concerne ao 

contexto da conjuntura teórico-política da década de 1960. 

 Essa dupla fundação da Análise do Discurso francesa em torno dos dois autores, com 

divergências apresentadas incialmente em sua constituição, nos faz delinear o campo formativo 

de ambos. Segundo Maldidier (1994, p. 16 e 17): 

 

Jean Dubois, linguista, é um universitário. Seu trajeto é o de numerosos 

linguistas franceses da época: estudos literários, gramática, depois passagem 

para a linguística. É já um grande nome da linguística francesa, um lexicólogo 

reconhecido. Ele participa de todos os empreendimentos que, na década de 

1960, manifestam o espírito de conquista da linguística: da elaboração de 

dicionários à criação de revistas (assim é criada Langages, em março de 1966). 

Michel Pêcheux, por sua vez, é filósofo. Desde o meio do decênio, ele se 

encontra envolvido nos debates teóricos que se desenvolveram na rua Um, em 

torno do marxismo, da psicanálise, da epistemologia (cf. Althusser, 

Lescahierspour I’ analyse). Ele situa-se, de início no terreno da história das 

ciências. Passando a pesquisar no C.N.R.S num laboratório de psicologia 

social, sua reflexão se inscreve de imediato nas questões da época sobre as 

ciências humanas. Uma figura essencial aqui que desempenhará 

posteriormente um papel importante no pensamento de M. Pêcheux é a de 

Michel Foucault. 

 

 

 De acordo com Mazière (2008), a Análise do Discurso de Dubois interaciona língua e 

sociedade através das teorias anunciativas, já os pesquisadores da vertente pechetiana pensam 

a língua não como ambiguidade, mas num campo que permite sempre o equívoco.  

Na conjuntura social, a AD surge num momento de crise. Nos anos de 1968 estudantes 

universitários lutavam contra o rigor do sistema educacional nas universidades de Sorbone e 

Nanterre, a classe trabalhadora se une ao movimento estudantil para também reivindicar suas 

pautas, o então presidente-general da época, Charles De Gaulle, agia contra os manifestantes 

com a intervenção da força policial. Intelectuais também demandavam contra a pressão política 

                                                           
8Contrários ao pensamento dominante, os autores compartilham as discussões sobre as lutas de classes, sobre a 

história e o movimento social. 
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naquele momento, entre os quais: Jacques Lacan, Roland Barthes, Louis Althusser, Julia 

Kristeva, Claude Lévi-Strauss, Michel De Certeau, entre outros9. 

 Os anos de 1960 é marcado pelo campo epistemológico triunfante do estruturalismo que 

embasará pesquisas na área das ciências humanas, a Linguística é promovida a ciência piloto10, 

contribuindo como terreno propício para abordar a política. Um pouco mais tarde surgirá a 

Escola de Nanterre em Análise do Discurso, que segundo Mazière (2008, p.35) “entre 1969 e 

1972, se desenha o primeiro círculo de pesquisadores em AD, com a publicação de teses (efeito 

acadêmico editorial) e com uma atitude militante (trabalho sobre textos políticos)”. Dubois 

utiliza a AD para o estudo de textos políticos e o discurso político torna-se o principal objetivo 

da disciplina, passando de estudo das palavras (lexicologia) para o estudo do enunciado 

(Análise do Discurso). De acordo com Maldidier (1994), Pêcheux pensa a AD como ruptura 

epistemológica com a ideologia que domina as ciências sociais. 

 Dois artigos são considerados marcos inaugurais no campo do saber da AD, são eles: 

“Lexicologia e análise do enunciado” (abril de 1968) de Jean Dubois e, “Analyse automatique 

du discours” (1969) de Michel Pêcheux, o primeiro teria um papel de manifesto e o segundo 

seria um programa teórico e prático da análise do discurso. Assim, os autores pensavam o objeto 

do discurso concomitantemente com o dispositivo que seria construído para a análise.  

 

1.2 AS “ÉPOCAS” DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 

 No processo de constituição, a AD passou por três “épocas”. A primeira época (1969/75) 

iniciada com a publicação de “Analyse automatique du discours” (AAD/1969), retirada da tese 

que Pêcheux defendeu em 1968. Esse momento sofre influência da relação que Pêcheux 

constitui com Althusser sobre a conceituação de ideologia. A AAD69 através da máquina 

discursiva11 formulava um novo objeto entre a relação discurso/corpus, no qual a língua era 

marcada pela ideologia estrutural, marca do estruturalismo. Mas a análise era limitada ao 

conjunto de enunciados fechados. 

 Muitas foram as críticas referente ao dispositivo analítico da maquinaria-discursivo-

estrutural, “as críticas de linguistas e pesquisadores de outras áreas impulsionaram o 

deslocamento teórico que resultou em desconstruções e reconfigurações do quadro teórico da 

AAD/69”, (FONSECA-SILVA, 2005, p. 92). O que marca a transição da primeira para a 

                                                           
9Mazzola (2009).  
10Maldidier (1994). 
11Michel Pêcheux utilizou essa expressão para designar seu dispositivo de 1969. (Maldidier, 1994). 
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segunda fase é o Livro: Les Verités de lapalice12. A segunda época (1975/80), constitui a 

importância de refletir o campo teórico devido às críticas que apareceram no trabalho da 

AAD/69. Pêcheux assume a noção de formação discursiva (FD) de Michel Foucault, para 

trabalhar no materialismo da linguagem o conceito de formação ideológica (FI). Ao abordar 

sobre o desenvolvimento da AD entre os anos de 1960 e 1980, Mariani e Medeiros (2013, p. 

20) destacam: 

 

Nesse quadro de reflexões, que se desdobra entre os anos 60 e 80, a Análise 

do Discurso, a partir de Pêcheux, é teorizada de forma a reinvestigar sempre 

seus fundamentos de partida. Situa-se, dessa forma, como uma disciplina de 

entremeio, disciplina que abre seu campo de questões para uma semântica de 

base materialista, a qual não separa discurso e prática política. 

 

 De acordo com Mazzola (2009), a terceira época da AD não é algo bem definido, uns a 

consideram entre 1980 e 1983, com a morte de Pêcheux, já outros afirmam se estender até os 

dias atuais. Contudo o campo da AD é sempre um espaço de ruptura e recobrimentos13, onde 

os pesquisadores do grupo de Pêcheux pensam a língua como aquilo que permite continuamente 

o equívoco14. Mazière destaca que Courtine e Marandin, vão falar da AD como “um lugar onde 

não se cessa de ‘costurar e descosturar’”, (Mazière, 2009, p. 57).  

Assim, os processos discursivos são permeados por um espaço aberto à reflexão, cuja 

filiação teórica, segundo Orlandi (1994, p. 12), “é movimento de pensamento e esforço teórico 

de construção de um objeto”. A construção do objeto é imaginária. Nosso objeto de análise, a 

BNCC, apresenta atravessamentos de discursos, pois o discurso não é transparente. Por isso não 

é facilmente delimitado, o texto apresenta complexidade e atravessamentos no qual há 

mecanismos ideológicos nas condições de produção. A participação de grupos financeiros para 

a produção da Base, a defesa de conteúdos mínimos fixados para o aprendizado, a ideia de 

autonomia dos estudantes no processo educativo, aponta para uma ideia ilusória e totalitária de 

pensar a educação e não leva em conta as especificidades e a pluralidade do contexto 

educacional.  

 

 

 

                                                           
12 Na tradução para o português, coordenada por Denise Maldidier, o livro recebe o nome de Semântica e Discurso: 

uma crítica à afirmação do óbvio. 
13Maldidier (1994).  
14Mazière (2009). 
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1.3 DISCURSO E IDEOLOGIA 

 

 Anteriormente abordamos sobre as fases de constituição da AD, neste item 

discorreremos sobre o discurso enquanto plano ideológico. Orlandi (2001), destaca a AD como 

uma disciplina que se faz no “entremeio”, discutindo seus pressupostos constantemente. A AD 

não é considerada uma interdisciplina, uma mera aplicação da linguística sobre as ciências 

sociais ou o contrário, como se o conhecimento da linguagem ficasse a cargo da linguística e a 

exterioridade a cargo das ciências sociais e a AD localizasse nesse meio interdisciplinar. Não é 

assim, ela possui sua especificidade. Orlandi afirma:  

 

AD é uma espécie de antidisciplina, uma desdisciplina, que vai colocar 

questões da linguística no campo de sua constituição e coloca questões para 

as ciências sociais em seus fundamentos, interrogando a transparência da 

linguagem sobre a qual elas se assentam. (ORLANDI, 2001, p. 25).  

 

 Esse entremeio é a conexão entre a linguagem e a exterioridade, então falar em 

interdisciplina, seria uma contradição da característica de constituição da disciplina. Assim, a 

ideologia é entendida como movimento, não como uma estrutura fechada, é necessário conhecer 

a exterioridade, como os sentidos são formulados e processados dentro da constituição da 

linguagem. 

 Na AD, como afirma Orlandi (2001), a ideologia não é “X”, mas os mecanismos de 

produzir “X”, passando da constituição dos sentidos (interdiscurso), à sua formulação 

(intradiscurso), que advém de uma exterioridade, por isso o discurso não existe sem o sujeito e 

nem o sujeito sem o discurso. 

 Utilizando uma afirmação althusseriana, a ideologia interpela os indivíduos enquanto 

sujeitos e os sujeitos não dão conta dessa interpelação, “a ideologia ‘age’ ou ‘funciona’ de tal 

forma que ela ‘recruta’ sujeitos dentre os indivíduos (ela recruta a todos), ou ‘transforma’ os 

indivíduos em sujeitos (ela os transforma a todos) – através da interpelação”, (ALTHUSSER, 

1985, p, 96). Como afirmam Magalhães e Mariani (2010, p. 392): 

 

A interpelação produz assujeitamento e isso ocorre em qualquer época 

histórica, em quaisquer que sejam as condições de produção, pois resulta da 

inscrição do sujeito no simbólico e, ao mesmo tempo, produz como resultado 

que esse sujeito, afetado pelo simbólico, expresse a sua subjetividade na ilusão 

de autonomia e de ser origem do seu dizer. 
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 O sujeito discursivo é o sujeito da ideologia, a AD vai trabalhar justamente com a 

relação entre a língua-discurso-ideologia. Em qualquer ato de linguagem a ideologia está 

presente, quando somos inseridos no plano social e desenvolvemos o ato da fala, da linguagem, 

as palavras aprendidas por nós, já carregam significados. A língua atua ideologicamente e o 

lugar de fala do sujeito é constitutivo de seu dizer, no qual desempenha relações de forças 

sustentadas no poder15. Para compreendermos o processo de produção dos sentidos é necessário 

entender a noção de formação discursiva, pois os sentidos existem dentro de posições 

ideológicas dadas num contexto sócio-histórico onde as palavras são empregadas. Orlandi 

(2015), define formação discursiva como aquilo que numa formação ideológica dada, a partir 

de uma posição histórico social, determina o que pode ou não ser dito. Dessa forma, podemos 

compreender que as palavras assumem significados diferentes, dependendo de suas formações 

discursivas. 

 E o qual é o papel do analista do discurso? Analisar os movimentos (gestos) de 

interpretação do sujeito (sua posição), na determinação da história, compreendendo o discurso 

como efeito de sentidos entre interlocutores16, isso permite entender o sentido do 

acontecimento. Se o discurso é efeito de sentidos, não podemos deixar de considerar os 

antagonismos, conflitos e interpretações contidos nele. O discurso é sempre um espaço aberto 

a outras possibilidades de ressignificação, a pesquisa aqui realizada é conduzida nessa 

perspectiva de interpretação ao conceber que a BNCC traz uma noção fixada de conhecimento 

(ancorando-se numa concepção de currículo homogeneizador) e nos faz investigar o debate 

sobre as relações interétnicas, pensando no processo de luta e resistência numa perspectiva anti-

racista, segundo Guimarães (2009), pensar uma agenda antirracista abrange três dimensões: o 

Estado, a nação, os indivíduos. Ainda embasado no autor, pensar o plano do Estado, significa 

buscar garantias e direitos individuais; o plano da nação considera a reconstrução das 

nacionalidades com bases pluriétinicas e pluriculturais e no plano dos indivíduos o antirracismo 

a constituição de políticas educacionais dos governos, fortalecendo o combate à discriminação 

racial, através revalorização da autoestima da comunidade negra.  

Segundo Orlandi (2001), a AD é uma disciplina que se faz no entremeio por trabalhar 

com a noção de ideologia e com os mecanismos que levam a produção dessa ideologia.  

A AD por ser uma disciplina de interpretação, permite compreender a investigação por 

outro caminho permeando o campo simbólico, o campo dos silenciamentos, daquilo que não 

está aparentemente explícito, entendendo o discurso em constante movimentação. De acordo 

                                                           
15Orlandi (2015).  
16Orlandi (2007). 
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com Pêcheux (1969 apud ORLANDI, 2001, p. 136), “a interpretação é um ‘gesto’, ou seja, é 

um ato no nível simbólico”.  Para Orlandi (2001), na perspectiva da AD, a linguagem não é tida 

como produtora (mundo dado) ou como produto (a linguagem é dada), considera-se a 

linguagem quando ela se materializa, no discurso.  

 A ideologia é materializada na língua e quando o discurso é proferido, língua e ideologia 

caminham juntos, por isso o analista deve ser capaz de compreender os vestígios deixados pelos 

dizeres. A AD é uma disciplina de interpretação, pois trabalha com a materialidade da língua e 

com o simbólico. Orlandi (2015), destaca que o discurso não se fecha, é um processo em curso, 

composto de descontinuidade, dispersão, incompletude, falta, equívoco, contradição e o sujeito 

do discurso ideológico, desde sua constituição é dividido, ele é sujeito de e é sujeito à, sujeito 

à língua e à história. Dessa forma, concordamos com Tfouni e Pereira (2016, p. 13) ao 

afirmarem: “podemos dizer que todo discurso é uma construção sobre um suposto real. E o que 

chega aos sujeitos é sempre um discurso sobre o real e nunca o real em si mesmo”. 

 É nessa perspectiva teórica de Michel Pêcheux, iniciador da Escola Francesa de Análise 

do Discurso, que nos apoiamos para a realização desta pesquisa, autor que produziu críticas 

sobre a teorização do histórico, do social e do ideológico. Michel Pêcheux, conforme afirmou 

Orlandi: “...tinha, ele também, a arte de levar aos extremos as questões imperdoáveis”17. 

 

 

1.4 A NOÇÃO DE SUJEITO E SENTIDO 

 

Como anteriormente abordado, a ideologia é constitutiva do discurso. Pêcheux (1996, 

p. 149), afirma: “todos os discursos têm efeitos ideológicos (até mesmo os discursos 

científicos)”.  

A identidade que definiu, moldou, caracterizou os indivíduos por tanto tempo, começa 

a ser deslocada na sociedade moderna. A própria noção de sujeito é uma categoria moderna, 

cujo advento é paralelo ao da ciência. De acordo com Elia (2001), para tratar a questão do 

sujeito é necessário abordar o modo como ele se constitui, assim é necessário levar em 

consideração o campo da linguagem, campo do qual o sujeito é feito. Para o autor:  

 

O sujeito e o campo da linguagem. Para a psicanálise, sobretudo a partir da 

reelaboração que Lacan empreendeu dos textos freudianos, o sujeito só pode 

ser concebido a partir do campo da linguagem. [...]. Ora, uma teoria como essa 

                                                           
17Extraído da Nota à Edição brasileira Uma questão de coragem: a coragem da questão. Nota elaborada por Eni 

Puccinelli Orlandi em Paris, 1988 no livro Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 
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exige, metodologicamente, a referência a uma ordem simbólica, a um sistema 

de articulação de elementos materiais simbólicos, ou seja, à linguagem. 

(ELIA, 2001, p.38). 

 

Segundo o postulado lacaniano, o inconsciente é formado como a linguagem, assim o 

inconsciente é orientado pelas leis da linguagem, os sujeitos falantes estão submetidos ao 

significante. Longo (2006, p. 47) afirma: “No âmbito do estudo de Lacan, a definição de 

significante para a Psicanálise — ‘o significante é o que representa um sujeito para outro 

significante’ — é crucial para a conceituação de sujeito”. Compreende-se que o sujeito da 

psicanálise decorre do significante, ou seja, um efeito da linguagem, “está sob os significantes 

e se dirige ao Outro (com ‘O’ maiúsculo) – o inconsciente” (LONGO, 2006, p. 48). 

O próprio aparecimento do sujeito se fez através da indeterminação, utilizando a dúvida 

como método. Descartes pela primeira vez volta o conhecimento para o seu agente. Após um 

século, Kant traz uma nova abordagem sobre o sujeito transcendental que se configura no vazio, 

através do campo do entendimento introduz a razão. O sujeito enquanto um conceito é uma 

concepção lacaniana. Lacan o insere na Psicanálise. Mas, para pensarmos o sujeito enquanto 

conceituação, não podemos mesurá-lo na concepção tradicional de conceito. Elia (2001, p. 16) 

afirma: 

 

A categoria de sujeito não foi construída por Lacan para conferir 

inteligibilidade a um recorte da realidade empírica ao qual a psicanálise se 

refere: o sujeito não é um construto — palavra muitas vezes empregada para 

substituir a de conceito no campo da ciência, indicando o sentido de 

construção presente na operação, sentido que também se encontra na palavra 

conceito — algo que é concebido, que decorre de uma determinada 

concepção. 

 

 No campo da Psicanálise o sujeito não nasce, mas se constitui. A teoria psicanalítica do 

sujeito compreende a constituição no plano social, sendo a família a primeira instituição 

responsável por essa inserção. O ser humano após seu nascimento, depende exclusivamente dos 

cuidados da família para que este, cresça, se desenvolva. Sem a mediação deste outro ser 

humano adulto, a criança não resistirá, por isso a ordem familiar e social é imprescindível para 

a constituição do sujeito. Lacan aborda a categoria do Outro para a formação do bebê que 

acabou de chegar ao mundo e este Outro não é apenas o adulto, mas as categorias simbólicas 

formadas no mundo material:  

 

Lacan propõe a categoria de Outro (com “o” maiúsculo) para designar não 

apenas o adulto próximo de que fala Freud mas também a ordem que este 
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adulto encarna para o ser recém-aparecido na cena de um mundo já humano, 

social e cultural, que, para simplificar nossa exposição, acompanharemos a 

sociedade e chamaremos de bebê, como fazem as teorias que tratam desse 

assunto. O Outro não é apenas, portanto, uma pessoa física, um adulto, por 

exemplo, que, pelas mesmas razões mencionadas antes em relação à 

nomeação do bebê, chamaremos de mãe, porquanto em nossas sociedades seja 

esta a categoria que designa a função de cuidar dos bebês e também toda uma 

ordem simbólica que a mãe introduz no seu ato de cuidar do bebê. (ELIA, 

2001, p. 40).  

 

 O sujeito fruto da raiz social é, portanto, “um ato de resposta, uma resposta dada em 

ato” (Elia, 2001, p. 46). Sujeito que está submetido as estruturas linguísticas do mundo, 

revelando a condição subjetiva presente nos sujeitos falantes. Nós somos sempre já sujeitos 

presos ao campo da linguagem e à ideologia, como afirmam Magalhães e Mariani (2010, p. 

405): “antes do nascimento, os seres sociais são submetidos à ação ideológica”. 

 Na Psicanálise há um assujeitamento do sujeito, pois este é interpelado pela ideologia. 

Pensado dessa forma, todo indivíduo é sempre já sujeito, estando inserido no plano social. O 

sujeito é barrado pela história e pela língua, a ideologia se faz presente em qualquer ato de 

linguagem, mas o sujeito não tem consciência desse assujeitamento. Pêcheux (1993), discorre 

sobre o Outro designado por Lacan, onde o inconsciente é o discurso do outro, e inconsciente 

e assujeitamento ideológico estão interligados, criando condições para o que se chama de 

condições ideológicas da reprodução/transformação das relações de produção. Assim, o sujeito 

é sempre causa de si mesmo, ainda que tente negar uma ideologia, isso não é possível, pois o 

sujeito é sempre já assujeitado e a ideia de sujeito total, completo, não existe, é uma ilusão. 

Pêcheux nomeia o efeito no qual o indivíduo é interpelado em sujeito de “ ‘efeito 

Münchhausen’, em memória do imortal barão que se elevava nos ares puxando-se pelos 

próprios cabelos” (PÊCHEUX, 2009, p. 144). O efeito Münchhausen é nomeado ironicamente 

por Pêcheux efeito sujeito, a ilusão subjetiva (MALDIDIER, 2003).  

Os discursos se relacionam com outros já produzidos, o sujeito é barrado pela ideologia, 

sendo assim, o interdiscurso tem relação com o grande Outro, nem tudo pode ser dito, pois 

existem interdições que não são nunca neutras e são permeadas pelas formações ideológicas e 

discursivas dentro das condições de produção do discurso. No discurso entre o evidente e o 

recoberto há sempre algo que escapa e transparece na forma de pistas, de indícios, cabendo ao 

analista compreender o sentido que está ali contido, como referenda Orlandi (2015, p. 90): “na 

AD o sujeito é o linguístico-histórico, constituído pelo esquecimento e pela ideologia”. 
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Segundo Authier-Revuz (1990), o discurso é atravessado pelo inconsciente e o sujeito 

não é uma entidade homogênea externa à linguagem. No sujeito e no discurso que este produz 

está presente o Outro. 

 

 

1.5 PARADIGMA INDICIÁRIO 

 

Após compreender que a ideologia é materializada pelo sujeito, passaremos a expor 

sobre o paradigma indiciário elaborado por Ginzburg (1989), que é o cuidadoso reconhecimento 

de uma realidade baseado em dados imperceptíveis. 

Tratando sobre o paradigma indiciário elaborado por Ginzburg, o autor tenta mostrar 

como no final do século XIX emergiu nas Ciências Sociais um modelo epistemológico (um 

paradigma), “a análise desse paradigma talvez possa ajudar sair dos incômodos da transposição 

entre ‘racionalismo’ e ‘irracionalismo’ (Ginzburg, 1989, p. 143). Este paradigma é baseado em 

dados imperceptíveis aos olhos da maioria.  

 Ginzburg (1989) afirma que essa raiz investigativa é muito antiga, por milênios o 

homem foi caçador, farejando, registrando e classificando pistas, transmitindo assim o 

patrimônio cognoscitivo, deixando seus registros em pinturas rupestres.  O paradigma indiciário 

foi usado para elaborar formas de controle social, como método antropométrico elaborado em 

1879 em Paris por Alphonse Bertillon “baseado em minuciosas medições do corpo, que 

convergiam para uma ficha pessoal” (Ginzburg, 1989, p. 173), um pequeno engano poderia 

gerar um erro judicial. Mas esse paradigma pode ser utilizado, como afirma Ginzburg (1989), 

para revelar as névoas da ideologia que camuflam a estrutura social como a do capitalismo. 

Para pensarmos a questão do sujeito, podemos refletir sobre o assujeitamento ideológico ao 

qual o sujeito é submetido e não se dá conta. 

 Pensar no lugar teórico da AD, é pensar na linguagem enquanto funcionamento e sua 

correlação com o histórico e o ideológico. Mariani e Medeiros (2013, p. 23), ao abordarem 

sobre o lugar da AD discorrem:  

 

A Análise de Discurso é uma disciplina de entremeio que está sempre 

retornando e reinvestigando seus fundamentos ao mesmo tempo em que sua 

reflexão desloca e reterritorializa conceitos vinculados aos campos teóricos 

com os quais dialoga: a linguística, mais especificamente a teoria da 

enunciação tomada de um ponto de vista não subjetivo; o materialismo 

histórico, enquanto teoria das formações sociais e suas transformações; e, 
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também, a psicanálise, base para se compreender o sujeito dividido, uma vez 

que o homem não é senhor de sua morada, como afirma Freud. 

 

 Assim, pensar o sujeito enquanto conceito e compreender que seu sentido tem ordem 

ideológica e esta ordem se realiza no ocultamento ideológico, não sendo perceptível para o 

próprio sujeito, nos faz pensar no paradigma indiciário entendendo os pormenores, os 

fenômenos não atingíveis para a maioria, os quais escapam, escancarando contradições. 

Pensando nosso corpus de análise, podemos indagar quais os dados ficam camuflados com a 

homologação da BNCC? Quais produções de sentidos permeiam a BNCC em relação ao estudo 

das relações etnicorraciais e que ficam recobertos no texto do documento? A Base apresenta 

uma ideia de unidade, na qual todos estudantes terão acesso ao mesmo conhecimento 

permeando um jogo de sentido e transparecendo uma noção de unidade, mas existe um 

assujeitamento ideológico nessa relação, já que está presente uma regulação de identidades 

nesse processo de conhecimento comum a todos. Ao tratarmos sobre o ensino da cultura afro-

brasileira e indígena, cabe analisarmos as interdições presentes nos discursos da BNCC. O jogo 

de sentido presente no viés de totalidade oculta antagonismos presentes dentro das políticas 

curriculares e mascara o paradoxo presente no sistema capitalista, conforme afirma Orlandi 

(2014, p.31) “vivemos no sistema capitalista, e a razão de que falam, é a razão capitalista, razão 

esta sujeita a muitas formas de contradição”. Na Base permeia o discurso de totalidade, de 

conhecimentos essenciais, porém entendemos o discurso como incompletude, recoberto de 

deslizamentos, de falhas, de silenciamentos. Pensar a totalidade na Base é entender seu caráter 

contraditório, nos quais escancaram contradições, pois nas políticas curriculares sempre haverá 

espaço para inclusão/exclusão de vozes e neste espaço polêmico e polissêmico é entendido que 

o discurso não fecha em si mesmo. Portanto a ideia de completude é uma falácia.  

Após localizarmos o dispositivo teórico metodológico utilizado na pesquisa, 

passaremos, no capítulo seguinte a abordar sobre a política pública educacional. 
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2. POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL 

 

Estranhem o que não for estranho. 

Tomem por inexplicável o habitual. 

Sintam-se perplexos ante o cotidiano. 

(Bertolt Brecht) 

 

  

 A movimentação para a produção da BNCC gerou muitas discussões e ainda gera depois 

da homologação. O termo base demarca o complemento do que é essencial para o contexto 

educacional, por isso transparece um ideal de novo com a presença também do autoritarismo 

no âmbito da educação, apagando várias bandeiras de luta. Embora haja muita imposição (no 

sentido do apagamento do sujeito-leitor, não levando em conta o deslize, o equívoco, ou seja, 

o apagamento da interpretação, voltaremos a essa discussão mais adiante) na Base, a forma 

como a ela é propagada (principalmente nas propagandas de governo), não provoca um 

estranhamento, pois permeia um modelo educacional gerando um novo momento na educação 

Nacional. Um novo momento ainda em aberto, considerando a recente aprovação da BNCC e 

considerando que o dizer é aberto e passível de outras interpretações, embora em documentos, 

leis, arquivos transpareçam a ideia de totalidade do discurso, consideramos a língua na AD, 

como heterogênea, opaca, permeada por contradições e deslizes. Hoje a BNCC é uma realidade 

e será traduzida em diversos contextos, por vezes em condições bastante adversas, supondo 

existir um único modelo correto de ver o mundo, que tenta apagar a diferença do outro.  

Nesta seção abordaremos sobre a constituição da política educacional, através da análise 

dos processos parafrásticos e polissêmicos e abordaremos sobre os antecedentes de luta do 

movimento negro até a implementação da obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira 

e indígena na rede de ensino. 

 

 

2.1 POLISSEMIA E PARÁFRASE DA POLÍTICA EDUCACIONAL  

 

 

 Buscando compreender o processo da configuração da política educacional no Brasil ao 

longo do tempo, analisaremos os processos polissêmicos e parafrásticos discursivos no que 

tange a sua constituição. Segundo Orlandi (2015, p. 34) “todo o funcionamento da linguagem 

se assenta na tensão entre processos parafrásticos e processos polissêmicos”. Entende-se por 
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paráfrase o que é mantido, aquilo que retorna aos mesmos espaços do dizer, é o já dito se 

configurando em formulações diferentes para o mesmo sentido; a polissemia por sua vez, é o 

campo do diferente, rompe com os processos de significação, abre o espaço para o equívoco e 

para a multiplicidade de sentidos. Paráfrase e a polissemia fazem o jogo da movimentação entre 

os sujeitos e os sentidos, entre o já dito e aquilo a se dizer.  Sobre esse jogo Orlandi (2015, p. 

36) afirma:  

 

Esse jogo entre paráfrase e polissemia atesta o confronto entre o simbólico e 

o político. Todo dizer é ideologicamente marcado. É na língua que a ideologia 

se materializa. Nas palavras dos sujeitos (...). Podemos agora, compreendendo 

a relação entre paráfrase e polissemia, dizer que, entre o mesmo e o diferente, 

o analista propõe compreender como o político e, o linguístico se inter-

relacionam na constituição dos sujeitos e na produção dos sentidos, 

ideologicamente assinalados.  

 

 A partir do entendimento da tensão entre paráfrase e polissemia veremos como se deu o 

marco institucional da educação no Brasil.  Vale salientar que não é nosso interesse, pensar este 

marco remetendo a ideia de origem, mas trazer algumas reflexões sobre o contexto educacional 

brasileiro. Ghiraldelli (2001) destaca que o marco pioneiro da educação institucional no Brasil, 

só ocorreu quase cinquenta anos após a chegada dos portugueses, foi quando o padre Manoel 

de Nóbrega, juntamente com outros jesuítas deram início a catequese dos indígenas 

(GHIRALDELLI, 2001). De acordo com o mesmo autor no período do Brasil Colônia, a 

educação passou por três fases distintas: predominância dos jesuítas; reformas do Marquês de 

Pombal e a chegada da corte para o Brasil.  

 Na primeira fase os jesuítas tinham controle sobre o ensino regular, organizaram e 

fundaram vários colégios, baseado no plano de estudos da Companhia de Jesus “que articulava 

um curso básico de Humanidades com um de Filosofia seguido por um de Teologia, sendo que 

tudo isto culminava com uma viagem de finalização de estudos na Europa” (GHIRALDELLI, 

2001, p. 14). Freitag (1979), afirma que os colégios e os seminários dos jesuítas eram espaços 

no qual se disseminava o cristianismo, a cultura europeia e por sua vez a ideologia dos 

colonizadores, com o objetivo de subjugar a população indígena e tornar dócil a população 

escravizada.  

 A segunda fase, se inicia quando o ministro do Estado em Portugal, Marques de Pombal 

realiza reformas em Portugal e suas colônias na tentativa de moldá-las ao mundo moderno e 

consequentemente expulsa a Companhia de Jesus, na tentativa de se aproximar dos ideais do 

Iluminismo. Começa então a desvinculação da educação de vertente religiosa:  
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Em ambos os países, ainda que a mão de obra para o ensino continuasse a ser 

aquela formada pelos jesuítas, nasceu o que, de certo modo, podemos chamar 

de ensino público; ou seja, um ensino mantido pelo Estado e voltado para a 

cidadania enquanto noção que se articularia ao Estado, e não mais um ensino 

atrelado a uma ordem religiosa que, de fato como denunciou Pombal estava 

tendo preponderância sobre o Estado. (GHIRALDELLI, 2001, p. 15). 

  

 Ghiraldelli destaca que na terceira fase, o ensino começa a modificar de forma mais 

efetiva no país. A Corte Portuguesa se instala no país sob escolta dos ingleses, pois em 1807 as 

tropas de Napoleão invadem Portugal. O autor ressalta que cursos profissionalizantes de nível 

médio, superior e militar são criados para ter uma semelhança com uma corte. Sabemos nesse 

período, que o ensino não se dirigia a todas as camadas da população, passávamos no país pelo 

período sombrio da escravidão. Dessa forma, a educação era destinada à elite. Com o retorno 

da corte à Portugal em 1821, um ano depois teremos a separação do Reino do Brasil ao Reino 

Unido de Portugal e em 1824 é outorgada a Constituição que especificaria um tópico 

direcionado à educação:  

 

Ela inspirava a ideia de um sistema nacional de educação. Ela discriminou que 

o Império deveria possuir escolas primárias, ginásios e universidades. 

Todavia, no plano prático, manteve-se o descompasso entre as necessidades e 

os objetivos propostos. Um sintoma disso foi a adoção do “método 

lancasteriano de ensino”11, pela Lei de outubro de 1827. Por tal método, o 

ensino acontecia por ajuda mútua entre alunos mais adiantados e alunos menos 

adiantados. Os alunos menos adiantados ficavam sob o comando de alunos-

monitores, e estes, por sua vez, eram chefiados por um inspetor de alunos (não 

necessariamente alguém com qualquer experiência com o magistério) que se 

mantinha em contato com o professor. Tal situação revelava, então, a 

insuficiência de professores e, é certo, de escolas e de uma organização 

mínima para a educação nacional. (GHIRALDELLI, 2001, p. 17). 

 

 O contexto da educação do período colonial e do império não contemplam um projeto 

educacional público. Segundo Freitag (1979) somente no início da República encontraremos os 

resquícios de uma política educacional estatal descentralizando a política educacional das mãos 

da Igreja. Essa perda do poder da Igreja se relaciona ao fortalecimento que o Estado vinha 

ganhando na sociedade política.  

 O fortalecimento e intervenção do Estado está atrelado as condições para seu 

funcionamento, no caso particular do Brasil o escravagismo, a colonização, o conservadorismo 

acabaram projetando o capitalismo tardio aqui desenvolvido. A falência do sistema colonial é 

estabelecida, porém a estrutura colonial continua presente nas relações da sociedade nacional, 

cujo liberalismo é concretizado através do regime patrimonialista e da escravidão. A 
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permanência da estrutura característica do passado e a falta de vislumbrar novos moldes para o 

futuro, acabou impondo o que Florestan Fernandes denominou de “Estado-amálgama”: 

 

Por ser amálgama, ele preencheu as funções mutuamente exclusivas e 

inconsistentes a que devia fazer face, entendendo a organização política e a 

ordem legal através do vazio histórico deixado pela economia colonial, pelo 

mandonismo e pela anomia social. À medida que se realizou, nesta direção, 

foi criando condições políticas ou culturais para a depuração paulatina dos 

ingredientes inconsistentes e conflitantes entre si. (FERNANDES, 1976, p. 

68).  

 

 Peroni (2001) ao abordar sobre a particularidade da formação do Estado nacional, coloca 

que a característica evidente do presente se baseia nas relações sociais de exploração e uma 

ideologia do favor, assim, camadas subalternas permanecem sendo manipuladas e ficam 

ausentes de cenários políticos. Mas a subalternização, não extingue a capacidade de disputas, 

os movimentos sociais, resistem levantando suas bandeiras de lutas, tensionando o Estado em 

busca de melhores condições (como é o caso do movimento negro que abordaremos mais à 

frente). Essa característica, somado a impossibilidade de romper com o passado, como já 

citamos anteriormente, projeta marcas ainda presentes no contexto atual.  

 A política educacional é demarcada pelo contexto político, econômico, social, estando 

presente nesse jogo as relações de poder. Saviani (2014) destaca que o obstáculo na política 

educacional brasileira está relacionado a descontinuidade e as várias reformas, como diz o 

autor, é uma “metáfora de zigue-zague e do pêndulo”. Podemos comparar esses dois processos 

destacados por Saviani (2014) com a polissemia e a paráfrase. A polissemia entendida como as 

recorrentes reformas no ensino, a multiplicidade de sentidos (zigue-zague) e a paráfrase gira 

em torno do mesmo movimento, o que é mantido, retornando a mesma zona de sentido. Isso é, 

gera uma descontinuidade nas políticas educacionais. Os processos parafrásticos e polissêmicos 

estão contidos no âmbito das políticas públicas educacionais, quando várias reformulações e 

reformas aparecem com caráter de novidade, mas retomam a espaços já ditos.  

 As descontinuidades nas políticas públicas educacionais e as mudanças que aparecem 

remetendo aos mesmos discursos passados, nos fazem pensar sobre a recente homologação da 

BNCC, essa discussão que faremos mais à frente. Agora abordaremos sobre o processo da 

obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e indígena na rede de ensino, fruto de anos 

de luta de movimentos sociais negro (no âmbito da educação, mais precisamente dos anos de 

1970 para cá).  
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2.2 A LUTA DO MOVIMENTO NEGRO: ANTECEDENTES DAS LEIS 10.639/03 e 

11.645/08 

 

 Estas marcas da colonização, escravização, conservadorismo, autoritarismo etc., estão 

presentes na estrutura social do Brasil e o contexto educacional não fica fora dessa conjuntura.  

Consideramos recente, a aprovação da lei que intitula obrigatório o ensino da cultura afro-

brasileira e indígena18 na rede de ensino. A aprovação das leis e a inserção dos conteúdos 

referente a história dos negros e indígenas é uma conquista após anos de luta. E é sobre esse 

processo que faremos uma breve explanação, não pretendemos aqui fazer um levantamento 

minucioso das lutas do Movimento Negro, mas destacaremos algumas ações desenvolvidas 

consideradas centrais para o debate desta exposição.  

Pereira (2011) salienta que antes do período “pós-abolição” a questão da educação de 

pessoas negras era uma temática relevante para as organizações negras deste país.  Essas 

organizações foram primordiais na luta contra o racismo e são suportes para os movimentos 

organizados “pós-abolição” e os movimentos contemporâneos19. O momento “pós-abolição” 

reestruturaria a sociedade e começaria uma luta ainda mais enfática dos negros e negras para a 

aquisição de direitos que o “pós-abolição” não deu. Segundo Fraga (2018, p. 351), esses 

momentos “projetaram nas elites do país o medo de que o fim da escravidão pudesse aprofundar 

conflitos que pusessem em questão as hierarquias e os lugares sociais raciais que alicerçavam 

a sociedade brasileira”. 

 As associações surgiram no final do século XIX e início do XX, demostrando o 

engajamento político dos negros e negras. Na Bahia temos um exemplo de associação que 

perdura até hoje, a Sociedade Protetora dos Desvaliados, fundada em 1832 em Salvador pelo 

ganhador Manoel Victor Serra, uma instituição de ajuda mútua, uma irmandade religiosa 

(ALBUQUERQUE; FILHO, 2006). Os mesmos autores, citam um outro exemplo de associação 

beneficente negra no Estado do Rio Grande do Sul, destacam: 

  

Com o mesmo propósito, e no rastro do declínio e destruição do escravismo, 

sociedades beneficentes negras surgiram nas décadas de 1880 e 1890 no Rio 

                                                           
18Vale lembrar que, após a mobilização dos movimentos indígenas, a Lei n.º11.645 de 10 de março de 2008 tornou 

ainda mais complexa a discussão sobre os currículos de História no Brasil ao alterar a Lei n.º9.394, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, de 20 de dezembro de 1996, já modificada pela Lei n.º10.639, de 9 de 

janeiro de 2003, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena”.(PEREIRA, 2011, p. 27). 
19 De acordo com Gomes (2018) a atuação histórica do Movimento Negro, tensionando e pressionando o Estado 

brasileiro e as esquerdas contribuiu para o avanço da construção de políticas de igualdade racial e de táticas de 

superação do racismo. 
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Grande do Sul, por exemplo. Eram associações que buscavam organizar a 

comunidade negra para o enfrentamento das questões que os novos tempos 

impunham. Foi no mundo do trabalho que esse tipo de organização e 

cooperação surgiu com mais força. A confluência entre militância negra e 

operária foi a marca das associações gaúchas. (ALBUQUERQUE; FILHO, 

2006, p. 256). 

 

 A formação dos quilombos, já era um espaço organizado para a permanência e 

sobrevivência da população negra. Várias organizações de resistência surgiram ao longo do 

percurso histórico. As associações de negros se organizavam, porém, não se tinha um meio de 

divulgação de suas demandas, atividades realizadas e suas reivindicações, surge assim a 

Imprensa Negra20, com jornais que buscavam abarcar as pautas da comunidade negra. Os 

jornais atuavam de forma informativa, combativa e seus organizadores entendiam a importância 

da educação para a população negra:  

 

O tom era militante e combativo. Os jornais negros buscavam tocar a 

comunidade negra no âmago. Por vezes a linguagem era de tal forma 

contundente que funcionava como uma espécie de crítica aos comportamentos 

no meio negro, considerados negativos à causa negra. Tinham os editores dos 

jornais negros, bem como outros militantes da época, o entendimento de que 

a libertação trazida pela lei de 1888, para se consolidar, exigia que todos 

fossem educados, isto é, frequentassem os bancos escolares. (GONÇALVES; 

SILVA, 2005, p. 191). 

 

 São exemplos dos jornais que circulavam no Rio Grande do Sul: Alvorada, Vanguarda, 

Cruzada, O Exemplo; em São Paulo: O brinco de Princesa Isabel, O Paulistano, O Alfinete, 

Treze de Maio, O Kosmos, entre outros. Em 1915 surge o Menelick em homenagem ao rei da 

Etiópia21.Sobre os jornais Moura ressalta: 

 

O primeiro jornal O Menelick, começou a circular em 1915. Em seguida: A 

Rua (1916), O Alfinete (1918), A Liberdade (1919), A Sentinela (1920), O 

Getulino e o Clarim d' Alvorada (1924) (Moura, 1989). Esta onda perdurou 

até 1963, quando foi fechado o Correio d' Ébano. Estes jornais possuíam como 

característica principal o fato de não se envolverem na cobertura dos grandes 

acontecimentos nacionais, os quais evitavam. Pois, tratava-se de "uma 

imprensa altamente setorizada nas suas informações e dirigida a um público 

específico". (MOURA, 2002, p. 71). 

 

 

                                                           
20Albuquerque e Filho (2006), destacam que desde a década de 1910 já existiam jornais escritos por negros. 
21. (ALBUQUERQUE; FILHO, 2006). 
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 Para Gomes (2018), a imprensa negra, traz uma ruptura do imaginário racista do final 

do século XIX e início do século XX, imaginário pautado no racismo científico que considerava 

a população negra inferior intelectualmente, os jornais ao mesmo tempo que informavam, 

tinham papel educativo e político.  

Em 1931 na rua da Liberdade, na cidade de São Paulo é fundada a Frente Negra 

Brasileira (FNB)22, a organização com cunho político possuía ambições eleitorais, auxiliando 

nas lutas pela posição do negro, mas sua finalidade era assegurar a inserção do negro no campo 

do trabalho, com a garantia dos direitos legais. Um ano após a criação da Frente Negra em São 

Paulo, é criada a Frente Negra na Bahia (1932), tendo como objetivo a alfabetização e a 

valorização da raça negra. De acordo com Cruz (2008, p. 48), na Frente Negra da Bahia “eram 

oferecidos curso primário, complementar, de música, datilografia e línguas”, a autora ainda 

destaca que havia uma forte presença feminina na organização de atividades recreativas e 

culturais, com a finalidade de enaltecer o orgulho racial. Com a instituição do Estado Novo em 

10 de novembro 1937, instaurado por Getúlio Vargas, a FNB foi desfeita. 

 Novas frentes de lutas foram criadas, no combate à violência e a discriminação racial 

no país. Um exemplo disso é o jornal O Quilombo (fundado em 9 de dezembro de 1948), criado 

por Abdias do Nascimento23. O jornal foi um diferencial, pois trabalhava a valorização do negro 

em várias instâncias: cultural (divulgou os trabalhos desenvolvidos pelo TEN, em suas mais 

diversas ações, entre 1948 e 1951), social, artística, política, econômica e educacional. A beleza 

negra era enaltecida, divulgava e valorizada as manifestações culturais, da mesma forma que 

era reivindicada a ascensão do negro por meio da educação. Sua circulação foi findada em 1950. 

Como destacamos anteriormente na citação de Moura (2002), com a instauração do Golpe 

Militar em (1964), foi fechado o último jornal negro em circulação e a imprensa negra somente 

volta a circular no país em 1970. Vale salientar a importância da aproximação de intelectuais 

(a exemplo de Guerreiro Ramos, Roger Bastide e Florestan Fernandes) e militantes negros por 

volta do final de 1940 e início de 1950, isso possibilitou a produção de conhecimento crítico 

referente a situação da população negra no Brasil. (GONÇALVES; SILVA, 2005). 

                                                           
22Em 1931 a Frente Negra Brasileira realiza na cidade de São Paulo um protesto mobilizando por volta de 100.000 

manifestantes. (MOURA, 1983). 
23Abdias do Nascimento (1914-2011), nasceu em Franca, São Paulo. Dramaturgo, poeta, ator, escritor, artista 

plástico, professor universitário, político, ativista dos direitos para a população negra, é um dos ícones mais 

importantes do movimento negro nacional e internacional. Foi um dos fundadores da Frente Negra Brasileira 

(1931); criou Teatro Experimental Negro – TEN (1945), fundou o Museu de Arte Negra e o Instituto de Pesquisas 

e Estudos Afro-Brasileiros (IPEAFRO), contribuindo também para a formação do Memorial Zumbi e Movimento 

Negro Unificado – MNU (1978), foi secretário de Defesa da Promoção das Populações Afro-Brasileiras do Rio de 

Janeiro, deputado federal pelo mesmo Estado em 1983 e senador da República em 1997, atuou em movimentos 

nacionais e internacionais. Um militante incansável na luta antirracista. 
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 De acordo com Albuquerque e Filho (2006), a partir de 1970, o regime militar se tornou 

mais rígido com o general Garrastazu Médici e a discussão sobre o racismo virou uma ação de 

subversão da ordem pública; nesse período o item cor era inexistente nas estatísticas nacionais, 

ele desapareceu do censo populacional (somente em 1980, o item cor volta a fazer parte do 

censo). 

 Podemos constatar nesse período uma tentativa de silenciamento das discussões raciais 

no país. O que havia te tão ameaçador nas vozes dos sujeitos que compunham esses 

movimentos, para um regime de governo calar vozes que denunciavam a desigualdade racial 

existente desde a formação do Brasil? Esses movimentos, tocavam em questões essenciais 

estabelecidas na sociedade brasileira, questões que revelavam as atrocidades do racismo 

provocada pelo longo processo de escravização e reivindicavam o lugar do negro/negra no 

contexto social, lutando pelos direitos da população negra.  

 O discurso vigente neste período se relaciona com as condições de produção e estas 

dependem do contexto sócio-histórico, ideológico. Assim, ao proferir um discurso, as palavras 

são carregadas de sentidos e mudam de sentido a depender das posições daqueles que a 

empregam, elas tiram seus sentidos das formações ideológicas que se inscrevem (ORLANDI, 

2015). A noção de FD é compreendida com aquilo que pode e dever ser dito em uma dada 

conjuntura e num contexto ditatorial nem tudo pode ser dito, muitos discursos ficam recobertos. 

Como os movimentos negro ao discutirem as questões raciais tocavam em pontos importantes 

e denunciavam a estrutura racial desigual presente na nação deste sua formação, houve uma 

censura ao calar os movimentos de luta. Conforme Orlandi (2007), a censura funciona ao lado 

da opressão, determinadas palavras são proibidas para proibirem determinados sentidos, a 

autora fala ainda “A censura estabelece um jogo de relações de força pelo qual ela configura, 

de forma localizada, o que, do dizível, não deve (não pode) ser dito quando o sujeito fala”. 

(ORLANDI, 2007, p. 77). 

 Continuando nosso diálogo sobre as frentes de luta do movimento negro, destacamos a 

importância do Teatro Experimental do Negro –TEN24 para contestar a discriminação racial e 

                                                           
24 Idealizado, fundado e dirigido por Abdias do Nascimento, o TEN surge a partir da interpretação da peça O 

Imperador Jones do dramaturgo Eugene O’Neill em Lima – Peru (1941). Abdias do Nascimento ao assistir à peça, 

fica chocado pelo fato do herói ser representado por um ator branco pintado de preto, isso o fez pensar sobre a 

condição do negro no Brasil e qual papel era relegado para este, nos raros momentos em que era representado, 

sobrando assim, o lugar do pitoresco, do caricatural, do ridicularizado, como Abdias enfatizou: “Naquela noite em 

Lima, essa constatação melancólica exigiu de mim uma resolução no sentido de fazer alguma coisa para ajudar a 

erradicar o absurdo que isso significava para o negro e os prejuízos de ordem cultural para o meu país” 

(NASCIMENTO, 2004, p. 210). 
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valorizar o negro no teatro propondo a criação de uma nova dramaturgia. Nas palavras de 

Abdias do Nascimento: 

 

o Teatro Experimental do Negro, ou TEN, que se propunha a resgatar, no 

Brasil, os valores a pessoa humana e da cultura negro-africana, degradados e 

negados por uma sociedade dominante que, desde os tempos da colônia, 

portava a bagagem mental de sua formação metropolitana europeia, imbuída 

de conceitos pseudo-científicos sobre a inferioridade da raça negra. Propunha-

se o TEN a trabalhar pela valorização social do negro no Brasil, através da 

educação, da cultura e da arte. (NASCIMENTO, 2004, p. 210).  

 

 Os primeiros participantes do TEN foram alfabetizados, as ações realizadas no TEN 

possibilitavam a reflexão do negro no cenário do contexto nacional, com isso, através da 

utilização da educação e da arte se desenvolvia a proposta a valorização social do negro.  O 

curso de alfabetização do TEN teve por volta de seiscentas pessoas inscritas entre homens e 

mulheres, era também oferecido o curso de iniciação à cultura geral e as primeiras noções de 

teatro e interpretação. (NASCIMENTO, 2004). Entre as ações desenvolvidas pelo TEN, 

destacam-se a organização do Comitê Democrático Afro-Brasileiro, com atuação em nível 

político na busca de melhoria da qualidade de vida para a população negra; o TEN foi 

fundamental na organização da Convenção do Negro Brasileiro (1949) e do I Congresso do 

negro brasileiro (1950). Suas ações foram interrompidas em razão da política de perseguição 

que se instaurara com o regime militar, Abdias do Nascimento é exilado, continuando seu 

trabalho em outros países. No ano de 1954 é fundada a Associação Cultural do Negro (ACN), 

promovendo atividades com o objetivo de abordar o papel do negro na construção da história 

do Brasil25. 

O período das décadas de 1960 e 1970, houve diversas transformações pelo mundo em 

seus variados âmbitos: cultural, político, comportamental. Estavam sendo organizados 

movimentos estudantis e feministas, os movimentos negros norte-americanos estavam em 

efervescência em busca dos direitos civis e políticos, lutava-se pela independência em vários 

países africanos, no Brasil imperava a repressão da ditadura militar. A repressão era grande e 

em virtude disso organizações negras tiveram suas entidades transformadas em organizações 

culturais e de lazer. (ALBUQUERQUE e FILHO, 2006). 

Em 07 de julho de 1978 é formado o Movimento Negro Unificado Contra a 

Discriminação Étnico-Racial (MUCDR), que depois viera ser denominado apenas como 

                                                           
25A associação foi criada em 1954 em resposta ao fato de nenhum negro ter sido indicado como importante para a 

formação da cidade de São Paulo. (Pereira, 2011, p.35). 
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Movimento Negro Unificado (MNU). Segundo Guimarães (2001), na agenda política do MNU, 

centrava-se três pontos principais: 

 

(a) a denúncia do racismo, da discriminação racial e do preconceito de que 

eram vítimas os negros brasileiros; (b) a denúncia do mito da democracia 

racial, como ideologia que impedia a ação anti-racista; (c) a busca de 

construção de uma identidade racial positiva: através do afro-centrismo e do 

quilombismo, que procuram resgatar a herança africana no Brasil (invenção 

de uma cultura negra). (GUIMARÃES, 2001, p.157).  

 

O movimento foi importante na contestação da ideia que era propagada a democracia 

racial no Brasil, essa ideia difundida ocultava as marcas tão profundas da desigualdade racial. 

Sobre o MNU, Cunha Junior salienta: 

 

"O movimento negro é uma organização política que cumpre o papel de 

explicar a contradição racial no cenário brasileiro" Assim, o movimento negro 

também é “uma forma de organização social para a luta dos afro-brasileiros e 

procura articular o desenvolvimento da democracia e da cidadania da 

sociedade brasileira, de formação de cidadãos conscientes e combatedores das 

desigualdades sociais e raciais”. (CUNHA JÚNIOR: 1992, p. 120). 

 

A militância negra no Brasil sofreu influência das organizações negras norte-

americanas, como o movimento Black Power. O surgimento do MNU em plena ditadura militar, 

representa um marco de referência histórica na luta contra a discriminação racial no país, além 

de redimensionar a militância política. 

O movimento de mulheres negras foi importante para chamar atenção para existência 

diferenciada de como a discriminação racial afeta homens e mulheres negras. A pioneira a 

chamar atenção para essa especificidade foi Lélia Gonzalez26 que destacava a importância da 

organização de mulheres negras em espaço de reflexão e luta. 

Com a proximidade do Centenário da Abolição (1988), aumentou o debate sobre a 

educação dos negros, a militância passa a questionar com mais rigor a versão “oficial” da dita 

abolição. Em 1988 o MNU formula a Carta de Princípios, pontuando suas bandeiras de luta:  

 

                                                           
26 Lélia Gonzalez (1935-1994), nascida em Belo Horizonte – MG. Graduada em História e Filosofia, mestre em 

Comunicação Social e doutora em Antropologia Política. Atuou como professora de Cultura Brasileira na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, coordenou o departamento de Sociologia e Política. Fez parte 

do grupo de fundadores do MNU, do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras - IPCN, do Coletivo de Mulheres 

Negras N'Zinga e o Olodum. Atuou no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), entre 1985 a 1989. 

Foi candidata a deputada federal, elegendo-se primeira suplente, nas eleições de 1986, candidatou-se a deputada 

estadual, sendo novamente eleita suplente. Foi militante combativa da causa feminista, mais particularmente da 

mulher negra. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Olodum
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conselho_Nacional_dos_Direitos_da_Mulher&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985
https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputada_federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/1986
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputada_estadual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputada_estadual
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Nós, membros da população negra brasileira – entendendo como negro todo 

aquele que possui na cor da pele, no rosto ou nos cabelos, sinais característicos 

dessa raça –, reunidos em Assembleia Nacional, convencidos da existência de 

discriminação racial, marginalização racial, [...] mito da democracia racial, 

resolvemos juntar nossas forças e lutar pela defesa do povo negro em todos os 

aspectos [...]; por maiores oportunidades de emprego; melhor assistência à 

saúde, à educação, à habitação; pela reavaliação do papel do negro na história 

do Brasil; valorização da cultura negra [...]; extinção de todas as formas de 

perseguição [...], e considerando enfim que nossa luta de libertação deve ser 

somente dirigida por nós, queremos uma nova sociedade onde todos realmente 

participem, [...] nos solidarizamos com toda e qualquer luta reivindicativa dos 

setores populares da sociedade brasileira [...] e com a luta internacional contra 

o racismo. Por uma autêntica democracia racial! Pela libertação do povo 

negro! (MNU, 1988, p. 19). 

 

 

 A década de 1980 foi muito importante para o movimento negro, sobretudo com a 

abertura de democratização política, as frentes de luta do movimento negro contribuíram para 

algumas conquistas de base legal, como a CF/1988 que prevê o racismo como crime 

inafiançável. No ano seguinte Carlos Alberto Caó de Oliveira elabora a Lei 7.716/89 que ficou 

conhecida como Lei Caó, essa lei passa a definir as práticas do racismo e revoga a Lei 1.390/51 

(Lei Afonso Arinos)27. 

 Gonçalves e Silva (2005), destacam que a situação educacional dos negros brasileiros 

está alicerçada em dois eixos nos quais foram estruturadas: a exclusão (século XIX) e do 

abandono (século XX). Se ao longo desse percurso histórico de luta e enfrentamento do 

movimento negro, podemos constatar o processo de exclusão e abandono do negro na 

sociedade, o contexto educacional não fica de fora dessa de invisibilidade da população negra.  

Um exemplo é que em 1987, entidades negras contestavam a representação do negro nos livros 

didáticos e cobravam medidas mais contundentes de combate ao racismo (GONÇALVES; 

SILVA, 2005).  

 Segundo Gomes (2018) o Movimento Negro é um educador, pois traz o questionamento 

sobre o racismo no Brasil, ressignifica e politiza a raça numa perspectiva emancipatória e não 

inferiorizante, ao fazer isso o movimento questiona a história do país e as construções negativas 

sobre a história e legado da população negra e “interpela afirmativamente a raça como 

construção social; coloca em xeque o mito da democracia racial” (GOMES, 2018, p. 22). 

                                                           
27A Lei Afonso Arinos, é o primeiro código penal brasileiro que inclui o preconceito por raça. A Lei previa como 

crime a negação do acesso de alguém em serviços e empregos públicos por cousa da cor da pele.  Essa Lei recebeu 

várias críticas por conta da sua ineficácia, pois a Lei nunca combateu de fato o racismo. 
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 Em 1995 em virtude dos trezentos da morte de Zumbi dos Palmares28 o Movimento 

Negro organiza uma articulação ímpar e chega até Brasília com o movimento da Marcha de 

Zumbi dos Palmares, organizações de todo o Brasil chegam pela primeira vez numa sessão 

solene do Congresso para serem ouvidos e reivindicarem suas pautas, cobrando inclusive uma 

reparação história dos negros diante das atrocidades do período escravocrata. O governo 

brasileiro institui pela primeira vez uma comissão interministerial com a participação dos 

negros para se desenvolver políticas públicas de valorização da população negra em vários 

aspectos da cidadania.  

 A luta incansável do movimento negro por melhores condições de vida da população 

negra, sempre estiveram presentes na ordem do dia. A obrigatoriedade do ensino da cultura 

afro-brasileira e indígena na rede de ensino foi uma conquista após anos de luta, é sobre isso 

que passaremos abordar a partir de agora. 

 

 

2.3. OBRIGATORIEDADE DO ENSINO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E 

INDÍGENA NA REDE DE ENSINO: UMA REAVALIAÇÃO DA HISTÓRIA DO BRASIL 

 

 

A Educação não é um processo alheio aos anseios e lutas sociais. Um exemplo disso é 

a alteração da LDB 9194/96, após anos de luta do Movimento Negro se institui a 

obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira na rede de ensino. A alteração 

da Lei é fruto de uma luta social, como destaca Pereira (2011), em 1978 na “Carta de Princípios” 

elaborada pelo Movimento Negro Unificado (MNU) já propunha reconsiderar a presença do 

negro na história do Brasil como também a valorização da sua cultura.  Silva (2007, p. 499) 

destaca: 

 

Mas, os legisladores da educação e o Ministério da Educação, cada vez mais 

sensíveis às denúncias e propostas do Movimento Negro, avançaram. 

Formularam e têm tomado providências para implantar e acompanhar a 

execução da importante política curricular estabelecida pela Lei 10.639/2003, 

devidamente interpretada e orientada pelo Parecer CNE/CP 003/2004 

                                                           
28 A construção do olhar o negro de forma pejorativa e inferior, silenciaram narrativas dos heróis negros que 

lutaram contra a escravidão e a opressão racial, conforme Carneiro (2011, p. 103) menciona: “Lembro-me das 

incontáveis vezes em que a palavra ‘zumbi’ era usada na minha infância para assustar as crianças travessas. E é 

admirável como de lá para cá a palavra vem sendo ressignificada. Tornou-se nome próprio, tendo por sobrenome 

o território, Palmares, símbolo da resistência dos negros à escravidão. O ‘morto-vivo’ levado para o imaginário 

popular por meio das versões oficialescas sobre a escravidão dá lugar ao escravo rebelde e libertário, que exige o 

seu lugar na história e, ao fazê-lo, revela outra narrativa” 
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(BRASIL, 2004a) e Resolução CNE/CP 001/2004 (BRASIL, 2004b), [...], 

bem como por instruções legais formuladas por sistemas de ensino municipal 

ou estadual. É importante também lembrar que, desde 1988, leis municipais e 

estaduais, determinaram o ensino de História e cultura Afro brasileira e 

africana. É o caso, por exemplo, dos municípios de Santa Cruz do Sul/RS, de 

Florianópolis, Aracaju, Belém, São Paulo. 

  

 A implementação da política curricular estabelecida através da Lei 10.639/2003, 

sancionada em 09 de janeiro de 2003 pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e 

posteriormente do parecer 003/2004 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnicos Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, traz um questionamento do currículo “oficial” e a necessidade de repensar a 

organização curricular através de perspectivas descolonizadoras. Uma medida anterior a Lei 

10.639/2003, aconteceu na Bahia, conforme nos aponta Guimarães (2001, p 158): “em 1983, a 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia regulamenta a inclusão da disciplina ‘Introdução 

aos Estudos Africanos’ nos currículos escolares das escolas públicas de primeiro e segundo 

graus. 

Gomes (2012, p. 100), ao versar sobre a obrigatoriedade do Ensino da História da África 

e das culturas afro-brasileiras ressalta:  

 

É nesse contexto que se encontra a demanda curricular de introdução 

obrigatória do ensino de História da África e das culturas afro-brasileiras nas 

escolas da educação básica. Ela exige mudança de práticas e descolonização 

dos currículos da educação básica e superior em relação à África e aos afro-

brasileiros. Mudanças de representação e de práticas. Exige questionamento 

dos lugares de poder. Indaga a relação entre direitos e privilégios arraigada 

em nossa cultura política e educacional, em nossas escolas e na própria 

universidade. 

 

 Em pouco mais de meio milênio de história do Brasil, cerca de 70% dela é marcada por 

longos séculos de escravidão. Após a “abolição” da escravatura em 1888, a escravização da 

população negra não deixou de existir da noite para o dia, mas se perpetuou por longos anos na 

trajetória do país. O resultado desse processo escravocrata, colonizador, coronelista está 

marcado em nossa sociedade até os dias de hoje. A importância da implementação da lei traz à 

tona a necessidade de reflexão sobre a discriminação racial e contesta o currículo “oficial”, com 

objetivo de redimensionarmos nosso olhar e pensar a produção do conhecimento pelo viés da 

descolonização.  

A história dos negros e indígenas no Brasil é marcada por um contexto de luta e 

resistência contra a escravidão e opressão.  
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Desde os anos de 1970 o movimento negro reivindicava a inclusão da história do negro 

no currículo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PNCs) já apontavam a forma genérica 

como a questão racial era abordada, como “pluralidade cultural”, conforme consta entre os 

objetivos do Ensino Fundamental do terceiro e quarto ciclos: “conhecer e valorizar a 

pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de 

outros povos e nações” (PCNs, 1988, p. 55, grifo nosso). 

Mas somente em 2003 é instituída a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-

brasileira e africana e mais tarde ainda em 200829 a temática indígena é contemplada.  

Segundo Gonçalves e Silva (2005), o movimento negro durante a década de 1980 se 

envolveu com as questões da democratização do ensino e dividem a década em duas fases: 

primeira fase – as organizações se mobilizam para denunciar o racismo e a ideologia escolar 

dominante; segunda fase – as entidades substituem aos poucos as denúncias por ações mais 

sólidas, essas ações adentram a década de 1990.  

É no início do século XXI que as reivindicações do movimento negro passam a ser 

abarcadas e o campo da educação e começa a pontuar o negro, isso após anos de luta. A partir 

dos anos 2000 o Estado assume iniciativas voltadas principalmente para o campo da educação. 

Destacamos algumas: 

 

o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana (2009); a inserção da questão étnico-racial, entre as 

outras expressões da diversidade, no documento final da Conferência 

Nacional da Educação Básica (Conae), em 2010 e 2014; a  inserção, mesmo 

que de forma transversal e dispersa, da questão étnico-racial e quilombola nas 

estratégias do projeto do Plano Nacional de Educação (PNE);  a Lei Federal 

12.288 de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial; a aprovação do 

princípio constitucional da ação afirmativa pelo Supremo Tribunal Federal, 

no dia 26 de abril de 2012; a sanção pela presidenta da República Dilma 

Rousseff, da Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre cotas 

sociais e raciais para o ingresso nas universidades federais e nas instituições 

federais de ensino técnico de Nível Médio; a aprovação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola – Parecer 

CNE/CEB 16/12 e Resolução CNE/CEB 08/12 pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE);  e a sanção da Lei 12.990, de 09 de junho de 2014, que 

reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para o 

provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da 

administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das 

                                                           
29Pereira (2011, p. 27), salienta: “Vale lembrar que, após a mobilização dos movimentos indígenas, a Lei 11.645 

de 10 de março de 2008 no tornou ainda mais complexa a discussão sobre os currículos de História no Brasil ao 

alterar a Lei 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, de 20 de dezembro de 1996, já 

modificada pela Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 
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empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela 

União. (GOMES, 2018, p. 37).  

 

O Movimento Negro ao trazer essa confrontação histórica através da trajetória de luta 

pela resistência em busca da existência, nos auxilia a pensar alternativas ante os retrocessos que 

nos assolam em tão pouco tempo. Estamos perplexos ante perdas de direitos conquistados 

arduamente através da luta dos movimentos sociais. Gomes (2018) enfatiza o caráter 

emancipatório, reivindicativo e afirmativo do Movimento Negro, características que 

ultrapassam gerações e constroem outras formas de organizações políticas, revelando assim a 

construção de um projeto educativo reinventando formas de resistências e luta coletiva. Os 

conhecimentos e estratégias presentes nas práticas sociais podem nos apontar caminhos que nos 

auxiliem nas reflexões e práticas educacionais.  

Após todo esse cenário de luta e confrontação de questionar o currículo oficial 

educacional, cabe pensarmos como essa discussão está sendo realizada na base. Esse é o debate 

que faremos no capítulo seguinte, buscando analisar os discursos presentes na BNCC referente 

ao ensino da cultura afro-brasileira e indígena. Ao lermos documentos, leis, arquivos, 

compreendemos que o sentido está sempre em aberto, o sujeito está sempre à deriva, pois é 

ilusório pensar num postulado totalmente controlado. O próprio termo “Base”, nos causa uma 

estranheza, uma “Base” curricular educacional, define essencialmente os conteúdos que os 

estudantes brasileiros devem apreender? Contempla realmente tudo que é fundamental? Nossa 

linha teórica metodológica utilizada para esta pesquisa, já nos mostra que não, pois ao 

trabalharmos com a leitura, levamos em consideração o efeito da objetividade (deslize, 

equívoco, ideologia) (ORLANDI, 2007). 

Como afirma Authier-Revuz (1990, p.28): “sempre sob as palavras, ‘outras palavras’ 

são ditas... a análise pode tentar recuperar os indícios da ‘pontuação do inconsciente’”. São 

esses indícios que buscamos fazer em nosso corpus de análise. 
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3. CONFLUÊNCIA ENTRE O PRESSUPOSTO TEÓRICO E A PESQUISA 

 

 

Resta saber como o presente será inventado nas narrativas sobre o passado, 

e como os projetos de futuro poderão delinear uma nação mais igual e 

cidadã. 

(Flávio dos Santos Gomes e Lilia Moritz Schwarcz, 2018, p. 17). 

 

 

 

 A invisibilidade da história de negros e indígenas perpassa séculos, não obstante a desigualdade, 

exclusão ultrapassa gerações e gerações, o que estamos fazendo no presente para resgatar a história do 

passado e para que no futuro tenhamos uma sociedade mais igualitária, equitativa sobretudo para a 

população ao qual foi relegada a processos discriminatórios de exclusão social? Traremos neste 

capítulo os seguintes tópicos: 3.1 As lutas pela BNCC no Conselho Nacional de Educação 

(CNE), será exposto o panorama da movimentação para a formulação da base; 3.1.1 

Posicionamento da ANPEd frente à homologação da BNCC; 3.2 A base enquanto patamar 

comum de aprendizagens, abordaremos como a aprendizagem é entendida no documento e 3.3 

relações interétnicas em entremeio com a BNCC, apresentaremos os recortes dos discursos 

sobre as relações interétnicas contidos na base.  

 

3.1 LUTAS PELA BNCC NO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CNE) 

 

 Em abril de 2017 é encaminhado ao Ministério da Educação (MEC), a terceira versão 

da BNCC, referente à Educação Infantil e Ensino Fundamental. O Conselho Nacional de 

Educação (CNE) institui pela Portaria CNE/CP nº 11/2014 uma Comissão Bicameral para 

iniciar a discussão sobre o tema da BNCC.  Apesar da homologação da BNCC, ser efetivada 

em 2017, documentos anteriores já previam a sua constituição. Encontraremos na Constituição 

Federal (CF) de 1988: “Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 

de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais”; no artigo 26 da LDB: 

 

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

ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e dos educandos.  
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e nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) embasamentos que já previam a confecção de 

uma base para a educação básica, como ressalta o artigo 14 das DCNs:  

 

Artigo14. A base nacional comum na Educação Básica constitui-se de 

conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas 

políticas públicas e gerados nas instituições produtoras do conhecimento 

científico e tecnológico; no mundo do trabalho; no desenvolvimento das 

linguagens; nas atividades desportivas e corporais; na produção artística; nas 

formas diversas de exercício da cidadania; e nos movimentos sociais. 

 

O movimento para o processo de produção da BNCC inicia-se no governo da presidenta 

Dilma Rousseff, no segundo semestre de 2015. Segundo Lopes (2017), vários profissionais da 

educação participaram da preparação para o documento da Base, dentre eles, professores da 

Educação Básica e do Ensino Superior, das mais diversas áreas; o Conselho Nacional dos 

Secretários de Educação (CONSED); a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação 

(UNDIME); Fórum Nacional do Diretores/as de Faculdades de Educação (FORUMDIR); 

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) e outras 

organizações como o Movimento pela Base Nacional Comum, instituições privadas da classe 

empresarial, dentre elas: o Grupo Roberto Marinho, a Fundação Lemman e o Banco Itaú. 

 Com o impedimento da presidenta Dilma Rousseff, e a chegada do vice-presidente 

ilegítimo Michel Temer30, o MEC passou por uma nova configuração administrativa e política. 

De acordo com Aguiar (2018), no CNE formou-se um polo de resistência contrário a política 

de verticalização do MEC que não abrangia os objetivos da gestão democrática, resultando na 

efetivação do Pedido de Vistas ao Parecer e à Resolução da BNCC, para assim, registrar o 

pedido histórico dos acontecimentos. O Pedido de Vistas foi solicitado por três conselheiras do 

CNE: Aurina Oliveira Santana, Malvina Tuttman e Márcia Angêla Aguiar, no dia 15 de 

dezembro de 2017, na qual declararam-se contrárias à Sessão Deliberativa do Conselho Pleno, 

ocorrida em 07 de dezembro de 2017. As conselheiras julgaram que a conclusão da BNCC foi 

                                                           
30 Concordamos com Nilma Lino Gomes ao destacar que: “Em 31/08/2016 o Senado Federal aprovou, numa 

votação em plenário, o impeachment da primeira mulher eleita presidenta no Brasil, Dilma Rousseff. A aprovação 

aconteceu mesmo sem a comprovação de que a então presidenta tivesse cometido crime de responsabilidade fiscal, 

única possibilidade constitucional para se interromper um mandato presidencial no Brasil. Dessa irregularidade 

política e jurídica, assumiu o Poder Executivo um governo considerado ilegítimo, que passou a implementar, em 

articulação com a ala conservadora do Congresso Nacional, uma série de retrocessos nas políticas sociais e nos 

direitos trabalhistas conquistados pela população brasileira deste o século XX. O país passou a viver tempos duros 

de realinhamento da política capitalista e neoliberal, apoiado pela grande mídia, empresários ruralistas e setores 

do judiciário. A esse processo nomeamos Golpe de Estado: parlamentar, midiático, jurídico, de classe, gênero, 

raça, e com orientação heteronormativa. Iniciativas políticas semelhantes têm acontecido em outros países da 

América Latina, cujo poder central estava nas mãos de grupos mais à esquerda que primavam pela implementação 

de políticas sociais e de combate à pobreza, e se recusavam a realizar as medidas de austeridade econômica 

impostas pelo capitalismo internacional”. (GOMES, 2018, p. 16). 
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realizada de maneira apressada, excluindo por exemplo, a modalidade do Ensino Médio e a 

existência de questionamentos que necessitavam de melhor aprofundamento do CNE. Aguiar 

(2018) destaca a declaração de voto exposto no pedido de vistas da conselheira Márcia Ângela 

Aguiar (presidente da Comissão Bicameral da BNCC): 

 

Declaro meu voto contrário ao Parecer referente à Base Nacional Comum 

Curricular(BNCC) apresentado pelos Conselheiros Relatores da Comissão 

Bicameral da BNCC, José Francisco Soares e Joaquim José Soares Neto, 

alegando que o mesmo rompe com o princípio conceitual de Educação Básica 

ao excluir a etapa do Ensino Médio e minimizar a modalidade EJA, e a 

especificidade da educação no campo; desrespeita o princípio do pluralismo 

proposto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); fere o 

princípio de valorização das experiências extra escolares; afronta o princípio 

da gestão democrática das escolas públicas; atenta contra a organicidade da 

Educação Básica necessária à existência de um Sistema Nacional de Educação 

(SNE). Declaro, ainda, que o Conselho Nacional de Educação, ao aprovar o 

Anexo (documento - 3ª versão da BNCC) apresentado pelo Ministério da 

Educação, com lacunas e incompletudes, abdica do seu papel como órgão de 

Estado; fragiliza a formação integral dos estudantes, além de ferir a autonomia 

dos profissionais da Educação. Isto posto, reitero meu voto contrário à 

aprovação da Base Nacional Comum Curricular nos termos dos Parecer, 

Resolução e Anexos apresentados pelos Conselheiros Relatores. (AGUIAR, 

2018, p. 21).  

 

 No contexto de elaboração, a BNCC passou por três versões e posteriormente a 

Comissão Bicameral encaminhou para o MEC um documento denominado: “Questões e 

proposições complementares ao Ministério da Educação”, com 10 itens de questões e 

proposições. A primeira versão foi submetida à consulta pública, por meio eletrônico, obtendo 

cerca de 120 mil contribuições de profissionais da educação das mais diversas áreas e níveis, 

no qual foi elaborada a segunda versão. O viés da consulta pública, transparece uma ideia de 

participação, democratização e diversidade, porém não há informação de como os dados 

referentes as contribuições foram sistematizados e selecionados para a elaboração da segunda 

versão. Na segunda versão, foram realizados seminários públicos nas cinco regiões do país, 

onde as propostas eram expostas por componentes curriculares e as pessoas concordavam ou 

discordavam. Segundo Aguiar (2018), a metodologia de participação se repetiu. O MEC com a 

formação de um Grupo Gestor, definiu as contribuições que seriam escolhidas, surgindo a 

terceira versão da base, de forma centralizadora, vertical e linear. Vale destacar o 

posicionamento contrário de algumas associações acadêmicas referente a BNCC:  

 

Associações acadêmicas, tais como a Associação Nacional de Pós-graduação 

e Pesquisa em Educação (ANPEd), a Associação Brasileira de Currículo 



46 
 

(ABdC) e a Associação Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências 

(ABRAPEC), protagonizaram movimentos críticos a essa política, ainda que 

eventuais pronunciamentos favoráveis à BNCC tenham sido expressos por 

pesquisadores em Educação, de forma isolada. Alguns desses pesquisadores, 

inclusive, participaram diretamente da produção da BNCC. (CUNHA; 

LOPES, 2017, p.23).  

 

 A Comissão Permanente de Formação de Professores da Universidade Estadual de 

Campinas - CPFP/Unicamp (conforme anexo 1), formulou em 2017 uma manifestação sobre a 

finalização da BNCC, expondo algumas preocupações, ponderações e posicionamentos. No 

corpo da manifestação os professores frisam que a elaboração da base para a educação não deve 

ficar a cargo dos interesses de pequenos grupos:  

 

o processo de construção de uma Base não pode estar atrelado a, nem ser 

expressão de interesses de pequenos grupos ou de corporações que vêm 

historicamente tratando a educação e as respectivas reformas educacionais 

segundo interesses alheios à própria educação e ao desenvolvimento dos 

sujeitos/cidadãos. (CPFP/Unicamp, 2017, p. 1). 

 

 Na manifestação os professores argumentam a forma aligeirada como algumas organizações 

(CONSED, UNDIME, Movimento Pela Base Comum), divulgaram o Guia de Implementação da 

BNCC31, antes mesmo da avaliação,  das análises e das considerações do CNE, segundo os professores: 

“parece revelar um assédio articulado que tem tanto limitado a função do Conselho Nacional 

de Educação, como ameaçado a autoridade de organismos democrática e historicamente 

constituídos para legitimar e sustentar as políticas públicas em educação no país”. 

(CPFP/Unicamp, 2017, p. 2). 

 A CPFP/Unicamp indica também o interesse de instituições privadas no processo de 

formulação da Base e o alinhamento a avaliações internacionais, o que reforça a 

homogeneização da educação e da avalição. 

 No dia 29 de junho de 2018, Cesar Callegari presidente da Comissão Bicameral do CNE 

encarregada da BNCC, emitiu uma carta aos conselheiros do Conselho Nacional de Educação, 

informando seu afastamento do cargo. Na carta, Callegari expõe seu voto favorável à aprovação 

do documento, entendendo que o resultado final da Base contém mais qualidades que defeito. 

Ele chama a atenção quanto a tentativa de reduzir o documento a um currículo único e mínimo 

e em sua percepção já está lentamente acontecendo. Assim ele frisa que o CNE deve ser 

vigilante contra essas tentativas. Quanto a BNCC referente ao Ensino Médio, Callegari, tece 

                                                           
31Conforme consta no link: http://www.consed.org.br/portal/noticia/belo-horizonte-recebe-secretarios-de-

educacao-de-todo-o-pais 
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algumas críticas, como: a separação do Ensino Médio do conjunto da BNCC da educação 

básica; a não separação da discussão da BNCC e da Medida Provisória da reforma do ensino 

médio; a exceção de conteúdos de língua portuguesa e matemática e o desaparecimento das 

demais disciplinas, cujos conteúdos ficam diluídos em áreas do conhecimento; a abertura para 

que o ensino médio seja oferecido a distância; a Lei nº 13.415 de 16/02/201732 permite que os 

recursos da escola pública passem a ser compartilhados por instituições privadas, dentre outras 

críticas levantadas por Callegari. O presidente ao expor suas posições, encerra pronunciando 

que para ocupar a presidência de um colegiado é necessário um esforço de imparcialidade e ele 

já não pode mais oferecer, por isso comunica seu afastamento do cargo33. (Ver anexo 2). O 

pronunciamento do presidente Callegari, é emitido apenas após seu afastamento, como já 

abordamos, o discurso se relaciona com suas condições de produção, o discurso é efeito de 

sentidos entre os interlocutores Pêcheux (2010) e “os agentes do discurso podem ocupar 

posições diferentes e mesmo polêmicas, dentro de formações discursivas distintas” 

(ORLANDI, 1984, p. 12). 

 A BNCC ao apresentar o viés de proposta de currículo nacional, se apresenta como um 

conhecimento “oficial” no ensino da educação básica, sem levar em consideração a diferença 

característica do fazer educativo e é no contexto do pós golpe que isso fica ainda mais evidente: 

 

Mas é no contexto pós-golpe que as políticas públicas educacionais 

abandonaram suas contradições explícitas e se apresentaram pautadas, de 

forma cristalina, no tecnicismo e gerencialismo de caráter meritocrático e 

excludente, tendo os discursos de liberdade de escolha e de igualdade de 

oportunidades ocupado a propaganda das apressadas reformas, que no Ensino 

Médio se iniciou através de Medida Provisória (Brasil , 2016), tendo esta sido 

aprovada e incorporada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional com 

um visível explícito retorno ao dualismo na terminalidade da Educação 

Básica, uma vez que as escolas podem optar pela oferta de um de cinco 

itinerários ou manter a oferta integrada de quatro itinerários. 

Utilizando-se do discurso da crise, sem revelar suas causas estruturais, o 

governo golpista trouxe medidas para melhorar a qualidade da educação 

dentro da pauta estabelecida por reformadores educacionais, OCDE e 

conservadores que formam sua base de apoio. Movimentos socias e entidades 

acadêmicas foram desprezados no debate que conclui os últimos contornos da 

BNCC.  

 

 Nessa perspectiva o discurso de que o documento é plural, por ter ouvido diversas vozes 

e entidades, não se sustenta. As entidades que se manifestaram contrárias à homologação da 

                                                           
32A Lei nº 13.415 de 16/02/2017 institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em 

tempo integral. 
33Extraído da Carta aos conselheiros do Conselho Nacional de Educação. Disponível em:  

<https://avaliacaoeducacional.com/2018/06/30/bncc-callegari-deixa-presidencia-de-comissao/> 

https://avaliacaoeducacional.com/2018/06/30/bncc-callegari-deixa-presidencia-de-comissao/
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BNCC, não foram ouvidas e nem consideradas, o documento foi finalizado de forma aligeirada. 

Neste cenário de tensões a Base tende mais ao conservadorismo e às vezes ao autoritarismo 

fundamentalista, ao supor um único modo de ver o mundo, do que um documento plural, 

democrático, como se apresenta em seu conteúdo. Observamos uma tentativa de ocultar as 

diferenças e de problematizar as diferenças existentes, sejam elas históricas, sociais, raciais, de 

gênero, econômicas, entre outras.  

Foi nesse processo de construção que surge a BNCC para a educação Infantil e Ensino 

Fundamental, com a exclusão do Ensino Médio. A aparência de consenso e de pluralidade de 

opiniões contidas no processo de constituição da Base, mascara a polêmica existente por traz 

dos discursos. Orlandi (2007) salienta a importância de construir procedimentos que 

apresentem gestos de leitura reconhecendo seu espaço polêmico. Então, ao fazer a leitura do 

documento, é necessário compreender a existência de um espaço aberto aos efeitos de sentidos.  

Segundo Pêcheux (1994), desde a Idade Média iniciou-se uma divisão entre aqueles que 

eram autorizados a ler, falar, escrever (clérigos) e aqueles que exerciam gestos de repetição: 

cópia, transcrição, extração, “constituem também uma leitura, mas uma leitura impondo ao 

sujeito-leitor seu apagamento atrás da instituição que o emprega” (PÊCHEUX, 1994, p. 57). 

Ou seja, existe nessa relação o que Orlandi (2007), denomina de mecanismo coercitivo de 

invidualização, impondo ao indivíduo através de leis, documentos institucionalizados, no nosso 

caso em particular, através da BNCC, na qual há uma falsa consciência de autonomia do 

indivíduo, mas na verdade são mecanismos de controle de sentidos, como já sinalizamos, pelo 

próprio significado do termo “Base” e também por considerar que 70% dos conteúdos 

ministrados nas escolas serão os contidos na Base.  

Isso se relaciona com a definição de discurso pedagógico (DP), empregado por Orlandi 

(1996), o DP é um dizer institucionalizado, sua definição seria um discurso neutro, 

caracterizando-se pela ausência de problemas de enunciação. Segundo a autora o DP 

compreende três tipos de discurso em seu funcionamento: o lúdico, o polêmico e o autoritário. 

A diferença entre os três tipos têm relação com as condições de produção entre os interlocutores 

e o referente. Sobre os três de DP Orlandi salienta: 

 

Podemos dizer que no discurso lúdico, a relação de dominância de um sentido 

com os seus ecos se faz de tal maneira que se preserve o máximo de ecos; no 

discurso polêmico, se disputa um sentido, procurando-se privilegiar um outro; 

no autoritário, se preocupa absolutizar um sentido só de tal maneira que 

aquele não se torne apenas o dominante, mas o único. Portanto, no discurso 

autoritário a polissemia é contida, no polêmico é controlada e no lúdico é 

aberta. (ORLANDI, 1984, p. 20).  
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Para a autora, o DP se inseri entre os discursos do tipo autoritário, aparecendo como um 

discurso de poder, legitimado, institucionalizado, consolidando-se como centro. Fazendo um 

paralelo com a BNCC, que visa contemplar esses conhecimentos “essenciais”, se apresenta 

então, com um discurso autoritário, legitimado, contemplando um saber “oficial”, cujos 

sentidos são naturalizados. Mas nosso caminho discursivo, nos aponta que as vozes discursivas 

possuem deslizamentos de sentidos, a linguagem possui incompletude e a ideia de totalidade é 

ilusória. Os sujeitos são capazes de (re)significar a própria leitura do documento da BNCC e 

através das suas condições de produção (re)significar os conteúdos contidos no texto da Base, 

pois compreendemos o discurso através de sua historicidade e de seus deslizes.  

 Discorremos no subitem seguinte uma outra frente de luta formada na Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação ANPEd, referente a homologação da 

BNCC. 

 

 

3.1.1 POSICIONAMENTO DA ANPED FRENTE À HOMOLOGAÇÃO DA BNCC 

 

 A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação ANPEd, é uma 

entidade que se posicionou criticamente deste a formulação da primeira versão da BNCC. De 

04 a 08 de outubro de 2015 durante a 37ª Reunião Nacional, realizada em Florianópolis, a 

ANPEd produziu um conjunto de posicionamentos críticos acerca da proposição da BNCC para 

a educação brasileira34, nesta mesma reunião foi aprovada a moção 1235 contrária à BNCC, 

apresentada pelo Grupo de Trabalho - GT Currículo (12) e o GT Educação Ambiental (23) (Ver 

Anexo 3). Foi considerado na moção que a formulação da BNCC: 

 

Não contempla as dimensões de diversidade na educação brasileira, o que 

coloca em risco de retrocesso toda política educacional e ambiental no país, 

expressa hoje na Resolução 2/2012 do CNE que estabelece as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Ambiental. Os associados afirmam seu 

posicionamento contrário à Base Nacional Comum Curricular tanto pela sua 

metodologia de elaboração quanto às evidentes implicações nos processos de 

avaliação de ensino aprendizagem, na homogeneização das matrizes 

curriculares, na formação de professores e na autonomia (ANPEd, Moção 

12,2015, p. 1). 

                                                           
34Disponível em: <http://www.anped.org.br/sites/default/files/resources/Of_cio_01_2015_CNE_BNCC.pdf> 
35 Disponível em: <<http://www.anped.org.br/news/mocoes--‐recomendacao--‐e--‐manifestos--‐37a--‐reuniao--‐
nacional--‐da--‐anped>. Acesso em 05 de jan. de 2019. 
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 Na exposição de motivos36 encaminhada para a conselheira Marcia Ângela Aguiar em 

novembro de 2015, produzida por pesquisadores vinculados à ANPEd e a ABdC, consideraram 

o documento da primeira versão como impróprio e problemático. Os professores julgaram que 

houve silenciamento do MEC nos debates sobre democratização e valorização da diversidade,  

 

cedendo voz ao projeto unificador e mercadológico na direção que apontam 

as tendências internacionais de uniformização/centralização curricular + 

testagem larga em escala + responsabilização de professores e gestores 

traduzido na BNCC e suas complementares e hierarquizantes avaliações 

padronizadas externas. (trecho extraído da exposição de motivos, 2015, p. 2). 

 

 Conforme consta na exposição de motivos, a reforma é fundamentada pela divisão entre 

“planejadores” e “executores”, no conjunto dos primeiros, muitos estão fora do sistema público 

de ensino, não conhecem a realidade escolar e trabalham para a apostilização do ensino; no 

segundo grupo estão aqueles que fazem acontecer a educação no chão da escola. Essa é uma 

forma injusta de se pensar a educação, de se pensar currículo, desconsiderando o fazer educativo 

no cotidiano escolar. Como falar de educação sem levar em conta a realidade da educação 

brasileira? Podemos considerar aqui, conforme Pêcheux (1994), o apagamento do sujeito-leitor, 

produzindo uma relação de dominação política, no qual, a alguns é autorizado a escrita e a 

outros a tarefa subalterna de colocar em prática o que o documento norteia. Não se considera 

aqui o espaço polissêmico da leitura e nem as práticas já realizadas do cotidiano escolar.  

Consideramos, novamente o mecanismo coercitivo de individuação, no qual, a autonomia do 

sujeito é falseada pela imposição do conteúdo registrado na Base.  

 Os professores questionam a metodologia de construção da Base e a consideram guiada 

pela pressa, indicação e indefinição, com prazos antecipados, debates limitados reduzidas a 

seminários de audiência sem participação e consultas eletrônicas sem informações de como 

essas contribuições foram selecionadas.  

 Em 2016 a ANPEd lançou a campanha: “Aqui já tem currículo” (Ver anexo 4), com a 

finalidade de visibilizar às diversas práticas docentes que acontecem nas escolas brasileiras, 

práticas bem diferentes do modelo hegemônico indicado pela BNCC. 

                                                           
36A exposição de motivos encaminhada para análise do CNE foi composta por: Alice Casimiro Lopes (UERJ), 

Álvaro Hypólito (UFPel), Ana de Oliveira (Colégio Pedro II), Carlos Eduardo Ferraço (UFES), Elizabeth Macedo 

(UERJ), Fabio de Barros Pereira (SEEDUC/RJ e UERJ), Inês Barbosa Oliveira (UERJ), Janete Magalhães 

Carvalho (UFES), Maria Luiza Sussekind (UNIRIO), Rita de Cássia Frangella (UERJ), Rosanne Evangelista Dias 

(UERJ). 
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 Para aglutinar o debate referente a terceira versão da BNCC a diretoria da ANPEd, 

solicitou aos seus associados distribuídos em 23 GTs, para se dedicarem à leitura do documento, 

objetivando um posicionamento crítico mais amplo. Dentre o posicionamento dos GTs, 

destacamos as contribuições37 do GT 02 –História da Educação: 

 

 

Historicamente, na construção da educação escolar no Brasil, a 

implementação de uma grade de conteúdos homogênea para todo o 

território nacional conviveu com as diferenças regionais. Na edificação de 

um Estado Nação desvinculado do Império Português, a Constituição de 1824 

e a lei de15 de outubro de 1827 indicaram para a difusão da escola de primeiras 

letras, fundada sobre o ensino da língua nacional, os fundamentos da 

matemática e a Doutrina cristã. O Ato Adicional de 1834 liberou as províncias 

para construírem a escolarização elementar e secundária de forma autônoma, 

o que permitiria variação curricular. 

Ao final do século XIX, a escola primária seriada abriu espaço para o 

enriquecimento do currículo, com a inserção de disciplinas como a música e 

a ginástica, além das noções de história, geografia e história natural. O século 

XX assistiu ao esforço de difusão de uma escola cada vez mais abrangente 

e formadora, liderado por intelectuais e profissionais da educação, que 

enfrentaram fortes barreiras à democratização da educação brasileira, 

em diferentes contextos históricos, interpostas por muitos grupos dirigentes, 

em âmbito local e nacional. (Grifo nosso).  

 

 E do GT 12 – Currículo: 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que se 

produz ao apresentar-se como solução para a desigualdade social 

elencando os conceitos de equidade e igualdade como eixos de ação. 

Evocada como centro das políticas públicas para educação básica, desde a 

segunda versão, propõe claramente o redimensionamento do projeto 

educacional sancionado pela Constituição de 1988 e pela LDB/1996. Este 

movimento parece se ancorar em um universalismo de pluralista (PAREK, 

1999), ao mesmo apontar para um universalismo de confluência (FLORES, 

2002). O primeiro movimento, pautado em uma consulta popular 

questionável e pouco transparente, sustenta o argumento de um universal 

respaldado por uma conjuntura democrática plural, algo comum a todos; 

o segundo movimento indica a construção de elementos curriculares que, 

apesar de (no papel)darem espaço às diferenças, garantem acesso a algo que 

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

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

desigualdade ao acesso ao nacional comum da BNCC. O reconhecimento da 

sociedade brasileira como multicultural, dada a necessidade posta de ‘dar 

lugar à diferença’, é encarada pela política da BNCC com uma postura que 

parece terá alguma aproximação do que Hall (2003) denomina como 

                                                           
37 Conforme consta no documento: A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) 

e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os posicionamentos dos GTs estão na íntegra. Documento 

disponível em: <http://www.anped.org.br/sites/default/files/images/a_anped_e_a_bncc_versao_final.pdf> . 

http://www.anped.org.br/sites/default/files/images/a_anped_e_a_bncc_versao_final.pdf
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multiculturalismo liberal; ou seja, ações políticas que reconhecem a diferença 

e fomentam sua expressão em âmbito privado o que se reforça na sua 3ª 

versão, por exemplo via entrelaçamento com a Reforma do Ensino Médio. A 

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

abordagens contextuais, segundo questões culturais e sociais em âmbito local 

(neste caso, o privado se expande para nichos locais). Mesmo que estas 

diferenças estejam presentes nas construções curriculares locais, o poder 

hegemônico do comum, do nacional, do universal, estabelecido e 

constantemente reforçado por políticas de avaliações, distribuição de 

materiais didáticos e formação de professores, tenderá a promover 

hierarquização entre conhecimentos, dando legitimidade àquilo que é de 

todos fazendo silenciar e desaparecer o que é local e sugerido como parte 

diversificada.Com isso, voltamos à questão inicial: o que é o ‘de todos? ’, 

que, supostamente, foi solucionado com a construção ‘democrática’ da 

BNCC. Esse ‘de todos’, segundo argumenta Santos (1997) e de acordo com 

experiências de outros países (PRICE, 2015; EDLING, 2015; MACEDO, 

2015), será algo particular de determinado grupo que é apresentado como 

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

BNCC configura-se como um instrumento de silenciamento, 

marginalização e exclusão, uma vez que, na intenção de incluir, estabelece 

critérios e sequências de aprendizagens bastante rígidos, a serem reforçados 

por avaliações que traduzirão números relativos 

edescontextualizadosemqualidadeabsolutadeeducação.Issoseconsubstancia 

os objetivos explicitados de que a BNCC visa a ‘padronização na organização 

dos componentes curriculares’ da educação brasileira, segundo afirmativa 

posta site do MEC, ditando habilidades e competências, sejam essas 

discussões revisadas, excluídas ou esterilizadas no âmbito escolar. Porém, a 

questão não é somente ‘selecionar verbos que representem aprendizagens 

efetivas e não procedimentos do professor’; em todas as versões reside a ideia 

de referência obrigatória, entre o verbo e o conteúdo está a ideia de igualdade 

de aprendizagem e de ensinagem. E dentro do debate sobre políticas 

curriculares, devemos ressaltar que a construção de políticas educacionais 

prescritivas e normativas antes de objetificar o conhecimento, primeiro 

hegemoniza a ideia de precariedade e depois as possibilidades de diferir. 

Nesse aspecto também promove a objetificação do sujeito (professor/aluno), 

ao limitar as possibilidades de subjetivação num processo de referência única. 

Nesse sentido, reiteramos que a BNCC descaracteriza o estudante em seu 

direito à diferença, desvaloriza o trabalho do professor e não promove justiça 

social ou cognitiva (SANTOS, 2007) nas escolas quando entende qualidade 

como controle, currículos como listas de conteúdos e, sobretudo, quando 

diagnostica e propõe a solução para os problemas da educação no Brasil sem 

considerar a urgência e primazia do enfrentamento das adversidades das 

condições materiais das escolas, das vidas dos estudantes e do trabalho dos 

professores. 

A BNCC enquanto política trabalha com a ideia fundacional de conhecimento, 

baseado no princípio de objetividade, competências para fazer algo e essa 

tentativa de estabilizar o currículo representa negar a política como 

prática discursiva. Assumir a crítica a base, significa o comprometimento 

com uma perspectiva anti-fundamento que favoreça as produções curriculares, 

ao pressupor a heterogeneidade em que não é possível garantir uma base 

comum. Logo, o papel do MEC não é propor currículos, mas fomentar 

construções democráticas dos PPPs, os projetos político-pedagógicos das 

escolas (Art. 12/LDB, 1996). 

Defendemos ser necessário abalar a ideia de uma estrutura garantidora de 

igualdade a todos e evidenciar a impossibilidade estrutural de uma política 
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totalmente inclusiva, sem que ocorra exclusão (MACEDO, 2015). Tomando 

as questões de gênero por exemplo, numa breve avaliação, inicialmente chama 

atenção o jogo de alterar e excluir em referência a discussão sobre ‘identidade 

de gênero’ e ‘orientação sexual’, como uma das principais diferenças na 

versão atual (2017). Portanto, para além do silêncio nos termos suprimidos – 

‘identidade de gênero’ e ‘orientação sexual’ – a esterilização que a BNCC 

propõe ao currículo, pressupõe o consenso, o apagamento de conflitos, tende 

a torná-lo infecundo. (Grifo nosso). 

 

  

Nos posicionamentos dos GTs, podemos ver que a entidade faz várias críticas sobre a 

homologação da BNCC, cujo caráter homogeneizador e normatizador permeia o conteúdo do 

documento. No primeiro posicionamento do GT 02 – História da Educação, na parte destacada 

por nós, é abordado sobre o processo de democratização do ensino, desenvolvido ao longo do 

século XX, como já salientamos anteriormente, sobre todo o processo histórico de luta do 

movimento negro, tanto a reivindicação para sua inserção na escolarização oficial, como 

também a necessidade de que fossem revistos a representação do negro no contexto de 

escolarização. A BNCC ao se configurar neste modelo centralizador e homogeneizador, 

desconsidera os processos de produção de sentidos e não reflete a diferença tanto em termos 

dimensionais de territorialidade, quanto a diferença do diálogo que poderia ter sido estabelecida 

e das muitas contribuições recebidas (como as 120 mil contribuições recebidas em sua primeira 

versão).  Questionamos como foram validadas essas várias contribuições, para chegar até a 

terceira versão do documento.  

No GT 12 – Currículo, nas partes grifadas por nós: “é um documento que se produz ao 

apresentar-se como solução para a desigualdade social elencando os conceitos de equidade e 

igualdade como eixos de ação; “O primeiro movimento, pautado em uma consulta popular 

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

conjuntura democrática plural, algo comum a todos” e ainda: “A proposta da BNCC estabelece 

um comum nacional (universal)”, salientamos que a ideia de totalidade é ilusória, o fato de homologar 

uma base nacional comum, não quer dizer que esta, é a “solução para a desigualdade social” e a ideia 

do “comum a todos” é enganosa, uma falácia. Essas formulações generalizadas naturalizam sentidos, 

falseia a concepção de participação, quando na verdade silencia disputas narrativas, sobre o viés de que 

“todos” estão sendo representados e segundo Tfouni e Pereira (2016), é o funcionamento do mecanismo 

ideológico que apaga pistas e rastros.  

Na AD trabalhamos com o dispositivo ideológico de interpretação, os sentidos aqui, não estão 

soltos, cabendo ao analista levar em conta o movimento da interpretação (ORLANDI, 2007), vejamos 

nos destaques: “o poder hegemônico do comum, do nacional, do universal, estabelecido e 

constantemente reforçado por políticas de avaliações, distribuição de materiais didáticos e 
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formação de professores, tenderá a promover hierarquização entre conhecimentos, dando 

legitimidade àquilo que é de todos fazendo silenciar e desaparecer o que é local e sugerido como 

parte diversificada. Com isso, voltamos à questão inicial: o que é o ‘de todos? ’, que, supostamente, 

foi solucionado com a construção ‘democrática’ da BNCC”; no outro destaque: “ será algo 

particular de determinado grupo que é apresentado como universalmente válido, e não algo 

efetivamente comum” e ainda: configura-se como um instrumento de silenciamento, 

marginalização e exclusão, o GT 12 questiona o valor hegemônico do documento, sendo que a 

homologação da Base está relacionada a outras medidas de políticas nacionais e internacionais, focadas 

na padronização de testes e avaliações, este “comum a todos”, deixa indícios do falseamento da própria 

palavra “todos”, havendo um apagamento da interpretação e um ocultamento de outros saberes 

socialmente construídos que não estão contidos na Base. Ou seja, esse “todos” que a Base diz 

contemplar, na verdade é um equívoco, ao se selecionar conteúdos essencialmente válidos, conteúdos 

outros são excluídos, por isso consideramos o discurso em sua opacidade, compreendendo sentidos 

outros produzidos através dos efeitos de interpretação.  

No posicionamento do GT 12 “essa tentativa de estabilizar o currículo representa negar a 

política como prática discursiva” e “pressupor a heterogeneidade em que não é possível garantir 

uma base comum”, fica explícito os equívocos presentes na constituição da BNCC, não há como 

garantir a universalidade da aprendizagem através da homologação de um documento, compreendemos 

na AD o discurso enquanto efeito de interlocutores, passível de outras interpretações, um campo 

polissêmico e polêmico.  

Em 2017 na 38ª Reunião Nacional da ANPEd em São Luís – MA, foi elaborado em 

Assembleia Ordinária, o manifesto contra a BNCC (Ver Anexo 5). De acordo com o manifesto 

a BNCC fere a LDB nos seguintes pontos: 

 

a) Não respeita o princípio do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 

b) Fere o princípio da valorização da experiência extraescolar e a formação 

para o exercício da cidadania; c) Afronta o princípio da gestão democrática, a 

formulação participativa do Projeto Pedagógico e o princípio da valorização 

docente ao investir no controle externo da gestão e do fazer docente. 

  

 Como podemos observar, muitas são as críticas referentes à BNCC, desde a 

movimentação para sua elaboração. A tentativa de homogeneização da educação, o 

investimento dos conglomerados financeiros, a falta de transparência sobre a seleção das 

“participações” ao longo das três versões, são alguns questionamentos que fazemos. A ANPEd 

tem se posicionado veementemente no processo de elaboração e após a homologação do 

documento, de forma crítica, contundente, mostrando nas discussões, nas moções, nos 

posicionamentos dos GTs, etc., o perigo da homologação de Base comum. Diante de tantas 
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críticas, posicionamentos e discussões, nos questionamos, como um documento que se assume 

pautado pelo viés democrático, não ouviu as vozes de entidades que se posicionaram contrárias  

a ele. Ou seja, o silenciamento também é uma forma de significar, não houve nenhum 

posicionamento da comissão de elaboração da BNCC, frente aos questionamentos das entidades 

declaradas contrárias a todas as versões do documento.  

Após essas reflexões sobre as lutas pela BNCC e os posicionamentos das entidades 

frente sua homologação, passaremos, a partir de agora abordar sobre a Base enquanto patamar 

comum de aprendizagens. 

 

3.2 A BASE ENQUANTO PATAMAR COMUM DE APRENDIZAGENS 

 

 O termo Base é compreendido como algo que define essencialmente alguma coisa. 

Tomando como análise a BNCC é compreendida como uma Base curricular de conhecimento 

comum a todos, sendo este documento responsável por direcionar os conhecimentos julgados 

primordiais aos educandos. No início da introdução da BNCC, destaca-se: 

 

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

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 

preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). (BNCC, 2017, p. 7). (Grifo 

do autor). 

 

 Nesse trecho, evidencia-se a ideia de aprendizagens essenciais, ou seja, uma noção 

fixada de conhecimento e como frisamos no item anterior, não há uma definição de como os 

dados foram selecionados para estabelecer quais são os conhecimentos essenciais. Esse sentido 

de essencial, remete uma visão positivista do conhecimento, como se este fosse definitivo, ideal 

e cabe questionarmos essas aprendizagens essenciais, a partir de qual perspectiva? Quem dita 

o que é essencial? A ideia de unicidade recobre vozes discursivas, cala conflitos e contradições 

que disfarçam a ilusão de consenso e união, sendo um indício do imaginário, como afirma 

Pereira (2018, p. 51):  

 

Pela AD, sabemos que esta cooptação pela unidade e pela totalidade também 

é uma marca do imaginário; ao mesmo tempo que alimenta a ilusão de 

unicidade e igualdade, o imaginário registra o sujeito a partir da aparência de 

uma eliminação da dúvida e da ambiguidade. Em tese todos saberiam que 

futuro é este, no sentido da unidade provocada pela ideologia. 
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Como já destacamos o texto é discurso, é uma unidade complexa, atravessado por várias 

formações discursivas, o texto é heterogêneo, e por conta dessa heterogeneidade ele não 

corresponde apenas a uma formação discursiva (ORLANDI, 2007). Quando pensamos 

discurso, na perspectiva da AD francesa “é a possibilidade de múltiplos sentidos e não a 

informação factual e mensurável” (ORLANDI, 1996, p. 138).  

  Segundo Lopes (2018)38, todo conhecimento é marcado por um contexto, qualquer 

projeto educacional não tem vínculo com a permanência, são os sujeitos que escolhem e 

decidem contextualmente, embora a “livre escolha” seja ilusória, não sendo possível ter um 

padrão a ser apresentado, exceto pelo viés do autoritarismo e qualquer decisão é precária e 

provisória. Não podemos conceber a política educacional através de um objeto fechado, 

acabado, o terreno é movediço e justamente por isso, requer uma constante avaliação, diálogo 

e negociação sempre com o outro. Lopes e Macedo (2011)39, apoiadas em Ball argumentam 

que a produção dos consensos em torno do currículo nacional está relacionada a um projeto 

econômico global, produzindo discursos que se acumulam socialmente. Há uma tentativa na 

produção de políticas educacionais de alinhar o global ao local, como podemos visualizar no 

GT 12 – Currículo da ANPEd: “o poder hegemônico do comum, do nacional, do universal, 

estabelecido e constantemente reforçado por políticas de avaliações, distribuição de materiais 

didáticos e formação de professores, tenderá a promover hierarquização entre conhecimentos, 

dando legitimidade àquilo que é de todos fazendo silenciar e desaparecer o que é local e 

sugerido como parte diversificada”, permeando dentro dessas, um discurso homogeneizante do 

pensar políticas públicas curriculares, porém pensar políticas públicas curriculares é considerar 

sua produção heterogênea com múltiplos movimentos de sentidos. Como se destacou também 

na 38ª Reunião Nacional da ANPEd em São Luís – MA, a BNCC: “Não respeita o princípio do 

pluralismo de ideias e concepções pedagógicas”, pensar os discursos na BNCC, é desconstruir a ideia 

do discurso único e estável, o discurso não entendido como fechado em si mesmo, pois “nenhuma 

palavra é ‘neutra’, mas inevitavelmente ‘carregada’, ‘ocupada’, ‘habitada’, ‘atravessada’ pelos 

discursos nos quais ‘viveu sua existência socialmente sustentada’” (AUTHIER-REVUZ, 1990, 

p.27).  

                                                           
38LOPES, Alice Cassimiro. Palestra: A teoria do discurso na pesquisa em políticas de currículo, realizada em 

25/04/2018 no auditório da Biofábrica no Campus da UESB Vitória da Conquista. Promovida pelo Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Práticas Educacionais (GEPPE/CNPq).  
39 Salientamos que a perspectiva teórica utilizada pelas autoras quando utilizam discurso, remete a outro registro, 

que se autodenomina Teoria do Discurso (TD).  
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 Os autores Cury; Reis e Zanardi (2018) destacam os principais limites que o documento 

da Base apresenta, são eles:  a formação docente ainda está em aberto; falta clareza quanto aos 

recursos para o financiamento e efetivação de uma Base democrática e diferenciada; pouca 

participação de crianças e jovens nas definições da BNCC; falseamento democrático, não 

considerando as críticas tecidas ao processo de elaboração do documento.  

O texto do documento não deve ser considerado como uma unidade fixa, completa, 

fechada, mas o texto de qualquer documento educacional é uma unidade complexa, um objeto 

linguístico-histórico. Segundo Orlandi (2007), o texto considerado como discurso é incompleto, 

ele tem relação com outros textos, com suas condições de produção (sujeitos e situação), ou 

seja, com uma exterioridade. Como afirma Pêcheux (2015), o discurso é estrutura e 

acontecimento e abre possibilidade para outra interpretação: 

 

[...] todo enunciado é intrinsicamente suscetível de tornar-se outro, diferente 

de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um 

outro (a não ser que a proibição da interpretação própria ao logicamente 

estável se exerça sobre ele explicitamente). Todo enunciado, toda sequência 

de enunciados é, pois linguisticamente descritível como uma série (léxico-

sintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis oferecendo lugar a 

interpretação. É nesse espaço que pretende trabalhar a análise do discurso. E 

é neste ponto que se encontra a questão das disciplinas de interpretação: é que 

há o outro nas sociedades e na história, correspondente a esse outro próprio 

ao linguajeiro discursivo, que aí pode haver ligação, identificação ou 

transparência, isto é, existência de uma relação abrindo a possibilidade de 

interpretar. (PÊCHEUX, 2015, p. 53). 

 

  

Na manifestação da Unicamp, os professores argumentam sobre o discurso único 

propagado pela Base e sobre a comparação da educação com outros países, destaca-se: 

 

A defesa da BNCC apoiada em um discurso único de experiências curriculares 

positivas implementadas em alguns países silencia as inúmeras e 

fundamentadas críticas que tais experiências vêm recebendo internamente aos 

seus países e na comunidade internacional. Ademais, não menciona em 

nenhum momento que a suposta qualidade educacional destas mesmas 

experiências estrangeiras não é consequência exclusiva de reformas 

curriculares, mas de políticas educacionais mais amplas, como a valorização 

da carreira docente, na adequação infraestrutural das escolas, etc. 

(CPFP/Unicamp, 2017, p. 2-3). 

 

Quando falamos em política, falamos de processos antagônicos e conflituosos, uma 

política curricular não cessa sua discussão, pois os contextos, os sujeitos não são permanentes. 

Conforme já sinalizamos, texto é discurso, a Base é discurso e não pode ser equivalente ao 



58 
 

objeto impassível de ser questionado ou semelhante um ente superior a ser seguido piamente. 

O objetivo da filiação teórica utilizada na pesquisa (AD), é entender como um texto produz 

sentidos. A palavra é significada por uma textualidade, a sua interpretação advém de um 

discurso que a sustenta, sendo o texto um objeto histórico-linguístico e ao afirmar que texto é 

discurso, estamos levando em consideração as diversas formas na qual ele se desenvolve dentro 

de determinadas situações sociais (ORLANDI, 2007). Vemos que os posicionamentos contidos 

nas manifestações da ANPEd, da carta da UNICAMP, do posicionamento de Callegari, nas 

nossas reflexões realizadas aqui, caminham para produção de outros sentidos, de outras 

interpretações referente a BNCC, são outros olhares e outras formas de compreender a leitura 

e o discurso como espaço polissêmico e polêmico. O estranhamento ao lermos um documento, 

por exemplo, nos leva a buscar os indícios que muitas vezes não está explícito ali na fala, no 

registro, mas aparece como um sentido naturalizado, como se não houvesse outra forma de 

interpretar, pois o sentido está já lá, a busca pelos indícios mobiliza e direciona a análise para 

um outro rumo. Em nosso caso específico aqui na análise, é buscar os indícios referentes as 

relações interétnicas na BNCC. Pensar essas outras interpretações, é pensar o discurso enquanto 

espaço de disputas. 

Lopes (2013) defende que as disputas de sentidos e significações nem sempre garantem 

os processos políticos caracterizados como democráticos, pois a democracia pressupõe a 

abertura de possibilidade de negociação com diferentes demandas, manter os espaços de poder 

abertos amplia seu potencial democrático. Os documentos, leis, parâmetros educacionais, por 

vezes, são vistos através de uma representação política fechada, responsáveis por formar 

identidades pré-determinadas. 

 No texto de apresentação da BNCC, o ministro da Educação Mendonça Filho, afirma 

que com a homologação do documento o Brasil adquire um novo modelo de educação se 

alinhando aos melhores e mais qualificados modelos de educação do mundo. Compreendemos 

que a homologação de um documento não garantirá a superação da fragmentação de políticas 

educacionais, pois a concepção de completude é ilusória e a qualidade da educação está atrelada 

a outras medidas, como: investimento financeiro, valorização e qualificação de profissionais da 

educação, melhoria na infraestrutura, condições de permanência do estudante na escola, entre 

tantas outras.  

Segundo Ball (2011), existe uma concepção de política, vista como clara, abstrata e fixa, 

levando “a visão de que as políticas são ou devem ser realizadas da mesma maneira em todos 

os lugares (parte da fantasia de globalização dos formuladores de políticas)”, (BALL, 2011, p. 
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37). As políticas educacionais muitas vezes são formuladas sem levar em consideração as 

inúmeras variações existentes em cada contexto.  

 Em um dado momento histórico, observa-se o “campo discursivo”, pois em uma 

determinada época, não se fala qualquer coisa, de qualquer modo (MALDIDIER; ROBIN, 

1994, p. 81), cabendo ao analista do discurso analisar os movimentos dos sentidos dentro das 

condições de produção. Quando em âmbito nacional se homologa a Base compete 

questionarmos para quem essa Base é comum e quais aprendizagens são essenciais? Segundo 

Cury; Reis e Zanardi (2018),  a fundação Lemman em colaboração com o Instituto de Pesquisas 

IBOPE, publicou um levantamento em que professores apoiavam o estabelecimento de uma 

Base para a educação, o curioso é que os professores consideravam importante saber o que é 

esperado que os alunos aprendam em sala de aula, os autores indagam se os “conhecimentos 

essenciais” contidos na BNCC são para os estudantes ou para os professores? O preocupante 

neste apontamento, é que os professores que receberam formação para lecionar, entram na sala 

de aula e não sabem o que fazer, como direcionar sua prática educativa. Questionamos se é 

necessário um receituário para o professor seguir em seu fazer educativo e ainda, qual ou quais 

interesses estão por trás de conglomerados financeiros ao confeccionar a Base?  Observamos 

um interesse fundamentado no capital voltado para a área da educação, no qual o objetivo dos 

grupos econômicos é a expansão de suas fortunas.  

A ideia de totalidade é uma ilusão na esfera da discursividade, há sempre algo que é 

silenciado, excluído. E o falseamento do discurso de padronização de aprendizagem, não 

garante uma democratização do ensino, esse modelo centralizador de currículo ignora as 

singularidades e os mais diversos contextos educacionais. Ribeiro e Craveiro (2017, p. 60) 

destacam: 

 

Um currículo nacional será sempre resultado de uma operação de poder em 

que outros sentidos “do nacional” imaginados, e com isso outras demandas 

em nome deste significante se fragilizam; mas também podem, apesar das 

diferenças, gerar equivalências frente ao discurso hegemônico. Entendendo o 

currículo como uma prática de significação, como cultura, reafirmamos que 

uma base nacional subestima a interação social e a diferença, inclusive 

ignorando a multiplicidade de demandas. 

 

 Marques e Zapeline (2018) ao realizarem a análise do funcionamento discursivo da 

propaganda da BNCC produzido pelo Ministério da Educação, destacam o caráter silenciador 

das vozes discursivas contidas na propaganda, assim como a eliminação das diferenças 

igualando os sujeitos com as mesmas condições de produção em diferentes regiões do país. As 
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autoras mostram ao longo do artigo através do espelhamento, como a propaganda40 acaba 

ocultando as problemáticas da educação, passando a mensagem de que todos terão acesso a 

uma educação de qualidade a partir na Base: 

 

A forma material da propaganda mostra-se sempre nessa dualidade espelhada, 

movimentando sentidos de que, com a base, as crianças e os adolescentes terão 

os mesmos direitos de aprendizagem, todos terão as mesmas condições 

estruturais em termos de materiais didáticos, transportes, entre outros. 

Portanto, silencia-se e tenta-se apagar os demais problemas que a educação 

enfrenta ao longo dos anos. O cidadão, ao ouvir/ver a propaganda em sua casa, 

pode remetê-la a ideia de que, agora, teremos vagas sufi cientes nas escolas, 

alimentação, ensino de qualidade e profissionais habilitados. (MARQUES; 

ZAPELINE, 2018, p. 121). 

 

Todo discurso é atravessado pela ideologia, o dizer depende das condições de produção, 

por isso nem tudo pode ser dito em todos os contextos. Na AD pechetiana entendemos que a 

linguagem não é transparente, mas opaca, pois a incompletude é imanente da linguagem. 

O conhecimento e o processo de ensino-aprendizagem não podem ser entendidos de 

forma fixa e linear, não há como um conteúdo ser aplicado ao mesmo tempo e da mesma forma, 

isso seria desconsiderar os sujeitos participantes do processo educativo e desconsiderar as 

diferenças territoriais. É necessário levar em conta a multiplicidade existente no contexto 

educacional, essa ideia de unidade é um falseamento, um equívoco que não cabe na prática 

pedagógica. Pensando nesse espaço aberto as múltiplas interpretações, passaremos a analisar 

os discursos presentes na BNCC concernente ao estudo das relações interétnicas.  

 

 

3.3 RELAÇÕES INTERÉTNICAS EM ENTREMEIO COM A BNCC: ANÁLISE DO 

CORPUS 

 

 Para a delimitação do corpus em AD, seguimos critérios teóricos e analíticos, a 

mobilização da teoria emerge das questões mobilizadas pelo analista (pesquisador). Ao abordar 

sobre a natureza da linguagem, Orlandi (2015), afirma que na AD, as práticas discursivas são 

de diferentes naturezas como: imagem, som, letra e etc. O discurso não é compreendido como 

fechado em si, mas é aberto a compreensão, dando possibilidade a escuta de outros sentidos 

presentes nos textos discursivos materializados no corpus de análise. 

                                                           
40 A propaganda analisada pelas autoras, encontra-se disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Fbz-

cpct1W4 Acesso em: 28 de fev. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fbz-cpct1W4
https://www.youtube.com/watch?v=Fbz-cpct1W4
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 A BNCC, apresenta dez competências gerais a serem desenvolvidas ao longo da 

educação básica (ver anexo 6), destaca-se nas competências: 1, 3, 6 e 9 respectivamente, a 

valorização dos conhecimentos historicamente construídos; a valorização das diversas 

manifestações artísticas e culturais; a valorização da diversidade de saberes e vivências e 

valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais.  Ao fixar as competências gerais, o 

documento transparece garantir uma plenitude, ou seja, todos os estudantes ao fechar o ciclo da 

educação básica terão as competências adquiridas, mas a linguagem é incompletude, “nem os 

sujeitos nem os sentidos são completos, já feitos, constituídos definitivamente” (ORLANDI, 

2015, p.50).  

 Mais à frente o documento discorre sobre igualdade, diversidade e equidade, exigindo 

um “compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos – como 

os povos indígenas originários e as populações das comunidades remanescentes de quilombos 

e demais afrodescendentes” (BNCC, 2017, p. 15).  Faz menção a incorporação nos currículos 

das Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008 e do Parecer CNE/CP nº 3/200441.  

 Cada área específica prevê competências de acordo com a modalidade de ensino 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental séries iniciais e finais e Ensino Médio). As 

competências de História para o Ensino Fundamental (ver anexo 7), devem garantir aos alunos 

o desenvolvimento de competências específicas. Cada ano do ensino encontraremos as 

unidades temáticas, os objetivos do conhecimento e as habilidades a serem desenvolvidas.  

 No processo de constituição da BNCC, foram propostas pela Comissão Bicameral do 

CNE, algumas sugestões e alterações no documento entre elas as temáticas referentes as 

populações quilombolas, indígenas e afro-brasileiras. Cruz (2017), ao fazer uma análise 

referente a história e cultura africana e afro-brasileira na BNCC em sua segunda versão aponta: 

“A África fica circunscrita ao trabalho, ao tráfico e a escravidão além de breve referência à sua 

organização ‘social e política’ contemporânea limitada ao contexto da colonização europeia” 

(CRUZ, 2017, p. 145).  

 Nosso corpus linguístico discursivo se concentra na terceira versão da BNCC (versão 

final), a análise é focada na história da África e das culturas afro-brasileiras e indígena. 

Apresentamos nosso primeiro recorte (representado com a letra R), que é a primeira referência 

ao estudo das relações interétnicas presente na base, relacionada aos anos finais do Ensino 

Fundamental, segue o recorte analisado:   

 

                                                           
41Parecer CNE/CP nº 3/2004, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
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R1: 

A valorização da história da África e das culturas afro-brasileira e indígena 

(Lei nº 10.639/200349 e Lei nº 11.645/200850) ganha realce não apenas em 

razão do tema da escravidão, mas, especialmente, por se levar em conta a 

história e os saberes produzidos por essas populações ao longo de sua 

duração. Ao mesmo tempo, são objetos de conhecimento os processos de 

inclusão/exclusão dessas populações nas recém-formadas nações do Brasil e 

da América ao longo dos séculos XIX e XX. (BNCC, 2017, p. 415, grifo 

nosso).   

 

Quando inicialmente se fala em valorização da história desses povos, podemos 

identificar que a discussão fica em torno a questão escravocrata. Vejamos o recorte: “ganha 

realce não apenas em razão do tema da escravidão, mas, especialmente, por se levar em 

conta a história e os saberes produzidos por essas populações ao longo de sua duração”, 

esse trecho destacado, ao mesmo tempo se afirma que a valorização ganha destaque não apenas 

em razão da escravidão e logo em seguida, fala de uma valorização de saberes produzidos ao 

longo da escravidão. Ou seja, a valorização não se desloca do campo da escravidão e cabe 

fazermos os seguintes questionamentos: e os saberes produzidos antes e depois do período 

escravocrata, onde ficam? Podemos pensar uma educação para além do período escravocrata e 

onde seja valorizado de fato as produções históricas, científicas, desses povos? O próprio termo 

escravidão remete a condição de escravo, como se esses povos fossem já escravos, ficando 

implícito o ideal de sujeição. Não se trabalha o deslocamento do termo, no qual poderia ser 

utilizada a palavra escravização, esta remete ao ato ou efeito de escravizar. Outra palavra 

destacada é o termo: duração, esta remete a visão linear da história, ou seja, uma reprodução 

positivista de acúmulo do conhecimento. Segundo Schwarcz e Gomes42, o termo escravidão 

tem uma porosidade, a palavra ainda está atrelada ao singular, porém foram muitas escravidões 

existentes, é necessário compreender sua dimensão plural. Há uma evidência da formação 

ideológica quando se refere à “África” e da formação discursiva referente à “escravidão”, que 

mobiliza o interdiscurso, ou seja, um pré-construído, um já dito, remetendo a uma memória 

discursiva ao atribuir o sentido de que ao falar de África somente permitiria dizer algo sobre a 

escravidão. Outros dizeres são silenciados, outros saberes sobre a história do continente são 

negligenciados e deixamos de conhecer seus saberes, sua história e sua contribuição em campos 

das ciências. Existe uma história de ocultação sobre as contribuições do continente africano 

para a humanidade que merecem ser aprendidas. 

                                                           
42SCHWARCZ, Lilia; GOMES, Flávio. Extraído do vídeo O passado presente: os sentidos da escravização. Os 

autores abordam sobre os avanços em trabalhos forçados no Brasil. Disponível em: 

<https://www.nexojornal.com.br/video/video/O-passado-presente-os-sentidos-da-escravid%C3%A3o> 
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Os estudos subalternos, pós-coloniais, antirracistas, discutem a importância de 

redimensionar o olhar a história fora da ótica dos colonizadores, como afirma Wahab: 

“subscrevo uma releitura da história que visa descolonizar textos hegemônicos racializados para 

promover uma prática de uma política anti-racista, pós-colonial, anti-colonial, pós-modernista 

e indígena” (WAHAB, 2008, p. 54).  O fato do documento fazer alusão as leis, não garante o 

pensar fora do contexto subalternizado. Segundo Orlandi (1996), a fala é silenciadora, a mesma 

autora (2015) afirma que o dizer tem relação com o não dizer. Quando se diz algo, outra coisa 

deixa de ser dita, existe um ocultamento e muitas vezes não é apresentado de forma 

transparente, é por isso que a AD se faz no entremeio, na busca dos indícios. No R1, observamos 

como a palavra valorização aparece para nos dar uma impressão da relevância da história da 

África e das culturas afro-brasileira e indígena, porém existe um silenciamento contido nesse 

recorte, pois não há uma superação do discurso escravocrata e a história e legado desses povos 

continuam na inviabilidade. Existia história dos negros e indígenas antes da escravidão, não 

podemos conceber e centrar a história e legado desses povos apenas ao contexto escravocrata.  

 Ao trazermos o questionamento do conhecimento produzido no âmbito educacional no 

ao se referir às relações étnicas, começamos a interrogar os discursos, questionando os 

conhecimentos produzidos e reproduzidos no campo educacional, com base nas teorias pós 

estruturalistas. Tadeu (1994), apresenta o campo da Educação como sendo construído por 

metanarrativas, elas são utilizadas para construir teorias filosóficas da educação e para analisar 

sociológica e politicamente a educação. As metanarrativas servem para justificar a exclusão do 

currículo de outras narrativas não se encaixadas nas narrativas em destaque. As metanarrativas 

precisam ser redefinidas, os grupos excluídos historicamente precisam participar da sua 

produção e criação. A construção das metanarrativas tem justificado o descarte do currículo de 

outras narrativas não condizentes com o ideal vigente. 

Lopes (2006) aborda a política de currículo como uma política cultural e salienta: 

 

Tanto sua análise a partir da derivação dos processos econômicos e de classe, 

nos quais o Estado está inegavelmente engendrado, quanto seu deslocamento 

fetichizado dessas relações exclui dimensões importantes das lutas sociais 

para dar sentido a algumas dinâmicas da cultura e, particularmente, do 

conhecimento. (LOPES, 2006, p. 37). 

  

 Continuando nossa análise, traremos os recortes referentes as temáticas enunciadas na 

BNCC das séries finais do Ensino Fundamental. Em cada recorte identificaremos a unidade 

temática, os objetos de conhecimento e as habilidades. No 6º ano os estudos das relações étnicas 
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aparecem inicialmente na unidade temática: A invenção do mundo clássico e o contraponto 

com outras sociedades, destaca-se:  

 

 

Componente Curricular – Unidade Temática, Objetos do Conhecimento, Habilidades 

(História 6 º ano) 

 

QUADRO 1 - R2: A INVENÇÃO DO MUNDO CLÁSSICO E O CONTRAPONTO COM 

OUTRAS SOCIEDADES 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

A invenção do mundo clássico e 

o contraponto com outras 

sociedades 

Povos da Antiguidade na África 

(egípcios), no Oriente Médio 

(mesopotâmicos) e nas Américas 

(pré-colombianos). 

Os povos indígenas originários do 

atual território brasileiro e seus 

hábitos culturais e sociais. 

 

(EF06HI07) Identificar aspectos e 

formas de registro das sociedades 

antigas na África, no 

Oriente Médio e nas Américas, 

distinguindo alguns significados 

presentes na cultura material e na 

tradição oral dessas sociedades. 

(EF06HI08) Identificar os espaços 

territoriais ocupados e os aportes 

culturais, científicos, sociais e 

econômicos dos astecas, maias e 

incas e dos povos indígenas de 

diversas regiões brasileiras. 

(BNCC, 2017, p. 419, Grifo nosso)43 

 

Nesse segundo recorte, referente ao sexto ano, iniciamos pelos verbos destacados na 

terceira coluna referente às habilidades. Por duas vezes aparecem o verbo identificar que remete 

a uma certa passividade, e isso é bem presente em todos os anos, a recorrente frequência do 

verbo identificar, estando aparente a ausência de verbos que envolvam uma maior participação, 

problematização e criticidade, voltado para as habilidades a serem desenvolvidas pelos 

educandos. Segundo Pêcheux e Fuchs (2010) os processos de enunciação colocam o dito e 

rejeita o não dito, quando no recorte se destaca o objeto de conhecimento “povos da antiguidade 

na África” e “os povos indígenas originários”, existe uma centralização nas habilidades a serem 

desenvolvidas pelos estudantes, pois apenas a identificação de “aspectos e formas de registro 

das sociedades antigas na África” e a identificação dos “espaços territoriais ocupados e os 

aportes culturais, científicos, sociais e econômicos” não garantem a problematização dos fatos 

e eventos históricos permeados no processo identitário desses povos, essa identificação é uma 

                                                           
43Quadro extraído da BNCC.  
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visão parcial e fragmentária de toda constituição dos povos africanos e indígenas. E é 

justamente o que temos argumentado até então, com base na AD, o dizer é sempre aberto a 

outra interpretação, e vai de encontro com a proposta da BNCC, na qual é definido um ideal 

comum de conhecimento, sem levar em conta as outras interpretações, os sujeitos, as 

localidades. 

Podemos observar a existência do apagamento do referente, se identifica com base em 

quê? Isso não é dito. Identificamos aqui, características do que Orlandi (1996) denomina de 

discurso pedagógico (DP), um discurso circular, institucionalizado, transparecendo uma 

neutralidade, mas a circularidade do discurso depende das condições de produção. A autora 

apresenta o DP como um discurso autoritário, logo sem neutralidade, este se assemelha com o 

discurso jurídico permeado de autoridade e imposição como se não fosse possível confrontação 

ou outro tipo de leitura e interpretação. “Enquanto discurso autoritário, o DP aparece como 

discurso do poder” (ORLANDI, 1996, p. 17). 

Seguindo nossa análise dos recortes, ainda referente ao sexto ano, na unidade temática 

sobre as lógicas de organização política, encontram-se os objetos do conhecimento sobre as 

diferentes formas de organização política na África: 

 

QUADRO 2 - R3: LÓGICAS DE ORGANIZAÇÃO POLÍTICA 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

Lógicas de organização política As noções de cidadania e política na 

Grécia e em Roma 

• Domínios e expansão das culturas 

grega e romana 

• Significados do conceito de 

“império” e as lógicas de conquista, 

conflito e negociação dessa forma de 

organização política. 

As diferentes formas de organização 

política na África: reinos, impérios, 

cidades-estados e sociedades 

linhageiras ou aldeias 

(EF06HI10) Explicar a formação 

da Grécia Antiga, com ênfase na 

formação da pólis e nas 

transformações políticas, sociais 

e culturais. 

(EF06HI11) Caracterizar o 

processo de formação da Roma 

Antiga e suas configurações 

sociais e políticas nos períodos 

monárquico e republicano. 

(EF06HI12) Associar o conceito 

de cidadania a dinâmicas de 

inclusão e exclusão na Grécia e 

Roma antigas. 

(EF06HI13) Conceituar 

“império” no mundo antigo, 

com vistas à análise das 

diferentes formas de equilíbrio e 

desequilíbrio entre as partes 

envolvidas. 

(BNCC, 2017, p. 419, Grifo nosso)44 

                                                           
44Quadro extraído da BNCC.  
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 Este recorte sobre as lógicas de organização política, a segunda coluna relacionada os 

objetos de conhecimento conforme a parte realçada: “as diferentes formas de organização 

política na África”, transparece a abertura de uma discussão sobre o pensar as contribuições 

das organizações políticas presentes no continente africano. Porém, quando analisamos a coluna 

seguinte, podemos ver que essas diferentes formas de organização política ficam restritas 

apenas ao desenvolvimento da habilidade de conceituar “império” no mundo antigo. Podemos 

observar que a discussão é muito mais ampla e justamente por estar se referindo a um continente 

com vários países que possuíam e possuem a sua forma específica de organização. Então como 

vamos falar de lógicas de organização política e ficar no debate apenas de conceituar a palavra 

império? A unidade temática não corresponde com a habilidade a ser desenvolvida. E não 

podemos pensar a África com uma concepção de totalidade, assim, a discussão recairá no 

pensamento idealizado da África como um território idêntico, ignorando toda sua 

multiplicidade e diversidade. Conforme Orlandi (2007), a abordagem discursiva permite 

observar como a língua produz sentidos, pelos seus efeitos materiais na história, abrindo a 

possibilidade para outras interpretações e entendendo o discurso como o lugar da falha, da 

incompletude, mas também o lugar do possível, da transformação. Ao fazermos a leitura da 

BNCC, por exemplo, é necessário compreender que o sentido pode ser outro e há um espaço 

para o equívoco e para os silenciamentos. O dizer abre espaço para muitos silenciamentos, pois 

existe muitas condições de produção presentes no espaço de constituição da fala.  

 O quarto recorte, cuja unidade temática é trabalho e formas de organização social e 

cultural, está contido no sexto ano do ensino fundamental, conforme o quadro a seguir:  

 

 

QUADRO 3 - R4: TRABALHO E FORMAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

 
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

Trabalho e formas de 

organização social e cultural 

Senhores e servos no mundo antigo e 

no medieval 

 

Escravidão e trabalho livre em 

diferentes temporalidades e espaços 

(Roma Antiga, Europa medieval e 

África) 

 

Lógicas comerciais na Antiguidade 

romana e no mundo medieval 

(EF06HI16). Caracterizar e 

comparar as dinâmicas de 

abastecimento e as formas de 

organização do trabalho e da vida 

social em diferentes sociedades e 

períodos, com destaque para as 

relações entre senhores e 

servos. 
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(EF06HI17). Diferenciar 

escravidão, servidão e trabalho 

livre no mundo antigo. 

(BNCC, 2017, p. 419, Grifo nosso)45 

 

 Neste recorte, mais uma vez a palavra escravidão ganha destaque. Na primeira 

habilidade na terceira coluna, o destaque é para “as relações entre senhores e servos”. Podemos 

observar no debate referente ao sexto ano fica circunscrito em torno da escravidão. Muitas 

foram as formas de escravidão e dentro delas existiam estratégias de luta e resistência, sendo 

que os escravizados não permaneciam passivos ante as atrocidades, existiam conflitos, revoltas 

e luta contra o regime vigente.  Na segunda coluna “objetos do conhecimento”, as partes 

destacadas por nós, chama a atenção para escravidão e África e na terceira coluna referente as 

“habilidades”, destaque para as relações entre senhores e servos e escravidão, servidão. 

Pensar a escravidão na África é problematizar o próprio termo escravidão e considerar os 

sujeitos inseridos neste processo, pois várias foram as dinâmicas de organização dentro de 

África. Tendo em vista aprovação da Base, é necessário compreendermos a leitura dessas 

unidades temáticas que se sedimentam em objetos do conhecimento e habilidades, um debate 

mais polissêmico, com aberturas para várias problematizações e menos monolítico. Não é 

necessário apenas mencionar o estudo sobre as relações étnicas, é importante antes de tudo, 

problematizar discursos anteriormente arraigados, por isso chamamos a atenção para uma 

educação antirracista.  

A subalternização dos povos colonizados faz parte de uma construção histórica e social 

e está arraigada na nossa formação. É importante considerarmos o quanto desconhecemos e o 

quanto temos a aprender com a cultura desses povos. Moore (2007), ao abordar sobre como a 

Europa subdesenvolveu a África, traz a tese exposta por Eric Williams e posteriormente 

desenvolvida por Walter Rodney, segundo estes, o surgimento e a expansão do capitalismo 

industrial só foram possíveis graças a exploração implementada sobre o continente. Destaca-

se: 

 
O processo capitalista promovido pela Europa Ocidental singularizou o 

surgimento e a expansão em grande escala de um sistema produtivo dotado de 

uma dinâmica capaz de absorver, subalternizar ou esmagar todas as outras 

formações econômicas e sociais pré-existentes” (MOORE, 2007. p. 171).  

 

                                                           
45Quadro extraído da BNCC.  
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 Várias configurações foram traçadas para descrever o índio. Os primeiros contatos do 

homem branco com os indígenas foram marcados por uma série de discurso e imaginário a 

respeito desses povos. Ao abordar sobre as figurações do branco sobre o índio, Grupioni (1994, 

p.14) destaca: “de início, sabemos, de tão inverossímil -sem fé, sem lei e sem rei- esse Um 

ndo vizinha o fantasmagórico e, depois, passa a oscilar na mente dos europeus entre a imagem 

de um inferno bestial”. Grupioni salienta, que dos descobridores até a contemporaneidade as 

sociedades indígenas são quase sempre relacionadas a uma cultura incapaz de acolher a 

alteridade. O processo de colonização sucumbiu à autonomia sociocultural dos povos indígenas. 

A colonização e a escravidão aniquilaram a identidade étnica desses povos e provocou a 

formação da desqualificação identitária. Falar da história de luta, resistência e legado desses 

povos nos permite uma releitura sobre o processo de formação do nosso país. Bandeira (1991) 

argumenta que a recusa à identidade étnica dos povos negros é negligenciada em todo percurso 

da nossa história, eu acrescentaria a recusa à identidade dos povos indígenas também. 

 O quinto recorte está inserido no sétimo ano e se refere a unidade temática: A 

organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano, vejamos o quadro a seguir: 

 

QUADRO 4: RECORTE 5 - A ORGANIZAÇÃO DO PODER E AS DINÂMICAS DO 

MUNDO COLONIAL AMERICANO 

 

 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

A organização do poder e as 

dinâmicas do mundo colonial 

americano. 

A conquista da América e as formas 

de organização política dos 

indígenas e europeus: conflitos, 

dominação e conciliação. 

 

 

(EF07HI08) Descrever as 

formas de organização das 

sociedades americanas no 

tempo da conquista com vistas 

à compreensão dos 

mecanismos de alianças, 

confrontos e resistências. 

(EF07HI09) Analisar os 

diferentes impactos da 

conquista europeia da 

América para as populações 

ameríndias e identificar as 

formas de resistência. 
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A estruturação dos vice-reinos nas 

Américas; 

Resistências indígenas, invasões e 

expansão na América portuguesa. 

(EF07HI10) Analisar, com 

base em documentos 

históricos, diferentes 

interpretações sobre as 

dinâmicas das sociedades 

americanas no período 

colonial. 

(EF07HI11) Analisar a 

formação histórico-

geográfica do território da 

América portuguesa por 

meio de mapas históricos. 

(EF07HI12) Identificar a 

distribuição territorial da 

população brasileira em 

diferentes épocas, 

considerando a diversidade 

étnico-racial e étnico-

cultural (indígena, africana, 

europeia e asiática). 

(BNCC, 2017, p. 419, Grifo nosso)46 

 

 Analisamos neste recorte, os recobrimentos discursivos existentes nas partes destacadas 

por nós, observamos na coluna referente aos objetos do conhecimento: “a conquista da América 

e as formas de organização política dos indígenas e europeus: conflitos, dominação e 

conciliação”, nesta sequência destacada, há uma naturalização dos sentidos, como se houvesse 

nesse processo de conquista da América a sequência dos fatos, no qual inicialmente o contato 

desencadeou conflitos, depois a dominação dos europeus sobre os indígenas e logo após 

houvesse estabelecido uma relação de “conciliação”. Consideramos a análise do corpus 

recupera, resgata uma memória discursiva pré-existente “um conjunto de dizeres já expressos 

que são base de todo dizer” (PICCIN, 2016, p.20). De acordo com Orlandi (2015), a memória 

é tratada como interdiscurso, ou seja, aquilo que fala antes, em outro lugar, ele tem a ver com 

as condições de produção, a forma como se diz, recuperando espaços do dizível, do pré-

existente. Nesta análise em questão, referente ao objeto do conhecimento, vemos uma 

acomodação sobre o efeito de sentido conflitos, dominação e conciliação, não se desenvolve 

aqui, uma análise crítica, um deslocamento de sentidos sobre como foi o contato dos europeus 

com os habitantes da terra local, os indígenas. Por isso que na AD trabalhamos com gestos de 

interpretação, colocamos a interpretação em questão, pois o discurso não apreende a totalidade, 

                                                           
46 Quadro extraído da BNCC. 
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pois há sempre outras possibilidades de leitura, a BNCC não abarca a totalidade, pois sempre 

haverá inclusão/exclusão, a ideia de totalidade representativa é uma quimera.  

 Em nossa segunda sequência discursiva no objeto do conhecimento destacado: 

“Resistências indígenas”, na terceira coluna quando partimos para as habilidades, observamos 

nas três habilidades referidas nesta coluna que nenhuma menciona e nem traz a reflexão sobre 

as resistências indígenas no mundo colonial americano. No caminho discursivo existem marcas 

linguísticas indiciárias que desencadeiam interdições, então nos questionamos como um objeto 

do conhecimento que aborda sobre “resistências” e nas habilidades desenvolvidas não faz 

nenhuma menção ao processo de resistência indígena, isso não desencadeia um sentido de 

passividade? De acordo com Orlandi (2015), se considera no dizer um não dizer necessário, 

“há sempre silêncio acompanhando as palavras, na análise devemos observar o que não está 

sendo dito” (ORLANDI, 2015, p. 82). Mesmo se falando em resistência, existe um 

silenciamento nas habilidades que não remete pensar as resistências dos povos indígenas, ou 

seja, está contida uma política do silêncio. Orlandi (2015a), refere-se à política do silêncio como 

um apagamento em uma dada situação discursiva, quando falamos algo apagamos outros 

sentidos possíveis, a autora categoriza o silêncio de duas maneiras: o silêncio fundador e a 

política do silêncio:  

 

A diferença entre o silêncio fundador e a política do silêncio é que a política 

do silêncio produz um recorte entre o que se diz e o que não se diz, enquanto 

o silêncio fundador não estabelece nenhuma divisão: ele significa em (por) si 

mesmo. 

Determinado pelo caráter fundador do silêncio, o silêncio constitutivo 

pertence à própria ordem de produção do sentido e preside qualquer produção 

de linguagem. Representa a política do silêncio como um efeito de discurso 

que instala o anti-implícito: se diz “x” para não (deixar) dizer “y”, este sendo 

o sentido a se descartar do dito. É o não-dito necessariamente excluído. Por aí 

se apagam os sentidos que se quer evitar, sentidos que poderiam instalar o 

trabalho significativo de uma “outra” formação discursiva, uma “outra” região 

de sentidos. O silêncio trabalha assim os limites das formações discursivas, 

determinando consequentemente os limites do dizer. (ORLANDI, 2015a, p. 

74). 

 

 

 Notamos em nossa análise com um todo é que as discussões voltadas para as relações 

interétnicas remontam a espaços do dizer já existente. A BNCC se apresenta como um 

documento que traz uma “novidade”, mas é uma novidade revestida discursos já existentes.  

 Ressaltamos que nossa análise não propõe um direcionamento fechado do pensar 

políticas curriculares sobre as relações interétnicas, não estamos apontando caminhos, estamos 
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possibilitando outras formas de pensar a leitura de documentos de políticas curriculares, pois 

este espaço é polissêmico e polêmico. O discurso é não fechado em si mesmo, pensar a AD é 

entender seus gestos de interpretação e segundo Pêcheux (2010) esses gestos são atos no nível 

do simbólico. 

 Para sumarizar nossa discussão, identificamos nos recortes destacados o apagamento do 

referente, característica presente no discurso pedagógico escolar, apresentando-se como 

autoritário, mas ancorado na dispersão e contradição. Espera-se que o sujeito da BNCC deve se 

comportar de uma determinada forma. As marcas linguísticas referentes as discussões das 

relações interétnicas, nos aponta um caminho discursivo para espaços do dizer anteriores, já 

existentes, nos remonta ao pré-construído (discursos que vieram de outro lugar).  
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4. CONSIDERAÇÕES “FINAIS” 

 

 Ao propormos uma investigação sobre a análise do discurso das relações interétnicas 

em entremeio com a BNCC, buscamos um maior aprofundamento sobre o tema, considerando 

a recente aprovação da BNCC e os poucos diálogos tendo como recorte o estudo das relações 

interétnicas. Consideramos que esta é uma discussão ainda em aberto e isso desencadeia a 

abertura para outros olhares, para outras interpretações, pois o sujeito está sempre à deriva e o 

discurso está sempre em aberto.  

 Em nosso processo de pesquisa, fizemos a investigação dos discursos referente ao 

estudo da educação étnico-racial contido na BNCC do ensino fundamental dos anos finais (mais 

precisamente sexto e sétimo ano) na disciplina de História. Inicialmente, nas versões anteriores 

à terceira versão, foram questionadas, a falta das discussões relacionadas as relações 

interétnicas, o que provocou nosso estranhamento. Após a homologação da terceira versão, 

podemos observar o excesso de conteúdos voltados para a temática. Como discutimos ao longo 

do nosso trabalho de pesquisa, os discursos são carregados de interdições, pensar o estudo das 

relações interétnicas é remontar a espaços do dizer pré-construído. O fato do documento da 

base inserir a discussão, não garante a discussão numa perspectiva descolonizadora, pois o dizer 

é recoberto por silenciamentos. Conforme (ERNST-PEREIRA apud PICCIN, 2016), a falta, o 

estranhamento e o excesso são três conceitos essenciais para o analista observar em seu corpus 

de análise. Partimos do pressuposto de que o dizer é recoberto de não-ditos, o fato de inserir a 

discussão, não quer dizer que a discussão está sendo feita levando em consideração a 

contribuição histórica, social, cultural dos povos indígenas e negros.  

 A partir disso, nos foi possível firmar que o estudo das relações étnico-raciais aparece 

na BNCC, mas aparece com recobrimentos de silenciamentos. Segundo Orlandi (2015), a 

memória faz parte da produção do discurso, todo dizer remonta sob a forma do pré-construído, 

do já dito. Ao falarmos de negro e indígena, nossa memória discursiva nos remonta ao que foi 

construído sobre esses povos, justamente por conta de todo processo violento permeado em 

nosso imaginário. Com isso a pesquisa visou buscar os indícios das materialidades discursivas 

contidos na BNCC. Kothe (1997, p. 30), ao discorrer sobre uma hermenêutica histórica, afirma: 

“é preciso pentear a história a contrapêlo, para descobrir suas estruturas subjacentes; isso não 

como um simples desafio ao poder, mas como uma maneira de superar limitações no discurso 

partidário”.  

Não estamos aqui fazendo proposições definitivas, se não cairíamos em contradição, o 

dizer é aberto a outras interpretações, não estamos encerrando o diálogo, mas propondo 
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condições de abertura para outras análises, outros olhares. Nossa análise não propôs uma 

teorização para apontar o rumo certo, de pensar políticas curriculares para a educação 

interétnica, mas traz algumas interpelações que possibilitam olharmos para o documento 

entendendo a opacidade da linguagem, o deslize, o equívoco.  

 Na AD entendemos que o corpus está em constante formação, possuindo um fechamento 

provisório, pois as respostas nunca são definitivas, o sujeito está sempre à deriva e o discurso 

nos permite compreender a multiplicidade de sentidos que este carrega. A análise indiciária, 

não compreende a contestação e comprovação de dados de forma definitiva, mas é uma 

discussão aberta, na qual se derivam outras questões, outros dados imperceptíveis.  

 Em nosso corpus coletado evidenciamos a forma fechada de pensar políticas 

curriculares para a questão interétnica, alguns apontamentos motivaram essa perspectiva, tais 

como, pensar a África para além da escravidão, compreendendo a porosidade que o próprio 

termo escravidão desmonta; o discurso pedagógico autoritário, com o apagamento do referente 

em todos os recortes; entender as lutas e resistências indígenas não no sentido de passividade.  

 A intensão da nossa pesquisa foi questionar as pretensões centralizadoras e 

homogeneizantes da política curricular inserida na base, com tendência a apagar conflitos, 

antagonismos e as diferenças, tais como as questões étnico-raciais.  

 No início da nossa discussão indagamos quais silenciamentos estavam contidos na base, 

podemos afirmar no que tange à questão interétnica, remonta a um constante dizer segmentado 

(processo parafrástico), um dizer institucionalizado. Finalizamos nossas considerações, 

questionando os riscos desencadeados ao homologar uma BNCC que substancializa a fixação 

de conteúdos mínimos e esperamos possibilitar o diálogo diante do panorama estratégico de 

pensar políticas curriculares para relações interétnicas, não de forma fechada, mas criando 

sempre abertura para outras interlocuções e assim possibilitar a criação de narrativas.   

Encerramos compreendendo, assim como afirmou Pêcheux (2009, p. 277) em “Só há 

uma causa daquilo que falha”: “não há ritual sem falhas; enfraquecimentos e brechas.  
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ANEXO 1 – MANISFESTAÇÃO UNICAMP 

Cidade Universitária Zeferino Vaz, 11 de Setembro de 2017 

 
 
 

MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA UNICAMP SOBRE A ELABORAÇÃO DA BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR  

 

 

Considerando-se a finalização de sua terceira versão, a realização das audiências 

públicas finais e os simultâneos encaminhamentos com vistas à implementação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), a Comissão Permanente de Formação de Professores da 

Universidade Estadual de Campinas (CPFP/Unicamp), que congrega docentes representantes 

de todos os 22 cursos de Licenciatura, além de programas diretamente relacionados à formação 

docente na universidade, manifesta-se sobre esse processo registrando algumas ponderações, 

preocupações e posicionamentos.  

A CPFP/Unicamp reconhece a importância de que objetivos previstos no Plano 

Nacional de Educação sejam traduzidos em ações, como políticas de Estado capazes de pensar 

um projeto para sua população, e que almejem a superação das desigualdades, o respeito às 

diferenças e à diversidade.  

Para tanto, o processo de construção de uma Base não pode estar atrelado a, nem ser 

expressão de interesses de pequenos grupos ou de corporações que vêm historicamente tratando 

a educação e as respectivas reformas educacionais segundo interesses alheios à própria 

educação e ao desenvolvimento dos sujeitos/cidadãos.  

Conforme documento da Anped “A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPEd) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”:  

 
Critica-se a desarticulação da BNCC com o Plano Nacional de Educação 

(PNE, com as definições das Conferências Nacionais de Educação (2010 e 

2014), bem como com a ausência de relação com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, provocando um descolamento da BNCC em relação ao que foi 

 

COMISSÃO CENTRAL DE GRADUAÇÃO  

COMISSÃO PERMANENTE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

13083-970 - Campinas - SP - Brasil  

 (55-19) 3521-4126 / 3521-4883/3521-4884 
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discutido, produzido e materializado nas políticas educacionais no Brasil na 

última década. (Anped, 2017, p.17). 

 

1. O processo de discussão sobre a versão 3 e a elaboração da versão final  

a) A despeito das consultas e audiências públicas em curso, o decreto 9099 de 19/7/2017 

afirma que os conteúdos deverão ser adaptados à BNCC aprovada pelo CNE, mas já 

trata a 3a versão como definitiva. Documentos de divulgação já têm considerado tal 

versão para a organização de todos os sistemas de ensino, inclusive fazendo um 

chamamento a gestores e professores para que “executem” a base desde já.  

b) O desmembramento da discussão da Base para a educação infantil e o ensino 

fundamental, [e a não explicitação de qualquer vínculo] o que resulta na desvinculação 

com a proposta da Base para o ensino médio, extingue a unidade da Educação Básica, 

fragmentando as concepções de educação definidas na constituição, na LDB, no PNE 

e demais documentos relativos à formulação de políticas públicas para a educação 

básica no país.  

c) A divulgação do Guia para a Implementação da BNCC por órgãos como Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (CONSED), União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Ensino (UNDIME) e do Movimento Pela Base Comum, meses antes de 

as análises serem realizadas pelo CNE (http://www.consed.org.br/portal/noticia/belo-

horizonte-recebe-secretarios-de-educacao-de-todo-o-pais) parece revelar um assédio 

articulado que tem tanto limitado a função do Conselho Nacional de Educação, como 

ameaçado a autoridade de organismos democrática e historicamente constituídos para 

legitimar e sustentar as políticas públicas em educação no país.  

d) A presença preponderante de organizações sociais com vínculos inequívocos com o 

empresariado direta ou indiretamente ligado a investimentos em educação privada (e 

evidenciados no site do Movimento pela Base) já indica que interesses do capital têm 

pautado grande parte das ações e decisões no processo de formulação da Base.  

e) A defesa da BNCC apoiada em um discurso único de experiências curriculares 

positivas implementadas em alguns países silencia as inúmeras e fundamentadas 

críticas que tais experiências vêm recebendo internamente aos seus países e na 

comunidade internacional. Ademais, não menciona em nenhum momento que a suposta 

qualidade educacional destas mesmas experiências estrangeiras não é consequência 

exclusiva de reformas curriculares, mas de políticas educacionais mais amplas, como a 

valorização da carreira docente, na adequação infraestrutural das escolas, etc.  
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2. Interesses subjacentes à aprovação da BNCC:  

 

Considerando as concepções e os interesses que têm guiado o processo de elaboração da Base, 

sua aprovação terá repercussões diversas, tais como  

a) Redução da gestão da Educação às funções definidas pela Base Nacional Comum 

Curricular. Na condição de eixo fundamental para definição de aspectos estratégicos (a 

base comum para o ensino e aprendizagem no país; a formação de professores; a 

elaboração de recursos didáticos; a preparação para avaliações externas), a Base se 

desvincula dos documentos definidores de uma efetiva política pública em prol do 

direito à educação no país.  

b) Submissão da BNCC aos interesses e manifestações de grupos empresariais e de 

organizações sociais a eles vinculadas, de modo quase uníssono alinhadas a avaliações 

internacionais que reiteram concepções homogêneas de educação e de avaliação. O 

material de divulgação chama a atenção pela ênfase que dá ao termo “alinhar”. No 

“alinhamento” subjaz a homogeneização que privilegia as ações de massa, em especial 

aquelas que barateiam produtos que serão comercializados pelo mercado editorial, 

mercado das avaliações padronizadas nacionais e/ou internacionais ou outros.  

c) Aprofundamento da cisão entre as políticas públicas e a reflexão crítica produzida sobre 

seu impacto. De modo flagrante, os diagnósticos e avaliações norteadores da Base são 

provenientes de grupos empresariais e desconsideram sistematicamente a expressiva 

produção acadêmica dos numerosos programas de pós-graduação e centros de pesquisas 

que há décadas aprofundam esse debate.  

d.  

3. Os reflexos na autonomia dos sistemas de ensino, das universidades e na soberania:  

a) A autonomia universitária é desrespeitada pela ingerência da Base sobre as definições 

curriculares dos cursos de formação de professores ao definir que “a primeira tarefa de 

reponsabilidade direta da União será a revisão da formação inicial e continuada dos 

professores para alinhá-las à BNCC.” Trata-se de tentativa clara de homogeneizar o 

ensino superior via BNCC.  

b) A autonomia dos sistemas de ensino é ameaçada pelo contraditório discurso que, de um 

lado apresenta a Base como flexível e com potencial articulador, e de outro, mensura a 

qualidade e viabilidade de todas as ações por parâmetros fixos, determinados 

externamente, e por sistemas e instrumentos de avaliação não controlados pelos agentes 

do processo educativo propriamente dito.  
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c) A soberania nacional na definição de políticas públicas não é respeitada quando os 

princípios gerais determinantes da concepção presente na Base (e suas consequências 

para as políticas públicas em educação no país) são integralmente direcionados por 

documentos internacionais (OCDE, Banco Mundial, para citar alguns) e interesses 

distantes dos debates produzidos no país por seus diferentes atores.  

4. Os efeitos na vida das escolas, dos professores e dos alunos:  

a) Volta a imperar a lógica conteudista, realizando um recorte das disciplinas escolares 

que se restringe a conhecimentos, conceitos e processos que se referendam em campos 

científicos, desconhecendo o caráter híbrido, multifacetado e contextualizado dos 

conhecimentos que são produzidos para e pela escola. Acrescente-se que no âmbito 

desta lógica, impera a transmissão de conteúdos, em detrimento do estímulo ao 

raciocínio científico e à pesquisa criativa. No horizonte desta prática está a informação 

a ser transmitida e reproduzida e não a formação do sujeito/cidadão.  

b) A lógica conteudista com objetivo de responder positivamente às avaliações de escala 

restringem o papel da escola e do conhecimento ao pragmatismo métrico a que tais 

sistema de avaliação se destinam, eliminando a possibilidade de se desconstruir e 

construir na escola e com os seus conhecimentos outros projetos e sentidos para a nação.  

c) Cria-se incompatibilidade pedagógica entre os textos presentes nas competências gerais 

da BNCC e em cada área de conhecimento, em relação às suas respectivas habilidades. 

As competências são propostas a partir da compreensão dos conhecimentos como 

construções históricas para explicar o mundo físico, social e cultural. 

Contraditoriamente, as habilidades estão estruturadas em conteúdos limitados e 

restritos, dificultando a promoção de debates, e apresentando os objetos de 

conhecimento sem considerar que os saberes são construídos historicamente e estão em 

constante modificação.  

d) A retirada dos quatro "Eixos de Formação" presentes na segunda versão da BNCC 

(página 46), que se vinculavam diretamente aos objetivos do Ensino Fundamental 

(incisos I-IV do Artigo 32 da LDB), desarticula a obrigatoriedade de uma formação em 

que os conhecimentos sejam uma ferramenta para desenvolver e alcançar a cidadania, 

tornando-os uma lista de conteúdos a ser abordada na escola.  

e) Há o apagamento de conceitos referenciados socialmente, [e]de sua relevância nas 

diferentes áreas e na formação de jovens e adolescentes cidadãos. (Ex: Diferenças, raça 

e etnia, identidades culturais) O estudo de conteúdos que envolvem temáticas de gênero, 



84 
 

sexualidade, raça, meio ambiente e diversidade cultural, que se impõe por sua relevância 

científica e social, deixa de figurar como preocupação no documento.  

f) Os conteúdos de uma mesma área não estão integrados. Um exemplo pode ser 

encontrado na área de Língua Portuguesa, na qual o eixo da educação literária prevê 

gêneros literários que não estão contemplados ou referidos nos eixos da leitura, da 

produção ou dos conhecimentos linguísticos, contribuindo para fragmentar, como há 30 

anos, o ensino dessa disciplina em “frentes” de trabalho independentes.  

g) A produção de material didático a ser distribuída nas escolas via PNLD terá a BNCC 

como baliza, o que dificulta bastante a elaboração e oferta de materiais diversificados 

entre si, que também dialoguem com realidades locais. No último edital do PNLD, duas 

mudanças trazem um cenário ainda menos favorável: a) uma nova comissão indicada 

pelo MEC validará ou não o parecer das equipes especialistas, formadas sob a 

supervisão de universidades públicas, interferindo diretamente no trabalho técnico 

realizado há duas décadas; b) poderão concorrer aos processos de licitação materiais 

apostilados, elaborados por sistemas de ensino de natureza mais massificada e diretiva. 

Considerando tais mudanças bem como a vinculação dos materiais didáticos aos 

interesses de mercado, que visam à aprovação no PNLD, o prescrito na Base regerá o 

trabalho cotidiano do professor, definindo o que deverá ser ensinado e aprendido, por 

meio dos materiais que lhes chegarão às mãos.  

h) O currículo avaliado será aquele definido pelos materiais didáticos e por um conjunto 

de conteúdos padronizados e considerados como essenciais, e não refletirá o 

planejamento autônomo, engajado, diferenciado e inventivo que pode e deve surgir de 

reflexões democraticamente conduzidas no ambiente escolar, atendendo a demandas 

específicas de cada comunidade.  

i) A formação continuada de professores será cada vez mais submetida às definições da 

Base e aos resultados de avaliações padronizadas, sem levar em conta o sujeito-

professor e sua interlocução com o ambiente em que atua, e que auxilia na construção 

crítica e reflexiva.  

j) A formação inicial de professores será progressivamente pautada por diretrizes 

padronizadas que não levam em conta iniciativas de formação diferenciadas ou 

quaisquer projetos que sejam fruto do questionamento e da proposição de alternativas 

aos modos tradicionais de se educar, e/ou políticas emancipatórias de formação.  

 

Comissão Permanente de Formação de Professores (CPFP) – UNICAMP 
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ANEXO 2 

 

Brasília, 29 de junho de 2018 

 

Colegas conselheiras e conselheiros membros do Conselho Nacional de 

Educação. 

 

Por quase dois anos venho tendo o privilégio de contar com a sua confiança na presidência da 

Comissão Bicameral do CNE encarregada da Base Nacional Comum Curricular. Em meus três 

mandatos como membro deste Conselho este foi o período de maiores intensidades, marcado 

pelos desafios relacionados às discussões sobre as propostas de BNCC elaboradas pelo MEC. 

Neste momento, por respeito e consideração a cada um de vocês, sinto-me no dever de 

compartilhar reflexões e posicionamentos e, ao final, apresentar propostas e comunicar decisão 

que, espero, possam merecer a sua atenção e compreensão. 

Na presidência da Comissão procurei cumprir minhas responsabilidades com o devido respeito 

e apreço aos colegas e a necessária atenção a todos aqueles que nutriram as melhores e maiores 

expectativas em relação ao CNE como órgão de Estado sensível aos anseios da sociedade. 

Em que pesem todas as circunstâncias, tensões e conflitos políticos, econômicos e sociais que 

vêm marcando a atual quadra da história brasileira, pode ser considerada uma grande proeza 

que o CNE tenha conseguido conduzir, de forma democrática e produtiva, a tarefa de elaboração 

da norma instituidora da BNCC relativa ao Ensino Fundamental e à Educação Infantil. 

Atravessamos mares revoltos.  Seja no ambiente interno, seja no relacionamento com o MEC, 

seja ainda nas nossas relações com diferentes grupos e segmentos da sociedade. Soubemos 

organizar e realizar audiências públicas com a mais ampla liberdade de manifestação, assim 

como participamos de reuniões de trabalho em todas as regiões do Brasil. Com espírito público 

resolvemos desavenças entre nós, interagimos com inúmeras entidades, grupos e pessoas 

interessadas no tema e analisamos centenas de documentos do mais variado teor. Fomos 

atacados e fomos apoiados. Fomos alvo de críticas, mas também destinatários de numerosas e 

valiosas contribuições. E, ao final, logramos êxito. Por maioria de votos e também pela 

qualidade da participação daquelas conselheiras que, por votos e ideias, se opuseram à 

aprovação da BNCC defendendo outras visões, o CNE aprovou o Parecer CNE/CP nº15/2017 

e a Resolução CNE/CP nº 2/2017. Pela primeira vez na história, o Brasil passa a contar com 
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uma Base Nacional definidora dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças, jovens e adultos, a BNCC. Votei a favor do parecer dos relatores aprovando a Base e 

declarei em voto as minhas não poucas restrições. Votei a favor não só por ter coordenado os 

trabalhos da Comissão, apoiado as tarefas dos relatores e negociado avanços com o MEC; votei 

favorável também por ter concluído que, apesar de tudo, o resultado final contém mais 

qualidades que defeitos e que poderá representar uma efetiva 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”. E, mais 

importante: cabe ao CNE zelar pelo respeito à norma, fazendo com que sejam observados os 

dispositivos que asseguram a autonomia das escolas, redes e sistemas de ensino na elaboração 

e implementação de seus currículos e projetos pedagógicos. Como bem definimos, BNCC não 

é currículo. O CNE deve ser vigilante contra tentativas de reduzi-la à condição de currículo 

único e currículo mínimo como lamentavelmente parece já estar acontecendo. 

Como sabem, nunca deixei de ter minhas próprias posições e convicções, como também minhas 

dúvidas e incertezas. Todavia, na presidência de um colegiado tão qualificado e plural como é 

a Comissão da BNCC, não poucas vezes preferi silenciar para propiciar as falas e as escutas, 

conciliar quando o impulso era tomar partido e disputar, insistir e animar mesmo quando a 

pressões maiores tentavam obstruir ou desqualificar o trabalho. A presidência de uma Comissão 

como a nossa requer conduta firme, sensível, imparcial e democrática. Assim, com a 

participação de todos e a indispensável colaboração da equipe técnica do CNE, avançamos. 

No entanto, o quadro agora é outro. Temos pela frente a BNCC do ensino médio elaborada pelo 

MEC. Sobre ela, tenho severas críticas que considero honesto explicitar e ponderações que 

julgo necessário fazer. 

Desde abril deste ano quando o Ministério encaminhou sua proposta de BNCC ao CNE, venho 

realizando estudos e reflexões sobre o tema. Procurando conhecer detalhadamente a proposta, 

atento às análises e manifestações que vêm sendo produzidas por diferentes atores do campo 

educacional brasileiro. Muitas dessas contribuições e posicionamentos começam a chegar ao 

CNE por meio de documentos, nos diálogos com as entidades com quem começamos a 

conversar, bem como resultantes das audiências públicas que já conseguimos realizar. 
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A primeira conclusão a que chego é que não é possível separar a discussão da BNCC da 

discussão da Lei nº 13405 que teve origem em Medida Provisória do Presidente da República 

e estabeleceu os fundamentos do que chamam de “reforma do ensino médio”. Uma coisa está 

intrinsecamente ligada à outra. A própria Lei é clara ao estabelecer que é a BNCC que lhe dará 

“corpo e alma”. Problemas da Lei contaminam a BNCC. Problemas da Base incidirão sobre a 

Lei. 

A meu ver, a proposta de BNCC elaborada pelo MEC evidencia os problemas contidos na 

referida Lei, aprofunda-os e não os supera. Ela sublinha o defeito de origem: a separação do 

ensino médio do conjunto da educação básica na concepção de uma BNCC. Eu e outros 

conselheiros insistimos nessa crítica desde o início do processo. Eis que, materializando nossos 

piores temores, a proposta do MEC para o ensino médio não só destoa, mas contradiz em grande 

medida o que foi definido na BNCC das etapas educacionais anteriores e é radicalmente distinta 

do que vinha sendo cogitado nas versões primeiras. Tinham, afinal, razão os que temiam 

rupturas e fragmentação da educação básica. 

Além desse ponto, sobre a Lei nº 13405 e sobre a BNCC do MEC sinto-me no dever de 

explicitar ainda outras posições e opiniões, algumas delas já externadas em nossos debates 

internos. É preciso deixar as coisas claras por dever de lealdade aos colegas do CNE e em 

respeito a todos aqueles a quem devo satisfação sobre meus atos como Conselheiro. 

Começo por concordar que a elaboração de uma Base Nacional que defina direitos de 

aprendizagem de crianças jovens e adultos e que inspire a elaboração dos currículos é 

estratégica (necessária, embora não suficiente) para o avanço da Educação no Brasil. Assim 

dispõe a Lei do Plano Nacional de Educação. Aos direitos de aprendizagem devem 

corresponder os deveres do Estado e da Sociedade, dos governos, das escolas e das famílias. 

Portanto, desde o início, a BNCC foi imaginada para ser uma base para a equidade que ajudasse 

a elevar a qualidade da educação brasileira.  Contudo, na contramão de tudo o que se pensou, a 

nova Lei do ensino médio estabelece que esses direitos serão reduzidos e limitados ao que puder 

ser desenvolvido em, no máximo, 1800 horas. Ou seja: apenas ao que couber em cerca de 60% 

da atual carga horária das escolas. Pergunta-se, então: o que vai ficar de fora? Quanto de língua 

portuguesa, de biologia, de filosofia, de matemática, química, história, geografia, física, arte, 

sociologia, língua estrangeira, educação física? Quantos conhecimentos serão excluídos do 

campo dos direitos e obrigações e abandonados no terreno das incertezas, dependendo de 

condições, em geral precárias, e das vontades por vezes poucas? E mais: uma Base reduzida 

pode levar ao estreitamento do escopo das avaliações e exames nacionais que já consolidaram 

um papel marcante no nosso sistema educacional. E então? Exames como o ENEM também 
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serão reduzidos, a indicar que, agora, muito menos será garantido e exigido?  Incapazes de 

oferecer educação de qualidade, baixam a régua, rebaixam o horizonte. Essa, a mensagem que 

se passa para a sociedade. 

Como se pode constatar no documento preparado pelo MEC, com exceção de língua portuguesa 

e matemática (que são importantes, mas não as únicas), na sua BNCC desaparece a menção às 

demais disciplinas cujos conteúdos passam a ficar diluídos no que se chama de áreas do 

conhecimento. Sem que fique minimamente claro o que deve ser garantido nessas áreas. 

Contudo, sabemos que os direitos de aprendizagem devem expressar a capacidade do estudante 

de conhecer não só conteúdos, mas também de estabelecer relações e pensar sobre eles de forma 

crítica e criativa. Isso só é possível com referenciais teóricos e conceituais. 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? É evidente que mesmo que se mantenha a ideia de organização 

por áreas, torna-se imprescindível detalhar os seus elementos constituintes para além das 

platitudes e generalidades apresentadas na proposta do MEC. 

O atual governo diz que o “novo ensino médio” já teria sido aprovado pela maioria dos jovens. 

Não é verdade. Nenhuma mudança chegou às escolas e talvez para a maioria elas nunca 

cheguem.  Alardeia a oferta de um leque de opções para serem escolhidas pelos estudantes, mas 

na sua BNCC não indica absolutamente nada sobre o que esses “itinerários formativos” devem 

assegurar. Se defendemos uma Base como expressão dos direitos de aprendizagem, devemos 

enunciá-los para todo o ensino médio e não apenas para uma parte dele. Se mantida a arquitetura 

proposta pela Lei, que articula um núcleo comum com itinerários diversificados, precisa haver 

BNCC tanto para a parte comum nuclear quanto para cada um dos itinerários que compõem a 

parte diversificada. Deverá ser sobre esse conjunto integralizado na BNCC que os currículos e 

projetos pedagógicos serão criados, contextualizados e implementados. Trata-se, pois, de um 

grande e complexo trabalho ainda por fazer, envolvendo necessariamente uma ampla 

participação de todos os setores interessados. Obviamente, não cabe ao CNE fazer o que o MEC 

não quis ou não foi capaz de realizar.  

Por outro lado, como falar de opções diante das baixas de condições de funcionamento das 

escolas brasileiras? Hoje, na maioria das unidades, pouco pode ser assegurado. A precariedade 

é generalizada. Em muitos colégios não há professores suficientes, não há laboratórios, não há 

internet e sobram alunos por sala de aula. Mais da metade dos municípios brasileiros tem apenas 
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uma escola de ensino médio e nessa escola é comum não haver condições adequadas de 

funcionamento. Pergunto: como uma proposta de reforma do ensino médio pode ser 

apresentada sem levar em consideração seus limites e possibilidades? Onde está o necessário 

plano de ação para enfrentar esses problemas? Pois tanto no âmbito da Lei como no que se 

refere à BNCC, nada se diz sobre isso. Portanto, sem conteúdo e sem condições, não é honesto 

dizer que os jovens terão opções. Seria bom que tivessem. Infelizmente, para a maioria, esta 

miragem poderá significar ainda mais frustração e mais exclusão. Provavelmente, um maior 

aprofundamento das nossas atuais desigualdades. 

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! Não será isolado atrás de 

uma tela de computador que o jovem brasileiro vai desenvolver valores como liberdade, 

solidariedade, respeito à diversidade, trabalho colaborativo, o apreço à democracia à justiça e à 

paz. Na escola se aprende muitas coisas que não estão nos livros: estão nas relações presencias 

entre os estudantes e deles com seus professores e a comunidade. As novas tecnologias estão 

aí, mas elas devem ser utilizadas a favor da escola e não em substituição a ela. A escola precisa 

ser protegida e valorizada, não ameaçada. Na minha visão, a não ser em casos excepcionais já 

regulamentados, a participação da modalidade a distância na oferta do ensino médio não deve 

ser admitida, como, aliás, já orientam as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para essa 

etapa. 

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. Mas não vou me alongar. 

Colegas do Conselho. O fato é que sobre todos esses problemas, não posso e não vou me calar. 

Tenho toda uma vida dedicada à causa da Educação marcada pela defesa de posições claras. 

Todavia, também cumpre propor. Lembrando Paulo Freire: não basta denunciar, também é 

necessário anunciar. 

No que concerne à Lei nº 13405 propriamente dita, penso que ela deva ser revogada. E, a partir 

disso, em novas bases sociais, políticas e administrativas advindas das eleições de outubro, 

iniciar um amplo debate nacional com participação ativa deste CNE. 

Quanto à proposta de BNCC elaborada pelo MEC, proponho que ela seja rejeitada e devolvida 

à origem. Seus problemas são insanáveis no âmbito do CNE. Ela precisa ser refeita. 
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Quanto aos trabalhos do CNE e, particularmente, os da Comissão Bicameral da BNCC, 

proponho uma imediata revisão da estratégia de estudos e debates, com a suspensão do ciclo de 

audiências públicas e a organização de uma ampla agenda de diálogos em profundidade com 

os diferentes setores da educação nacional. Mais do que nunca, o CNE deve assumir seu papel 

de Órgão de Estado, guardião dos interesses educacionais da Nação e protetor da Educação 

contra os males das descontinuidades e dos oportunismos. 

O CNE deve deixar claro que a discussão da BNCC e da reforma do ensino médio não vai se 

subordinar ao calendário político e administrativo de quem quer que seja. O tema deve 

continuar a receber sua atenção, mas nada deve ser concluído neste ano. Isso inclui as propostas 

de revisão das Diretrizes Curriculares do Ensino Médio. Rodadas mais amplas e audiências 

públicas deverão ser retomadas no ano que vem com os novos atores referendados pelo processo 

eleitoral democrático que se avizinha. E, sobretudo, com a participação dos professores, dos 

estudantes e dos demais integrantes do campo educacional brasileiro. As manifestações que nos 

levaram a cancelar a audiência pública da Região Sudeste que seria realizada na Cidade de São 

Paulo no começo de junho deixam um recado claro: a reforma do ensino médio e a respectiva 

BNCC precisam ser mais amplamente discutidas. Por serem urgentes, as mudanças e melhorias 

na educação brasileira exigem cuidado, respeito e ousadia. 

Ao defender essas posições e essas propostas perante o nosso colegiado e perante a sociedade, 

entendo não ser mais adequada a minha permanência à frente da Comissão Bicameral da 

BNCC. A presidência de um colegiado exige um esforço de imparcialidade que já não posso 

oferecer. Mais uma vez, agradeço por sua confiança e colaboração. Da Comissão pretendo 

continuar participando até o final de meu mandato de conselheiro em outubro próximo. Vou 

contribuir com seus trabalhos no melhor dos meus esforços em defesa de uma Educação de boa 

qualidade como direito de todos. 

Encerro, agradecendo pela atenção dispensada a essa minha longa manifestação E, 

respeitosamente, solicito que sobre seu teor, especialmente sobre as propostas por mim 

apresentadas, as colegas conselheiras e os colegas conselheiros também se pronunciem.  

Recebam as minhas cordiais saudações.  

 

Cesar Callegari 
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ANEXO 3 – MOÇÃO DA ANPED 

 

anped Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
MOÇÃO CONTRÁRIO À BASE NACIONAL CUMUM CURRICULAR 

 

Os filiados à ANPED reunidos em Assembléia Ordinária realizada no âmbito da 37ª 

Reunião Nacional manifestam posicionamento contrário à Base Nacional Comum Curricular. 

Discutiu-se no trabalho encomendando do GT12-Currículo durante a 37ª RN da ANPEd 

as características epistemológicas, políticas e pedagógicas da Base Nacional Comum Curricular 

a partir de textos produzidos por diferentes grupos de pesquisas brasileiros. 

Discussões também realizadas na Rede Brasileira de Educação Ambiental –EPEA 

evidenciaram que a proposta apresentada de BNCC não contempla as dimensões de diversidade 

na educação brasileira, o que coloca em risco de retrocesso toda política educacional e 

ambiental no país, expressa hoje na Resolução 2/2012 do CNE que estabelece as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Ambiental. 

Os associados reafirmam seu posicionamento contrário à Base Nacional Comum 

Curricular tanto pela sua metodologia de elaboração quanto às evidentes implicações nos 

processos de avaliação de ensino e aprendizagem, na homogeneização das matrizes 

curriculares, na formação de professores e na autonomia. 

Dirigido a: Secretaria de Educação Básica/Ministério da Educação/Secretário Manoel Palácios 

SEB/MEC 

 
Maria Margarida Machado 

Presidente da ANPED  
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anped Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
 

GT 22 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
Texto da moção: 

 

Os Grupos de Trabalho da ANPEd abaixo listado, pesquisadores e participantes da facilitação 

de redes de educação ambiental da Região Sul (REASUL, REAPARANÁ, REMATEA, 

LINHA ECOLÓGICA) e demais redes da malha da Rede Brasileira de Educação Ambiental - 

REBEA, referendando o que foi aprovado na CARTA DE GUARAPUAVA, durante o XIV 

Encontro Paranaense de Educação Ambiental – EPEA, em Guarapuava-PR; no I Encontro de 

Integração dos Grupos de Trabalho de Educação Ambiental de Santa Catarina e do II Encontro 

Blumenauense de Educação Ambiental, organizados pelo Grupo de Trabalho de 

Educação Ambiental da Região Hidrográfica 7, em Santa Catarina, manifestam seu apoio ao 

Comitê Assessor do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, coordenados 

pela Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA), e 

Coordenadoria Geral de Educação Ambiental(CGEA/MEC), contrária a proposta de uma Base 

Nacional Comum Curricular o referido texto não contempla as dimensões da Educação 

tratadas pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI), o 

que coloca em risco de retrocesso toda a política educacional e ambiental no país, expressa hoje 

pela Resolução Nº 2, de 15 de junho de 2012, do Conselho Nacional de Educação, a qual 

estabelece as Diretrizes Curriculares para Educação Ambiental. 
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ANEXO 4 – CAMPANHA DA ANPEd: Aqui já tem currículo 
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ANEXO 5 

anped Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
MANIFESTO CONTRA A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 
Os filiados à ANPEd reunidos em Assembleia Ordinária, realizada durante a 38º Reunião 

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

manifestam os motivos pelos quais somos contra a Base Nacional Comum Curricular: 

1) A proposta de BNCC em análise no Conselho Nacional de Educação vem sendo questionada 

em sua constitucionalidade e, certamente, ainda do ponto de vista legal. A proposta fere a LDB 

nos seguintes aspectos: a) Não respeita o princípio do pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas; b) Fere o princípio da valorização da experiência extraescolar e a formação para 

o exercício da cidadania; c) Afronta o princípio da gestão democrática, a formulação 

participativa do Projeto Pedagógico e o princípio da valorização docente ao investir no controle 

externo da gestão e do fazer docente. 

2) A organicidade necessária à existência de um sistema nacional de educação básica exige que 

ele seja pensado como um todo e não em fragmentos entre níveis, modalidades. A proposta de 

Base Nacional Comum Curricular em debate rompe com essa organicidade ao tratar apenas de 

parte do sistema, negligenciando outras, como a modalidade EJA, a especificidade da educação 

no campo, e o Ensino Médio. 

3) A proposta de BNCC busca se apresentar como precisa e clara, considerando essas 

adjetivações positivas. No entanto, ao fazê-lo, evidencia seu compromisso com uma 

compreensão tecnicista e ultrapassada de currículo. 

4) A proposta de BNCC sugere que um manual curricular pode reverter as mazelas deum 

sistema educacional embora estudos nacionais e internacionais apontem exatamente o 

contrário. 

5) Entendemos que oferecer os mesmos conteúdos a estudantes/alunos com diferentes 

experiências sociais e de conhecimento não promoverá a equalização almejada e anunciada pela 

base, ao contrário, ao tratar igualmente os desiguais a base produzirá o aprofundamento das 

desigualdades. Equalização social requer respeito a percursos e especificidades locais na 

construção da qualidade da educação. São diferentes os pontos de partida, e, portanto, as 

trajetórias para que cheguemos aos pontos de chegada equalizadores. Isso parece expresso no 

grande número de documentos contrários à unificação e homogeneização do ensino. 

Mediante o exposto propomos: 

Rua Visconde de Santa Isabel, 20 Conj. 206-208 – 

Vila Isabel-RJ – CEP. 20560-120 

(21) 2576-1447 / 2576-2137 – FAX: (21) 3879-5511 

secretariaexecutiva@anped.org.br – anped@anped.org.br – www.anped.org.br 

CNPJ 30018 410 0001-20 
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anped Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

 
6) A pluralidade/diversidade do país e daquilo que se produz em suas diferentes escolas precisa 

ser democraticamente respeitada e considerada. Por isso, entendemos que nossa política 

educacional e curricular precisa ser proposta a partir daquilo que sabem e fazem nossa 

população, professores e estudantes, em sua pluralidade, dentro e fora das escolas. Sendo assim, 

o papel do MEC é promover e apoiar a construção de projetos político-pedagógicos que 

abranjam toda a comunidade escolar, múltiplas agências, centros de pesquisa, institutos, 

universidades e etc. 

7) A atual proposta de BNCC alterou significativamente os rumos do trabalho anterior bem 

como abandonando as 12 milhões de contribuições endereçadas a SEB/MEC. Entendemos que 

um modo de corrigir esse processo é a retomada de discussões com o Fórum Nacional de 

Educação que, em sua plenitude representativa é central para a efetiva discussão democrática 

do que poderia ser uma base nacional curricular inclusiva, respeitosa e plural. 

 

 

São Luís do Maranhão, 04 de outubro de 2017 

 
 

 
Andréa Barbosa Gouveia 

Presidente da ANPED 
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ANEXO 6 - COMPETÊNCIAS GERAIS DA BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BASE NACIONAL COMUMCURRICULAR 

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobreo mundo físico, social, cultural e 

digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a 

reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 

formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 

diferentes áreas. 

 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar 

de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, 

sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar 

e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo. 

 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar 

e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na 

vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que 

lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 

cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, 

pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana 

e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo 

o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 

tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 
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ANEXO 7 - COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de 

transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do 

tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. 

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de 

transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como 

problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. 

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, 

interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, 

exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. 

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação 

a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus 

significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. 

6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção 

historiográfica. 

7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético 

e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 


