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SENTIDOS DE CIDADANIA NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

ENSINO MÉDIO1 

 

Mônica Barbosa Canuto2 

Márcia Betânia de Oliveira3 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo compreender sentidos atribuídos à cidadania 

em políticas curriculares brasileiras, com foco na Base Nacional Curricular Comum 

do ensino médio (BRASIL, 2018). Como procedimento metodológico foi realizada 

uma pesquisa qualitativa, a qual compreende a seara de significados aliada à análise 

documental (MINAYO, 2009). Compreendemos cidadania como uma prática social 

que envolve lutas diárias pela garantia de direitos, respeitando a subjetividade 

existente entre os grupos sociais (MORAIS, 2013). Neste sentido, a partir das leituras 

realizadas, percebemos que a BNCC do ensino médio (BRASIL, 2018) considera 

como base a formação do cidadão; vincula este conceito ao desenvolvimento de 

aprendizagens baseadas no ensino de competências (mobilização de conhecimentos) 

e habilidades (atitudes e resolução de demandas do cotidiano), relacionados ao mundo 

do trabalho, assim identificamos que o conceito de cidadania tem seu sentido 

esvaziado, utilizado de maneira vaga e geral, desconsiderando a pluralidade existente 

e desvirtuando o significado de cidadania de sua função primordial que é a justiça 

social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania; BNCC; Ensino Médio. Documentos 

Curriculares. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir das leituras realizadas em torno do conceito de cidadania, observamos a 

necessidade de analisar como a ideia de cidadania é concebida dentro da Base Nacional Comum 

Curricular ensino médio, uma vez que o documento está em fase de implementação nos estados 

brasileiros e pretende atingir todas as escolas brasileiras, sejam elas públicas ou privadas.   

Compreendendo que cidadania é um conceito complexo e que no Brasil contemporâneo 

está ligado à condição de acesso aos direitos sociais e econômicos que permitem ao cidadão 

desenvolver todas as suas potencialidades (Lima; Júnior; Brzezinski, 2017), é importante 

entendermos o que dizem e como dizem os documentos que orientam o dia a dia de nossas 

escolas. A BNCC, enquanto documento orientador, foi instaurada de maneira impositiva com 

a reforma do ensino médio, abortando por meio de Medida Provisória um processo de reforma 

em curso (FERRETI; SILVA, 2017) 

O percurso metodológico utilizado será pesquisa qualitativa que para Minayo (2009) 

responde a questões muito particulares, que trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.  Faremos uso de pesquisa 

bibliográfica e documental, a partir da análise da política educacional nacional do ensino médio 

vigente, centrada nos seguintes documentos: Constituição Federal de 1988, LDB e BNCC 

ensino médio. De acordo com Marconi e Lakatos (1988), a pesquisa bibliográfica tem como 

 
1
 O presente texto surgiu das discussões na disciplina de Educação e Cidadania, semestre 2021.1, ministrada pelo 

professor Dr. Hélio Júnior Rocha Lima, no Programa de Pós-Graduação em Educação – POSEDUC – Mestrado 

em Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
2
  Aluna regular do Programa de Pós-Graduação em Educação-POSEDUC/UERN, linha de pesquisa política e 

Gestão da Educação. Graduada em Letras -UFC. E-mail: monicanuto3@gmail.com 
3
 Doutora em Educação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ; docente no Programa de Pós-

Graduação em Educação - POSEDUC/UERN. Professora orientadora. E-mail: marciabetaniauern@gmail.com. 

mailto:marciabetaniauern@gmail.com
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finalidade colocar o pesquisador em contato com o que foi escrito sobre determinado assunto; 

e, a pesquisa documental que utiliza como base de dados fontes primárias que tratam de 

documentos (MARCONI; LAKATOS,1998). 

O trabalho está dividido em três partes, excluindo-se a introdução. A primeira trará uma 

discussão sobre o conceito de cidadania com base nas leituras realizadas na disciplina. A 

segunda parte discorrerá sobre a análise do documento BNCC ensino médio e o conceito de 

cidadania apresentado, e a terceira constará das considerações e reflexões do estudo realizado. 

 

CONCEITO DE CIDADANIA 

   

Segundo o dicionário Aurélio (2010), cidadania “é a condição de cidadão enquanto 

indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado” (FERREIRA, 2010, p.164). 

Observamos a seguir que esse significado foi construído ao longo do tempo e de acordo com as 

disputas vivenciadas por cada Estado nação. Historicamente, desde a Grécia se discute o 

conceito de Cidadão, do latim civitas; no entanto, ser cidadão na Grécia Antiga implicava ser 

livre para exercer suas vontades e isso não incluía nem mulheres, nem negros, nem pobres.  

No entanto, as origens romanas marcaram a construção de significados mais jurídicos 

de cidadãos. A palavra latina civis ainda tem o significado associado a cidadãos, e garanti os 

direitos dos povos locais - indígenas relacionados aos estrangeiros. Portanto, os direitos 

relacionados aos cidadãos / civis estão relacionados ao voto - o direito à paz ou guerras, eleições 

judiciais, obrigações contratuais ou até mesmo sobre a propriedade ou liberação de servos 

(MORAIS, 2013). 

O conceito de cidadania vai se afastando da concepção inicial da História e se volta para 

o mundo político, ainda que no surgimento das figuras burguesas medievais, mesmo na 

passagem para Modernidade, este é o período em que se adquire as características básicas da 

filosofia, principalmente nos séculos XVII e XVIII, o contratualismo de John Locke e Jean-

Jacques Rousseau4 (MORAIS, 2013). No século seguinte, fruto de lutas e debates, temos a 

consolidação dos direitos políticos, que permitiam a participação de parte da população na vida 

política e no século XX a conquista dos direitos sociais - educação, trabalho e saúde. De acordo 

com Lima; Júnior; Brzezinski(2017), tais conquistas agregam significado ao conceito de 

cidadania, pois cada direito conquistado representa mais significado à cidadania. 

 Ao longo dos tempos modernos, o conceito e a prática da cidadania desenvolveram-se 

extensivamente e integraram-se à experiência diária. No entanto, mesmo com amplo pano de 

fundo da urbanização, embora inserido no vocabulário político, o conceito cidadania manteve-

se vinculado com a luta pelos direitos civis, acrescido aos movimentos sociais, estouraram em 

todo o mundo, principalmente a partir da década de 1970, quando o movimento das minorias 

surgiu, um novo conceito de igualdade se espalhou e agora incluindo a bandeira da diversidade. 

A cidadania constitui-se com status de direitos, mostrando a coexistência entre diferenças e 

entre diferenças e igualdades (MORAIS, 2013). 

Percebemos que a ideia de cidadania vem acompanhada por debates políticos sociais, e 

para compreendê-la é necessário observá-la dentro de um tempo e espaço, no qual podemos 

identificar a luta de quem deseja ser cidadão, ou seja, é uma discussão que envolve luta por 

direitos e combate às desigualdades (LIMA; JÚNIOR; BRZEZINSKI; 2017). 

No Brasil, a discussão sobre cidadania também se apresenta ligada a questões históricas, 

pois desde 1822, apesar da independência, não houve mudança na qualidade de vida da 

 
4
 O contratualismo entende a sociedade como sendo fruto do resultado das decisões humanas, da razão humana, 

ou seja, se compreende que as pessoas decidiram viver em coletividade partilhando regras de convivência. 

(RIBEIRO, 2017). Disponível em: https://periodicos.uninove.br/prisma/article/view/6863 Acesso em 10 de jun. 

2021. 
   

https://periodicos.uninove.br/prisma/article/view/6863
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população que continuou desprovida de direitos civis e políticos. Com a República, em 1889, 

inicia-se a construção de uma identidade nacional aliada ao sentimento de pertencimento, 

apesar do contexto contraditório vivenciado no período, no qual imigrantes chegavam ao país 

e eram vítimas de políticas de exclusão social (MORAIS, 2013). 

O país precisou enfrentar, ainda, dois períodos ditatoriais: o Estado Novo e o Golpe de 

1964, ambos períodos negociavam ou pouco reconheciam os direitos civis e políticos. A virada 

de página começa na década de 70, com a abertura democrática e a cidadania se fortalece com 

a Constituição Federal de 1988, conhecida por Constituição Cidadã. Para Morais (2013 p.12), 

“a cidadania nacional tem sua história marcada por desafios e conquistas que giram em torno 

da consolidação do Estado Democrático de Direito.” 

 No entanto, o debate amplia ao compreendermos cidadania como um direito coletivo. 

No Brasil, de acordo com Lima; Júnior; Brzezinski (2017), Florestan Fernandes ajuda a 

entender o relato histórico de dificuldades e desafios enfrentados pelos cidadãos no processo 

de busca e avanço de seus direitos e sobrevivência em uma sociedade democrática. Seu trabalho 

gira em torno dos obstáculos históricos e sociais analisados em torno dos processos econômicos, 

sociais, políticos e culturais, compreendendo-os como a regra de domínio de sociedade 

caracterizada por divergência de classes, que rege a sociedade democrática do Brasil. Em vez 

de idealmente projetar "boa sociedade”, explicando o conflito de interesses das classes 

adversárias, enfatizando a relação de poder. E no meio deste embate temos a democracia, em 

que seu significado está vinculado aos interesses de classes, superando a cidadania ((LIMA; 

JÚNIOR; BRZEZINSKI; 2017). 

A partir da CF/1988, as leis educacionais que foram aprovadas também apresentavam a 

preocupação com a cidadania. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9396/1996 

fortaleceu esse caminho. O tema cidadania passaria ser uma constante no espaço escolar. Neste 

sentido, é importante compreendermos os significados atribuídos à cidadania nos documentos 

educacionais vigentes, especialmente a BNCC ensino médio. 

 

SENTIDOS DE CIDADANIA E A BNCC ENSINO MÉDIO  

 

O debate sobre os sentidos de cidadania na legislação educacional parte da Constituição 

Federal de 1988. A Carta Magna aponta, desde seu preâmbulo, a democracia, a liberdade e o 

pluralismo como bases de um Estado Democrático de Direito.  

No art.1º, II, CF/1988, a cidadania é elencada como um direito fundamental, ao lado do 

direito da dignidade da pessoa humana e do pluralismo político (BRASIL, 1988). No art. 205, 

CF/88, o direito à cidadania aparece mais uma vez, agora vinculado o direito à educação:  

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  (BRASIL,1988) grifos nossos   

 

Percebemos que o conceito de cidadania se constrói em torno do contexto de garantia 

de direitos, entre eles, uma educação de qualidade, pautado em princípios, expressamente 

definidos no artigo 206, da CF/88, como: liberdade de aprender, pluralismo de ideias e 

igualdade de condições de acesso e permanência. Desta forma, cidadania é um conceito amplo 

e está ligada a várias dimensões da vida humana, respeitando suas peculiaridades. 

Essa concepção orientou a elaboração das leis educacionais que surgiriam a partir de 

então, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9396/1996), além de documentos 

orientadores como as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN´s) (BRASIL, 2013) e mais 

recentemente a BNCC ensino médio (BRASIL, 2018). 
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No entanto, é preciso atentarmos para interpretações feitas sobre cidadania ao longo do 

tempo na construção destas leis. A LDB apresentava em seu art. 36, I que tinha sua redação 

dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016, o currículo do ensino médio composto por uma 

base comum e itinerários formativos, e apontava cidadania ainda expressa textualmente 

independente das áreas de conhecimento, ou seja, é a produção do conhecimento em prol de 

uma formação cidadã. 

A Lei da reforma do Ensino Médio (1ei nº 3415/2017) revogou esse texto e suprime a 

palavra cidadania do inciso, o que deixa implícito que a cidadania será estudada dentro das 

disciplinas, como conteúdo a ser entendido transversalmente às habilidades estudadas.  

Devemos atentar que a reforma do Ensino Médio levanta a bandeira da igualdade e 

equidade, mas acaba por não reconhecer as realidades diversas existentes na educação brasileira 

e oferece uma “flexibilização” que unifica e estabelece hierarquias. Livram-se das diferenças 

(SUSSEKIND, 2019). É estranho pensar na construção de um cidadão pensando em padrões 

quando a realidade das escolas e sociedade brasileiras é demasiadamente plural. 

Compreendendo que a reforma do ensino médio foi fator atrelado às concepções 

pretendidas e inevitavelmente incorporadas à BNCC ensino médio, percebemos que essa 

reconstrução já vislumbrava um significado mais restrito à cidadania. 

As indicações trazidas em 2013 pelas DCN´s concebem seu papel como um indicador 

de caminhos políticos, sociais, culturais, educacionais, além da função da educação, na sua 

relação com os objetivos constitucionais no que concerne o projeto nacional, baseado na 

cidadania e na dignidade da pessoa, que implica igualdade, liberdade, diversidade, respeito, 

justiça social, sustentabilidade solidária. (COPATTI; ANDREIS; 2020) 

A BNCC ensino médio (BRASIL, 2018) considera como base a formação do cidadão. 

No entanto, vincula este conceito ao desenvolvimento de aprendizagens baseadas em 

competências - mobilização de conhecimentos - e habilidades - atitudes e resolução de 

demandas do cotidiano, relacionados ao mundo do trabalho, proposta esta anunciada com a 

reforma do ensino médio.  Conceitua sua base na construção de competências e habilidades que 

podem contribuir para a resolução de demandas sociais, e assim trabalhar e atuar de forma 

cidadã. Desta forma, a cidadania é inserida como uma das dez competências gerais da Base 

Nacional para a educação (COPATTI; ANDREIS; 2020).   

O documento elenca dez competências gerais definidas como essenciais para a 

Educação Básica a serem trabalhadas desde a educação infantil. Na 6ª competência 

encontramos a cidadania como uma delas:  

 
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 (BRASIL,2018). Grifos nossos 

 

 A partir do próprio texto da competência 6, visualizamos que o projeto de cidadão 

almejado está atrelado ao mundo do trabalho e na construção do projeto de vida dos jovens. A 

competência é uma dimensão possível da educação e da formação. No entanto, questionamos 

se o envio de toda a organização da vida escolar pautada em competências não subordina a 

formação ao saber profissional e obscurece os conceitos de cidadania e trabalho. Com isso, a 

educação novamente fica reduzida a ensinar conteúdos, por sua vez, limitado ao cuidado com 

objetivos de aprendizagem que estão relacionados a saber fazer e resolver problemas vinculados 

às necessidades da vida diária, como se a realidade fosse a mesma para todos (LOPES, 2019). 

 Lopes (2019) questiona por que o projeto de vida dos jovens (uma das propostas 

presentes na reforma do ensino médio, por meio dos itinerários formativos) deve ficar associado 

ao mundo do trabalho. Essa intenção se apresenta como caráter regulatório do futuro da 
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juventude, influenciando diretamente nas escolhas futuras como se fossem programáveis, ou 

seja, é a construção de um cidadão programado ao saber fazer e executar, limitando-o diante a 

pluralidade do porvir. 

Ao realizarmos uma busca simples no documento oficial da BNCC ensino médio 

(2018), encontramos quatorze ocorrências da palavra cidadania que serão apresentadas a seguir: 

a) Os marcos legais são apresentados na página 10, com base na CF/88, no seu art. 205. 

Na página 464, também encontramos a LDB, lei nº 9394/1996 que também é utilizada como 

fundamento legal com o art.35, II, da LDB. Na mesma página, a palavra cidadania aparece mais 

uma vez se referindo às necessidades indispensáveis a uma formação, no entanto, parece-nos 

contraditório o discurso do documento sobre o propósito de formar cidadãos criativos e abertos 

ao novo quando a proposta é moldá-lo. Assim, refletimos de quais necessidades estão falando? 

Necessidades de quem? 

Importante ainda destacar que no art. 35, II, da LDB, a cidadania se apresenta como uma 

visão bastante centrada no aspecto econômico, relacionada diretamente ao mundo do trabalho, 

como forma de se adaptar às condições exigidas pelo mercado.  

 b) Na página 08, encontramos a primeira vez em que a palavra cidadania surge no 

documento e já vem empregada dentro do conceito de competência, deixando logo legitimada 

a proposta de moldar o cidadão construído dentro do que eles devem “saber” e “saber fazer”. 

 Esse discurso reverbera durante o documento no que concerne à compreensão de 

competência atrelada à cidadania, como podemos também observamos:  

c) na 6ª competência geral, p. 09, na definição de competências e habilidades do ensino 

médio, p. 470; no componente curricular da Língua Portuguesa, p. 490; nas competências 

específicas de Ciências Humanas (nº 06), p. 558, assim como na competência 05 (específica da 

área); Competência 06, habilidade específica de Ciências Humanas (EM13CHS602), como 

vemos em: 

 
Participar, pessoal e coletivamente, do debate público de forma consciente e 

qualificada, respeitando diferentes posições, com vistas a possibilitar escolhas 

alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade (BRASIL,2018, p.565) 

Grifos nossos 

 

Neste sentido, fica nítida a alteração que a reforma do ensino médio fez no art. 36, I, 

LDB sobre a compreensão de cidadania, colocando o ensino de cidadania através de 

componentes curriculares como Ciências Humanas, sempre no limite do “saber fazer” e como 

esse precedente foi absorvido pela BNCC ensino médio. 

 d) Outrossim, nos fundamentos pedagógicos da BNCC, (BRASIL, p. 14), o documento 

retoma a “mobilização de conhecimentos para resolução de demandas com foco na cidadania e 

mundo do trabalho” (BRASIL, 2018).  

 Percebemos, então, que o conceito de cidadania durante todo o documento apresenta 

significado muito limitado àquilo que se deve saber fazer e deixa questões históricas 

banalizadas, como a garantia de direitos sociais e políticos. Além disso, a visão cidadã da BNCC 

desconsidera a compreensão do ser humano em si, colocando suas especificidades de lado ao 

propor um modelo com proposta de homogeneização. 

 A BNCC ensino médio entende a cidadania como parte importante no processo, mas 

não inclui aspectos que realmente colaboram para o pleno desenvolvimento da pessoa (CF/88, 

art.205) de forma que fortaleça o aprendizado para vida e vá além de aprender processos e/ou 

programas os quais os alunos devem aprender e copiar. A proposta é muito genérica e abre para 

cinco itinerários formativos que obrigatoriamente deverão ser escolhidos pelos estudantes, sem 

considerar que em algumas realidades, em pequenos municípios, serão ofertados os itinerários 

que a escola e corpo docente consigam dentre de sua realidade, o que comprometeria a 
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democratização de conhecimentos, afetando diretamente a cidadania (COPATTI; ANDREIS; 

2020). 

 Neste contexto, é preciso refletir o que é educar para a cidadania ao vislumbrar as 

concepções acima descritas. Educar para a cidadania é exclusivamente educar a partir do ensino 

de competências e habilidades? Outrossim, educar para cidadania envolve um enquadramento 

ao mundo do trabalho? 

 Para Copati e Andreis (2020, p.85) “cidadania é o argumento central da escola em geral, 

que trabalha com conhecimentos considerando o individual e o coletivo. (...) desde que se 

proponha a oportunizar a inclusão das pessoas como sujeitos participantes no que se refere aos 

direitos e deveres.” 

 A BNCC ensino médio parece não cumprir com esse papel ao minimizar perspectivas 

de formação cidadã ao ensino de competências e habilidades.  Faz-se necessário olhar crítico e 

reflexivo às políticas educacionais que se apresentam, desde documentos orientadores como a 

BNCC ensino médio (2018) a políticas de formação docente ou até de livros didáticos a serem 

utilizados na escola que já se apresentam alinhados às orientações do documento. 

 Nessa perspectiva, entendemos que o conceito de cidadania apresentado no documento 

oficial não simboliza o significado articulado em lutas por garantias de direito, mas a 

necessidade de “formar” um cidadão alinhado às necessidades econômicas atuais, pautadas no 

saber fazer daquilo que é exigido, com pouca reflexão, pouca inclusão do que é diverso, e 

fatalmente, com mais desigualdade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nos limites deste artigo, podemos perceber como o significado da palavra cidadania é 

complexo e como ele possui estreita relação com tempo e espaço, já que as questões históricas 

são decisivas para enriquecimento ou esvaziamento de sentidos ao longo dos séculos.  

 Compreender cidadania na contemporaneidade é trazer à tona a reflexão Estado 

Democrático de Direito que deve ter a cidadania como premissa de direitos individuais e 

coletivos. São muitos os obstáculos históricos e sociais para a efetivação deste direito, são 

questões econômicas, sociais, políticas e culturais, que evidenciam o domínio de sociedade 

marcada pela diferença de classes. 

 A partir da pesquisa e análise de como o conceito de cidadania é apresentado no texto 

da BNCC ensino médio, observamos a estreita relação do sentido construído a partir da reforma 

do ensino médio que alterou a LDB, no art. 36, I, incorporando o ensino de cidadania atrelado 

aos componentes curriculares, ficando evidente o projeto de vincular este conceito a um modelo 

de formação que tem como proposta ensinar baseado em competências e habilidades. 

É possível perceber como a BNCC ensino médio (BRASIL, 2018) minimiza cidadania 

dentro de um rol de dez competências gerais da Base Nacional para a educação. Com isso, tenta 

hegemonizar o significante cidadania a desenvolvimento de aprendizagens baseadas em 

competências (mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes) e resolução de demandas 

do cotidiano, relacionadas ao mundo do trabalho. Conceitua sua base na construção de 

competências e habilidades que podem contribuir para a resolução de demandas sociais. 

 Essa proposta esvazia o significado de cidadania, desconsiderando a complexidade do 

ser humano inserido em diferentes contextos. Além disso, há uma inclinação a não discutir 

diretamente cidadania enquanto direitos sociais e políticos travados a partir de muitas lutas ao 

longo do tempo. Esse posicionamento provoca, entre outras questões, o risco de maior 

desigualdade social, uma vez que a proposta é homogeneizadora e não acolhe aspectos 

particulares de cada realidade. 

A cidadania na escola precisa trazer reflexão sobre o individual e o coletivo, é necessário 

que haja um espaço de debate aberto para compreendermos efetivamente necessidades locais, 
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dar voz aos atores escolares e fortalecê-los em relação à consciência de luta por seus direitos. 

Essa reflexão deve trazer a diversidade como padrão, como forma de garantir a inclusão e 

combater a desigualdade. 
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RESUMO 

Este artigo é resultado de leituras, estudos e debates realizados no Núcleo de Estudos 

em Currículo, Cultura e Subjetividades (NECSUS), que tem abordado as políticas de 

currículo, sob a perspectiva pós-estrutural da teoria do discurso (TD) de Laclau e na 

perspectiva discursiva das políticas curriculares, desenvolvidas por Lopes e Macedo 

entre outros autores no Brasil. O intuito neste trabalho é problematizar os discursos 

que têm identificado o trabalho docente como responsável pelos baixos índices da 

educação brasileira, culpabilizando, dessa forma, o professor. Com um discurso 

salvacionista, as atuais políticas são pautadas pela reestruturação curricular, por 

sistemas de avaliação centralizados e por intervenções diretas na formação de 

professores. Defendemos a ideia de que, em se tratando de currículo em uma 

abordagem discursiva, importa a crítica a concepções deterministas, baseadas em 

ideias como a de implementação a ser efetivada pelos professores e internalizados 

pelos estudantes. Partilhamos da ideia de currículo pensada por Lopes (2006, 2014, 

2015, 2018), Lopes e Macedo (2011) e Macedo (2006, 2015), em que currículo é 

compreendido como espaço de disputa e negociação de sentidos e, por conseguinte, 

os professores fazem currículos em suas salas de aulas, atuando para além de 

expectativas de implementação de propostas. Fazemos uso de aportes teóricos dos 

pensamentos de Ernesto Laclau, especificamente das noções de contingência e 

responsabilidade, para discorrer sobre a responsabilização atribuída ao professor 

presente em políticas públicas de currículo, como é o caso da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e do Documento de Referência Curricular (DRC) do estado de 

Mato Grosso. Entendemos que o pensamento de Laclau ajuda no entendimento da 

política como discurso e, assim sendo, buscamos problematizar os deslocamentos de 

sentidos que estão articulados nos discursos de reforma. Levamos em consideração 

também os trabalhos de Lopes, Macedo, Borges e Costa para a compreensão da 

indecidibilidade constitutiva da subjetividade do professor. Tendo em vista o aporte 

teórico utilizado, defendemos uma subjetivação porvir do professor, contrários a uma 

racionalidade técnica que limita e pressupõe a identidade, a subjetividade, por 

pensarmos que os sujeitos são descentrados e não fixos. Concordamos com Laclau 

(2011, p. 87) ao pensar que há uma íntima conexão entre o universal e o particular que 

não consiste, porém, na subsunção do primeiro no segundo, mas, em uma tensão 

contínua e irredutível. Dessa forma, pensamos que a concepção de sujeito pode 

proporcionar a leitura de que a interação do particular e do universal é, 

incessantemente, condição para ser e estar na política, sem um jamais esgotar a 

permanência do outro, em uma promessa de vir a ser docente na singularidade de cada 

contexto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Política curricular; Currículo; Pós-estruturalismo; 

Subjetivação. 
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APRESENTANDO O CONTEXTO  

 

Neste artigo, partimos de discussões realizadas no Núcleo de Estudos em Currículo, 

Cultura e Subjetividades4 (NECSUS/UFMT), sob a orientação do prof.º Dr.º Hugo Heleno 

Camilo Costa, para tensionar os discursos que têm identificado o trabalho docente como 

responsável pelos baixos índices da educação brasileira, culpabilizando o professor. A política 

pública sobre a qual voltamos o olhar é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino 

Médio, esse documento está em vigor em todo o Brasil desde 2018, não é lei, no entanto tem 

como marcos legais a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, com 

essa ancoragem articula sentidos de controle sobre a escola. 

Sob o nome BNCC, vem sendo difundido à sociedade brasileira a perspectiva de uma 

educação que se pretende salvacionista, juntamente com outras políticas públicas pautadas pela 

reestruturação curricular, por sistemas de avaliação centralizados e por intervenções diretas na 

formação de professores. Para tensionar a discussão, trazemos Lopes, Macedo e Costa para 

debater sobre currículo, já afirmando que os autores são contrários a um currículo comum e, 

portanto, contrários à BNCC. 

Para Lopes, (2019) a disputa política é contingente e a base não pressupõe isso, por 

regular a estruturação de aprendizagens iguais em um país tão plural como o Brasil; para 

Macedo (2019), o Brasil precisa sim de uma Base, para ela “A base é escolas com boas 

condições materiais e de infraestrutura. Isso é base, o que tem sido chamado de Base é a 

pretensão de definir o horizonte logo ali onde os olhos do controle podem alcançar”. 

(MACEDO, 2019, p. 54). Costa (2020), ao discorrer sobre a BNCC diz que o documento 

desconsidera a produção acadêmica e, com isso, assinala seu caráter antidemocrático e pautado 

por abordagens instrumentais.  
 Ao professor é imputada uma responsabilização exacerbada frente aos processos de 

implantação da BNCC, sob o argumento de que a qualidade da educação depende desse projeto 

(LOPES, 2018, p. 26). Entretanto, o termo qualidade na educação não é problematizado e é 

visto apenas por supostos bons resultados nas avaliações nacionais e internacionais. Confunde-

se dessa forma, ensino e educação, e o currículo brasileiro tende a ser direcionado pelo resultado 

dessas avaliações.  

 

A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA DO DISCURSO (TD) E DA TEORIA DO 

CURRÍCULO (TC) PARA (RE)PENSAR A SUBJETIVAÇÃO DOCENTE  

 

Ao interpretar o texto da BNCC como política curricular, lançamos mão do enfoque 

pós-estrutural de Laclau para dizer que a Base é um texto político, constituído em um contexto 

de práticas discursivas e de disputas de poder que se dão de modo relacional. Esse texto se 

constitui em mais um dos vários discursos que participam do jogo da significação das políticas 

curriculares. 

Costa, Rodrigues e Stribel (2019) têm defendido que a BNCC intenta promover a 

padronização dos currículos escolares ao estabelecerem as habilidades que os estudantes devem 

desenvolver nos seus itinerários formativos. Segundo estes autores, “Por essa via também reduz 

a pluralidade educacional em um país com proporções continentais” (COSTA, RODRIGUES e 

STRIBEL, 2019, p. 96). Lopes (2019), tem sido enfática ao se posicionar contrária a uma base 

comum curricular, tal como a organizada no Brasil. Esta autora tem argumentado que este 

documento, tal como se pressupõe, tem carregado uma aposta em um registro pretendido como 

verdade oficial, pressupõe também metas uniformes, projetos identitários fixos de vida 

preconcebidos, tentativas de barrar a interpretação e se impor a outras leituras curriculares, para 

 
4
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tornar-se única, válida e obrigatória. Na tentativa de um consenso curricular fora da disputa 

política contingente. Costa, Rodrigues e Stribel (2019, p. 26) ao mencionarem Lopes, 

concordam com a autora “quanto à perspectiva da BNCC, de “base”, estar intimamente 

vinculada a um movimento que não favorece a ampliação da democracia, pois restringe formas 

de ler o mundo, de significar o conhecimento”.  

 Neste sentido, Costa, Rodrigues e Stribel (2019, p. 96) provocados pelos 

tensionamentos de Lopes têm argumentado que: 

 
trata-se de uma visão prescritiva à educação, que se baseia na associação direta 

entre conhecimento e igualdade, apropriação do conhecimento e justiça social. 

Para a autora, o caráter de pretensa limitação ao que pode ser ensinado nas 

escolas sustenta uma visão de direito como um “dever ser”, haja vista o direito 

de aprender e de decidir sobre o que aprender encontrarem-se apartados. Desta 

forma, (...) o direito é afirmado como adquirido quando foi aprendido o pré-

estabelecido, o que negligencia a própria perspectiva de construção de 

conhecimento na escola, despreza o trabalho colaborativo, a criatividade e a 

construção de leituras de mundo.  

 

Lopes e Macedo (2011), ao tratarem sobre pensamento curricular, dizem que muitas são 

as formas, ao longo dos tempos, de significar currículo, ele tem sido significado como guias 

curriculares até o que acontece em sala de aula. O comum a todas as diversas significações, 

conforme as autoras (2011, p. 19) é “a ideia de organização, prévia ou não, de experiências/ 

situações de aprendizagem realizadas por docentes/ redes de ensino de forma a levar a cabo um 

processo educativo”. Dessa forma, Lopes e Macedo (2011, p.19) afirmam que não é possível 

dizer o que é currículo, porque currículo é acordos de sentidos, sempre parciais e localizados 

historicamente.  

 
Não soa produtivo assumir uma única visão curricular como resposta para 

todos os questionamentos da escola, do currículo, onde quer que sejam 

formulados, justamente pelo caráter fragmentário das formas de ser, de 

conhecer, de ler o mundo (MILLER, 2014. (...) a ideia de teorização, como 

um dinamismo da teoria, acena para a possibilidade de que toda verdade 

curricular seja assumida em sua constante releitura, revisão e movimento 

(COSTA, RODRIGUES e STRIBEL,2019, p. 89). 

 

Compreendemos a partir da TD que o fechamento total da significação de currículo, 

impediria o livre exercício do fazer, condicionando a ação pedagógica ao restringir-se a 

documentos normativos como a BNCC e o DRC/MT. Defendemos que os professores não 

implementam currículos, eles o fazem nos contextos em que atuam, na relação com os 

diferentes questionamentos e situações que se constituem. Por isso o currículo não tem um 

conceito definido como único ou certo, currículo passa a ser entendido como uma caminhada 

incessante, construído no caminho e sempre aberto em um processo dinâmico. 

Em um momento anterior ao já citado, Lopes (2006, contra capa) traz o seguinte sentido 

de currículo, que consideramos importante para as discussões apresentadas:  

 
[...] o currículo se tece em cada escola com a carga de seus participantes, que 

trazem para cada ação pedagógica de sua cultura e de sua memória de outras 

escolas e de outros cotidianos nos quais vive. É nessa grande rede cotidiana, 

formada de múltiplas redes de subjetividade, que cada um de nós traçamos 

nossas histórias de aluno/aluna e de professor/professora. O grande tapete que 

é o currículo de cada escola, também sabemos todos, nos enreda com os outros 

formando tramas diferentes e mais belas ou menos belas, de acordo com as 
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relações culturais que mantemos e do tipo de memória que nós temos de escola 

[...]. 
 

Lopes fala de currículo de cada escola, de subjetividade, de histórias de alunos e 

professores construídas por cada um. Hoje esse horizonte para ser visto precisa ser 

ressignificado, por meio da luta política, pela significação curricular, por meio da compreensão 

do caráter contínuo da disputa pelo significado de currículo, de ser professor. As significações 

nunca cessam.   

A qualidade da/na educação passou a ser o objetivo a alcançar como se tudo o que foi 

construído até agora não representasse qualidade nenhuma; reiteradamente a qualidade do 

currículo é afirmada como parte da luta de todos, projetando uma unidade social e um consenso 

curricular imaginários (MATHEUS e LOPES, 2014, p. 341). Mas que qualidade se almeja? 

Qualidade na educação para o quê/quem? O termo qualidade na educação passou a representar 

um significante vazio, em Laclau (2011, p.65) significante vazio representa um significante que 

se esvaziou de significado por meio da subversão do signo. Em outras palavras seria o fato de 

considerar o termo qualidade na educação uma particularidade que passa a assumir o universal, 

para isso há um esvaziamento de sentido porque passa a admitir, na cadeia de equivalência, 

uma quantidade de sentidos diferenciais. Costa e Pereira assim definem o termo:  

 
Um significante vazio, para ser considerado como tal, como representante de 

uma universalidade, não pode ser significado de forma unívoca, precisa e 

direta. Ele se apresenta "em preenchimento" de sentidos, porque essa é a 

condição para que todas as identidades envolvidas na cadeia de equivalências, 

na articulação, possam se solidarizar na representação, para que passem a se 

ver compreendidas em uma mesma luta política, ainda que a signifiquem 

distintamente. É dizer que um significante vazio, perpassado e sustentado por 

diferentes cadeias equivalenciais, se constitui como um nome passível à 

solidarização de distintas diferenças. (COSTA e PEREIRA, 2013, p. 297) 

    

As autoras Danielle Matheus e Alice Lopes investigam o significante qualidade da 

educação e o esvaziamento de sentidos sofrido por ele, afirmam que esse esvaziamento é um 

dos mecanismos de constituição da hegemonia da política de currículo centralizada 

(MATHEUS e LOPES, 2014, p. 340). O sentido de qualidade na educação é disputado em 

diferentes demandas, passando a significar um termo vazio. 

 
É por meio desse vazio, nunca completo, sempre tendencialmente vazio, que 

a expressão qualidade da educação se torna capaz de aglutinar diferentes 

demandas e constituir diferentes sujeitos que atuam em seu nome, 

contrapondo-se a uma ideia de escola sem qualidade. Não se atribui aqui um 

sentido de negatividade ao esvaziamento. Defendemos ser desse modo 

político que se opera e se produz hegemonia. Cabe compreender, portanto, o 

processo de representação desse antagonismo, uma vez que não há atores 

sociais que defendam uma educação sem qualidade. Mas ainda assim se 

constrói uma representação do inimigo a ser enfrentado a partir do que lhe 

falta. (MATHEUS e LOPES, 2014, p. 340) 

 

Desse modo, compreendemos a Base Nacional Comum Curricular como uma política 

de centralidade curricular, que hegemoniza o discurso qualidade da educação, com objetivo de 

buscar uma totalidade que é impossível. Para isso atribui sentidos de desqualificação da 

educação pública brasileira e dos professores por meio de comparação de avaliação externas e 

fazendo do currículo uma forte ferramenta de controle para a produção de identidades. Devido 
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a isso, a importância do diálogo sobre a Base se fez urgente o reconhecimento da singularidade 

do professor e da escola como produtora de currículo. 

 A BNCC ao falar de igualdade, diversidade e equidade reconhece que os sistemas e 

redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, 

que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes (BRASIL, 2018, 

p,15), no entanto não é mostrado como essas necessidades diversas e plurais poderão ser 

contempladas e garantidas com a normatização de gestão, avaliação de aprendizagens comuns; 

mesmo a parte diversificada é condicionada à Base e ademais o estudante não terá como 

escolher o seu itinerário formativo, uma vez que os itinerários são ofertados “conforme a 

relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino” (BRASIL, 2018, p. 467), 

o que inviabiliza a escolha por parte dos alunos, uma vez que há graves problemas estruturais 

em muitas das escolas brasileiras, distribuídas ao longo de todo o país.  

Neste sentido Lopes (2019), tem se posicionado em afirmar que, a proposta da BNCC 

em via de integração curricular não viabiliza o que alude, segundo a autora, o que ocorre é 

exatamente o contrário, “tende a ser restritiva de possibilidades de integração curricular por 

tentar controlar o projeto de vida dos jovens estudantes por meio de metas fixadas a priori” 

(LOPES, 2019, p. 63). Lopes tem sustentado que as propostas da BNCC podem permanecer 

inalcançáveis, uma vez que não existe um debate nas ações conjuntas entre os entes federados 

e as autarquias com as comunidades disciplinares, sem levar em consideração as condições do 

trabalho docente nas escolas.  

Afirmamos que a investigação fundamentada na TD e na TC possibilita compreender o 

problema apresentado, ampliando a própria noção do que seja esse problema, sem de forma 

imediatista culpabilizar a escola ou o professor pelo fracasso da educação. Uma vez que 

partilhamos do pensamento de que “Não há subjetividades políticas estabilizadas e pré-

definidas que possamos buscar formar (por exemplo, pela educação) para atingir o projeto 

político pretendido (mudar o mundo, instaurar um novo regime político, uma nova sociedade, 

um novo projeto educacional)” (SANTOS, BORGES e LOPES, 2019, p. 561), é necessário um 

reconhecimento das relações que se estabelecem entre o problema, as lógicas e os processos 

sociais mais amplos que envolvem a política pública curricular e, ancoradas nos pesquisadores 

de políticas públicas curriculares aqui trazidos, entendemos a BNCC como uma hegemonia, 

sustentada também pela hegemonização de distintos significantes articulados provisoriamente.  

 

PADRONIZAÇÃO DO CURRÍCULO: regulação e controle do trabalho docente 

 

A BNCC foi construída para ser um documento nuclear, que intenta alinhar outras 

políticas públicas em âmbito federal, estadual e municipal, no que se refere à formação de 

professores, à avaliação e a elaboração de materiais didáticos. Essas políticas são consideradas 

de cunho neoliberal e buscam subjetivar o professor. Já na introdução, a Base, explicita ações 

a serem tomadas para garantir a implantação em todo o território nacional. São medidas usadas 

para assegurar que o documento se efetive no país e passe a normatizar a aprendizagem ao 

longo da educação básica. Dentre tais ações, destacamos essas que são direcionadas ao 

professor:  

 
• construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de 

resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, 

tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da 

escola, dos professores e dos alunos; 

• criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como 

manter processos permanentes de formação docente que possibilitem contínuo 

aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem;  
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• manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e 

curricular para os demais educadores, no âmbito das escolas e sistemas de 

ensino. (BRASIL, 2018, p. 17)  

 

A Base articula, dessa forma, processos que vão desde a avaliação, formação de 

professores, gestão até a regulação do currículo. A proposta articula sentidos que permitem a 

desconsideração das diferenças escolares. O professor é interpretado como parte importante 

desse processo, pois precisa agir conforme preconiza a base para que a mudança aconteça, por 

isso há um forte investimento em regulação. A formação inicial e continuada do professor, bem 

como as diferentes formas de avaliação do trabalho desenvolvido pelos docentes são ações 

necessárias à implementação da expressão de currículo comum, como o proposto pela base. 

Ela, para ser implementada, passa pelo fazer do professor, dessa forma, o documento inicia sua 

prescrição por ele, que é o primeiro a receber por meio do exercício do papel da União a 

“correção das desigualdades” (BRASIL, 2018, p. 21) 

 
A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da 

formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. A ação 

nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata da esfera que responde 

pela regulação do ensino superior, nível no qual se prepara grande parte desses 

profissionais. Diante das evidências sobre a relevância dos professores e 

demais membros da equipe escolar para o sucesso dos alunos, essa é uma ação 

fundamental para a implementação eficaz da BNCC. (BRASIL, 2018, p. 21) 

 

       Macedo (2012), ao analisar estes textos ou documentos normativos os têm interpretado 

como pretensões de fixar sentidos para o que entendemos por educação básica. Como tentativa 

de homogeneização da educação, de controle federal sobre os currículos escolares, uma vez 

que, o poder de legislar sobre os documentos é de competência do Conselho Nacional de 

Educação (CNE). Ainda segundo Macedo, devemos colocar o ensino sob suspeita, retirando-o 

do centro nevrálgico da escola. Costa (2020), tem sido enfático ao analisar este documento, 

mencionando que, “A BNCC é construída com objetivos e habilidades apresentados de maneira 

definida, visando precisão, o que supõe pouca margem a variações, reitera o controle”, 

(COSTA, 2020, p. 96) 

        Macedo (2012), tem defendido uma nova dimensão da concepção de teoria curricular 

nas políticas públicas; para a autora, sem diferenciarmos educação de ensino não 

conseguiremos com que a escola eduque. Ainda segundo Macedo (2012), precisamos 

intencionalmente desconstruir os vínculos entre currículo e ensino, e para este fim, Macedo tem 

argumentado sobre a necessidade de rever a centralidade do conhecimento nas definições de 

currículo colocadas nos textos políticos, como a BNCC, também na teoria curricular na qual os 

fundamenta. Segundo a autora, não é que não devemos ensinar, o problema é centralizar o 

conhecimento, reduzindo a educação a ensino. Igualmente Costa, Rodrigues e Stribel (2019), 

que tem se sustentado nos argumentos de Janet Miller, defende que;  

 
Miller (2014) enfatiza como tarefa curricular um trabalho criativo, ao invés da 

proposição de prescrições mensuráveis e quantificáveis, com princípios e 

lógicas rígidas sobre a prática docente/discente, sobre o que vem a ser o 

conhecimento e seu fim. Por este motivo, a autora pontua que à teorização 

curricular não deve interessar a prepotência de uma ciência exata ou universal, 

pautada por consensos sobre conhecimentos/saberes universais para todos, 

com resultados previstos. O currículo, ao contrário, em sua constante revisão, 

deve ser lido como “conversa complicada”, tramada no diálogo e no conflito 

produtivo de diferentes visões de mundo (COSTA, Rodrigues e Stribel 2019, 

p. 89).   
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Neste sentido, Santos, Borges e Lopes (2019) têm analisado que, as avaliações ocorridas 

no sistema público de ensino, como método para mensurar a qualidade da educação brasileira 

tem identificado o professor como responsável pelos fracassos escolares. Construído por 

pensamentos de senso comum em que, a educação tem por objetivo a salvação da sociedade 

por via do ensino, de conhecimento para a formação dos sujeitos para desenvolver sua função 

social. Diante disto tem caracterizado a produção de políticas para a educação com sentidos de 

intervenções arbitrárias no trabalho docente. 

       Macedo e Ranniery (2018), mencionam não ser novidade que em diversos momentos 

diferentes políticas públicas têm tentado controlar o currículo sob o auspício dos interesses 

globais. Dentre os organismos que têm viabilizado estas políticas poderíamos citar o Banco 

Mundial que tem direcionado as diversas políticas internacionais por regiões geopolíticas. Para 

os autores, o próprio iluminismo tem operado a lógica de uma única visão de mundo, pautada 

no europeu-americano, em que, por séculos, tem definido os conhecimentos que valem a pena. 

           Macedo e Ranniery (2018) argumentam que recentemente alguns processos têm se 

distinguido de outros que ocorreram em períodos anteriores, dentre eles, os autores destacam 

as soluções desenvolvidas e difundidas por grandes corporações e os exames internacionais, 

com destaque para o PISA. Neste sentido os autores entendem que, (citando Ball, (2014; 

SPRING, 2012), o mapeamento destas políticas no âmbito global tem demonstrado as redes 

complexas que envolvem o controle das políticas públicas e têm definido o controle das 

políticas educacionais e curriculares em nível global. 

           Portanto, é possível dizer que para esses autores, a proliferação de pontos de 

identificação, não significou a dificuldade em controle, tornou o controle mais eficiente, em 

vias de pós-verdade. O fundacionalismo ressurge no cotidiano através da subjetivação. Macedo 

(2017), ao mencionar a política de avaliação centralizada estadunidense, se sustenta em 

Taubman (2009), para argumentar sobre a adesão dos professores às políticas de controle do 

trabalho docente, em que isto só ocorre pela existência de uma teoria curricular que parece 

familiar para o professor. Não existindo, portanto, uma cumplicidade do docente quando a 

vigilância frequente do seu trabalho, ou que favoreçam aos testes de escalas globais. 

      Segundo Macedo (2017), ainda citando Taubman, autor de matriz psicanalítica, as 

apreensões e ilusões da categoria de profissionais docentes têm sido frequentemente 

atormentadas pelos discursos do fracasso. Portanto, Macedo tem defendido que a centralidade 

do conhecimento no currículo tem dado sentidos às políticas de currículos, para o controle do 

trabalho docente, pela redução da educação ao ensino, ou seja, ao se tomar o conhecimento 

como único para a avaliação/medida/mensuração, do que vem a ser qualidade de educação. 

Isso, tem responsabilizado os professores pela má formação das gerações atuais, futuras e 

passadas.  

         Lopes e Borges (2017), afirmam que debates recentes nas publicações em educação no 

país vêm intensificando a reiteração do conhecimento como centro do currículo e que tal lógica 

passa a dialogar com a orientação das políticas curriculares. Neste sentido, ao analisarem os 

trabalhos de alguns autores como, (Moreira, 2013; Moreira, 2007; Thiesen, 2012; Silva, 2016; 

Pacheco, 2006), Lopes e Borges mencionem que todos têm se posicionado a favor de que, o 

conhecimento deve ocupar o ponto central no currículo. Segundo as autoras, mesmo assumindo 

a impossibilidade de reduzir a escola ao ensino, eles têm defendido que a função básica desta 

instituição seja; 

 
“organizar e promover o ensino, desenvolvendo a aprendizagem, a construção 

e a reconstrução de conhecimentos, habilidades e visões de mundo, assim 

como promover a formação de cidadãos autônomos e responsáveis e 

contribuir para construção de identidades que se coloquem na contramão dos 

modelos hegemônicos”. (LOPES e BORGES, 2017, p. 556)  



 

  25 

 

Lopes e Borges (2017) mencionam uma articulação discursiva entre a teoria de Young 

e os pensadores de base crítica, citados acima, em que eles têm defendido o enfoque das 

avaliações em currículos centralizados. Para elas, ao analisarem os discursos, existem algumas 

divergências ou diferenças nas abordagens dos autores, mas há uma equivalência quando se 

aborda o instrumentalismo das políticas que tem por objetivo a eficiência via controle do 

conhecimento. Tomemos o exemplo o accountability, a lógica da responsabilização, que são 

discursos neoliberais que buscam a centralidade do ensino nas políticas públicas atuais, que, 

por meio do resgate das competências no ensino, buscam resultados de aprendizagem por meio 

dos testes em larga escala. Essa lógica desqualifica o docente e o currículo produzido na escola, 

interfere diretamente na subjetividade do professor, afetando a sua forma de trabalho. 

As frequentes avaliações de conhecimentos realizadas por meio de provas de 

conhecimentos direcionadas aos estudantes de todo país tem produzido discursos que 

identificam os professores como responsáveis pela crise na educação do país, por estes, todavia 

não alcançarem resultados comparativos com outros países na qualidade da educação. Estes 

discursos, segundo Costa (2020), são promovidos então pela cultura da testagem em massa dos 

conhecimentos via ensino. Ainda segundo Costa (2020), se sustentando nas ideias de Janet 

Miller (2014), em que ele tem argumentado que “a relação currículo-ensino, tem sido 

restringida a uma visão de ensino baseada na testagem padronizada, na redução do 

conhecimento a uma propriedade a ser transmitida e aferida ao fim do que é compreendido 

como seu processo de construção” (p. 89). 

 
Nessa medida, o controle da interpretação do conhecimento escolar via 

políticas curriculares centralizadas ao invés de promover, com a eficácia e a 

eficiência pretendidas, “a correção do processo” e garantirem, por exemplo, a 

qualidade da formação docente (via afastamento do risco) ou o direito à 

aprendizagem (via definição do que se deve aprender), acabam por operar na 

cristalização de identidades. Tal cristalização tende assim a negar o diferir 

associado à educação e aposta em pré-definir um porvir impossível de ser 

previsto. (LOPES E BORGES, 2017, p. 563).   

 

Neste sentido é que percebemos como os discursos das políticas avaliativas atuais estão 

sustentados pela ideia de eficientismo em que o objetivo não é a qualidade da educação, mas 

sim o controle sobre os currículos escolares. A esses sentidos, Santos, Borges e Lopes (2019) 

têm nomeado de discursos horríficos e beatíficos: 

 
O caráter horrífico delineia a crise como aquela que ameaça a possibilidade 

de a escola, por meio do ensino, formar um sujeito capaz de modificar a 

realidade social presente, mas também se conformar a ela (sua estrutura 

econômica, ideológica). Ao reiterar uma designação horrífica para sua 

ausência/seu fracasso no ambiente escolar, significa a aprendizagem, sua 

ausência como algo catastrófico, capaz de, inclusive, comprometer a 

existência humana. Ainda nesse entendimento, esse discurso horrífico, 

pautado em uma dimensão mítica (Laclau, 2006), necessita de uma estrutura 

que se configura como promessa de salvação para o estudante, para a escola 

e, por conseguinte, em uma relação determinista e sem mediações, para o 

social. (SANTOS, BORGES, LOPES, 2019, p. 246) 

 

Diante do discurso horrífico e beatífico, segundo Santos, Borges e Lopes (2019), para 

garantir uma educação de qualidade para todos, tem-se propagado o discurso de que, 

determinada categoria ou sujeitos possam assumir a culpa e a responsabilidade de acordo as 

respostas obtidas nas políticas de testagem em massa. O que identificamos em todo material 
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que analisamos, foi a constante preocupação dos autores nas pretensões de homogeneização das 

políticas, na desconsideração do antagonismo das políticas e dos sujeitos que compõem os 

processos que envolvem a construção de toda política. Que tem descaracterizado os processos 

democráticos. Como bem destaca em seu texto, Santos, Borges e Lopes (2019, p.250) “que a 

decisão está tomada fora do conflito, fora do acontecimento, e está sendo, de diferentes modos. 

A responsabilidade não é algo que possamos institucionalizar e fixar em um lugar no tempo e 

espaço como, por exemplo, as políticas de responsabilização docente vêm fazendo”. 

Temos concordado com as autoras por entendermos que, quando se utiliza apenas um 

único elemento como método avaliativo num sistema complexo como o educativo tende a 

configurar direcionamentos, prescrever posições, decisões do por vir. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A perspectiva teórica pós-estrutural aqui abordada é que nos possibilita contrapor a ideia 

de representação de identidades fixas trazida pela BNCC, a sociedade não pode ser entendida 

como se fosse um todo estruturado e calcado em posições fixas dos sujeitos (SANTOS, 

BORGES e LOPES, 2019, p. 243).  

A teoria do discurso ajuda no entendimento da política produzida por sentidos em 

constante processo articulatório e, assim sendo, buscamos problematizar os deslocamentos de 

sentidos que estão articulados nos discursos de reforma, bem como da perspectiva discursiva 

defendida por Lopes, Macedo, Borges e Costa, para a compreensão da indecidibilidade 

constitutiva da subjetividade do professor. Tendo em vista o aporte teórico utilizado, 

defendemos uma subjetivação porvir do professor, contrários a uma racionalidade técnica que 

limita e pressupõe a identidade, a subjetividade, por pensarmos que os sujeitos são descentrados 

e não fixos. Dessa forma, pensamos que a concepção de sujeito pode proporcionar a leitura de 

que a interação do particular e do universal é, incessantemente, condição para ser e estar na 

política, sem um jamais esgotar a permanência do outro, em uma promessa de vir a ser docente 

na singularidade de cada contexto. 

Nesse discurso político de ideia pré-concebida de que a educação pública brasileira é 

ruim, de que os professores são mal formados e não executam bem o seu trabalho, sendo 

necessário corrigir essas deficiências. A construção de todo esse cenário horrífico é reforçada 

pelos resultados das avaliações em larga escala. Dessa forma, ações como regular a formação 

inicial e em serviço do professor reconfigura sua identidade: ações como o de pesquisar, 

escolher, relacionar e adequar o conteúdo ou o conhecimento conforme a realidade de seus 

alunos é esquecida em prol de um conteúdo mínimo e comum a ser implementado. O currículo, 

as avaliações, os materiais didáticos são estratégias que fixam o papel do professor, com claro 

objetivo de direcionar resultados únicos que nem sempre são possíveis, pois tudo depende da 

realidade existente na comunidade escolar.  

Salientamos que nosso trabalho não tem por objetivo inocentar ou responsabilizar o 

trabalho docente, ou dizer que o professor não deva prestar contas à sociedade quanto ao seu 

trabalho. Nosso trabalho é uma tentativa de contextualizar os discursos antidemocráticos que 

tem ecoado em nossa sociedade a ideia de que a grande crise da educação seja única e 

responsabilidade dos docentes, como tem demonstrado os resultados de tais avaliações. Esse 

texto se constitui como mais um momento de toda articulação política em defesa da 

subjetividade do professor pós-BNCC, de uma política que se quer democrática e por isso deve 

se constituir no porvir, de forma plural e com abertura ao diálogo com a diferença. 
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RESUMO 

Os currículos oficiais construídos pelas Secretarias Estaduais são testemunhos de 

tentativas de produção de mudanças no contexto escolar. Este trabalho consiste do 

aprimoramento da análise de alguns dados de uma pesquisa de doutorado, que estuda 

a história curricular da disciplina Biologia em documentos curriculares estaduais. O 

objetivo, então, é compreender o processo de reformulação dos documentos 

curriculares para a disciplina Biologia no estado do Ceará entre 1973 á 2020. O estudo 

dialoga com os pressupostos teóricos das teorias críticas do currículo e da história das 

disciplinas escolares.  Com base em um paradigma qualitativo, foi realizada uma 

pesquisa documental em acervos públicos do Estado do Ceará, onde foram 

identificados quatro currículos oficiais, de 1973, 1992, 2000 e 2009. No site da 

Secretaria Estadual de Educação existe uma nova proposta curricular, ainda em 

construção, que também integrou a análise. Esses documentos foram analisados com 

base na Análise Textual Discursiva (ATD), quando consideramos que a leitura dos 

textos não é neutra e objetiva, mas passível de interpretações diferentes. As categorias 

resultantes dessa análise são relativas à especificação de “metas” ou “objetivos” 

desses currículos, ao seu grau de abertura e flexibilização, o modo como explicitam  

fundamentos e princípios pedagógicos e a presença de articulação com as avaliações 

externas. Foi evidenciado um movimento de reformulação dos modelos curriculares 

usados no Ceará, no qual se aprofundou uma tendência normativa, mesmo que 

assumissem que os professores podem recontextualizá-los nas escolas. Junto a isso, 

coexistiram propostas mais progressistas e tradicionais, em que houve disputas quanto 

à organização curricular baseadas em disciplinas isoladas ou integradas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: História do currículo; História das disciplinas escolares; 

Currículo de Biologia.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 A aprovação da lei 13.145 de 16 de fevereiro de 2017, que institui a atual reforma do 

Ensino Médio (BRASIL, 2017), proporciona novas perspectivas para produção curricular 

nacional, entre elas a imposição da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com a inclusão 

de novos componentes curriculares.  Essa medida é apresentada em um ambiente conflituoso 

sobre a legitimidade da BNCC, sem consenso no campo educacional, com profundos debates 

entre defensores de uma outra base, ou da importância de sua ausência. De todo modo, essa 

nova política curricular busca promover a reconstrução dos currículos das redes educacionais.   

 Por sua vez, acreditamos que a maior referência para a construção curricular não deva 

ser um documento federal em si, mas a própria história curricular de cada rede de ensino Esse 

processo de produção deve ser comprometido com as iniciativas locais, entendendo as disputas 

curriculares que precederam a atual tentativa de reforma, para que possamos enxergar 

aproximações e distanciamentos a currículos criativos, vivos e inovadores. A história curricular 

de cada rede de ensino pode nos ajudar a refletir sobre esses aspectos.  
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Parte dessa história curricular pode ser compreendida pela análise dos currículos, visto 

que esses, conforme Goodson (1997, 2001; 2012), ao serem construídos pelas Secretarias 

Estaduais são testemunhos de tentativas de produção de mudanças no contexto escolar, 

representam e materializam escolhas, com implicações simbólicas e nas práticas educativas. 

Este trabalho consiste em dar continuidade à análise de alguns dados obtidos em uma pesquisa 

de doutorado (RODRIGUES, 2020), que estudou, em linhas gerais, a história curricular da 

disciplina Biologia em documentos curriculares estaduais no Ceará e narrativas de autores dos 

currículos e professores de Biologia.   

 A partir dessa pesquisa anterior, conseguimos identificar quatro currículos estaduais 

produzidos entre os anos 1970 e a primeira década do ano 2000. Atualmente a Secretaria 

Estadual do Ceará está produzindo um novo currículo, que embora ainda não tenha sido 

aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, foi divulgado, em uma versão provisória, para 

os professores, fazendo, também, parte do conjunto de documentos analisados nesta pesquisa.    

 Assim, o objetivo desta pesquisa é compreender o processo de reformulação dos 

documentos curriculares para a disciplina Biologia no estado do Ceará entre 1973 e 2020.  

 

CAMINHO METODOLÓGICO 

  

 Através de uma abordagem qualitativa (MINAYO, 2012) analisamos sentidos e 

características de textos político-curriculares para a disciplina Biologia no Ensino Médio 

cearense.  Esta é uma investigação que dialoga com o campo das Histórias do Currículo, pois 

nos detemos a olhar sobre mudanças e estabilidades da disciplina Biologia, em uma pesquisa 

de doutorado, mais ampla.  Por sua vez, neste trabalho utilizamos a análise documental 

(BAUER; GASKELL, 2014; FLICK, 2009) de currículos estaduais cearenses, analisando 

outros documentos não analisados na pesquisa anterior.    

 Os materiais analisados consistem em quatro currículos oficiais (CEARÁ,1973; 1992; 

2000; 2008; 2009) identificados na pesquisa de doutoramento, que necessitou de mais de dois 

anos de levantamentos em acervos históricos no Estado do Ceará. Além desses documentos, 

identificamos, também, no site da Secretaria Estadual de Educação a nova proposta curricular, 

ainda em construção (CEARÁ, 2020).   

 Esses documentos foram analisados com base na Análise Textual Discursiva (ATD), 

em que consideramos que a leitura dos textos não é neutra e objetiva, sendo passível de 

interpretações diferentes. Esse caminho analítico envolve a comunicação de sentidos, como 

exercício de colocar em diálogo as partes e o todo dos textos analisados (MORAES; 

GALIAZZI, 2016). A categorias foram inspiradas no trabalho de Batista et al (2015) e são 

relativas à especificação de “metas” ou “objetivos” nos currículos, ao seu grau de abertura e 

flexibilização, o modo como explicitam fundamentos e princípios pedagógicos3 e a presença de 

articulação com as avaliações externas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Tal como representado no quadro 1, a seguir, conseguimos identificar disputas na 

produção curricular cearense, que se refletem no modelo curricular adotado. Nesse aspecto, um 

olhar preliminar a esse quadro nos mostra que as propostas curriculares adotam, inicialmente, 

modelos curriculares mais simplistas e curtos, com foco em objetivos de ensino e aprendizagem 

e, posteriormente (após os anos 2000), ampliaram esse modelo curricular, trazendo mais 

complexidade (o que não significa avanços ou progressos). Essa complexidade a que nos 

 
3
 Optamos por explorar e aprofundar as análises sobre esses princípios pedagógicos em publicações posteriores.  
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referimos, consiste nos diferentes atributos que hibridizam vertentes do pensamento curricular, 

que mesclam interesses progressistas e tradicionais.     

 
  Quadro 1. Características das propostas curriculares do Estado do Ceará 

 

 

 

Categorias 

1973 1992     2000       2009 2021 

Roteiros 

programáticos 

Propostas 

Curriculares 

de Biologia 

Coleção 

Escola 

Viva 

Coleção 

Escola 

Aprendente 

DCRC 

(provisór

io) 

Grau de 

especificaçã

o de 

“metas” ou 

“objetivos” 

Baixo Muito alto Alto Alto Muito Alto 

Grau de 

abertura 

Muito 

baixo/inexistente 

Baixo Alto Baixo Baixo 

Grau de 

explicitação 

de 

fundamento

s e 

princípios 

Muito 

baixo/inexistente 

Muito 

baixo/inexistente 

Muito alto Baixo Médio 

Possibilidad

e de 

articulação 

com as 

avaliações 

externas 

Muito 

baixo/inexistente 

Muito 

baixo/inexistente 

Baixo Alto Muito Alto 

Fonte: Elaborado pelos autores  

 

● Grau de especificação de “metas” ou “objetivos” 

 

 Existe um movimento de ampliação da especificação de objetivos e metas nos currículos 

estaduais que, também, pode ser reconhecido na incorporação da ideia de competências e 

habilidades no final dos anos 1990 no Ceará. Assim, os currículos estaduais apresentavam em 

1973 apenas cinco objetivos ou metas gerais para todas as disciplinas, em 1992 além de cinco 

objetivos gerais para a disciplina Biologia foram elaborados outros 89 objetivos ligados aos 

conteúdos a serem ministrados pelos docentes, associado a sugestões para as práticas dos 

professores.   

 Essa perspectiva de explicitar objetivos foi remodelada para a utilização de 

competências e habilidades no Currículo Escola Viva dos anos 2000, presente até os dias atuais 

nos currículos posteriores. Nesse currículo, por exemplo, os autores estabeleceram 13 objetivos 

para o ensino médio, que se associam ao uso de habilidades e competências para cada disciplina. 

No caso da Biologia, 8 competências e 29 habilidades foram estabelecidas, sem especificação 

de sugestões metodológicas.       

 No entanto, notamos que não são apenas de mudanças quantitativas dessas 

competências, estando em jogo a intensificação do controle da prática docente, em níveis não 

identificados até mesmo no currículo estadual produzido na ditadura militar.   Assim, existe 

uma tendência normativa em detalhar o que o aluno deve ser e apreender ao término do Ensino 

Médio.   
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 Tal como pode ser identificado, a Matriz Curricular (CEARÁ, 2009) explicita cerca de 

14 competências para a disciplina Biologia e o detalhamento de conteúdos por cada bimestre, 

com sugestões metodológicas, bem como nas DCRC – provisória (2020), onde são evidenciadas 

26 habilidades e três competências específicas para a área Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, com códigos alfanuméricos a serem usados pelos professores, reafirmando a 

lógica produtivista estabelecida pela BNCC.    

 Ressaltamos que, devido a atual reforma do Ensino Médio, as disciplinas escolares que 

compõem o currículo estão diluídas e com pouco destaque o que, também, pode ser visto como 

um ataque ás tradições curriculares que as constituíram, o que deixa incerto sua presença e 

oferta nas escolas brasileiras. Alguns autores vêm chamando esse processo de descentralização 

disciplinar (LIPORINI, 2020). No entanto, o currículo estadual cearense (versão provisória) 

demonstra evidenciar a importância dessas disciplinas no currículo escolar, diante da ameaça 

de sua exclusão.  O modo como o currículo definitivo irá articular esses aspectos, ainda é 

incerto.  
 

● Grau de abertura  

 

 O currículo de 1973 é apresentado ao mesmo tempo como parte de um mecanismo de 

otimização de ensino-aprendizagem. Em contradição, também sugere certo nível de 

reelaboração pelos docentes:  
 

[...] A sistemática que norteou o grupo tarefa que elaborou os Roteiros  

Programáticos foi a mesma porquanto a assessoria técnica deste Departamento 

mantém todo mecanismos estruturado para a conjugação dos instrumentos 

necessários a montagem técnica na elaboração de currículos e programas, 

acompanhamento, controle e avaliação do processo educacional, em 

execução [...] O caráter de roteiro que foi dado aos trabalhos ora apresentados 

deve ser entendido tendo em vista o tratamento que os mesmos deverão 

ainda receber por parte dos professores quando de sua transformação em 

Planos  de Cursos (CEARÁ, 1973,p2-3 grifo nosso) 

  

Nos currículos oficiais analisados publicados após os anos 1990 existe uma proposição 

de maior flexibilidade curricular, pois são apresentados aos docentes como “orientações”,  não 

inibindo uma reflexão pelo professor na escola. Desse modo, constroem um discurso que 

possibilita a sua possível inserção e encoraja o professor a interpretar e modificar cada proposta 

em um tom menos impositivo, como mostram os excertos: 

 
Solicita-se ao professor uma reflexão sobre ela, testá-la na sua prática 

docente, fazer avaliações usando e onde necessárias e enviar sugestões para 

que, mediante um plano de acompanhamento, seja obtido um instrumento 

construído de forma democrática, capaz de provocar transformações no fazer 

pedagógico de cada professor. (CEARÁ, 1992, p. 3, grifo nosso). 

 
Não é um documento pronto e acabado. Cumprirá, portanto, na sua 

implementação, um papel muito importante: será instrumento do laboratório 

que os(as) professores(as) realizarão em suas salas de aula. Por isto é uma 

versão preliminar, devendo resultar em uma nova versão que, caso seja a 

mesma ou sofra pequenas/grandes modificações, por certo estará 

validada pelo dia a dia da escola na busca de sonho e da superação de 

desafios de alunos e professores. (CEARÁ, 2000, p. 16, grifos nossos). 
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A mencionada coleção pretende contribuir com atividades diversas e simples 

sem, no entanto, interferir na autonomia do professor e no projeto 

pedagógico definido pela escola. Esperamos, contudo, que a Coleção Escola 

Aprendente provoque e motive o professor a embarcar nos novos rumos da 

escola instituídos nas ações estratégicas complementares do Programa 

Aprender Pra Valer, fortalecendo a aprendizagem dos alunos. (CEARÁ, 2008, 

p. 7, grifo nosso). 

 

Esses trechos trazem uma visão diferenciada do currículo prescrito, que tanto se 

manifesta nos currículos que foram construídos por especialistas, quanto nos currículos com 

maior participação de professores. Isso pode sugerir uma visão de gestão curricular baseada em 

um modelo racional interativo4, que considera a participação de mais atores na tomada de 

decisões, portanto não tão centralizadora. Para alguns pesquisadores, esse é o modelo 

considerado mais ideal, já que existe a necessidade de regulação (mesmo que uma regulação 

mínima) e de se considerar a autonomia docente. O processo de descentralização e centralização 

deveria ser mais equilibrado, pois ambos sozinhos não garantem aumento de qualidade do 

sistema educativo (GIMENO SACRISTÁN, 2000). 

Por outro lado, esses discursos pedagógicos de flexibilidade curricular, também podem 

significar uma tentativa de amenizar a regulação e dissimular o controle curricular nas escolas, 

visto que, ao sair do contexto da ditadura militar no final dos anos 1980, eram necessárias 

enunciações mais condizentes com o discurso democrático, que não remetessem a visões 

autoritárias. De todo modo, os currículos oficiais abrem espaço, de forma explícita, para os 

docentes interpretá-los. 
 

● Grau de explicitação de fundamentos e princípios 

 

Apenas a Coleção Escola Viva, dos anos 2000 (construída com maior participação de  

docentes da rede estadual) traz um maior aprofundamento sobre concepções curriculares e 

explicita visões de homem, sociedade, educação e escola. Tal como consta no excerto, o 

currículo oficial é apontado como uma construção democrática, portanto não tão prescritivo: 

 
O currículo que avança do sentido tradicionalmente entendido no meio 

educacional como grade, lista, rol de conteúdos, de disciplinas, dos índices de 

livros didáticos para um pacto celebrado entre várias instâncias da sociedade 

[...]. De homem como ser histórico e social que pensa, raciocina, deduz e 

abstrai e também como alguém que sente, se [sic] emociona, deseja, imagina 

e se sensibiliza. Um ser que, em suas relações sociais consigo, com outros e 

com o mundo, forme-se um homem integrado, participativo, ousado, 

reflexivo, crítico, autônomo, livre de preconceito, criativo, curioso, 

investigador, solidário, cooperativo e construtor de sua realidade. [...] Uma 

escola viva, que é inovadora e democrática; polo cultural da comunidade; 
prepara o aluno para a vivência de direitos plenos e que constrói o seu caminho, 

buscando construir uma história de sucesso que seja especialmente uma história de 

sucesso do aluno. (CEARÁ, 2000, p. 18-19, grifos nossos). 

 

 Os demais currículos analisados fazem a apresentação de uma lista de objetivos, 

conteúdos e sugestões metodológicas, que são apresentados em quadros, como grades. Gimeno 

Sacristán (2000) aponta que essas características do currículo como lista de conteúdos ajudam 

 
4
 Gimeno Sacristán (2000) apresenta esse modelo com base em Skilbeck (1972), apontando também um 

modelo racional dedutivo (de decisões centralizadoras) e um modelo intuitivo (no qual os professores são os 

únicos que tomam decisões). 
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a assegurar a regulação, o controle e a inspeção, por isso são comuns em modelos mais 

centralizadores de desenvolvimento curricular. Para esse autor, pelo menos três fatores tentam 

manter essa lógica de construção curricular, que são o forte academicismo, a organização dos 

docentes e a necessidade de regulação dos administradores.  

Os currículos oficiais mais recentes, após 1996, distanciam-se desse modelo discursivo, 

em parte, por apresentarem longas enunciações, contextualização da educação científica, 

sentidos do aprendizado em cada disciplina, citações de autores da área de Educação e Ensino 

de Biologia, e menção às políticas curriculares nacionais, em especial aos PCN e PCNEM, que 

repercutiram sobre a inserção de conceitos e princípios pedagógicos nos currículos cearenses 

analisados.  

Esses aspectos indicam algum tipo de renovação de modelos curriculares, como 

identificado por Batista et al. (2015) em relação à maior explicitação de fundamentos e 

princípios pedagógicos, indicando, ainda, diferentes tipos de exigências que recaem sobre os 

docentes. A formação qualitativa dos professores normalmente não acompanha a quantidade de 

exigências reveladas nos currículos oficiais, isso é um ponto problemático (GIMENO 

SACRISTÁN, 2000), considerando o crescente volume de conceitos e princípios exibidos nos 

currículos oficiais do Ceará. Esses podem servir de slogans a burocratas da educação e podem 

diminuir a autonomia institucional na escola (APPLE, 1982).  

Outro ponto a considerar é a persistente organização do currículo em disciplinas não 

integradas, que, para Apple (1982), representa uma forma encontrada de melhor distribuição de 

conhecimento escolar de alto nível no espaço escolar, para uma estrutura econômica em que 

esses currículos foram produzidos. Reitera uma lógica acadêmica de acúmulo de informações, 

que potencialmente cada disciplina pode fazer de modo isolado, embora a disciplina Biologia 

tenha tido mudanças em seu arranjo curricular. 

Cabe ressaltar que essa defesa de um currículo disciplinar entra em disputa com visões 

que buscam implementar integração entre as disciplinas e que buscaram (e buscam até os dias 

atuais) produzir novos arranjos curriculares. 

Conseguimos delimitar quando novos arranjos curriculares se implementaram no 

estado. Nesse sentido, os novos arranjos curriculares reformularam a apresentação de objetivos, 

substituindo-os pela ideia de competências e habilidades, que, com exceção da Coleção Escola 

Viva, continuaram com listas extensas de conteúdos e sugestões metodológicas para os 

docentes. Não podemos esquecer de que esses novos arranjos buscaram se naturalizar dentro 

da história curricular e, como pontuam Moreira e Silva (2011), essa naturalização precisa ser 

questionada. 

Sobre esses pontos, Moreira (2012) esclarece que, mesmo docentes universitários das 

disciplinas de currículos e programas apresentam dificuldades em repensar o arranjo curricular 

de suas disciplinas para além de uma lista de objetivos e conteúdos. Entre as causas disso está 

a falta de recomendações práticas dos teóricos críticos em distinção aos autores tecnicistas que 

inspiram o pensamento curricular brasileiro. Diante disso, há, às vezes, certo sincretismo de 

correntes distintas como parte do seu pensamento curricular e pedagógico e, não 

necessariamente, uma cópia dos modelos curriculares estrangeiros. 

 

● Possibilidade de articulação com as avaliações externas 

 

 Embora o Ceará tenha certo pioneirismo, em comparação a outros estados, no 

estabelecimento de uma cultura de exames desde os anos 1990 (ARAÚJO, 2016; VIEIRA, 

2007), uma maior relação dos currículos estaduais do Ensino Médio e as avaliações externas se 

estabeleceram apenas ao fim da primeira década dos anos 2000. Há menção explícita apenas  

no currículo que está em construção, onde são enfatizados o ENEM e o PISA: 
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[...] Considerando as avaliações externas de larga escala, a qualidade da 

educação relacionada à área de Ciências da Natureza é avaliada por meio do 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), coordenado pela 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob a coordenação do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)  

(CEARA, 2020, p.14) 

 

 Há, como podemos perceber uma sinalização clara e explícita dos novos modelos 

curriculares para endossarem às avaliações externas e enfatizarem visões de qualidade 

educacional restritas a essas avaliações. Uma compreensão propalada por organismos 

internacionais, fundações e o setor privado no Brasil.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Houve a reformulação de modelos curriculares usados no Ceará e, ao analisarmos a 

trajetória dessas mudanças, percebemos que houve aprofundamento de uma tendência 

normativa, mesmo que esses documentos assumissem que os professores poderiam interpretar 

esses currículos oficiais e recontextualizá-los nas escolas. Junto a esse aspecto, coexistiram 

propostas mais progressistas e tradicionais, que proporcionaram disputas quanto à organização 

curricular.  

 Alguns currículos se organizaram com foco em listas de conteúdos e recomendações 

metodológicas, enquanto outros se atentam às habilidades e competências com pouca ou 

nenhum direcionamento ao professor. Acreditamos que essa ausência de recomendações 

metodológicas ao professor pode ser um aspecto importante para não limitar a prática docente. 

No entanto, reconhecemos que, embora essas sugestões não apareçam nos documentos 

estaduais, o trabalho docente pode ser controlado por outras vias, tais como por projetos criados 

por grupos externos para a execução na escola ou, ainda, o uso de planos de aulas disponíveis 

por instituições que endossam as atuais reformas.      

 Também, identificamos pelos menos três tendências na análise desses documentos 

curriculares: a) A substituição de currículos baseados em disciplinas isoladas por currículos 

com disciplinas mais integradas; b) A supervalorização de competências e habilidades; c) A 

explicitação das avaliações externas como norteadoras dos currículos. O que demonstra o 

alinhamento das propostas curriculares analisadas a uma visão curricular normativa, a uma 

visão de estudante voltado ao mercado de trabalho e uma compreensão de qualidade 

educacional balizada pelas avaliações externas.         
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RESUMO 

Este texto apresenta leituras e discussões realizadas no grupo de pesquisa Núcleo de 

Estudos em Currículo, Cultura e Subjetividades (NECSUs), da Universidade Federal 

de Mato Grosso, Campus Araguaia (UFMT/CUA), coordenado pelo Profº. Drº. Hugo 

Heleno Camilo Costa. O campo das teorias de currículo possibilita análises e debates 

entre currículo e políticas educacionais, no contexto da globalização. Nessa 

perspectiva, problematizamos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como 

produtora de padrões identitários. Tal visão prevê uma identidade fixa e apresenta 

uma única base para atender as demandas em vários contextos educacionais. Segundo 

o pensamento de Ernesto Laclau (2011), as identidades são múltiplas e se constituem 

em resposta a demandas distintas. Para Lopes (2015), se faz necessário defender uma 

política de currículo sem fundamentos. Assim, o objetivo deste trabalho centraliza-se 

em pensar a BNCC como uma política de currículo que se insere num campo de 

normatização e apresenta um discurso que tende a controlar identidades, sem levar em 

consideração as produções subjetivas contextuais. Além disso, busca-se problematizar 

seus fundamentos, salientando outras possibilidades de pensar esse documento. Para 

tal, utiliza-se uma abordagem qualitativa de investigação, tendo como base a pesquisa 

bibliográfica em artigos científicos e capítulos de livros. Este texto fundamenta-se na 

Teoria do Discurso de Ernesto Laclau, que ajuda a problematizar questões normativas 

e identidades apresentadas como fixas. Ademais, abordou-se trabalhos de autores que 

pesquisam sobre políticas de currículo com base no pensamento pós-estruturalista, 

sendo eles: Laclau (1993, 2000, 2005, 2011), Lopes (2004, 2012, 2015, 2019), Lopes 

e Macedo (2011), Santos, Borges e Lopes (2019), entre outros. Desse modo, 

considera-se importante debater e discutir política de currículo a partir de 

contribuições de autores que questionam e criticam a BNCC, apresentando, desta 

maneira, outras possibilidades de se pensar em currículo em suas relações com a 

projeção de identidades. Nesse sentido, concluímos argumentando que a política de 

currículo se constitui através do antagonismo. Qualquer tentativa de consenso é 

sempre contingente, porque busca dominar o campo da discursividade em um terreno 

marcado pela tradução contínua. Assim, ponderamos que a BNCC tende a negar o 

caráter instável das identificações, das possibilidades de vir a pensar sujeito nos 

distintos contextos que produzem a política de currículo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas de currículo; Normatividade; Identidades. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas, reflexões e discussões realizadas no grupo de pesquisa Núcleo de Estudos 

em Currículo, Cultura e Subjetividades (NECSUs), sob coordenação do Profº. Drº. Hugo 

Heleno Camilo Costa, têm como objeto as políticas de currículo e as teorias que podem 

contribuir para o entendimento de sua constituição e prática. 
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No atual contexto brasileiro, as reformas educacionais imprimem uma perspectiva 

de necessidade de mudança, sob a instituição de um currículo nacional. No entendimento de 

Lopes e Macedo (2011), “O currículo é, como muitas outras, uma prática de atribuir 

significados, um discurso que constrói sentidos. Ele é, portanto, uma prática cultural” (p. 203). 

Apesar disso, com o avanço do processo de industrialização, foi imputada à escola a 

responsabilidade de gerir os novos problemas sociais causados pelas mudanças econômicas, 

causadas pelo avanço do neoliberalismo. Desse modo, “Independentemente de corresponder ou 

não a campos instituídos do saber, os conteúdos aprendidos ou as experiências vividas na escola 

precisam ser úteis” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 21).  

É nesta perspectiva que problematizamos a BNCC como produtora de padrões 

identitários. Sua concepção afirma identidades fixas e apresenta uma única base para atender 

as demandas em vários contextos educacionais. Assim, o objetivo deste trabalho centraliza-se 

em pensar a BNCC como uma política de currículo que se insere num campo de normatização 

e apresenta um discurso que tende a controlar identidades, sem levar em consideração as 

produções subjetivas contextuais. Além disso, busca-se problematizar seus fundamentos, 

salientando outras possibilidades de pensar esse documento sob a ótica da Teoria do Discurso4 

de Ernesto Laclau.  

Para isso, o texto em tela aborda três pontos que consideramos norteadores para uma 

aproximação à compreensão da configuração da BNCC como objeto de fixação de identidades. 

Em primeiro lugar, focalizamos o processo de globalização econômica e educacional, e sua 

pretensiosa intenção de regulação dos sujeitos, por meio do Currículo, face às desigualdades 

sociais/educacionais. Como segundo ponto, abordamos o discurso de sujeito homogêneo 

presente na BNCC, em que discutimos especificamente as competências e as habilidades 

estabelecidas pelo documento, para que todos os estudantes desenvolvam ao longo do Ensino 

Básico. Por fim, discutimos documentos da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau, na tentativa 

de entender os pressupostos existentes nas políticas de currículo, aproximando a uma 

compreensão de que a política só é possível porque não tem um fundamento final.  

 

GLOBALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

A sociedade atual se vê marcada por desigualdades sociais e educacionais, em que se 

nota uma confluência destas duas problemáticas (ARROYO, 2018). Tais estigmas são fruto do 

que Silva (2017, p. 39) chama, em sua tese de doutoramento, de globalização colonial 

capitalista. A autora entende que o avanço da mundialização do neoliberalismo e suas 

investidas têm “[...] reduzido o papel social dos Estados nacionais e suprimindo a liberdade dos 

cidadãos sobre as decisões que implicam nos rumos de suas próprias vidas e de seus países” (p. 

40). Desse modo, 

  
As forças econômicas dominantes impõem ajustes políticos às instituições 

públicas, assumem a regulação e o controle econômico dos bancos, 

restringindo a intervenção social das políticas públicas como saúde, Educação, 

habitação, emprego, assistência social; além de reduzir a importância dos 

mecanismos de participação popular na definição das políticas de Estado, 

 

4 Segundo Mendonça e Rodrigues (2014), a Teoria do Discurso é uma ferramenta para compreensão do social, a 

partir das ordens discursivas, “Tendo como ponto de partida a centralidade das categorias de poder e discurso [...]” 

(p. 47). Segundo esses autores, a Teoria do Discurso foi desenvolvida na obra Hegemony and socialist strategy: 

towards a radical democratic politics, de Laclau e Mouffe (1985). 

 



 

  38 

comprometendo a emancipação social das classes populares e aumentando os 

níveis de desigualdades e de concentração de renda (SILVA, 2017, p. 43). 
  

A partir dessa globalização colonial capitalista, as desigualdades educacionais emergem 

com mais força, fazendo-se necessárias reflexões e debates a respeito da constituição das 

políticas públicas da área e suas bases epistemológicas5. 

As lutas por uma sociedade democrática e humanamente justa, de acordo com Silva 

(2017), se debruçam sobre os impactos dos conhecimentos científicos produzidos que 

influenciam no reconhecimento dos sujeitos subalternos. Sujeitos, estes, que são postos à 

margem da sociedade. A discussão em torno da emancipação sobre o imperialismo europeu se 

fundamenta, então, na “[...] justiça cognitiva6 como forma de superação da relação desigual do 

desenvolvimento científico que determinou os saberes populares aos porões invisíveis da 

ciência eurocêntrica” (p. 29, grifo nosso). 

  
A linguagem crítica intercultural dos movimentos de resistência em todo o 

planeta denuncia o regresso colonial, ora expresso pela globalização colonial, 

entendida como modo de expropriação, de dominação e de subalternização 

dos países a um sistema global econômico dominante, único e verdadeiro 

(SILVA, 2017, p. 43). 

 

Segundo Lopes (2004), o Currículo vem assumindo centralidade nas políticas 

educacionais nas últimas décadas em meio à globalização, cujas mudanças nas políticas 

curriculares imprimem posto de destaque. “Pelas mudanças curriculares, o poder central de um 

país constrói a positividade de uma reforma muito mais ampla que a dos currículos, visando 

sua legitimação” (p. 110).   

Os estudos de Lopes e Macedo (2011) destacam a relação entre currículo, educação e 

cultura, em que se nota um território de disputas que válida ou não repertórios culturais 

existentes na sociedade. Assim, temos um “[...] padrão cultural socialmente legitimado” (p. 

185), em voga. A existência de uma cultura geral/padrão gera a exclusão ou regulação dos 

sujeitos subscritos numa sociedade multicultural.  

No contexto da globalização econômica, Lopes e Macedo (2011) entendem que 

 
A própria imposição de princípios de mercado a todos os povos, com as 

desigualdades que cria, acaba por fazer ressurgir os traços culturais dos grupos 

que pretende apagar. Assim, a proliferação de culturas subalternas é um efeito 

diferenciador da própria globalização, ela é uma das causas da maior 

visibilidade multicultural (LOPES; MACEDO, 2011, p. 197). 

 

No primeiro capítulo da obra Educação Global S.A.: novas redes políticas e o 

imaginário neoliberal, Stephen J. Ball discute o que ele chama de políticas educacionais 

globais, sob o método de análise de políticas. Seu foco se volta às relações de tendências atuais 

que tratam de reformas da educação e das relações do poder público sobre elas. O objetivo, 

 
5 De acordo com Oliveira (2018, p. 1) “A epistemologia é um dos ramos da filosofia que estuda o conhecimento 

científico. Para a compreensão de seu objeto de estudo, há a necessidade de se explicitar alguns conceitos 

fundamentais, entre os quais: o saber e o conhecimento”. 
6
 No entendimento de Boaventura de Souza Santos, “[...] a justiça cognitiva é a necessidade de reconhecimento da 

diversidade de saberes e experiências concretas no mundo que foram silenciadas, invisibilizadas pela ciência 

eurocêntrica, que denominou de monocultura do saber, ou seja, o conhecimento científico não se encontra 

distribuído de forma socialmente equitativa, as suas intervenções no mundo real tendem a ser as que servem aos 

grupos sociais que têm acesso a este conhecimento” (SILVA, 2017, p. 29). 
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segundo Ball, é visualizar o papel desenvolvido pelas empresas de filantropia, os 

empreendimentos educacionais, políticas educacionais e as novas formas de governo em 

“rede”. O autor defende que tais mudanças ocorrem não só nacionalmente, mas no mundo e 

que acabam tendo implicações na constituição de políticas educacionais, em reformas da área, 

implicações à democracia, desigualdades sociais e à prática da educação (BALL, 2011). 

Ball (2011) faz uma análise das propostas privadas sobre um conglomerado de 

“problemas” na educação. Tais propostas oferecem sua ajuda e soluções milagrosas, em uma 

espécie de generalização/globalização, tomando alguns países como exemplo. Nesse sentido, o 

autor evidencia o desmonte da educação pública, a partir da soma de tais mudanças globais que 

sugerem o avanço do imaginário neoliberal e seu triunfo.  

Para além das análises propostas por Stephen Ball, Lopes e Macedo (2011) apontam o 

diálogo entre o campo do Currículo e os Estudos Culturais num contexto marcado por 

discussões acerca da globalização e seu poder homogeneizador sobre a cultura, bem como a 

regulação dos sujeitos. Segundo essas autoras,  

  
Essa regulação ocorre por meio de vários mecanismos, mas nunca é completa. 

As normas tácitas de conduta, os valores tidos como comuns a todos guiam as 

ações dos sujeitos, fazendo-os agir em direções previsíveis, muitas vezes, sem 

se darem conta. Os sistemas classificatórios que constituem cada cultura e que 

permitem operações de comparação também operam no sentido de regular 

culturalmente os sujeitos. Podemos dizer que, de forma geral, a regulação visa 

a impedir que as ações sociais se desenvolvam na multiplicidade de sentidos 

em que isso poderia ocorrer e que os sujeitos sejam diferentes daquilo que já 

está programado. É sempre, portanto, uma exclusão, uma ação de força. Isso 

não implica, porém, que se possa viver sem ela; sem regulação, as práticas 

sociais seriam mais do que aleatórias, sem significado (LOPES; MACEDO, 

2011, p. 198).  

 

De acordo com essas autoras, os sistemas de regulação da cultura e pela cultura não 

esgotam os sentidos discursivos que a constituem. Haverá sempre possibilidades de mudança. 

É nesse contexto que identidade e diferença se entrelaçam.  

Para uma compreensão aprofundada do tema, Lopes e Macedo (2011) apontam a grande 

relevância das abordagens pós-estruturalistas em torno da análise do status regulatório 

promovido pelo currículo. Para as autoras, a significação dos fenômenos sociais, como 

currículo e estado, por exemplo, “é dada por um discurso que estabelece regras de produção de 

sentido” (p. 252), sendo que o discurso não se limita às estruturas fechadas. Nesse sentido, as 

autoras lançam mão da teoria do discurso de Ernesto Laclau para aprofundar suas discussões 

teóricas sobre política. 

 

DISCURSO DE IDENTIDADE FIXA NA BNCC 

 

A BNCC é um documento normativo que visa padronizar a educação brasileira. Ela 

“define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica”. Divide-se em dez 

competências gerais, além das específicas para cada área de conhecimento. Para assegurar o 

desenvolvimento dessas competências, existem habilidades para cada componente curricular a 

serem desenvolvidas pelos alunos (BRASIL, 2018, p. 7). 

Por meio do estabelecimento e cumprimento obrigatório das competências e 

habilidades, a BNCC fixa princípios de normatização para serem cumpridos pelos estudantes 

das escolas básicas brasileiras. Além disso, ao afirmar que “a BNCC propõe repensar o modo 

como se aprende e, consequentemente, a forma como se ensina”, ela define para todos uma 
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maneira única e correta de se aprender, de se ensinar e, consequentemente, o que deve ser 

ministrado em sala de aula. Dessa maneira, compreende-se que a qualidade da aprendizagem 

do estudante está pautada no cumprimento de competências e habilidades, estabelecidas por um 

documento normativo, que tende a reter o poder da significação do que é necessário ser 

desenvolvido por todos os alunos (BRASIL, 2019, p. 3). 

A BNCC tem como foco o desenvolvimento de competências e habilidades. Para isso, 

é nítida a participação dos professores nesse processo, pois no documento afirma que para eles 

desenvolverem “nos estudantes as competências definidas na BNCC, em especial as dez 

competências gerais, é essencial que tenham a oportunidade de vivenciar uma formação que 

apoie o seu desenvolvimento nesses aspectos” (BRASIL, 2020, p. 39). Assim, não somente os 

alunos, mas também os professores, são postos num cenário onde se encontram à mercê de um 

discurso de normatização, em que tanto o ensino como a aprendizagem giram em torno do 

cumprimento dessas competências, independente do contexto escolar, familiar, cognitivo, 

socioeconômico etc. Desse modo, se estabelece o modo como deve ser o processo educacional 

brasileiro.  

Diante disso, concordamos com Lopes (2019, p. 60-61) ao refletir sobre projetos de vida 

estabelecidos para os estudantes brasileiros, organizados pela BNCC: 

 
uma base curricular comum, tal como organizada no País, pressupõe apostar 

em um registro estabelecido como tendo um selo oficial de verdade, um 

conjunto de conteúdos que adquire o poder de conhecimento essencial a ser 

ensinado e aprendido, metas uniformes e projetos identitários fixos, trajetórias 

de vida preconcebidas, esforços para tentar conter a tradução e impor uma 

leitura curricular como a única correta e obrigatória [...] reafirmo não ser 

necessário nem possível que o currículo seja o mesmo em todas as escolas. O 

currículo precisa fazer sentido e ser construído contextualmente, atender 

demandas e necessidades que não são homogêneas.  
 

A BNCC estabelece uma identidade fixa ao impor que todos os estudantes do país 

desenvolvam competências e habilidades definidas, como se eles possuíssem as mesmas 

condições para atingir um mesmo objetivo. Porém, de acordo com o posicionamento de Lopes, 

citada acima, é incoerente um mesmo currículo, um mesmo modelo de se ensinar e de se 

aprender servir para todas as escolas, pois as demandas educacionais não são as mesmas, elas 

são diversas e variam de acordo com o contexto no qual cada indivíduo está inserido. 

Acerca das competências, de acordo com Lopes, elas não são desconsideradas como 

“dimensões possíveis da formação educativa”, mas a questão em questionamento é a “proposta 

de remeter toda a organização curricular às competências, submetendo a educação ao registro 

instrumental de um saber-fazer, voltado a uma vaga noção de cidadania e de trabalho” (LOPES, 

2019, p. 69). Logo, quando a BNCC focaliza o ensino e aprendizagem por meio de 

cumprimento de competências e habilidades, ela transmite uma noção de instrumentalização da 

educação.  

O discurso da BNCC prevê de maneira generalizada o que irá ocorrer nos contextos 

escolares e já quer aplicar a solução antes mesmo de acontecer ou não o que foi previsto por 

ela. Ao propor o que cada estudante deve desenvolver ao longo do ensino básico, o documento 

transmite uma noção de que todos eles serão capazes de alcançar determinadas aprendizagens. 

Isso demonstra que todos os estudantes possuem as mesmas demandas, sem levar em 

consideração as diferenças dos sujeitos. É preciso pensar que as identidades são diversas e se 

constituem em demandas distintas. 

Diante dessas questões normativas, se faz necessário pensá-las com base na Teoria do 

Discurso de Ernesto Laclau. Por meio dela é possível levar em consideração “que todos os 

espaços de vida são políticos” e, se esse espaço está sempre em disputa, é necessário negociar 
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seus sentidos, pensar em outras possibilidades de ensinar e aprender, que ultrapassam os limites 

da normatização (LOPES, 2015; SANTOS; BORGES; LOPES, 2019, p. 240). 

 

TEORIA DO DISCURSO (TD), IDENTIDADES COM VISTAS À TD 

  

      No debate que entrelaça teoria do discurso a formas de se pensar currículo e suas 

negociações, adentramos em cenários que se apresentam como novas possibilidades de 

horizontes a serem considerados. Como não existem verdades últimas é que podemos pensar 

em verdades provisórias, na impossibilidade de se ter um único currículo é que podemos pensar 

em vários currículos, como bem apresentam Santos, Borges e Lopes (2019):  

 
Decorre disso que a sociedade não pode ser entendida como se fosse um todo 

estruturado e calcado em posições fixas dos sujeitos. Decorre também que essa 

representação da sociedade, da educação, dos sujeitos, afasta-se de um ideário 

clássico de representação caracterizado pelo espelhamento entre o 

representante e aquilo que é representado, com fortes tendências de que haja 

correlação estreita entre eles. A partir da perspectiva discursiva, a noção de 

representação opera com o particular e o universal como mutuamente 

constituídos, sendo ambos marcados pela incompletude constitutiva da 

significação (Laclau, 2011a). Assim, compreendemos que as políticas 

curriculares reverberam as disputas políticas pela significação do que seja 

mundo – do que seja sociedade, democracia, emancipação, resistência, 

equidade social, responsabilidade social, entre tantas outras demandas por 

significação (p. 243).  
 

A política só é possível porque não tem um fundamento último, logo nada é fixo e 

definido, podendo desta forma criar e recriar deixando de ser políticas fixas e excludentes, 

abrangendo as inúmeras realidades e possibilidades. Assim sendo, a tentativa de fixação 

absoluta de sentidos, fixação de identidades na BNCC, acaba por excluir a infinidade de 

diferenças existentes. Laclau (2005) defende, ainda, que as articulações existentes entre 

indivíduos ou grupos sociais não são fixas e permanentes, pois as questões de poder e de luta 

que constroem as relações sociais também não são definitivas e permanecem em constante 

movimento.   

Deste modo as lutas e enfrentamentos por possibilidade de mudanças nas propostas 

normativas impostas continuam em constante movimento. Laclau argumenta, também, que o 

processo articulatório ocorre em torno de um ponto nodal: um discurso centralizador que 

consegue fixar sua significação e, a partir dela, articular elementos que previamente não 

estavam articulados (MENDONÇA, 2010). Ou seja, o ideário discurso de proposta curricular 

que visa a supremacia da qualidade da educação se torna o ponto nodal, sendo inserido nesse 

discurso todos os outros discursos existentes. Ocorre que a fixação de identidade primeira acaba 

por provocar mais e mais movimentos que os levem a ideia de inovação ao que foi realizado, 

ao se antagonizar projetam se a caminho de soluções/negociações as discrepâncias a serem 

superadas. Neste sentido, Lopes (2012) destaca que para Laclau:  

 
A política pode ser considerada democrática, na medida em que o lugar do 

poder (o universal) é compreendido como vazio, cabendo a constante 

negociação em relação a qual particular ocupará esse vazio, provisória e 

contingencialmente, encarnando o universal e ao mesmo tempo subvertendo 

sua característica particular. Por isso Laclau (2001) considera que as 

condições necessárias para a democracia, para a hegemonia e para a política 

são as mesmas: manter a lacuna entre universal e particular. Essa lacuna é que 

permite reconfigurar a ação do representante e do texto político como 
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representação. A eles não cabe expressar uma vontade constituída em outro 

lugar que não aquele em que a decisão política se efetiva, mas assumir seu 

papel ativo na constituição dessa vontade (LOPES, 2012, p.708-709). 
 

A democracia é ressignificada em vários momentos na sociedade, sendo ela um 

significante em constante disputa, ainda assim as propostas normativas jamais serão capazes de 

representar todos os sentidos sociais, ou excluir todos os antagonismos presentes. Podemos 

afirmar que assim como os significantes vazios, a política de currículo não promete a solução, 

mas é vista como tal, assim como não representa as inúmeras demandas da sociedade, mas tende 

à busca por representação. Nas palavras de Laclau (1993): 

 
O ideológico consistiria naquelas formas discursivas através das quais a 

sociedade trata de instituir-se sobre a base do fechamento, da fixação de 

sentido, do não reconhecimento do jogo infinito das diferenças. O ideológico 

seria a vontade de “totalidade” de todo discurso totalizante. E na medida em 

que o social é impossível sem certa fixação de sentido, sem o discurso do 

fechamento, o ideológico deve ser visto como constitutivo do social. O social 

só existe como o intento de instituir esse objeto impossível: a sociedade. A 

utopia é a essência de toda comunicação e de toda a prática social (p.106). 

 

As reflexões apoiadas nas contribuições de Laclau nos aproximam das diversas formas 

de se pensar em política de currículo. Sabemos que as políticas são pensadas e propostas de 

forma fixa, objetificando as demandas do social em normativas. Lopes (2012), apresenta 

contribuições de Laclau: 

 
Por isso uma representação é obrigatoriamente ideológica, uma vez que tenta 

expressar uma plenitude ausente e torna-se um conteúdo particular que se 

apresenta como mais do que a si própria (LACLAU, 2006b). Mas como todo 

processo hegemônico implica o processo de um particular assumir a 

representação equivalência do todo, subvertendo sua própria particularidade, 

a dimensão ideológica, na teoria do discurso, é necessária, não assumindo 

nenhuma conotação pejorativa (LACLAU, 2006a), ao contrário da tradição do 

termo. A possível crítica à ideologia pode ser pensada apenas na perspectiva 

de uma dada representação, ao ser apresentada como plena, negar sua relação 

com o particular e estabelecer a si própria como universal. Nesse caso, o 

mesmo risco se coloca para a democracia (p.708). 
 

Em virtude do que foi mencionado na citação acima, a tentativa de representar a 

plenitude nas políticas de currículo se caracteriza apenas em representações provisórias e 

precárias do social, provocando movimentos incessantes pela tentativa de definir significados. 

Para Laclau (2000), há um paradoxo implícito na formulação de princípios universais que é o 

de que todos têm de se apresentar como inquestionavelmente válidos, enquanto, mesmo em 

seus próprios termos, essa universalidade pode ser facilmente questionada nunca efetivamente 

se manter.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A perspectiva de regulação dos sujeitos, presente no discurso da BNCC, através do 

estabelecimento de regras a serem seguidas por todos os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, foi abordada sob a ótica pós-estruturalista, por meio da Teoria do Discurso de 

Ernesto Laclau, como uma construção hegemônica provisória. A ideia do poder com um lugar 

vazio, com a relação constitutiva entre particular e universal, entre diferença e equivalência e a 
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disseminação de sentidos que põe à vista a contingência de toda decisão, a precariedade de todo 

contexto, a historicidade de toda hegemonia (LACLAU, 2000).  

De fato, o movimento de representar a totalidade em um único documento de política 

de currículo, corresponde à exclusão das diferenças sociais, etnias, classes, gêneros, etc., se 

firmando em fixações absolutas de sentidos, negando as possibilidades de negociações. Lopes 

(2012), elucida que a representação não tem a possibilidade de ser plena e transparente 

(LACLAU, 2005), ela sempre envolve a esfera representada na política, introduzindo 

suplementos tanto no representante quanto no representado. Neste sentido podemos identificar 

que a política de currículo representa um falso discurso de verdades e completudes que 

almeja/representar buscando a qualidade do ensino.  

Notoriamente, a teoria do discurso de Ernesto Laclau nos projeta a caminhos que 

provocam uma reflexão sobre as possibilidades de papéis e articulações desses sujeitos, com a 

ideia de que na negociação de sentido o sujeito se constitui, criticando exatamente o pressuposto 

de definição do sujeito, como apresenta. Laclau (2005) defende que toda identidade é construída 

em um processo de articulação: os sujeitos são constituídos por processos discursivos que 

tentam fixar determinados sentidos nas articulações estabelecidas e modificar as demandas, 

mesmo que estas existam a priori. 

Nosso intento em abordar a Teoria do Discurso de Ernesto Laclau, é porque ajuda a 

problematizar questões normativas e identidades apresentadas como fixas. Desse modo, “Ao 

acompanhamos os estudiosos dessa teoria, em sua compreensão de que as estruturas são 

descentradas e não fixas, defendemos que qualquer ordem social se inscreve e se constitui por 

relações de hegemonia provisórias e precárias” (SANTOS; BORGES; LOPES, 2019, p. 243).  

Foi observado que a BNCC transmite um discurso que padroniza identidades, ao 

estabelecer competências e habilidades a serem desenvolvidas por todos os estudantes 

brasileiros ao longo do Ensino Básico. Dessa forma, ela se baseia em um único meio para 

atender diferentes necessidades, que envolvem sujeitos inseridos em vários contextos 

educacionais. 

Em nossas reflexões iniciais sobre a BNCC não temos a intenção de sugerir uma solução 

para o currículo, nem apresentar propostas de “reparo” para o documento, como é discutido por 

Costa (2020). Assim, pensamos em uma política de currículo heterogênea, em que nas “disputas 

políticas” leve em consideração os sujeitos em diversos contextos, as demandas que envolvem 

questões da educação brasileira e negocie sentidos (LOPES, 2015, p. 461).  
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RESUMO 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta-se como um documento que 

vislumbra coadunar o que é ensinado nas escolas brasileiras. Apesar do documento 

oficial estabelecer os conteúdos mínimos necessários para a efetivação da 

aprendizagem de cada uma das etapas da educação básica, ele não representa um 

currículo fixo, mas uma ferramenta que orienta a elaboração do currículo específico 

de cada escola (BRASIL, 2017). Diante da necessidade de mapear o conhecimento 

científico já sistematizado e disseminado na pós-graduação no Brasil sobre o 

documento da BNCC, com ênfase no ensino de Ciências nos anos finais do Ensino 

Fundamental, no que diz respeito ao Letramento Científico e a Formação Continuada 

de Professores do referido componente curricular, optou-se por analisar o Catálogo de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). Logo, este artigo tem como objetivo identificar às pesquisas 

desenvolvidas no âmbito do Ensino de Ciências, no tocante às implicações da BNCC 

no Letramento Científico e na Formação de Professores da área de Ciências da 

Natureza nos anos finais do Ensino Fundamental, exibindo como categorias os seus 

enfoques, os temas mais pesquisados, assim como as lacunas ainda existentes. Dessa 

maneira, em termos metodológicos, esse estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

exploratória de cunho qualitativo, com base nas premissas de uma revisão sistemática 

que se caracteriza como uma forma de pesquisa que faz uso da literatura sobre 

determinado tema como fonte de dados (SAMPAIO; MANCINI, 2006). O olhar mais 

aprofundado sobre as publicações selecionadas nos ajudou a compreender o panorama 

mais geral de nossa temática em relação às principais categorias teóricas da pesquisa 

em questão. Os resultados obtidos demonstraram que há uma abordagem mais política 

relacionada à Base Nacional, uma vez que trazem sempre discussões acerca do 

contexto no qual o documento foi construído e aprovado. Ainda, em uma apreciação 

sobre a questão do Letramento Científico, por mais que esteja sistematicamente 

evidenciado como necessário para o desenvolvimento integral do aluno, identificou-

se que há uma lacuna de estudos que explorem essa temática no contexto da formação 

continuada de professores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Base Nacional Comum Curricular; Formação de 

Professores; Letramento Científico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As mudanças culturais, sociais, políticas e tecnológicas têm provocado diversas 

transformações no ensino de ciências, o que exige uma reconfiguração nos objetivos 

educacionais. Para Santos (2011), os propósitos desta educação têm se modificado conforme o 

contexto sócio-histórico.  

Em meio a esse cenário de mudanças podemos destacar a homologação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) que surge como um documento oficial que orienta a 
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reestruturação do currículo nacional, uma vez que traz em seus textos as competências gerais 

da educação básica, as estruturas de cada etapa de ensino e os conteúdos mínimos essenciais 

para cada área do conhecimento. 

Nessa perspectiva, considerando a BNCC, nos ateremos a área de Ciências da Natureza 

que apresenta o conceito de Letramento Científico para o ensino fundamental como “a 

capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também 

de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências.” (BRASIL, 2017, p. 

321). 

Nesse sentido, tais mudanças exigem que os professores sejam preparados para 

assimilar essa demanda evidenciada pela base, porém isso não acontecerá de forma mecânica, 

é necessária a promoção de formação continuada. E essa, é definida por Imbernón (2016) como 

tarefa principal do professor o ato de ensinar, no entanto com a ressignificação do sentido de 

educação para “educação integral” passa a ser tarefa do professor o ato de aprender. 

Intencionamos neste trabalho explorar o conhecimento científico sobre a temática 

apresentada, produzido na pós-graduação no Brasil, logo, apresenta-se como objetivo geral 

deste artigo: Identificar as pesquisas desenvolvidas no âmbito do Ensino de Ciências, no 

tocante as implicações da BNCC no Letramento Científico e na Formação de Professores 

da área de Ciências da Natureza nos anos finais do Ensino Fundamental. 

Para alcançarmos nosso objetivo, vislumbramos responder alguns questionamentos: 

Quais as principais pesquisas desenvolvidas no tocante as implicações da BNCC no 

Letramento Científico e na Formação de Professores da área de Ciências da Natureza nos 

anos finais do Ensino Fundamental?  

Assim levantaremos e analisaremos as produções acadêmicas acerca da BNCC, do 

Letramento Científico e da Formação continuada de professores, presentes na base de dados do 

Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES no período de 2015 a 2020 para que sirva de aporte 

teórico para a estruturação da nossa dissertação e assim facilitar o acesso a essas pesquisas por 

futuros pesquisadores que desejam realizar pesquisas mais específicas acerca deste tema ou que 

procuram contribuições práticas para sua prática docente. 

 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: o anseio pela formação integral  

 

A Base Nacional Comum Curricular, homologada no ano de 2017, aponta que a 

qualidade da educação deve ser uma meta a ser buscada sem poupar esforços. Os textos iniciais 

do documento discorrem que “a BNCC é uma peça central nessa direção, em especial para o 

Ensino Médio, no qual os índices de aprendizagem, repetência e abandono são bastante 

preocupantes”. (BRASIL, 2017, p. 5) 

Todavia, somente a homologação Da Base Comum não será suficiente para equalizar as 

desigualdades na educação, é necessário compreendê-la como um documento normativo que 

“além dos currículos, influenciará a formação inicial e continuada dos educadores, a produção 

de materiais didáticos, as matrizes de avaliações e os exames nacionais que serão revistos à luz 

do texto homologado da Base”. (BRASIL, 2017, p. 5). 

No documento estão postas competências gerais que visam garantir os direitos de 

aprendizagem e de desenvolvimento, esse conjunto de competências para a BNCC (BRASIL, 

2017) deixa claro o compromisso com a formação integral e com a construção da sociedade 

justa, democrática e inclusiva. Dessa forma, a Educação Básica respeitará os limites normativos 

e orientará as famílias a esta formação. 

Percebemos que as competências se consolidam como um dos processos necessários 

para a formação integral, uma vez que exige integração entre teoria e prática, visando atender 

a certeza que é o conhecimento teórico e a incerteza do campo da prática em um movimento 

constante de análise, mobilização, ação e reflexão. 
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LETRAMENTO CIENTÍFICO (LC): o que diz a base 

 

Algumas discussões apontam para delimitar qual termo deve ser empregado para 

descrever a capacidade dos indivíduos em fazer interferências na sociedade em que vivem de 

forma crítica e consciente, há autores que usam Alfabetização Científica e outros Letramento 

Científico.  

No entanto, nos ateremos aos ensinamentos de Mamede e Zimmermann (2005) que 

descrevem que a possibilidade de interação do indivíduo com elementos científicos e 

tecnológicos da vida social que colaboram com e a tomada de decisões para o bem estar social 

é uma prerrogativa para o Letramento Científico.  

Fortalecendo essas discussões, apresentamos as definições de Santos (2007), Santos e 

Mortimer (2001) que enfatizam a função social e a participação ativa do indivíduo nas tomadas 

de decisões que sejam de modo responsável e que beneficiem a coletividade. 

Os autores defendem uma educação voltada para a formação cidadã duradoura, em que 

os educandos são preparados para agir autonomamente, criticamente na sociedade que atuam, 

sobre isso a Base Nacional descreve que  

 
Ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um 

compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a 

capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e 

tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e 

processuais das ciências. (BRASIL, 2017, p. 321) 

 

Ficando claro que para o documento oficial não é somente o ato de apreender ciência 

que culmina no LC, é necessário que haja também o desenvolvimento da capacidade de atuação 

no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania.  

Logo, é urgente, para formar alunos integralmente, que os professores precisam alterar 

esse pensamento de que a ciência é transmissão de conhecimento, pois isso não se sustenta 

diante das demandas sociais da contemporaneidade. 

 

A URGÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

Uma mudança curricular nacional exigirá uma reestruturação em vários âmbitos, tendo 

em vista que haverá a necessidade da mudança nos materiais didáticos, nos documentos 

curriculares dos estados e municípios, e nos planos de aulas.  

De acordo com Brandi e Gurgel (2002), os professores são os principais responsáveis 

por demonstrar a importância e aplicação dos conhecimentos científicos para os estudantes. 

Logo, fica evidente a necessidade de processos de Formação Continuada. 

De acordo com os ensinamentos de Delors (2003, p. 166), “os professores são também 

afetados por esta necessidade de atualização de conhecimentos e competências”, destacando, 

mais uma vez, a importância de os professores permanecerem em formação contínua para que 

aperfeiçoem suas práticas pedagógicas, que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem de 

modo satisfatório e que atendam as demandas atuais. 

 

PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Neste artigo buscamos fazer uma análise das pesquisas desenvolvidas no âmbito da pós-

graduação no Brasil, quanto às implicações da BNCC no Letramento Científico e na Formação 

de Professores da área de Ciências da Natureza nos anos finais do Ensino Fundamental. Para 
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tal, é importante construir um Protocolo de Revisão Sistemática metódico para, então, percorrer 

os caminhos que levam à busca e coleta das publicações contidas em meio virtual.  

Do ponto de vista metodológico, para a construção desse mapa, nos guiamos pelos 

estudos de Sampaio e Mancine (2007, p. 84) que apresentam a Revisão Sistemática da 

Literatura como “uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre 

determinado tema.”  

Por isso, estabelecemos um Protocolo de Revisão Sistemática (PRS) afim de facilitar a 

seleção e análise das pesquisas encontradas. Veja no quadro 01: 

 

Quadro 01 - Protocolo de Revisão Sistemática e as etapas de uma Revisão Sistemática 

PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA 

1º PASSO: 

Definição da 

questão 

norteadora 

2ª PASSO: 

Definição de 

critérios e 

indicadores de 

busca 

3º PASSO: 

Revisão e seleção 

dos estudos 

4º PASSO: 

Analise da 

qualidade 

metodológica dos 

estudos 

5º PASSO: 

Apresentação dos 

resultados 

Quais as 

principais 

pesquisas 

desenvolvidas no 

tocante as 

implicações da 

BNCC no 

Letramento 

Científico na área 

de Ciências da 

Natureza nos 

anos finais do 

Ensino 

Fundamental? 

Fontes: Biblioteca 

Digital Brasileira 

de Teses e 

Dissertações 

(BDTD) e Portal 

de Periódicos 

CAPES 

 

Idioma: 

Trabalhos 

redigidos na língua 

portuguesa 

 

Palavras-chave: 

“base nacional 

comum 

curricular”, 

“letramento 

científico”, “base 

nacional comum 

curricular” E 

“formação de 

professores”,  

 

Data de 

publicação: 

trabalhos 

publicados entre 

01 de janeiro de 

2015 e 31 de 

dezembro de 2020 

Leitura dos título, 

resumos e 

palavras-chaves 

dos trabalhos e a 

aplicação dos 

Critérios de 

Inclusão (CI) e 

dos Critérios de 

Exclusão (CE) 

Leitura completa 

dos trabalhos 

selecionados 

Descrição dos 

trabalhos 

selecionados 

Fonte: Adaptado de Sampaio e Mancini (2007) 

 

Portanto, uma revisão sistemática requer uma pergunta clara, a definição de uma 

estratégia de busca, o estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão dos artigos e, acima 

de tudo, uma análise criteriosa da qualidade da literatura selecionada para que se sistematize o 

que já se tem produzido de conhecimento sobre determinado assunto, além de evidenciar 

inovações, lacunas e contribuições de modo geral para o campo teórico. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

  

De modo geral, ao pesquisar no buscador do Catálogo de Teses e Dissertações em abril 

de 2021 os termos “Base Nacional Comum Curricular”, “letramento científico e “base nacional 

comum curricular” and “formação continuada encontramos 67, 78 e 144 trabalhos acadêmicos, 

respectivamente.  

Conforme apresentado no quadro 02, ao realizarmos a aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, presentes no PRS, selecionamos os trabalhos que possuíam relevância para 

nossa pesquisa. 

 
Quando 02 - Pesquisas encontradas e selecionadas na base de dados Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES 

DESCRITOR / PALVRAS-CHAVE TOTAL DE PRODUÇÕES 

NO TERMO DE BUSCA 

Nº DE PRODUÇÕES 

SELECIONADAS 

“base nacional comum curricular” 67 7 

“letramento científico” 78 10 

“base nacional comum curricular” e 

“formação de professores” 

144 1 

Fonte: O autor 

 

Foram mapeados um total de 18 produções acadêmicas, sendo 17 dissertações e 1 tese, 

que contemplam os requisitos desta pesquisa. Essas produções acadêmicas foram lidas por 

completo e culminaram em uma nova seleção, pois o processo de seleção dos trabalhos 

envolveu um refinamento progressivo que se deu pela leitura dos títulos, resumos e palavras-

chaves para identificar os descritores pesquisados e facilitar seleção. 

Com a organização dos dados referentes às pesquisas encontradas no buscador, pôde-se 

perceber a significativa diferença entre o quantitativo de produções encontradas sobre a 

temática investigada e as que apresentam, de fato, relevância para o estudo, baseados nos 

critérios de seleção e os achados definidos em nosso PRS.  

Ao realizarmos a concatenação dos trabalhos após o mapeamento quanto a importância 

para a proposta dessa pesquisa, chegamos ao quadro 03, onde temos um total de 07 dissertações. 

Veja abaixo: 

 
Quando 03 - Pesquisas lidas por completo 

TÍTULO AUTOR(A) NATUREZA INSTITUIÇÃO ANO 

A IMPLANTAÇÃO DA 

BNCC NO CONTEXTO 

DAS POLÍTICAS 

NEOLIBERAIS 

EMERSON 

PEREIRA 

BRANCO 

DISSERTAÇÃO UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO 

PARANÁ 

2017 

AVALIAÇÃO DA 

PROMOÇÃO DA 

ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA EM 

VIVÊNCIAS DE ILHA 

INTERDISCIPLINAR DE 

RACIONALIDADE 

CAMILA DE 

PAIVA 

DISSERTAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

SANTA CATARINA 

2016 

CONSTRUINDO O 

CONCEITO DE 

REFRAÇÃO COM O 

USO DE UMA 

PROPOSTA 

EVALDO 

CUNHA 

MARQUES 

DISSERTAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARÁ 

 

2020 
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INVESTIGATIVA NO 3º 

ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

CONHECIMENTO 

COMUNITÁRIO E 

LETRAMENTO 

CIENTÍFICO: Análise do 

“Clube de Ciências” de 

uma Escola Confessional 

de Hortolândia – SP 

AMAURY 

CESAR 

FERREIRA 

DISSERTAÇÃO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 

SALESIANO DE SÃO 

PAULO 

2015 

CONEXÕES ENTRE A 

FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E A 

CULTURA CIENTÍFICA 

MARILIA 

PINTO DE 

MOURA DA 

ROCHA 

DISSERTAÇÃO UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

CAMPINAS 

2018 

TEXTOS NO 

CONTEXTO DE 

CIÊNCIAS: 

LETRAMENTO 

CIENTÍFICO EM PAUTA 

JAQUELINE 

VALOIS RIOS 

SENA 

DISSERTAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DA BAHIA 

2018 

A EDUCAÇÃO 

CIENTÍFICA DIANTE 

DOS CURRÍCULOS 

PRESCRITOS PARA OS 

ANOS FINAIS DO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL DA 

EDUCAÇÃO PÚBLICA 

DE FORTALEZA-CE 

(2011-2018) 

LUCAS DE 

SOUSA 

RIBEIRO 

DISSERTAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

CEARÁ 

2018 

Fonte: O autor 

 

A seguir, descreveremos as pesquisas encontradas e selecionadas com a leitura 

completa. 

A pesquisa intitulada - A implantação da BNCC no contexto das Políticas 

Neoliberais - de autoria de Emerson Pereira Branco, defendida no ano de 2017, teve em seu 

arcabouço uma visão mais política do cenário de aprovação e implementação do documento 

oficial, trazendo para discussão a influência do neoliberalismo dentro da atual reforma 

educacional no brasil, buscou analisar a capacidade de superação das dificuldades mencionadas. 

Camila de Paiva, em sua dissertação, defendida no ano de 2016, de título – A avaliação 

da promoção da Alfabetização Científica e tecnológica em vivências de Ilha 

Interdisciplinar de Racionalidade – investigou a relação entres os pressupostos de Fourez 

acerca da Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT) e as propostas de formação social 

presentes nos documentos curriculares federais da Educação Básica. Uma das principais 

inquietações que motivaram a sua pesquisa se dá devido ao repasse de informações 

descontextualizadas no tocante ao ensino de Ciências e Tecnologia (C&T), uma vez que os 

documentos oficiais, apontam para a necessidade de um ensino contextualizado que favoreça o 

desenvolvimento integral dos alunos. 

Nas investigações de Evaldo Cunha Marques, para sua dissertação apresentada em 2020, 

de título – Construindo o conceito de refração com o uso de uma proposta investigativa no 

3º ano do Ensino Fundamental – o Letramento Científico se caracteriza conforme os 

pensamentos de Sasseron (2015) que destaca a importância do papel da escola na divulgação 

do conhecimento científico e no processo de enculturação de seus alunos. Ao longo de seus 
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escritos o autor comunga com as orientações do documento normativo da educação básica, 

BNCC, que quando faz menção ao ensino fundamental destaca a necessidade de proporcionar 

o Letramento Científico. Além disso o autor aponta que o cenário político influenciou no 

processo de homologação da base. 

Outro trabalho selecionado foi o de Amaury César Ferreira, com o título – 

Conhecimento Comunitário e Letramento Científico: Análise do “Clube de Ciências” de 

uma Confessional de Hortolândia – SP – defendida em 2015, a pesquisa buscou relacionar o 

conhecimento comunitário e o conhecimento científico no tocante a leitura de mundo de alunos 

de uma escola confessional. O autor destaca a necessidade de formar cidadão críticos e capazes 

de interferir no mundo de forma responsável. 

O trabalho de Marília Pinto de Moura da Rocha com o título – Conexões entre a 

Formação de Professores e a Cultura Científica – defendido em 2018, traz em seu seio 

percepções relacionadas a formação de professores de Ciências e as contribuições de textos 

jornalísticos que abordam conteúdos científicos para o Letramento Científico. O texto versa 

sobre a urgência em se discutir qual a formação dos profissionais para que proporcionar esse 

Letramento e de que forma os saberes e práticas dos educadores se relacionam com o 

desenvolvimento de uma cultura científica. 

Defendida no ano de 2019, a dissertação intitulada - Textos no contexto de Ciências: 

Letramento Científico em pauta – de Jaqueline Valois Rio Sena. Tendo como objetivo 

principal, compreender as práticas docentes de leitura e escrita promovidas nas aulas de 

Ciências da Natureza, identificando as implicações destas ações nos processos de letramento 

científico dos/as estudantes inseridos/as nas turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

Lucas de Sousa Ribeiro, traz em sua dissertação, defendida em 2018, considerações 

referente ao currículo prescrito na área de Ciências da Natureza. Sua pesquisa com o título – A 

educação científica diante dos currículos prescritos para os anos finais do Ensino 

Fundamental da educação pública de Fortaleza - CE (2011-2018) – é permeada por diversas 

inquietações pessoais, aponta como principal objetivo, compreender a concepção de educação 

científica proposta nos documentos oficiais que compõem o currículo prescrito para os anos 

finais do ensino fundamental, o qual, em tese, deve balizar a escolha dos conteúdos que serão 

ensinados e todas as orientações para a prática do professor. 

Através do título das produções acadêmicas percebe-se que os trabalhos não apresentam 

os termos definidos para busca, quando eles aparecem estão em um contexto específico. 

No tocante ao Letramento Científico os trabalhos apontam para a necessidade de 

formação integral dos alunos, logo, tem relação com o uso e a aplicação social desse 

conhecimento nas vivências diárias das pessoas. Reforçando assim que ao serem formados 

integralmente os alunos serão capazes de tomarem decisões frente às situações naturais ou 

sociais.  

Percebe-se uma sensibilidade, por parte da produção científica, sobre as questões da 

implementação do documento, uma vez que trazem o tema para a discussão nas universidades, 

local de onde saem os futuros professores, estes que, por sua vez, colocarão em prática as 

diretrizes regulamentadas pela BNCC, são esses profissionais que através do conhecimento do 

assunto contribuirão para o processo de Letramento Científico. 

Porém, apenas um trabalho trata sobre a Formação Continuada de Professores e quando 

tratam da Base Nacional Comum Curricular fazem de maneira mais geral, levando a discussão 

para o contexto político, deixando de analisar o próprio documento e não apresentando 

inquietações no sentido das possíveis dificuldades de sua implantação.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Os resultados obtidos demonstraram que há uma abordagem mais política relacionada à 

Base Nacional, uma vez que trazem sempre discussões acerca do contexto no qual o documento 

foi construído e aprovado. É importante destacar que, se de um lado, há todo um cenário político 

para a construção de uma base comum, do outro, é necessário conhecer as implicações da sua 

implementação, a forma que os currículos regionais, os professores e alunos serão afetados. 

Ainda, em uma apreciação sobre a questão do Letramento Científico, por mais que esteja 

sistematicamente evidenciado, na base, como necessário, para o desenvolvimento integral do 

aluno, identificou-se que há uma lacuna de estudos que explorem essa temática no contexto da 

formação continuada de professores, uma vez que faz-se necessário uma compreensão analítica 

e interpretativa, do documento, por parte de professores. 

Desse modo, diante dos dados e apontamentos apresentados ao longo desse artigo, sem 

dúvida as questões referentes a implantação e adaptação da base exigem maior atenção devido 

a sua complexidade e relevância para o cenário educacional em nosso país. 

Até aqui, não intencionamos esgotar as discussões e pesquisas sobre a temática, mas 

sim colaborar com o debate que possa fortalecer o processo de mudança na educação. Nessa 

direção, novas questões são suscitadas, tais como: Como o documentos legal e normativo 

podem favorecer o Letramento Cientifico? Como se articulam os saberes da docência para o 

favorecimento do Letramento Científico?  

Logo, essa pesquisa se caracteriza como o ponto de partida para possíveis reflexões 

acerca da Base Nacional Comum Curricular, suas implicações no Letramento Científico e a 

urgência de Formação Continuada de Professores. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. Versão Final. Ministério

 da Educação: Brasília,  2017. Disponível em: 

<http://www.observatoriodoensinomedio.ufpr.br/wpcontent/uploads/2017/04/BNCC- 

DocumentoFinal.pdf>. Acesso em:  Mai. 2021. 

 

BRANDI, Arlete Terezinha Esteves; GURGEL, Célia Margutti do Amaral. A alfabetização 

científica e o processo de ler e escrever em séries iniciais: emergências de um estudo de 

investigação-ação. Ciência & Educação (Bauru), v. 8, n. 1, p. 113-125, 2002. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-73132002000100009&script=sci_arttext> 

Acesso em Jun. de 2021. 

 

DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. 8. ed. - São Paulo: Cortez; Brasília, DF: 

MEC: UNESCO, 2003. 

 

IMBERNÓN, Francisco. Qualidade do ensino e formação do professorado: Uma mudança 

necessária. – São Paulo : Cortez, 2016. 

 

MAMEDE, Maíra; ZIMMERMANN, Erika. Letramento Científico e CTS na Formação de 

Professores para o ensino de Ciências. Enseñaza de las Ciencias, 2005. Número Extra. VII 

Congreso. Disponível em 

<https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2005nEXTRA/edlc_a2005nEXTRAp320letcie.pdf>. 

Acesso em Jun. de 2021. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-73132002000100009&script=sci_arttext
https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2005nEXTRA/edlc_a2005nEXTRAp320letcie.pdf


 

  53 

SAMAPAIO, R. F.; MANCINI, M. F. Estudos de Revisão Sistemática: Um guia para 

síntese criteriosa da evidência científica. Revista Brasileira de Fisioterapia, v. 11, n. 1, p. 83-

89, jan./fev. 2007. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/rbfis/a/79nG9Vk3syHhnSgY7VsB6jG/?lang=pt>. Acesso em Jun. de 

2021. 

 

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos. Educação científica na perspectiva de letramento 

como de prática social: funções, princípios e desafios. Revista Brasileira de Educação. v. 12, 

n. 36, p. 474-550, 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n36/a07v1236.pdf>. Acesso em Mai. de 2021. 

 

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; MORTIMER, Eduardo Fleury. Tomada de decisão 

para ação social no ensino de Ciências. Ciência & Educação, v.7, n.1, p.95-111, 2001. 

Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/ciedu/a/QHLvwCg6RFVtKMJbwTZLYjD/?lang=pt&format=pdf>. 

Acesso em Mai. De 2021. 

 

SOARES, Magda. Letramento e Alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de 

Educação. n. 25, p. 5-17, 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf>. Acesso em Mai. de 2021. 

https://www.scielo.br/j/rbfis/a/79nG9Vk3syHhnSgY7VsB6jG/?lang=pt
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n36/a07v1236.pdf
https://www.scielo.br/j/ciedu/a/QHLvwCg6RFVtKMJbwTZLYjD/?lang=pt&format=pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf


 

  54 

FORMAÇÃO DOCENTE E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: 

desvendando nexos entre as avaliações de larga escala 

 

Rafaela Cristina Johann1 

Fernanda de Souza Godim2 

Evelyn Vieira Amorim3 

 

 
RESUMO 

Neste estudo, objetivamos analisar em que medida as políticas de currículo, sob 

influência dos preceitos econômicos e neoliberais, interferem na ação e na formação 

docente. Para compor esta análise, resgatamos da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC 2017; 2018) a ênfase nas avaliações de larga escala, verificando como os 

professores estão lidando com a responsabilidade de elevar os índices em testes 

padronizados. Consoante a isso, esta investigação, que tem suas bases fundamentadas 

no Materialismo Histórico-Dialético e na Pedagogia Histórico-Crítica, fazendo o uso 

de pesquisa bibliográfica e documental, de natureza básica e descritiva, procura 

responder às seguintes questões: qual a principal atribuição imposta aos professores 

diante de políticas ligadas às avaliações de larga escala e quais os impactos da BNCC 

na formação de professores. Ademais, para além da reflexão sobre essas inquietações, 

este estudo também contextualiza as reformas de cunho neoliberal, que se 

manifestaram de forma mais acentuada no Brasil a partir da década de 1990 e que 

foram engendradas no campo da educação escolar para privilegiar os grupos privados 

e atender às demandas da lógica do mercado. Cumpre assinalar que, em resposta a 

essas medidas, o processo de escolarização passou a ser organizado e pensado para 

contribuir com os interesses econômicos, recebendo influências políticas das mais 

diversas formas (nacionais e internacionais). Doravante, com a BNCC (2017; 2018) 

homologada, dispositivos de alinhamento entre setores da educação e o documento 

norteador da base começaram a ser dispostos. Não à toa, a formação inicial e 

continuada dos professores e as matrizes avaliativas sofreram alterações para que a 

BNCC fosse devidamente implementada, contemplando os interesses dos grupos 

privados. Em síntese, este trabalho verificou que o que se espera do professor é que 

ele seja capaz de proporcionar ao aluno as condições necessárias para resolver provas 

voltadas ao sistema de rankings nacionais e internacionais, atendendo aos princípios 

competitivos dos setores econômicos. Destarte, foi possível compreender que, diante 

dessas medidas, não é somente o aluno quem é avaliado, mas, também, as instituições 

que se destacam com maiores ou menores índices, e, junto a elas, os próprios 

professores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores; BNCC; Avaliação de Larga 

Escala. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No espaço deste artigo, fundamentamos nossa discussão em torno da formação de 

professores e dos princípios avaliativos respaldados na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC 2017; 2018). Cumpre, aqui, assinalar que a BNCC (2017; 2018) foi aprovada com 

caráter normativo, devendo ser incorporada nos currículos escolares de todo o território 

nacional pautada em “direitos de aprendizagens” para todos os alunos da educação básica, 

tendo como cerne o desenvolvimento de competências e habilidades. 

 Para esses fins, o que se observa após a aprovação do documento é a mobilização de um 

conjunto de medidas que constituem diversas áreas da educação para dar suporte ao projeto de 

formação estabelecido na BNCC. Portanto, para além da educação básica, os cursos de 

licenciaturas e de formação de professores passam a receber matrizes respaldadas na BNCC 

como meio de atender sua demanda. 

 Consoante a isso, verificamos a necessidade de se contextualizar a proposição neoliberal 

no sentido de tornar clara a discussão deste trabalho. Com efeito, direcionamos o debate para a 

área da educação, buscando entender como esses pressupostos manifestam-se e como atribuem 

responsabilidades aos professores.   

 Na sequência, o trabalho visa a esclarecer pontos aplicados aos processos formativos do 

professor, atrelados à influência de políticas públicas que atuam, em grande medida, 

priorizando as demandas do setor privado. De modo oportuno, apresentamos uma breve análise 

sobre o crescimento dos cursos de educação a distância no Brasil, articulados diretamente com 

os interesses de mercado e com a formação profissional do docente. 

 Por conseguinte, o estudo também destaca, de forma geral, as principais atribuições 

direcionadas ao professor durante o exercício da atividade educativa a partir da BNCC (2017; 

2018). Assim, compreendendo a necessidade de uma análise que considere as contradições 

existentes na sociedade vigente, verificamos como o projeto burguês, a partir de políticas que 

encaminham a educação, busca manter sua posição de domínio sob o trabalhador. Nesse 

cenário, é notório o uso de discursos salvacionistas direcionados ao campo escolar em uma 

abordagem falaciosa para indicar os problemas da sociedade, no sentido de responsabilizar a 

educação pública a partir do seu rendimento em testes padronizados, tratando-a como pouco 

eficiente e abrindo precedentes para a sua privatização. 

 A Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) é acolhida nesta produção como sendo a 

concepção educacional que dará base para a presente investigação. Assim sendo, ao advogar 

por uma educação cujo propósito é a emancipação da classe trabalhadora, a PHC compreende 

que a escola não deve servir aos interesses da classe dominante e tampouco deve formar 

trabalhadores alienados. Na contramão disso, acredita na necessidade de formar indivíduos com 

visão de mundo ampla e crítica, compreendendo a escola enquanto instituição que deve 

oportunizar a todos o acesso ao conhecimento sistematizado – resultado da produção histórica 

da humanidade. 

 Sendo o objetivo deste estudo – uma análise sobre as políticas de currículo e a influência 

dos preceitos econômicos e neoliberais na ação e na formação docente, considerando na BNCC 

(2017; 2018) a ênfase dada às avaliações de larga escala –, buscamos verificar como os 

professores estão lidando com a responsabilidade de elevar os índices em testes padronizados. 

Consoante a isso, esta investigação, que tem suas bases fundamentadas no Materialismo 

Histórico-Dialético e na Pedagogia Histórico-Crítica, faz uso de pesquisa bibliográfica e 

documental de natureza básica à descritiva no sentido de procurar responder às seguintes 

questões: qual a principal atribuição imposta aos professores diante de políticas ligadas às 

avaliações de larga escala e quais os impactos da base na formação de professores. 

 Em relação às avaliações de larga escala, discutimos ao longo desta produção como os 

testes colocam os professores em uma jornada competitiva. Destarte, buscando superar o “baixo 
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rendimento”, escolas, redes de ensino e docentes são colocados à prova – e a eles é atribuída a 

culpa pelo insucesso nos testes.  

Assim, feitas as considerações iniciais, passaremos a seguir a discorrer sobre os eixos 

centrais deste trabalho. 

 

A REFORMA EDUCACIONAL E A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO EDUCADOR 

 

A década de 1990 marca o início da reforma do Estado brasileiro a partir das diretrizes 

dos Organismos Internacionais (Banco Mundial, Unesco, entre outros). Com uma nova agenda, 

o governo estabelece várias mudanças políticas, sociais e econômicas, voltadas para os 

processos produtivos, criando, assim, novas exigências quanto à formação e qualificação 

profissional (VIEIRA, 2007). 

Segundo Libâneo (2016), essas mudanças nas bases do pensamento político-econômico 

têm como alicerce a doutrina do neoliberalismo, que, nessa nova vertente, dá continuidade ao 

sistema capitalista, utilizando como defesa para a reforma o discurso de modernização e de 

desenvolvimento do Estado.  

A partir do novo projeto de Estado, os setores público e privado são reconfigurados para 

atender ao modelo de acumulação flexível, e o país estabelece o modelo de reestruturação 

produtiva, com a valorização do setor privado, a abertura do livre mercado e a precarização das 

condições de trabalho. No entanto, para que o projeto se configure, o capital precisa formar um 

novo tipo de intelectual para atuar como disseminador da ideia (MALANCHEN, 2015).  

O Estado, então, rearticula o papel social da educação, que, por sua vez, passa a atender 

às demandas do mercado com um novo projeto de escola e de professor, para que, assim, 

contribua com a manutenção dos interesses burgueses. 

Com a educação voltada para os processos produtivos e a lógica capitalista, a formação 

do professor, os conteúdos, a fundamentação teórica, a estrutura administrativa e pedagógica 

da escola e o modelo de gestão são reconfigurados, além de ser dada ao professor a tarefa de 

preparar a nova geração de trabalhadores (EVANGELISTA et al., 2019).  

Para Evangelista e Triches (2012), com a promulgação da LDBN 9394/96 (BRASIL, 

1996), a formação de professores converteu-se na política pública principal para a reforma do 

Estado brasileiro. 

A EaD é apresentada como solução para os problemas de acessibilidade na formação da 

população que vive nas áreas mais extremas do território nacional; em seguida, o Estado inicia 

o desmantelamento da universidade pública tradicional e da formação do professor. A 

modalidade a distância representa baixo custo e amplia o lucro do capital com a comercialização 

das tecnologias da informação e comunicação (TIC), materiais didáticos, equipamentos, 

plataformas digitais e ampliação das vagas em instituições de ensino. 

Nessa perspectiva, inicia-se a desqualificação dos cursos de formação presencial das 

universidades públicas, que são taxados de extensos, rígidos, muito teóricos, pouco flexíveis e 

pouco práticos, além de apresentarem um alto custo de manutenção. 

Para Evangelista e Shiroma (2007), esta desclassificação é proposital, pois na 

universidade pública o professor tem uma formação política, o que pode proporcionar um 

obstáculo ao projeto neoliberal. Dessa forma, o capital reorganiza a formação de professores, 

enfraquecendo e desarticulando a teoria, a prática e a pesquisa e inicia um processo de 

desqualificação profissional perante a sociedade civil. Por meio de dispositivos de controle do 

trabalho do professor – a exemplo das reformas educacionais, do uso das TIC, da EaD e do 

esvaziamento da formação dos professores por intermédio da Base Nacional –, o capitalismo 

passa a ter maior controle ideológico na formação e atuação desses profissionais.  
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Assim, o capital passa a ter maior controle do que é ensinado nas escolas e nos cursos 

de formação de professores em todo país, com a padronização dos conteúdos e conceitos, e 

ainda retira as especificidades da formação.  

Freitas (2018, p. 107) cita como exemplo os programas de formação das residências 

pedagógicas4, que, desvinculadas de uma formação mais sólida, “desqualificam o magistério” 

e, ainda, correm o risco de se transformar em locais de formação de um “magistério fast-food”. 

Com a formação pautada na prática, a despolitização é inevitável. Com isso, o professor, 

além de ser empobrecido do conhecimento emancipador, é alienado das reais intenções em sua 

formação para garantir o êxito do capitalismo. 

Conforme citado anteriormente, as reformas educacionais iniciaram-se na década de 

1990, mais precisamente na gestão do Presidente da República Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002), porém nos dois últimos governos foram implacáveis no projeto de desmonte da 

educação brasileira. 

O início do governo de Michel Temer destacou-se com a promulgação da Emenda 

Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016 (BRASIL, 2016), que congelou os 

investimentos em educação até 2036. Em seguida, em 28 de dezembro de 2018, a Portaria nº 

1.428 (BRASIL, 2018), que dispõe sobre a oferta de disciplinas na modalidade a distância em 

cursos de graduação presencial, autorizou a oferta de até 40% das aulas na modalidade, 

ampliando o limite, que era de 20%. 

Em seguida, na gestão do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, foi publicada 

a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019 (BRASIL, 2019), que “Define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação 

Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica (BNC-Formação)” (BRASIL, 2019). A Base Nacional Comum Curricular da Educação 

Básica (BNCC), instituída pelas Resoluções CNE/CP nº 2/2017 (BRASIL, 2017) e CNE/CP nº 

4/20185 (BRASIL, 2018), além de abranger a reforma da Educação Básica, incorpora a 

formação de professores, a gestão da educação e as políticas de avaliação do Ensino. Porém, é 

pela formação de professores que o capital direciona todas as suas estratégias para o alcance do 

seu projeto na formação da nova frente de trabalho: produtiva e disciplinada (AGUIAR; 

DOURADO, 2019).  

Para Zank e Malanchen (2020, p. 139), “quanto menos conhecimento houver, menos 

entendimento da realidade haverá; quanto menos conhecimento da realidade houver, maior 

aceitação da realidade e da manutenção do status quo haverá”. 

Com a padronização do ensino e a limitação dos conhecimentos clássicos, entendemos 

que as Bases Nacionais Curriculares direcionam a formação da classe trabalhadora para os 

interesses do mercado, além de regular o trabalho do professor por meio das avaliações dos 

alunos. Dessa forma, o ensino privatista, as Bases Nacionais Curriculares Nacionais, a avaliação 

em larga escala e a Educação a Distância vão “deixando pouco espaço para a escola ou para o 

magistério criar” (FREITAS, 2018, p. 81). 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ARTICULAÇÕES DA HEGEMONIA 

DOMINANTE RUMO AO PROFESSORADO 

 

Como já assinalado outrora nesta produção, a partir da década de 1990, disseminou-se 

no Brasil a doutrina neoliberal do modelo capitalista, constituindo o ajuste do Estado. Diante 

 
4
 O programa residência pedagógica permite que os estudantes dos cursos de licenciatura atuem nas escolas de 

educação básica mesmo antes do término da graduação. 
5
 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC-Educação Básica) é o alicerce para a articulação das políticas 

educacionais na formação de professores. Conforme: MALANCHEN, Julia; MATOS, Neide da Silveira; ORSO, 

Paulino. A Pedagogia Histórico-Crítica, as Políticas Educacionais e a Base Nacional Comum Curricular. 
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disso, o sistema econômico atuava para estabelecer um enxugamento estatal que fomentava a 

mínima participação do Estado na intervenção da economia. Ademais, as medidas adotadas 

tinham como propósito privatizar as empresas públicas, desregulamentar o mercado e eliminar 

as barreiras fiscais e a proteção da propriedade privada. 

Com isso, as reformas de cunho neoliberal estenderam-se ao campo da educação no 

sentido de privilegiar o atendimento das demandas da lógica do mercado. Deste modo, a 

educação passou a ser alinhada aos fatores e interesses econômicos, recebendo influências 

políticas nas suas diversas formas de organização.  

As narrativas da doutrina neoliberal do modelo capitalista apresentam-se por meio de um 

discurso falacioso com viés salvacionista, buscando deturpar a realidade e culpabilizando os 

professores por todo e qualquer fracasso escolar; assim, além dos discursos de ineficiência do 

docente, são disseminados, ainda, julgamentos, ideias e valores equivocados sobre a 

especificidade do ato de ensinar. Conforme Moraes (2002), as reformas neoliberais não se 

baseiam somente em uma reforma do Estado que minimiza sua atuação, mas se trata, 

fundamentalmente, de “modificar drasticamente os temas e valores compartilhados, de modo 

que se enquadrem às eventuais alternativas no terreno pejorativo do impensável” (MORAES, 

2002, p. 20).  

É frequente para a ideologia dominante afirmar que a docência é a profissão que pode 

transformar e trazer avanços para o país, na mesma medida em que também afirma que, para 

esses fins, precisa atingir os padrões de qualidade. Ao fazer tal manifestação, o grupo dominante 

omite aquilo que poderíamos considerar como sendo um dos seus principais objetivos: o de 

requerer a imposição e a validação da sua “verdade ideológica”. A ideologia neoliberal reforça 

o entendimento de que a atribuição do professor está ligada à realização de qualquer atividade 

laboral. 

Buscando a visibilidade e a aprovação dos ideais neoliberais, criaram-se alguns slogans 

na tentativa de convencer a sociedade de que a função dos profissionais da educação é a de 

colaborar para um Brasil melhor, todavia, é evidente que esse discurso tem um viés que pretende 

responsabilizar os docentes. À vista disso, conseguem desligar-se da culpa sobre os mais 

variados problemas e atribuí-la aos professores, que, em sua grande parte, fazem o possível para 

exercer sua profissão mesmo em condições precárias. 

Nesse sentido, entendemos que ter habilidade para ensinar não é o suficiente, pois 

atribui-se aos professores a função de educar em um contexto em que a sociedade é dividida 

em classes e que, ao mesmo tempo, possibilita que a ideologia dominante ocupe todos os 

espaços de decisões sobre os direitos da classe trabalhadora. Como consequência disso, 

acredita-se que a educação escolar está se distanciando cada vez mais daquilo que nutre sua 

existência: a transmissão de conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos para 

potencializar o desenvolvimento humano nas suas formas mais ricas. 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E AVALIAÇÃO DE LARGA ESCALA: o percurso 

da BNCC 

 

 O novo cenário político instaurado no Brasil tem gerado certa instabilidade diante das 

propostas formuladas para o âmbito educacional. Os defensores do viés privatista têm 

encontrado na educação o ambiente propício para a perpetuação de interesses a partir de 

dispositivos que comportam as abordagens societárias e econômicas, refletindo diretamente no 

trabalho pedagógico e na escola pública como um todo.  

 O Banco Mundial, um dos maiores órgãos internacionais, analisa a defasagem da 

educação brasileira com base nos dados disponibilizados pelo Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA) a partir da coordenação da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Esse sistema avaliativo organiza-se no formato de 
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rakings internacionais, condicionando seus respectivos resultados a partir de provas 

padronizadas, aplicadas com o intuito de medir a qualidade da educação nos diferentes países. 

À vista disso, faz a comparação entre os diferentes territórios, verificando o rendimento escolar 

a fim de elencar os melhores e os piores sistemas de ensino, condenando a qualidade da 

educação a partir dos resultados dessas avaliações. 

 
A BNCC, normativa e articulada aos processos de avaliação de larga escala, 

prescreve o currículo, as formas de aferição do currículo ensinado e aprendido, 

assim como responsabiliza as escolas e, especialmente, os professores pelo 

fracasso ou sucesso nos processos avaliativos padronizados (PICOLI, 2020, 

p. 5). 

 

Cumpre assinalar que, no caso do Brasil, quando organizadas essas provas 

padronizadas, não se leva em consideração a rica diversidade existente e a crescente 

desigualdade social – realidade oposta a diversos segmentos internacionais que se destacam 

com seus altos índices. 

 Sob essas circunstâncias, os representantes internacionais atuam com o intuito de 

aprofundar suas propostas no território nacional. Isso ocorre, em grande medida, porque 

entendem a importância de se manter sob controle a formação dos futuros trabalhadores nos 

países em desenvolvimento, posto que se busca fortalecer a educação técnica e instrumental no 

sentido de estimular nos alunos a capacidade de atender aos requisitos do mercado de trabalho 

e do próprio sistema capitalista como um todo. 

 Nos Estados Unidos (EUA), o modelo de educação que gira em torno das avaliações de 

larga escala é tema abordado por Diane Ravitch (2011). A autora faz críticas sobre esse sistema 

porque verificou que a aplicação e a valorização de testes padronizados nas escolas aumentaram 

consideravelmente as desigualdades sociais em seu país. 

 
Tanto nos EUA como no Brasil, o posicionamento na classificação de 

desempenho no exame PISA (sistema de avaliação internacional da OCDE) 

mantém-se com pouca alteração há vários anos. No caso brasileiro, há 

décadas. Os avanços na melhoria da qualidade da educação no Brasil, após 

algumas décadas de gerencialismo na educação, são pífios, para não dizer 

vergonhosos frente ao investimento de milhões de reais nos sistemas de 

avaliação federal, estaduais e municipais (HYPOLITO, 2019, p.194). 

 

 Assim, ao tratar sobre a organização do financiamento para a área da educação no Brasil, 

destacamos um grande equívoco e, poderíamos inclusive dizer, um grande desperdício na 

utilização desses recursos previstos para a educação. Nota-se que milhões são gastos com 

publicidade e com a implementação de políticas que pouco contribuem para avanços 

significativos na área da educação, ao mesmo tempo em que observamos uma certa forma de 

silenciar o previsto pela Lei nº 11.738/2008, que trata do Piso Nacional Salarial do Professor e 

que se alinha à meta 18 do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), o qual determina 

sobre o prazo de dois anos para que Estados e Municípios organizem o Plano de Carreiras dos 

Profissionais da Educação Básica. 

 Não por acaso, corroboramos com a análise de Nilda Alves (2014), que questiona o 

“esquecimento” pelo poder público de políticas públicas e educacionais que poderiam 

contribuir com avanços e com o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da educação. A 

autora faz essa análise porque entende que há uma certa prioridade no encaminhamento de 

políticas públicas que acolhem interesses comerciais e privados, como é o caso da BNCC (2017; 

2018), prevista em quatro metas do PNE (2014-2024), e, mais evidente, nas metas 2 e 3, em 

suas estratégias 2.2 e 3.3. Esse documento normativo também se respaldou no artigo 210 da 
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Constituição Federal (1988) e nos artigos 26 e 64 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB 9394/96), que também sugerem a criação de uma Base Nacional Comum para todo o 

território nacional. 

 Com a BNCC aprovada, o currículo passa a centrar-se em competências e habilidades 

que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Com efeito disso, a formação inicial 

e continuada dos professores também passa a ter novos direcionamentos – isso se efetiva com 

a Resolução nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que aprova e “define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base 

Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-

Formação)” 

 Essa nova diretriz junto à BNCC tem interferido diretamente na formação dos 

professores, indicando uma movimentação política e intencional de controle sobre aquilo que 

se ensina nas escolas públicas e privadas do país. Diante de tal normativa, para atender ao 

previsto nas novas propostas curriculares da educação básica, a formação inicial e continuada 

de professores passa a acolher a BNCC como núcleo, em uma espécie de alinhamento que 

fragiliza, a nosso ver, a formação docente, sobressaindo, nesta matéria, os interesses do setor 

privado. 

 Posto isto, nesse cenário é favorecida a aplicabilidade de testes padronizados, tão 

defendidos pelos privatistas justamente porque caminham em direção aos seus interesses. 

Ainda, é importante sublinhar que a rede pública de ensino comporta a maioria dos estudantes 

do país, ou seja, em uma perspectiva bem empresarial, é na rede pública que estão os maiores 

“clientes” da esfera privada. 

 Tendo em vista a estimativa de superação da má posição do Brasil nos rankings 

internacionais, bons resultados serão esperados para o alcance de metas e um posicionamento 

mais positivo. Neste sentido, o professor e a instituição passam a ser responsáveis por fazer 

com que o aluno seja capaz de resolver com sucesso as provas avaliativas e, assim, por meio 

delas, garantir o “selo” de comprometimento com a “educação de qualidade”. Em casos 

opostos, em que os índices forem inferiores ao esperado, provavelmente haverá frustração e 

rótulos para com o professor e a instituição, pois a BNCC está posta no mesmo formato para 

todos, com os mesmos princípios – e, assim sendo, todos devem alcançar bons resultados. 

 Deste modo, outra preocupação diante da BNCC gira em torno do que ensinar e como 

ensinar. O documento passa a ser entendido por diversos críticos e especialistas como sendo 

uma ferramenta de controle sobre o que o professor ensina em sala, no sentido de contemplar 

as avaliações padronizadas em nível nacional. O que agrava essa situação é que muitos docentes 

estão em busca de adequar seu trabalho sem sequer realizar a leitura do documento de forma 

crítica, apoiando a sua aplicabilidade nas escolas sem questioná-la. Consequentemente, passam 

a contribuir minimamente para a formação humana do seu aluno, e, conformados, mesmo que 

de forma não intencional, passam a aceitar que seu trabalho seja direcionado pelo projeto 

burguês de domínio. 

Por fim, sustentados na PHC, entendemos que propostas alinhadas à BNCC (2017; 

2018) têm contribuído para uma formação cada vez mais precária dos alunos e também dos 

professores, haja vista que sua estrutura tem desconsiderado conhecimentos importantes, cujas 

bases são sistematizadas na ciência, na arte e na filosofia em suas formas mais desenvolvidas. 

Assim, ao analisar o documento pensando na formação inicial e continuada dos professores, o 

que verificamos é que se atribui a eles a função de um mero treinador para o alcance de metas 

e a tarefa de formar o futuro trabalhador para o mercado de trabalho. Retira-se, portanto, do 

aluno o seu direito a um conhecimento mais elaborado, capaz de promover o verdadeiro 

desenvolvimento integral dos sujeitos.  
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É preciso, portanto, estar atento aos anseios da classe empresarial e a tudo o que parte 

dela para a classe trabalhadora, principalmente quando vem articulando políticas públicas 

destinadas, em grande medida, aos trabalhadores. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Ao tecer considerações, este estudo verificou que a cartilha neoliberal, acolhida na 

BNCC, vem sendo utilizada como uma ferramenta para a manutenção da lógica capitalista e 

para os dispositivos de controle, cuja base ideológica sustenta os interesses da classe dominante. 

O neoliberalismo entende a necessidade da produção das relações sociais capitalistas 

como forma de se manter ativamente na sociedade. Diante disso, a BNCC é validada para se 

tornar uma política curricular que intensifica “o gerencialismo na educação por meio do 

aprofundamento do controle da gestão escolar, além do trabalho dos professores e do processo 

de formação do conhecimento dos estudantes” (ZANOTTO; SANDRI, 2018, apud, PICOLI, 

2020, p. 9).  

Nessa propositura, busca interferir na ação do professor em sala de aula visando aos 

processos formativos, empenhando-se em contemplar as necessidades da elite. Não por acaso, 

entendem a importância de se manter no controle do ensino a fim de fazer com que os alunos 

desenvolvam habilidades técnicas e instrumentais para manter o mercado em pleno 

funcionamento. À vista disso, os resultados desse processo colocam a educação em um patamar 

que potencializa a formação utilitária e promove e a capacidade de somente resolver problemas 

imediatos. 

Sob a égide neoliberal, a função da escola passa por uma reformulação que desqualifica 

os conhecimentos científicos e valoriza os conhecimentos da vida cotidiana. Materializa-se na 

educação “o discurso da modernidade, na prática, esconde o profundo atraso histórico” 

(FRIGOTTO, 2000, p. 203). 

A formação dos professores a partir da BNCC, pautada em competências e habilidades, 

propõe aos docentes e aos futuros profissionais da educação uma formação tecnicista, 

conformada com a dimensão prática e mal articulada com os conhecimentos mais 

desenvolvidos, haja vista que atribui sentido valorativo a conhecimentos vinculados a 

determinadas ações do cotidiano. O professor, considerando a centralidade nas avaliações de 

larga escala, passa a ser formado como um treinador, com o objetivo de torná-lo capaz de fazer 

com que seus alunos respondam qualitativamente os testes. 

 Tendo em vista o poder normativo atribuído à BNCC, verificamos que esse documento 

visivelmente estimula e romantiza as avaliações de larga escala. De modo equivalente, 

observamos que o cerne da aplicação dessas avaliações não contempla a necessidade efetiva de 

se elevar a qualidade da educação pública, mas, sim, de elevar a posição do país nos rankings 

internacionais contemplando interesses mercadológicos. Com isso, o ensino tende a ser 

descaracterizado, e a formação dos alunos passa a ser comprometida, tendo em vista que se 

nega aos discentes a possibilidade de maximizar suas potencialidades intelectuais. 

 Em contraposição, a PHC compreende que a escola deve ter como função a socialização 

dos conhecimentos mais desenvolvidos que foram produzidos historicamente pelo conjunto dos 

homens (SAVIANI, 2013), considerando que o professor é o mediador entre conhecimento e 

aluno, e, assim sendo, cumpre assinalar que a atribuição de um mero treinador não lhe cabe 

diante das especificidades do trabalho pedagógico no processo de escolarização dos sujeitos. 

Isso significa que o professor deve apropriar-se dos conteúdos científicos, artísticos e 

filosóficos nas suas formas mais ricas, para oportunizar ao aluno o desenvolvimento de 

concepção de mundo ampla, a fim de que consiga perceber a realidade para além do que ela 

aparenta.  
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É nesse sentido que Saviani (2013, p. 66) afirma que a escola “tem o papel de possibilitar 

o acesso das novas gerações ao mundo do saber sistematizado, do saber metódico, científico. 

Ela necessita organizar processos, descobrir formas adequadas a essa finalidade. Essa é a 

questão central da pedagogia escolar”. Posto isso, identifica-se que o foco em competências e 

habilidades, dadas para formar os futuros trabalhadores acerca das necessidades econômicas, 

nega as possibilidades de emancipação dos filhos e filhas da classe trabalhadora, uma vez que 

deteriora a formação dos próprios professores porque se pauta nos interesses de uma minoria 

privilegiada. 

 É importante, portanto, manter a resistência diante de situações de desmonte, diante das 

possibilidades de avanços da ideologia e dos mecanismos que favorecem a classe dominante, 

entendendo que é preciso discutir sobre esses embates no sentido de informar e compartilhar 

conhecimentos necessários para ampliar o coletivo na luta pela defesa da escola pública e pelos 

direitos da classe trabalhadora. 
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RESUMO 

O presente texto tem como objeto de estudo a cidadania da criança na perspectiva da 

legislação  brasileira. Objetiva analisar a elaboração de propostas curriculares para 

Educação Infantil e  processos que norteiam sua implementação, buscando identificar 

atores ali envolvidos e  propostas que eles sugerem para implementação dessas 

propostas. Destaca conceitos de criança  e de cidadania presentes nas Diretrizes 

Curriculares para Educação Infantil (DCNEI) e na Base  Nacional Comum Curricular 

(BNCC); busca compreender os percursos da cidadania na  primeira infância a partir 

destes documentos. Como procedimento metodológico foi realizada  uma pesquisa 

qualitativa, com análise dos seguintes documentos: Referenciais Curriculares  

Nacionais para Educação Infantil (RCNEI), Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação  Infantil (DCNEI), Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Estatuto da 

Criança e do  Adolescente (ECA) dialogando com alguns autores que trazem essa 

discussão. A partir das  leituras realizadas foi possível identificar que as políticas 

curriculares para Educação Infantil  têm um percurso com alterações em seus 

objetivos e propostas e as crianças não vêm atuando  como protagonistas dessas 

alterações; considera que o princípio de cidadania para a criança  defendido pelo ECA 

tem sido negligenciado nessa área/nível de ensino.   

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania; Documentos curriculares; Educação infantil  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar a elaboração de propostas curriculares 
para  Educação Infantil e processos que norteiam sua implementação, buscando identificar 
atores ali  envolvidos e propostas que eles sugerem para implementação dessas propostas. 
Destaca  conceitos de criança e de cidadania presentes nas Diretrizes Curriculares para 
Educação Infantil  (DCNEI) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC); busca 
compreender os percursos da  cidadania na primeira infância a partir destes documentos. Tem 
como objeto de estudo a  cidadania da criança na perspectiva da legislação brasileira, 
entendendo cidadã a criança na sua  primeira infância. Utilizaremos para esse trabalho como 
procedimento metodológico uma pesquisa qualitativa, com análise dos seguintes documentos: 
Referenciais Curriculares  Nacionais para Educação Infantil (RCNEI), Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação  Infantil (DCNEI), Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
Estatuto da Criança e do  Adolescente (ECA) dialogando com alguns autores que trazem essa 
discussão.  

Para Minayo (2002, p. 21, 22), a pesquisa qualitativa "trabalha com o universo dos  
significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.” A pesquisa  
documental, por sua vez, é uma fonte de coleta de dados “restrita a documentos, escritos ou  
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não, constituindo o que se denomina fontes primárias.” (LAKATOS, (2003, p. 174).  
Buscaremos compreender os motivos e aspirações que envolvem algumas dessas escolhas e  
direcionamentos nas orientações para Educação Infantil e a maneira como a cidadania na  
primeira infância é desenvolvida a partir da análise dos documentos curriculares.   

Os percursos das orientações curriculares para a Educação Infantil são repletos de  
alterações e redirecionamentos. Ao analisar documentos oficiais e norteadores curriculares  
como os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil (RCNEI), as Diretrizes  
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI) e a Base Nacional Comum Curricular  
(BNCC), podemos perceber que os objetivos propostos e seus enfoques são redirecionados a  
partir da compreensão de criança como ser social que faz parte da cultura e também interfere  
nela como produtora de cultura.  

Inicialmente o atendimento educacional na primeira infância tinha uma demanda  
assistencialista visando atender às crianças de baixa renda e combater a pobreza para garantir  
sua sobrevivência, de acordo com Kuhlmann Júnior (1991, p.18)   

 
Essas instituições são difundidas internacionalmente como parte de um  
conjunto de medidas que conformam uma nova concepção assistencial, a que  
chamei “assistência científica”, abarcando aspectos como alimentação e  
habitação dos trabalhadores e dos pobres...a partir da segunda metade do  
século XIX.  

 
O atendimento em creches e pré-escola foi realizado através de ações de baixo custo 

que  não tinham seu foco no desenvolvimento da criança como ser social. De acordo com o 
RCNEI  (BRASIL, 1998, p.17) havia uma “justificativa para a existência de atendimentos de 
baixo  custo, com aplicações orçamentárias insuficientes, escassez de recursos materiais; 
precariedade  de instalações; formação insuficiente de seus profissionais e alta proporção de 
crianças por adulto”. Essa era a realidade vivenciada na Educação Infantil.   

Percebe-se que através desse viés assistencialista ferem-se algumas características de  
cidadania, que segundo o RCNEI (p.17) aconteciam “sem considerar as questões de cidadania  
ligadas aos ideais de liberdade e igualdade.” (BRASIL, 1998, p.17). Além de fatores  
econômicos, não se dava a atenção devida ao cuidar associado ao educar; a formação  
pedagógica do professor era negligenciada e a criança não exercia seu direito à educação de  
forma devida.  

Compreender que a criança na primeira infância exerce um papel social com direitos e  
deveres deve mover os órgãos responsáveis e os produtores de políticas a dar a ela a  
oportunidade de exercer sua cidadania. Tal oportunidade está prevista na Constituição de 1988  
e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual prevê nos termos do art. 227 da  
Constituição Federal e do art. 4o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que, “implica o dever  
do Estado de estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância que  
atendam às especificidades dessa faixa etária, visando a garantir seu desenvolvimento integral.”  
(BRASIL, 2019, p.186). Deste modo a legislação deixa claro os direitos de cidadania na  
primeira infância de modo a garantir o desenvolvimento integral da criança como pessoa 
humana. 

O conceito de cidadania é amplo e possui diversas perspectivas teóricas; portanto, a  
partir do sentido original a palavra cidadania perpassa pelos direitos e deveres de quem se define  
ou é definido como cidadão. De acordo com o dicionário etimológico, cidadania possui os 
seguintes significados: "Do latim civitas, que significa “conjunto de direitos atribuídos ao  
cidadão” ou “cidade”. O termo latino civitas, por sua vez, teria evoluído a partir da palavra  
civis, nome dado para todos os homens que moravam nas cidades.” (DICIONÁRIO, 2008).  
Sendo assim, o termo cidadania se dirige aos direitos das pessoas e suas relações em sociedade,  
o que pode nos levar a refletir que os direitos geram deveres. Quando a criança não tem seus  
direitos garantidos pelos órgãos responsáveis sua cidadania não está sendo respeitada.  

Ainda sobre o conceito de Cidadania, o ser cidadão é entendido Segundo Lima, Menezes  
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Júnior e Brzezinski, (2017 p. 2482) como sendo algo que “implica no conceito da própria  
existência humana com dignidade, direito este negado pelo aparato do Estado àqueles que  
constituem o próprio Estado.”  

O ECA afirma em seu Art. 3º que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos  
fundamentais inerentes à pessoa humana” (BRASIL, 2019); esses direitos devem ser garantidos  
pelo Estado, pela família e pela Comunidade e a escola é reconhecida como uma (não única),  
instituição que pode favorecer à execução desses direitos. A escola, aqui entendida como sendo  
constituída por professores, gestores, famílias, conselhos deliberativos, equipe de apoio, dentre  
outros atores sociais. Para que a cidadania da criança na primeira infância seja reconhecida e  
respeitada é necessário que seus direitos não sejam negligenciados; e, ainda, que ela tenha  
espaços e oportunidades de exercer sua cidadania, sendo reconhecida como cidadã que pode  
atuar de forma ativa na sociedade, não deixando de ensiná-las seus deveres, para que ela se  
desenvolva, seja percebida e reconhecida como pessoa humana atuante e capaz de desenvolver 
se integralmente.  

Segundo Lima, Menezes Júnior e Brzezinski, (2017, p. 2481) “a escola surge como o  
principal meio para essa conquista. Entretanto, se questiona que cidadãos estão se formando e  
se realmente as escolas possuem capacidade e autonomia para essa formação.”  

Essa autonomia referida à escola se relaciona também com a proposta curricular desde  
a sua elaboração, através da participação dos atores envolvidos, os interesses que norteiam as  
decisões e direcionamentos, se estes são realmente direcionados ao desenvolvimento das  
crianças, visando garantir os seus direitos de acordo com a realidade vivenciada em cada  
contexto. Segundo Ball (2016, p. 13, grifo do autor) “Professores, e um elenco cada vez mais  
diversificado de "outros adultos" que trabalham dentro e em torno das escolas, sem mencionar  
os estudantes, são deixados de fora do processo da política ou tomados simplesmente como  
cifras que "implementam".  

Para que as crianças não atuem como mero implementadores de políticas educacionais  
é necessário que ela seja ouvida por aqueles que a representam e estes também recebam dos  
órgãos responsáveis a autonomia para exercer essa representação.  

Assim, pretendemos refletir sobre percursos realizados em algumas orientações para a  
primeira infância através de documentos curriculares, seus objetivos e direcionamentos, como  
também as atuações e influências durante esses processos.   

 

PERCURSO DE DOCUMENTOS CURRICULARES DA/PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

 
A orientação curricular para Educação Infantil no Brasil vem sofrendo mudanças na sua  

finalidade como também no seu direcionamento. O atendimento em creches e pré-escolas como  
direito social das crianças está afirmada na Constituição de 1988, reconhecendo a Educação  
Infantil como dever do Estado e direito da família, mas sua obrigatoriedade passa a ser válida  
somente para as crianças de 4 e 5 anos através do decreto de nº 59/200926, que determina a 
obrigatoriedade da Educação Básica dos 4 aos 17 anos. Essa extensão da obrigatoriedade foi  
incluída na LDB em 2013.  

O atendimento em creche e pré-escola surgem num primeiro momento com uma  
roupagem assistencialista, em uma perspectiva social, visando uma educação compensatória  
para melhorar os resultados escolares no Ensino Fundamental. Por volta dos anos 1970,  
utilizando os processos da Educação Infantil como meio de beneficiar as escolas sofrendo  
influências de algumas instituições que não fazem parte do contexto brasileiro, segundo Kramer 
(2006, p.3) “documentos oficiais do MEC e pareceres do então Conselho Federal de Educação  
defendiam a ideia de que a pré-escola poderia, por antecipação, salvar a escola dos problemas  
relativos ao fracasso escolar.”   

Podemos perceber que o objetivo das reformulações curriculares, até então, não se  
referem ao desenvolvimento da criança enquanto cidadã, conforme o Estatuto da criança e do  
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Adolescente (ECA) defende em seu artigo Art. “4º: “As políticas públicas voltadas ao  
atendimento dos direitos da criança na primeira infância serão elaboradas e executadas de forma  
a: I - atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de direitos e de cidadã;”  
Conforme definido no “Art. 3º: A prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança” 
(BRASIL, 2019, p.187), visando seu desenvolvimento integral.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) foi produzido no  
ano de 1998 e suas orientações são direcionadas às práticas pedagógicas dos professores,  
trazendo informações que possam nortear os profissionais da educação que atuam nesse nível  
de ensino. A função desse documento era “contribuir com as políticas e programas de educação  
infantil, socializando informações, discussões e pesquisas, subsidiando o trabalho educativo de  
técnicos, professores e demais profissionais da educação infantil e apoiando os sistemas de  
ensino estaduais e municipais.” (BRASIL, 1998, p.13). Desse modo, nota-se que a criança não  
está no foco dessa função em primeiro plano.  

O RCNEI aponta os princípios éticos, estéticos e políticos como importantes na defesa  
para o exercício de cidadania da criança na primeira infância, os quais continuam em evidência  
mesmo após reformulação curricular através das Diretrizes Curriculares Nacionais para  
Educação Infantil (DCNEI) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

No ano seguinte, em 1999, foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais para  
Educação Infantil (DCNEI) trazendo uma discussão sobre a importância da qualidade do ensino 
na Educação Infantil. “Com força de Lei, as Diretrizes elaboradas naquele momento tiveram o  
mérito de consolidar a discussão em torno da importância da qualidade da Educação Infantil  
como inequívoco requisito para o cumprimento do direito das crianças.” (BRASIL, 2009, p. 
18)  

Deste modo, nesse percurso/período, até então os objetivos a serem alcançados com  
investimentos na Educação Infantil não tinham seus fins e efeitos no desenvolvimento integral  
da criança e nas suas necessidades como defende o ECA; os enfoques defendidos eram  
compensar os resultados escolares por antecipação à Educação Infantil, direcionar as práticas  
pedagógicas e construir um padrão de qualidade educacional.  

Em 2010 entram em vigor as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil  
que trazem como eixos estruturantes as interações e brincadeiras, a definição e os conceitos de  
criança, de Educação Infantil e de currículo e ainda princípios norteadores para essa etapa da  
educação básica. O conceito de Educação Infantil é entendido como   

 
Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às 
quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que  
constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam  
e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 
integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do 
sistema de ensino e submetidos a controle social. (BRASIL, 2010, p.12)  

 
Os princípios que norteiam as propostas pedagógicas para a Educação Infantil são os  

princípios éticos, políticos e estéticos que estão expostos no documento da seguinte forma:   
 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao  
bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e  
singularidades. Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade 
e do respeito à ordem democrática. Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, 
da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações  
artísticas e culturais. (BRASIL, 2009, p.16)  

 
Tais princípios defendem os direitos de cidadania da criança através do exercício da  

criticidade, liberdade, singularidade e do respeito à ordem democrática. Porém cabe aos órgãos  
responsáveis verificar se de fato esses princípios são respeitados garantindo esses direitos  
atribuídos às crianças na primeira infância.  
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É perceptível que aconteceram avanços no modo como se vê a Educação Infantil, nos  
objetivos propostos, no percurso das políticas públicas direcionadas a ela e o espaço que as  
crianças de 0 a 5 anos ocupam na sociedade, o que possibilita mais atenção para debates, 
estudos  e investimentos nessa fase. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, “o campo 
da  Educação Infantil vive um intenso processo de revisão de concepções sobre educação de  
crianças em espaços coletivos, e de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas  
mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento das crianças.” (BRASIL, 2010, p.7).  

Vale destacar que o processo de concepção e elaboração dessas Diretrizes ocorreu em  
2008, através de um convênio de cooperação do MEC com a Universidade Federal do Rio  
Grande do Sul (UFRGS) e dessa parceria resultou uma série de documentos, dentre eles  
“Práticas cotidianas na Educação Infantil: bases para a reflexão sobre as orientações  
curriculares” (BRASIL, 2010, p.33). Essa concepção contou com a participação de  
representantes de entidades nacionais, Secretarias de Educação e das especialistas da área de  
Educação Infantil, contribuições apresentadas por grupos de pesquisa e pesquisadores,  
conselheiros tutelares, Ministério Público, sindicatos, secretários e conselheiros municipais de  
educação, entidades não governamentais e movimentos sociais que participaram das audiências  
e de debates e reuniões regionais. Foram consideradas também as contribuições enviadas por  
entidades e grupos organizados e Universidades Federais entre outros, não sendo percebida  
através da nossa observação representantes das crianças para darem voz e vez a estas como  
defende o ECA em seu artigo 4° “II - incluir a participação da criança na definição das ações  
que lhe digam respeito, em conformidade com suas características etárias e de  
desenvolvimento;”.   

As propostas curriculares para Educação Infantil em seu percurso continuam passando  
por revisões e redirecionamentos. Em 2017, a Base Nacional Comum Curricular obteve sua  
versão final aprovada para essa etapa, defendendo a ideia de garantir os direitos de  
aprendizagem para as crianças e garantir propostas pedagógicas com equidade. Foi aberta para  
a “participação” da comunidade na elaboração da proposta, porém não se percebe uma escuta  
à criança enquanto cidadã. Segundo Lopes (2018, p.25) “Muitos que defendem a BNCC alegam  
que sem essa base se desenvolve uma desigualdade no sistema, justamente por existirem  
diferentes propostas curriculares em ação.”  

De fato é importante existir orientações curriculares para a área educacional, mas não  
de forma homogênea nem tão pouco sem a participação efetiva de todos dando autonomia aos  
Estados, Municípios e a Escola, desde o processo de construção dessas propostas. Entendemos  
que tais orientações precisam levar em consideração as contribuições dos que atuam em cada  
realidade e que a participação da criança deve ser válida e valorizada através das suas 
representatividades. Para a construção da BNCC houve apenas dois representantes da Educação  
Infantil, o que torna perceptível a falta de interesse nessa etapa.   
 

A CRIANÇA CIDADÃ  

 
As crianças na primeira infância devem ser reconhecidas como cidadãs, com seus  

direitos e deveres garantidos e sua participação efetiva na construção curricular como parte de  
atuação nesse contexto, como integrante e produtora de cultura no meio social ao qual se está  
inserida. Como cidadã, a criança deve ser ouvida e percebida como atuante dentro das suas  
funções sociais.   

Para que esse reconhecimento ocorra a partir da proposta curricular, os documentos  
devem trazer com clareza os conceitos e direitos inerentes a criança e enquanto cidadã dotada  
de direitos esses não podem ficar expostos apenas no documento, eles devem ser práticos e  
vivos para além de propostas apresentadas como oficiais na etapa da Educação Infantil, mas  
percebidas através das atuações e reforçadas através de sua valorização por parte de todos que  
são responsabilizados através da Constituição para esse fim, famílias, Estado e sociedade. Nesse  
sentido, destaca-se que a LDB foi alterada pela Lei nº 10.287/2001 “para responsabilizar a  
escola, o Conselho Tutelar do Município, o juiz competente da Comarca e o representante do  
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Ministério Público pelo acompanhamento sistemático do percurso escolar das crianças e dos  
jovens.” (BRASIL, 2013, p.12)  

As Diretrizes curriculares (2010) e (2013) trazem o conceito de criança, enquanto  
promotora de cultura, na revisão dada em 2013 percebe-se a ênfase na criança como centro da  
proposta curricular.   

 
Criança: Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

(BRASIL, 2010, p.12)  

 
Na revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, referente ao  

ano de 2013, esse conceito sofre algumas alterações ficando a visão de criança como sujeito do  
processo da educação.  

 
A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos 

que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela 

disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes 

idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere. Nessas condições 

ela faz amizades, brinca com água ou terra, faz-de-conta, deseja, aprende, 

observa, conversa, experimenta, questiona, constrói sentidos sobre o mundo e 

suas identidades pessoal e coletiva, produzindo cultura. (BRASIL, 2013, p.86)  

 
A partir deste entendimento a criança deve contribuir nas ações que se destinam às suas  

atuações, sendo considerada como parte atuante na etapa da Educação Infantil O ECA defende  
em seu parágrafo único que essa participação promove a inclusão social da criança enquanto  
cidadã e ainda dá direcionamentos de como essa ação pode ser executada através de adultos,  
profissionais qualificados para essa mediação.   

 
A participação da criança na formulação das políticas e das ações que lhe 

dizem respeito tem objetivo de promover sua inclusão social como cidadã e 

dar-se-á de acordo com a especificidade de sua idade devendo ser realizada 

por profissionais qualificados em processos de escuta adequados às diferentes 

formas de expressão infantil.” (BRASIL, 1990, p. 188)  

 
A BNCC defende que o exercício da cidadania da criança é contemplado através do  

desenvolvimento de competências e habilidades que a capacitam a resolver demandas sociais,  
auxiliando em suas escolhas para efetivação desse exercício, tendo essa referência na escola  
“como espaço formador e orientador para a cidadania consciente, crítica e participativa.”  
(BRASIL, 2017, p.62). Deste modo a escola deve ser um lugar de promoção de conhecimento  
que contribui para uma formação que auxilia no “exercício da cidadania, que envolve, por  
exemplo, a condição de se inteirar dos fatos do mundo e opinar sobre eles” (BRASIL, 2017,  
p.84).  

O exercício da cidadania envolve ter nossos direitos garantidos. A BNCC aponta seis  
direitos de aprendizagem e desenvolvimento direcionados à criança; são eles: conviver, brincar,  
participar, expressar, explorar e conhecer-se. Dentre os direitos elencados pelo próprio  
documento o direito de participar não foi garantido à criança na sua elaboração, pois não houve  
contribuições das crianças na construção da BNCC. Percebemos que nem sempre esse exercício  
é efetivado através das atuações da criança, fato observado na própria construção da BNCC,  
pois não se percebe que a criança foi ouvida e sua participação e intervenção valorizada nos  
processos de elaboração deste documento.  

Entendemos que, para contribuir para a sociedade através da educação as  
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crianças/alunos devem ser também protagonistas das propostas curriculares. Os documentos  
trazem a ideia de implementação das políticas; segundo BALL (2016, p. 14) “Esses textos não  
podem simplesmente ser implementados! Eles têm de ser traduzidos a partir do texto para a  
ação - colocados "em" prática - em relação à história e ao contexto, com os recursos  
disponíveis.” E as contribuições da criança enquanto cidadã também devem enriquecer essas  
traduções.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Com base na legislação brasileira observada através dos documentos curriculares aqui  

destacados, a concepção de cidadania compreende que enquanto pessoa humana, a criança na  
primeira infância possui direitos e capacidades de refletir, contribuir, intervir conviver, brincar,  
participar, expressar, explorar e conhecer-se, utilizando como eixos estruturantes as interações  
e brincadeiras e não dissociando o cuidar do educar, mas entendendo que ambos se  
complementam. Além disso, os direitos de liberdade e igualdade devem ser garantidos.  

Após a superação do víeis assistencialista que era destinado à essa etapa da educação  
básica, os direitos da criança foram sendo observados e revistos com mais prioridade; são  
perceptíveis os avanços sobre o atendimento dos direitos da criança enquanto cidadã, porém  
ainda há necessidade de dar mais autonomia e espaço para a atuação da criança nos processos  
educativos e de construção curricular e investir na fiscalização desses direitos  
responsabilizando e executando as medidas cabíveis.  

Os objetivos propostos nesses documentos devem visar e ter como foco principal o  
desenvolvimento integral da criança e a garantia de seus direitos. Após as leituras dos  
documentos curriculares percebemos que os objetivos e direitos vêm sofrendo alterações e nem  
sempre têm o alvo principal na criança e a escola é reconhecida como um espaço que deve  
favorecer e proporcionar a efetivação desses direitos, garantindo a cidadania da crianças através  
das reflexões e atuações de todo corpo escolar, pois os direitos das crianças devem ser  
responsabilidade do Estado, famílias e sociedade.  

A autonomia da Escola não pode se resumir a pôr em prática um conjunto de textos  
construídos em parcerias especializadas a partir de sua interpretação, mas interferir na  
construção, execução e avaliação e ainda contextualizar de acordo com cada realidade  
vivenciada, não de forma vertical dentro da própria instituição, mas de maneira horizontal com  
idas e vindas, análise e avaliações, organizações e reorganizações através do cotidiano  
educacional.  

Entendemos assim que a Educação ocupa um importante papel na formação da  
Cidadania. Para Lima, Menezes Junior e Brzezinski (2017, p. 2482), “Surge, assim, a  
importância da educação, que através dos tempos adquiriu a responsabilidade de formar  
cidadãos conscientes de suas decisões, com o poder/dever de contribuir para os desígnios da  
sociedade.” Assim a criança enquanto cidadã, com direitos e deveres e capaz de produzir cultura  
através de suas contribuições e atuações, deve ser percebida, respeitada e valorizada em todos  
os espaços que são destinados a ela, dentro ou fora do contexto educacional.  
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RESUMO 

O Ensino Médio, como parte da educação básica, é fundamental no processo 

formativo brasileiro. Nos últimos anos, diversas políticas impactam o cenário 

educacional do país. Diante disso, o presente estudo objetiva refletir acerca das 

políticas voltadas para o Ensino Médio nos últimos trinta anos. Assim, é realizada 

uma pesquisa em documentos, em que o foco serão as principais políticas nesta 

modalidade de ensino, desde a Constituição Federal de 1988 até às Diretrizes 

Nacionais do Ensino Médio de 2018, buscando perceber o perfil de aluno apresentado 

por cada uma delas. As reflexões desenvolvidas são fundamentadas a partir da teoria 

de atuação das políticas de Stephen Ball e colaboradores. O artigo dialoga com autores 

como Ball, Maguire e Braun (2016) e Mainardes (2006), que norteiam as noções 

acerca do conceito de política aqui utilizado. As discussões se apropriam de conceitos 

fundamentais do ciclo de políticas, pensando as políticas educacionais como passivas 

a sofrerem processos de reinterpretação, traduções e recriação. Considerando o que 

foi apresentado, assumir uma posição descentralizada da política, frente aos últimos 

anos, com a acentuação de demandas voltadas ao mundo do trabalho, é essencial para 

a compreensão das mudanças que o ensino médio sofreu ao longo dos anos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Médio; Teoria da atuação; Ciclo de políticas.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Estado é responsável pela implementação de políticas públicas educacionais, 

visando alcançar uma educação de qualidade. Cumprindo os objetivos que nossa Carta Magna 

elenca no seu artigo 205, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). As políticas 

educacionais impactam diretamente as escolas, pois estas são os verdadeiros alvos de sua 

execução. 

 Nos últimos 30 anos, desde a Constituição de 1988, o ensino médio tem sido marcado 

por mudanças constantes, em destaque os últimos dez anos, considerando o aumento dos 

investimentos em políticas que contemplem a profissionalização voltada para o mercado de 

trabalho. Como discutem Santos e Diógenes (2013), o conjunto das políticas públicas de 

educação são funcionais à estrutura econômico social delineada nos programas, nas ações e nos 

projetos de governo e representa os interesses dos grupos hegemônicos e dos sujeitos políticos 

com eles comprometidos. Logo, é essencial a reflexão a respeito da trajetória que estas políticas 

enfrentam ao longo dos anos, visto a complexa realidade em que o país se encontra, reflexo das 

últimas gestões governamentais, que expressam atuações de retrocesso no que se refere ao 

financiamento e planejamento, resultando uma cena de grande desvalorização da educação 

pública. 

Tendo em vista os dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE), a proporção de pessoas de 25 anos ou mais que finalizaram a Educação Básica 

obrigatória, ou seja, concluíram, no mínimo, o Ensino Médio, em 2019 foi de 48,8%. Também 

em 2019, 46,6% da população de 25 anos ou mais estava concentrada nos níveis de instrução 

até o Ensino Fundamental completo ou equivalente e 27,4% tinham o Ensino Médio completo 
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ou equivalente. É importante que as políticas educacionais sejam pensadas de maneira 

descentralizada, reconhecendo os impactos sociais que tem na sociedade, sobretudo os órgãos 

governamentais para se obter uma suavização das críticas desigualdades sociais do país. 

Políticas que possam contemplar os mais distintos contextos, como pensa Ferreira (2016), as 

políticas públicas na área educacional nada mais é do que a ponte que liga as determinações e 

objetivos legais com a realidade local.  

 

CICLO DE POLÍTICAS E A INTERPRETAÇÃO DO TEXTO 

 

O conceito de política que norteia as discussões realizadas neste trabalho é 

fundamentado em Ball, Maguire Braun (2016). Os autores desenvolveram a teoria da atuação 

das políticas, na qual pensam que as políticas educacionais não são meramente ‘implementadas’ 

pelos profissionais que atuam nas escolas. Ao contrário, elas são submetidas a processos de 

interpretação, reinterpretação, tradução, criação e recriação. Desse modo, as escolas são espaços 

privilegiados de produção de políticas, de adaptação, de resistência, permeados por uma série 

de dimensões contextuais. Ao refletir acerca das políticas que permearam nos últimos anos o 

ensino médio, é visível como padrões são identificados quando comparados, idealizando 

alcançar objetivos de ‘melhorias’ sociais, atender a demandas estipuladas politicamente ou 

números satisfatórios, como pensa Ball e colaboradores (2016):  

 
Em linhas gerais o compromisso das políticas educacionais é elevar os padrões 

de desempenho escolar. Os padrões ocupam assim o centro das políticas de 

educação. O discurso de “padrões” trabalha para articular uma visão do que é 

a escolaridade e de como ela deveria ser: maior e melhor. Difundindo assim 

uma cultura de desempenho que pressiona de forma descendente sistemas 

educacionais. (BALL, MAGUIRE e BRAUN, 2016, p. 5) 

  

Uma vez entendido que o campo de atuação das políticas de educação está sujeito a todo 

o exterior que as rodeiam, pensar que tais documentos implicam nas vidas dos educandos não 

se resume somente ao que está posto. Ball, quando reflete acerca do papel daqueles que atuam, 

nomeando-os como ‘atores’, não somente implica dizer que reproduzem o que as políticas 

idealizam, mas que como atores, há uma relação do normativo e realidade, e além, há uma 

intenção do estado de que se espera que “façam seu melhor” e encenem técnicas que tornem 

seus alunos visíveis e produtivos a fim de corrigirem problemas econômicos. Assim as escolas 

precisam assegurar padrões de na economia do conhecimento, BALL, S. J.; MAGUIRE, M.; 

BRAUN (2016).  

Em seu texto MAINARDES (2006), traz reflexões sobre o ciclo de políticas de Ball e 

colaboradores e propõe um ciclo contínuo, que é constituído não linearmente, mas por cinco 

contextos. Os contextos são os seguintes: contexto de Influência, Contexto da Produção de 

Texto, Contexto da Prática, Contexto dos Resultados (efeitos) e Contexto da Estratégia política. 

Os três primeiros contextos são considerados os principais e terão mais ênfase neste trabalho. 

Mainardes (2006) defende que os profissionais que atuam no contexto da prática (instituições 

educacionais) não enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, eles vêm com suas 

histórias, experiências, valores e propósitos. Os documentos serão interpretados diferentemente 

uma vez que histórias, experiências, valores, propósitos e interesses são diversos. Logo, pensar 

numa sucessão de políticas que atuaram nos últimos anos é fundamental para refletir sobre o 

que se tem esperado formar, que perfil de aluno estas têm idealizado.  

A política é um processo sujeito a diferentes interpretações, limitadas pelas 

possibilidades dos contextos que estão inseridos. Entende-se por política para Ball e 

colaboradores, no caso dos textos, como 'coisas' (legislação e estratégias nacionais), também 

como processos discursivos que são complexamente organizados, mediados e 
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institucionalmente contextualmente, BALL, S. J.; MAGUIRE, M.; BRAUN (2016). Codificada 

em textos oficiais, no caso dos documentos normativos analisados, passiva de decodificação (e 

recodificação) de forma igualmente complexa. Falar em decodificação e recodificação sugere 

que a formulação da política é um processo de compreensão e tradução.  

Como se entende em Ball e colaboradores, a relação teoria e atuante político é passível 

de interferências conforme se interpreta a realidade. Um documento não é incorporado 

perfeitamente à realidade. Mainardes (2006) defende que partes podem ser rejeitadas, 

selecionadas, ignoradas, deliberadamente mal entendidas, réplicas podem ser superficiais, etc. 

Além disso, a interpretação é uma questão de disputa. Interpretações diferentes serão 

contestadas, uma vez que se relacionam com interesses diversos, uma ou outra interpretação 

predomina, embora desvios ou interpretações minoritárias possam ser importantes. Nessa 

perspectiva, o contexto da prática na abordagem do ciclo de políticas não considera os agentes 

institucionais como meros receptores e executores da política vigente, mas sim, como sujeitos 

que pensam, vivenciam, recriam e dão novos sentidos à política, o que pode representar 

transformações significativas na proposta original (MAINARDES, 2006).  

O ensino médio, como parte da educação básica, é um processo essencial e direito de 

todo brasileiro. Visto o histórico das principais políticas voltadas ao ensino médio, nos últimos 

30 anos, é visível os discursos voltados para uma educação que auxilie na atuação profissional. 

Exemplo disso, ao observar desde a Constituição Federal de 1988, a qual já expressava 

preocupação com uma educação interligada com as práticas sociais que fundamentassem uma 

atuação econômica satisfatória, inspirou políticas de transição de teores profissionalizantes 

como o Brasil profissionalizado (2007), e promulgações específicas para atuação técnica 

profissional como as DCNEM (2012). Essas políticas, juntamente com outras reformas, 

solidifica uma trajetória para políticas de base como a vigente, o Novo Ensino Médio - NEM. 

 

REVISÃO POLÍTICAS OFICIAIS  

 

Neste trabalho abordaremos as principais políticas que tiveram grandes impactos no 

ensino médio, desde a constituição de 1988 até 2020. Realizando uma pesquisa documental, 

pelos documentos oficiais emitidos pelo Governo Federal. As políticas serão apresentadas 

conforme seus documentos, trazendo pontos de compreensão para contextualização, sendo eles: 

contextualização da época (governo em exercício); objetivos da política e as propostas 

formativas (Perfil do aluno). Esta última, vamos atentar posteriormente.  

O desejo por políticas que contemplassem, um ensino médio com os pilares baseados 

na igualdade de ensino, autonomia, formação e desenvolvimento integral do educando é 

expressa desde a Constituição Federal de 1988 sob o governo de José Sarney (1985 a 1990). 

No artigo 205, Brasil (1998), aborda que a educação deve visar o pleno desenvolvimento da 

pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania, no artigo 206, apresenta que deve haver 

igualdade de acesso e permanência na escola, com liberdade para aprender, ensinar e se 

expressar, e no artigo 214, o Plano Nacional de Educação (PNE), deve promover a formação 

para o trabalho e a formação humanística do país.  

Em 1990, sob o governo de Fernando Collor de Mello e José Sarney, tendo como 

Ministro da Educação Carlos Alberto Chiarelli, sob decreto nº 99.519, de 11 de setembro de 

1990, desenvolveu o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania  (PNAC). Teve como 

principal objetivo a alfabetização de crianças, jovens e adultos na idade certa. A política visava 

à formação e a consolidação do saber, a compreensão dos processos de formação sócio, 

econômico e cultural da sociedade, compreensão dos mecanismos para participação política, 

BRASIL (1990). Os anos 90 foram marcados pelo aumento dos movimentos de educação e 

alfabetização, solidificaram o nascimento de políticas, como: Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (1998); Resolução ceb nº 3, de 26 de junho de 1998 no governo de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.519-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.519-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.519-1990?OpenDocument
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Fernando Henrique Cardoso e Marco Maciel (1995-2003), com Paulo Renato Souza como 

Ministro da Educação. Os objetivos propostos pelas Diretrizes consistem no desenvolvimento 

da aprendizagem contínua, autonomia intelectual, pensamento crítico, constituição de 

significados socialmente construídos sobre o mundo físico e natural, realidade social e política, 

BRASIL (1998).  

 Com a definição das diretrizes nacionais para o ensino médio, também foram elaboradas 

diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas, a partir do parecer CNE/CEB 

nº 14/1999, aprovado em 14 de setembro de (1999). O objetivo principal dessas diretrizes era a 

de estabelecer, no âmbito da educação básica, a estrutura e o funcionamento das escolas 

indígenas, reconhecendo-lhes a condição de escolas com normas e ordenamento jurídico 

próprio, à afirmação e manutenção de sua diversidade étnica, BRASIL (1999). Cabendo à União 

junto ao estado, apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento dos 

programas de educação intercultural das comunidades indígenas, no desenvolvimento de 

programas integrados de ensino e pesquisa.  

 Com a expansão das políticas educacionais que priorizavam a oferta de educação de 

qualidade a todos, no ano 2001, idealizada na constituição federal de 1988, é instituído o Plano 

Nacional de Educação (PNE), fruto da lei no 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Tem como objetivo 

a elevação do nível de escolaridade da população a níveis nacionais, melhoria da qualidade do 

ensino em todos os níveis, redução das desigualdades sociais e regionais em relação ao acesso 

e à permanência, com sucesso, na educação pública e democratização da gestão do ensino 

público, ressaltando que cada nível de ensino tem seus objetivos e metas próprias, BRASIL 

(2001). Em relação ao ensino médio, propõe uma aquisição de competências para o pleno 

exercício da cidadania; dinâmica social e capacidade para nela intervir; tomada de decisões; 

aptidões básicas de linguagens, comunicação, abstração; habilidades para incorporar valores 

éticos de solidariedade, cooperação e respeito às individualidades. A formação docente é um 

dos objetivos centrais do PNE (2001), incentivar o desenvolvimento acadêmico, crescimento 

profissional constante, atualização e formação.  

A partir de 2007, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva e José Alencar (2003-2011), 

com Fernando Haddad como Ministro da Educação, foi instituído o Programa Brasil 

Profissionalizado (2007), através do Decreto nº 6.302 de 12 de dezembro de 2007.  De acordo 

com o próprio decreto o Programa tinha o objetivo de contribuir para o fortalecimento e 

expansão da educação profissional e tecnológica; construir, reformar e modernizar as unidades 

escolares; adquirir equipamentos laboratoriais; financiamento de recursos pedagógicos, 

formação e qualificação dos profissionais da educação; criando condições para a articulação 

entre formação geral e educação profissional de acordo com a realidade/contexto de dos alunos. 

Dando continuidade ao governo Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer (2011-2016), com 

Aloizio Mercadante como ministro da educação. A partir da Resolução nº 2, de 30 de janeiro 

2012, foram instituídas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2012), 

visando uma formação integral, tendo como princípios educativos e pedagógicos construir uma 

relação entre o trabalho e a pesquisa, indissociabilidade entre educação e prática social, 

BRASIL (2012).  

No mesmo período também foram instituídas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Indígena 2012, pela resolução Nº 5, de 22 de junho de 2012. Posteriormente 

às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, pela resolução Nº 8, 

de 20 de novembro de 2012. As Diretrizes se aproximam objetivando orientar uma educação 

básica, que contemple núcleos de gestão, organização e práticas socioculturais e econômicas 

nas comunidades. Respeitando as lógicas, saberes e perspectivas dos próprios povos. Ofertando 

uma educação que zela pela garantia do respeitando a história, território, memória, 

ancestralidade e os conhecimentos tradicionais, subsidiando a abordagens de temáticas em 

todas as etapas da Educação Básica. A educação escolar que inclua os diversos grupos culturais 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.172-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.172-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.172-2001?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6302.htm
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originários no Brasil tem uma longa trajetória, tecida desde os primórdios da colonização e cujo 

modelo predominante, alheio às cosmologias indígenas, foi imposto com o explícito intuito 

colonizador, integracionista e civilizador (BERGAMASCHI, 2010). As novas DCNEEI 

reforçaram o caráter da necessidade de uma educação diferenciada e pautada nas 

especificidades culturais, necessariamente, intercultural, bilíngue e multilíngue. 

Posteriormente, foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, através da Resolução Nº 6, de 20 de setembro de 2012.  

A qual objetiva garantir uma formação integral do aluno articulando a educação básica com a 

educação profissional e tecnológica, com o intuito de obter integração entre saberes específicos 

para a produção do conhecimento e a intervenção social em consonância com a educação para 

o trabalho, e assim, assegurar que o sujeito saia da escola especializado em alguma área para 

que possa ingressar no mercado de trabalho, BRASIL (2012). Essas Diretrizes passam a ser 

obrigatórias a partir de 2013. As instituições de ensino que tinham condições de implantá-las 

poderiam fazê-lo imediatamente. As escolas que não tinham essas condições, os Estados 

juntamente com as instituições de ensino iriam contribuir e dar subsídios para as melhorias 

necessárias. 

Ainda no governo de Dilma Rousseff, tendo como Ministro da Educação Aloizio 

Mercadante, foi instaurada a Portaria Nº 86, De 1º De Fevereiro De 2013, a qual instituiu o 

Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO), tendo como objetivo apoiar 

técnico e financeiramente os Estados, Distrito Federal e Municípios para a implementação da 

política de educação do campo, ampliar o acesso e a qualidade da oferta da educação básica e 

superior, incluir e garantir direitos para os alunos de zonas rurais, prover estruturas e ensino de 

qualidade, promover o alcance das novas tecnologias e cultura para uma formação de qualidade, 

e assim construir uma formação integral dos sujeitos, segundo BRASIL (2013). As disciplinas 

escolares permanecem no ensino médio sob condições, com a prevalência da integração a partir 

do tema do trabalho e do eixo integrador: trabalho, ciência, tecnologia e cultura (ROCHA, 

2014). 

Em 2014, o PNE teve sua segunda versão instituída, seguindo o mesmo modelo do 

anterior, cada etapa tem suas metas e estratégias próprias. De acordo com BRASIL (2015) a 

universalização da educação básica, a ampliação do acesso ao ensino profissionalizante, ao 

ensino superior, à educação de jovens e adultos, à pós-graduação, o aperfeiçoamento das 

políticas inclusivas, a qualificação e a valorização dos profissionais da educação e dos docentes, 

são alguns dos objetivos do Plano Nacional de Educação.  

Em 2016, durante a presidência de Michel Temer, juntamente com o Ministro da 

Educação Mendonça Filho  foi criado o Programa Ensino Médio Inovador, através da 

Resolução FNDE nº 4 de 25 de outubro de 2016, o qual tinha como objetivos apoiar e fortalecer 

os Sistemas de Ensino Estaduais e Distrital no desenvolvimento de propostas curriculares 

inovadoras nas escolas de Ensino Médio, disponibilizar apoio técnico e financeiro, 

para  disseminar uma cultura de um currículo dinâmico, flexível, que atenda às expectativas e 

necessidades dos estudantes e às demandas da sociedade atual. Deste modo, buscava promover 

a formação integral dos estudantes e fortalecer o protagonismo juvenil com a oferta de 

atividades que promovam a educação científica e humanística, a valorização da leitura, da 

cultura, o aprimoramento da relação teoria e prática, da utilização de novas tecnologias e o 

desenvolvimento de metodologias criativas e emancipadoras, BRASIL (2016). 

 No ano de 2017, entra em vigor a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

documento de caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos 

os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. A 1° 

versão foi discutida em 2015, fruto de contribuições, consultas e audiências públicas em todo o 

país, entre educadores e demais profissionais da educação, de acordo com a Fundação Lemann 

(2017). Em 2016, a 2ª versão viajou por todos os estados, através de seminários estaduais, 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50401-resolucao-n4-nov-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192
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organizados pela Consed e Undime, entre educadores e alunos.  Foi homologada a 3ª versão da 

BNCC pelo Ministro Mendonça Filho, em 02 de abril de 2018. A base define dez competências 

gerais que englobam aspectos de conhecimento, repertório cultural e cultura digital. Com a 

Base, as redes de ensino e instituições escolares públicas e particulares passarão a ter uma 

referência nacional comum e obrigatória para a elaboração dos seus currículos e propostas 

pedagógicas (BRASIL, 2018).  

  A Lei Nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, sancionada pelo presidente Michel Temer, 

com auxílio do Ministro da Educação José Mendonça Bezerra Filho, alterou a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, 

ampliando o tempo mínimo do aluno na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais (até 2022), 

ou seja, as escolas devem passar a ser em tempo integral. A Política definiu uma nova 

organização curricular que contempla a BNCC e oferece diferentes possibilidades de escolhas 

para os estudantes, itinerários formativos com foco nas áreas de conhecimento e na formação 

técnica e profissional. 

No ano de 2017, é instituído o Novo ensino médio (NEM), pela lei nº 13.415/2017. 

Fundamentado na legislação e previsto no PNE de 2014. O NEM surgiu a partir de alterações 

recentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que estabeleceu uma mudança na 

estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola (até 2022), 

definindo uma nova organização curricular, mais flexível, que contemple uma base nacional e 

a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os itinerários formativos, com 

foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional. A mudança tem como 

objetivos garantir a oferta de educação de qualidade a todos os jovens brasileiros e de aproximar 

as escolas à realidade dos estudantes de hoje, considerando as novas demandas e complexidades 

do mundo do trabalho e da vida em sociedade.  

 

PERFIL DE ALUNO 

 

A formulação e a implementação das políticas educacionais não ocorrem isoladas das 

relações sociais, econômicas, políticas e culturais, as reformas do ensino são consequências 

delas.  De acordo com SANTOS e DIÓGENES (2013) os últimos anos do século XX trouxeram 

um rol de modificações que vão do social ao político, em que a reforma da educação ganhou 

contornos exigidos pela nova ordem econômica mundial. Ou seja, as políticas educacionais 

desenvolvidas ao longo dos anos visam à construção/formação de um sujeito que se adapte à 

realidade que vive.  

O PNAC como iniciativa de alfabetização objetiva uma compreensão ampla dos 

processos de formação. Sendo sócio, econômico e cultural da sociedade, mecanismos para uma 

participação no mundo, uma cidadania consciente e participativa, a partir da educação 

multidimensional.  BRASIL (1990).  Percebe-se uma atenção voltada para um perfil que 

contemple ideais basilares, que busquem reparar e inserir de volta o educando a sociedade, apto 

social e moralmente. 

As diretrizes nacionais, externam mudanças significativas quando observadas suas 

principais características. As DCNEM (1998) apresentam objetivos voltados à formação geral 

do aluno, ainda com resquícios do que o PNAC também abordava, incluindo uma formação 

básica para o trabalho, porém não pode ser confundida com formação profissional. BRASIL 

(1998). Em 1999 as diretrizes de funcionamento das escolas indígenas, o documento expressa 

preocupação sobre o sentimento de pertencimento e valorização da sua cultura, etnia, língua, 

respeitar e ajustar-se às especificidades de cada comunidade e seus alunos o tempo do seu 

aprendizado e desenvolvimento. BRASIL (1999). 

O ano de 2012 foi marcado por uma série de reformas nas diretrizes nacionais. Foram 

instituídas novas diretrizes para o ensino médio nacional, que continuaram idealizando uma 

http://www.consed.org.br/
https://undime.org.br/
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formação integral, porém tendo como princípios construir uma relação entre o trabalho e a 

pesquisa; educação e prática social. Possibilitando a integração entre educação e as dimensões 

do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como base para um desenvolvimento pleno 

do aluno. Brasil (2012). Ainda com discursos voltados para preservar sentimentos de 

pertencimentos e valorização da cultura originária, as diretrizes nacionais para a educação 

escolar Indígena (2012), apresentam relações mais próximas ao mundo do trabalho e ao mundo 

científico. As DCNEM profissional técnica de Nível Médio (2012), objetiva aos alunos, uma 

formação com o mundo técnico e a cultura; articulando a Educação Básica com a Educação 

Profissional e Tecnológica. Que propicie uma plena prática social, uma educação indissociável 

da teoria e da prática. Brasil (2012). Por último as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Quilombola (2012). Que objetiva uma formação digna aos estudantes de 

forma que preserve o sentimento de fortalecimento dos laços de pertencimento identitário com 

os seus grupos de origem. Brasil (2012). 

O PNE (2001) tanto como (2014), por englobar toda a educação nacional, desde a 

Educação Infantil à Educação Superior. Apresentam uma meta específica voltada ao ensino 

médio (meta 3), em suas estratégias explicitam preocupações voltadas para uma educação linear 

de qualidade e sem interrupções, com propostas capacitivas e de formação plena do indivíduo. 

Explícito ao nome do programa, o Brasil profissionalizado, tem por proposta para os alunos, o 

ingresso no mercado de trabalho, capacitando os estudantes para encarar as demandas exigidas 

pelas empresas. Brasil (2007). Seguindo a perspectiva de capacitação tecnológica, o 

Pronacampo (2013), visa aos alunos de zona rural, uma formação profissional de qualidade, 

dominantes das novas tecnologias e culturas, Brasil (2013). 

O Ensino Médio inovador (2016) visa uma formação integral baseado no protagonismo 

juvenil. Idealizando princípios de autonomia e pleno desenvolvimento do ser. Baseando o 

processo formativo em uma centralização do aluno nas vivências formativas e emancipadoras. 

Brasil (2016). O novo ensino médio também tem em seus pilares a formação de um aluno mais 

autônomo, que busque aprender o que realmente deseja, formar para a vida em sociedade quanto 

para o ambiente de trabalho. Brasil (2017). Como parte, o Ensino Médio integrado (2017) visa 

formar um sujeito preparado para os desafios que irá encontrar no mercado de trabalho, 

capacitando para que tenha um diferencial quando for procurar empregos. Brasil (2017).  

  Desde a Constituição de 1988, em seu ART. 205, BRASIL (1988), defende uma 

educação, como direito de todos e dever do Estado e da família, onde será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando um pleno desenvolvimento da pessoa. 

Quando refletimos o percurso que as políticas citadas percorrem e idealizam um perfil a ser 

alcançado ao educando, é comum a todas a preocupação com seu preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho qualificação para o trabalho.  Ball e colaboradores 

(2016) problematizam que diferentes políticas idealizam diferentes tipos de sujeitos, assim, 

como há políticas que pensam sujeitos mais passivos, técnicos, focados na prática. Enquanto 

que há políticas exortativas que podem produzir um sujeito mais politicamente ativo, produtor 

dessa política, engajado na aprendizagem dos alunos. 
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CONCLUSÃO  

 

A reforma educacional dos anos 90, juntamente com avanços de políticas neoliberais 

instaurou discussões e mudanças no cenário educacional. Conforme observado o avanço das 

reformas nos últimos trinta anos, a educação passou a ser vista como um meio de melhorias no 

âmbito social e, principalmente, econômico do país. Essas visões são em detrimento da 

manutenção e da reestruturação do sistema capitalista mundial, que incorpora não somente as 

relações econômicas, mas todos os ciclos sociais vigentes. As políticas criadas e/ou atualizadas 

nesses últimos 30 anos, apresentam propostas de alcançar a qualidade educacional que é um 

direito reservado constitucionalmente a todos os brasileiros. O que nos primórdios se 

apresentavam como ideais basilares, subsidiando atuações futuras, mudou para políticas cada 

vez mais capacitantes e de atuação direta na vida do trabalho.  

Ao pensar o processo político de maneira menos linear pode-se refletir além da 

hierarquização que institucionalmente é traçado tradicionalmente. É nítido as principais 

narrativas que objetivam na maioria delas como: ampliação do acesso à educação; melhoria da 

qualidade do ensino nos níveis, etapas e modalidades; valorização profissional; formação 

integral do sujeito e preparação para o mundo do trabalho. Porém é imprescindível prestar 

atenção ao contexto histórico onde cada uma foi pensada. Dois extremos como: uma política 

basilar de combate ao analfabetismo PNAC (1990) e uma política nacional de reforma para a 

modalidade NEM (2017), ilustram como conforme o contexto transparece demandas diferentes, 

as políticas são pensadas de formas diferentes. Visto que cada período da história demanda 

determinadas capacidades e habilidades para o mercado de trabalho por parte dos trabalhadores, 

o sistema exige, através da educação, que sejam construídos novos perfis de trabalhadores para 

se adaptarem às novas necessidades. 
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ATUAÇÃO DO PROFESSOR NA SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR: 

concepções de sentidos no contexto da prática 

 

Silésia Maria Sales Passos1 

                                                                               Jean Mac Cole Tavares Santos2 

 
RESUMO 

Este artigo discute, a partir de pesquisa realizada em escola pública de ensino médio, 

de que forma sentidos são atribuídos à atuação curricularizada para superar a violência 

escolar. Objetivamos analisar, por meio dos relatos de professores, como as políticas 

curriculares são construídas e ressignificadas no contexto da prática para superação 

da violência. Nosso intento é saber como os professores atuam para superar esse 

fenômeno social.  Para isso, utilizamos como referência a abordagem do Ciclo 

Contínuo de Políticas de Bowe; Ball; Gold (1992) e Ball e colaboradores (2016), 

discutida a partir de Lopes; Macedo (2011) e Mainardes (2006), por entendermos que 

as políticas educacionais são significações curriculares construídas e desenvolvidas 

em múltiplos contextos e que a abordagem do Ciclo de Política pode analisar 

criticamente a trajetória das políticas educacionais, situando e aproximando a escola 

dentro do contexto ou dos contextos. Elegemos a pesquisa qualitativa Borgan e Biklen 

(1994), cujo percurso metodológico seguiu por meio de análise bibliográfica e de 

entrevista semiestruturada Minayo (2009). As entrevistas aconteceram de forma 

remota devido à pandemia da Covid-19.  Mostra a pesquisa que os professores 

consideram a violência escolar um fenômeno de caráter complexo e ao atuarem no 

contexto da sala de aula percebem que as políticas curriculares são processos 

construídos contextualmente a partir de novos sentidos dados à própria política oficial. 

A pesquisa aponta como resultados através dos relatos de seus depoentes que os 

professores têm autonomia para atuar de formas variadas para superar a violência 

escolar contextualizando os conteúdos curricularizados com a realidade vivenciada na 

escola.  Que ao atuar podem recriar os seus conteúdos dando sentidos à política 

curricular e ao contexto da prática (escola). Por fim, os professores reforçam que 

atuam construindo e ressignificando novos sentidos a política curricular, 

transformando assim o contexto da prática (escola) em um ambiente de convivência 

mais inclusivo e harmonioso. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Atuação; Contexto da Prática; Violência Escolar. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O artigo traz resultados de pesquisa realizada com professores que atuam em uma escola 

pública de ensino médio sobre os sentidos atribuídos a compreensão de suas atuações 

curricularizadas na superação da violência no contexto escolar. Interessamos em analisar como 

os professores atuam para superar a violência esse é o nosso objetivo.  Para alcançar esse intento 

utilizamos a abordagem do Ciclo de Política de Bowe, Ball e Gold (1992) para análise das 

políticas educacionais, dialogando com os referenciais teóricos de Mainardes (2006), Lopes e 

Macedo (2011) e Ball e colaboradores (2016). Partimos da compreensão que as políticas 

educacionais são vistas como produções de sentidos no currículo desenvolvidas em vários 

contextos Trata-se de pesquisa qualitativa que usa “[...] uma metodologia de investigação que 

enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo de percepções pessoais” 

(BORGAN; BIKLEN, 1994, p. 11). 
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 O método de pesquisa usado foi à entrevista, entre as formas de condução escolhemos 

a entrevista semiestruturada combinando ”[...] pergunta aberta e fechada, em que o entrevistado 

tem possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender a indagação, formulada 

[...]” (MINAYO, 2009. P. 64). 

  Faz-se necessário ressaltamos que a pesquisa foi realizada em um momento crítico de 

pandemia da Covid193. Onde as famílias brasileiras estão confinadas em suas casas, o 

isolamento social foi necessário para que o vírus não se propague, o fechamento das escolas 

públicas e privadas foi inevitável. As escolas passam a funcionar no formado remoto foi nesse 

contexto que a pesquisa aconteceu.  

 Na pesquisa o nome da escola e de seus professores foi preservado. A escola no estudo 

atende pelo codinome de Escola Centro e seus professores identificados pelo C de centro e pela 

numeração 1, 2 e 2. Sendo identificado no estudo C1, C2 e C3. A pesquisa nos mostra como 

resultados que os professores atuam curricularmente no contexto da prática (escola) 

transformando a política oficial, recriando e ressignificando o espaço sala de aula construindo 

com os alunos através da escuta e do diálogo diferentes formas de atuações curricularizadas 

sejam nas rodas de conversas, nos grupos de teatro e nas atividades propostas coletivamente 

como caminhadas com o intento de superar a violência escolar, como também a criação de 

projetos curriculares coletivos que possibilitam novos sentidos a política curricular, 

transformando assim o contexto da prática (escola) em um espaço com menos violência.     

 

 SITUANDO A PESQUISA: por uma abordagem nos contextos   

  

Partimos do entendimento que “as políticas não costumam dizer o que fazer, elas criam 

circunstâncias em que as opções disponíveis para decidir o que fazer é reduzido ou alterado” 

(BALL, 1994, p. 19).   Neste sentido, a abordagem do autor assevera que o processo político 

pode ser interpretado através de um ciclo constituído por três contextos inter-relacionados: o 

contexto de influência, o contexto da produção de texto e o contexto da prática. Desse modo, 
 

O foco da análise de política deveria incidir sobre a formação do discurso da 

política e sobre a interpretação ativa que os profissionais que atuam no 

contexto da prática fazem para relacionar os textos à prática. [...] Esses 

contextos estão inter-relacionados, não têm uma dimensão temporal ou 

sequencial e não são etapas lineares. Cada um desses contextos apresenta 

arenas, lugares e grupos de interesses e cada um deles envolve disputas e 

embates (MAINARDES, 2006, p. 50). 

 

Por meio do ciclo contínuo de política podemos analisar criticamente a trajetória das 

políticas educacionais, situando e aproximando a escola dentro do contexto ou dos contextos. 

Desse modo, compreendemos que as escolas são lócus importantes nas políticas educacionais. 

Como relata Santos (2016, p. 272), “as escolas são arenas de disputas de diversos projetos, onde 

convivem atores sociais que pensam e agem no mundo a partir de interesses diversos nem 

sempre conscientes, inteligíveis e disciplinados”. 

O contexto envolve a escola, seja em espaços de disputas na convivência com diversos 

atores que vivem no mundo com seus interesses ou sendo a escola espaço de diálogo onde o 

refletir e o agir de seus professores podem transformar o contexto escolar. Em suma, pesquisar 

a violência escolar analisando como os professores atuam para superar a violência na escola no 
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 COVID19 é um vírus zoonótico que causa infecções respiratórias leves, moderadas e graves que pode levar a 

morte. Ver artigo do médico radiologista da United Health Group Inc. (UHG) da Rede D’Or São Luiz e da Rede 

Casa, Rio de Janeiro, RJ. Brasil. LIMA, Claudio Márcio Amaral de Oliveira: Informações sobre o novo corona 

vírus –COVID19). https://www.scielo.br. http://orcid.org/0000-ooo2-5684-7249. E - mail: 

cmaolima@gmail.com. 

https://www.scielo.br/
http://orcid.org/0000-ooo2-5684-7249
mailto:cmaolima@gmail.com


 

  87 

contexto da prática exige compreender os híbridos sentidos de violência na escola que 

permeiam o contexto da atuação curricular dos professores.    

  Para Bowe; Ball e Gold (1992) 

 
Os profissionais que atuam no contexto da prática não enfrentam os textos 

políticos como leitores ingênuos, eles vêm com suas histórias, experiências, 

valores e propósitos [...]. Políticas serão interpretadas diferentemente uma vez 

que histórias, experiências, valores, propósitos e interesses são diversos 

(BOWE; BALL; GOLD 1992, p. 22). 

   

Assim, percebemos que o fenômeno da violência na escola perpassa fortemente pelo 

entendimento que os autores atribuem aos profissionais que atuam no contexto da prática. Para 

Abramoway et al (2002) “o conceito de violência variam conforme o status e o local onde está 

inserido o estabelecimento educacional, não sendo possível um conceito único do termo 

violência escolar” (ABRAMOWAY et al, 2002 p. 13).  Os professores atuam no contexto da 

prática vislumbrando que políticas são processos construídos contextualmente a partir de novos 

sentidos dados à própria política oficial. Compreendemos que os docentes, ao atuarem, 

constroem e ressignificam sentidos transformando assim o contexto da prática.    

A abordagem do ciclo contínuo de políticas de Ball e Bowe (1992) delineia conceitos 

para o entendimento do contexto de influência, do contexto da produção de texto e do contexto 

da prática, dentro da política educacional. Dessa forma, entendemos que a abordagem dos 

autores iluminam os processos políticos dentro do cenário das políticas curriculares na escola.   

Para Ball, Maguire e Braun (2016, p. 36), “a política cria o contexto, mas o contexto também 

precede a política”. 

Assim, concordamos com os autores e defendemos que as políticas não são 

simplesmente implementadas, mas estão sujeitas à interpretação e, então, a serem recriadas. A 

partir desse entendimento, apresentamos os três contextos que fazem parte do ciclo contínuo 

das políticas, a saber: o contexto da influência, o contexto da produção de texto e o contexto da 

prática. 

Para Lopes e Macedo (2011, p. 247), “o contexto de influência é visto como aquele em 

que grupos de interesse lutam pelos discursos políticos”. A partir dessa compreensão, que 

reflete os discursos de interesses nas políticas, entendemos que há a presença do embate de 

vários atores numa correlação de forças na busca pelo poder.   

Nesse mesmo sentido, é no contexto de influência que são estabelecidos 
 

Os princípios básicos que orientam as políticas, em meio a relações de poder. 

Os atores em cena nesse contexto são partidos políticos, esferas de governo, 

grupos privados, agências multilaterais, assim como comunidades 

disciplinares e institucionais e sujeitos envolvidos na propagação de ideias 

oriundas de intercâmbios diversos (LOPES; MACEDO, 2011, p. 247).   

 

Assim, entendemos que, nesse contexto, a pauta perpassa pela produção dos discursos 

produzidos pelos grupos de interesse afins, disputando para influenciar as finalidades sociais 

da educação, a partir de um discurso político que aborda vários jogos de disputas. 

Nessa perspectiva, Mainardes (2006) afirma que 

 
É nesse contexto que os grupos de interesse disputam para influenciar a 

definição das finalidades sociais da educação e do que significa se educado. 

Atuam nesse contexto as redes sociais dentro e em torno dos partidos políticos, 

do governo e do processo legislativo (MAINARDES, 2006, p. 51).  
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 Dessa forma, a compreensão dos autores nos mostra que é no contexto de influência 

que as políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são construídos. De acordo com 

Lopes e Macedo (2011), entendemos que os discursos produzidos nesse contexto são aqueles 

que limitam as possibilidades de recontextualização e de produção de novos sentidos nas 

políticas. 

Mainardes (2006), ao falar do contexto de produção do texto político, explica que ao 

passo que o contexto de influência está relacionado com interesses estreitos das ideologias 

dogmáticas, os da produção do texto se relacionam com a linguagem de interesse do público 

mais geral. Nessa abordagem, os textos políticos resultados de acordos e disputas representam 

articulações, por meio da linguagem, com os interesses políticos do grupo que estão exercendo 

o domínio. 

 
Os textos políticos, portanto, representam a política. Essas representações 

podem tomar várias formas: textos legais oficiais, e textos políticos, 

comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, pronunciamentos 

oficiais, vídeos etc. Tais textos não são, necessariamente, internamente 

coerentes e claros, podem também ser contraditórios. Eles podem usar os 

termos-chave de modo inverso. A política não é feita e finalizada no momento 

legislativo e os textos precisam ser lidos com relação ao tempo e ao local 

específicos de sua produção (MAINARDES, 2006, p. 52). 

 

As interpretações de Alice Cassimiro Lopes e Elisabete Macedo (2011) assumem a 

mesma perspectiva de que o contexto de produção do texto político é aquele que produz os 

textos que representam (ou tentam representar) para as escolas o que é a política como um todo.  

Para as autoras, 

 
Em se tratando das políticas de um Estado- nação, como as investigadas por 

Ball, o contexto de produção de textos envolve as agências executivas e 

legislativas que assinam regulamentações, mas também toda a sorte de 

documentos que buscam explicar e/ou apresentarem a política às escolas e à 

sociedade em geral (LOPES; MACEDO, 2011, p. 247). 

 

Entendemos assim como os autores que os textos políticos apresentam o resultado de 

disputas e acordos, vistos numa arena de lutas. Tal perspectiva para vê “os grupos que atuam 

dentro dos diferentes lugares da produção de textos competindo para controlar as representações 

da política. Assim, políticas são intervenções textuais, mas elas também carregam limitações 

materiais e possibilidades” (MAINARDES, 2006, p. 52).  Então, se tais políticas trazem 

limitações e possiblidades em seu bojo, podem muito bem serem transformadas e recriadas em 

seu sentido no contexto da prática. 

Passamos agora ao entendimento do contexto da prática. Nesse contexto, os autores dão 

especial destaque para a interpretação e recriação da política. Para Lopes e Macedo (2011, p. 

247) os textos do contexto de produção do texto político e os discursos do contexto de influência 

são submetidos à recriação e intepretação, modificando sentidos e significados em seu discurso. 

Para Mainardes (2006, p. 56), o contexto da prática é onde a política está sujeita à 

interpretação e recriação e onde a política produz efeitos e consequências que podem 

representar mudanças e transformações significativas na política original.  

Dessa forma, Santos e Oliveira afirmam: 

 
[...] que o foco da análise de políticas deve incidir sobre a formação do 

discurso da política e sobre a interpretação ativa que os profissionais que 

atuam no contexto da prática fazem para relacionar os textos da política à 

prática. Como defendeu Mainardes (2008), cada um dos contextos 
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apresentados por Ball e Bowe (1988), são constituídos de arenas, de lugares, 

de discussão, de ambientes de disputas, e de grupos de interesses que desejam 

influenciar as políticas. São assim, ambientes que envolvem embates pela 

significação das políticas, relacionando com sua compreensão de mundo e 

seus interesses no mundo (SANTOS; OLIVEIRA, 2013, p. 503). 

 

Os conceitos dos contextos referenciados pelos autores perpassam pelo entendimento 

dado por Ball e Bowe, vistos como ambientes que colidem e chocam pelo sentido das políticas 

e que se relacionam com a abrangência da percepção de mundo dos que atuam no contexto da 

prática. Assim, entendemos que a política é vista a partir da interpretação que pode ser dada 

pelos profissionais da educação no contexto da prática.      

Podemos assim entender, segundo Lopes e Macedo (2011, p. 248), que não se lê 

qualquer coisa em qualquer texto. Certos discursos nos fazem pensar e agir de forma diferente, 

limitando nossas respostas a mudanças e nossas possibilidades de recriar os textos. Ressaltamos 

que a política não se finaliza no momento da produção de um documento oficial, nesse sentido, 

os textos são lidos, interpretados e reinterpretados a todo tempo. Por isso, a importância do 

papel dos professores na intepretação e reinterpretação nas políticas educacionais curriculares.    

Mainardes (2006, p. 53) afirma que “é no contexto da prática que a política está sujeita 

à interpretação e recriação e onde a política produz efeitos e consequências que podem 

representar mudanças e transformações significativas na política original”. Nesse mesmo 

entendimento, Santos e Oliveira (2013, p. 503) afirmam que a política, como proposta, ao 

chegar às escolas, é ressignificada e recontextualizada por hibridismos pelos profissionais da 

educação que ali atuam. O professor, em sua função docente, tem a liberdade de recriá-la e 

reinventá-la. De forma geral, os autores querem dizer que o foco principal do contexto da prática 

é que as políticas não são implementadas, mas atuadas, a partir de interpretações e recriações. 

Para Ball; Maguire e Braun (2016, p. 14), “textos não podem simplesmente ser 

implementados! Eles têm de ser traduzidos a partir do texto para ação - colocados em prática - 

em relação à história e ao contexto, com os recursos disponíveis”. Assim, concordamos com os 

autores que as políticas são atuadas a partir de sentidos atribuídos às interpretações e ás 

recriações no contexto da prática. 

A atuação de políticas envolve processos criativos de interpretação e recontextualização 

no contexto da prática.  Nesse sentido, Lopes e Macedo (2011) afirmam que escola deve ser 

entendida como 

 
Lócus de luta pela hegemonia e não como reflexo determinado das relações 

hegemônicas e, mais ainda, não como espaço em que a derrota frente a essa 

relação é previamente estabelecida. A escola, por intermédio do currículo e da 

organização do trabalho pedagógico difunde normas, práticas e valores 

associados à divisão social do trabalho, posicionando como marginais os 

sujeitos de classes desfavorecidas socialmente. Mas, o faz sem determinação, 

na medida em que é também um espaço de contestação onde jovens 

marginalizados manifestam sua resistência aos sentidos culturais dominantes 

(LOPES; MACEDO 2011, p. 165). 

  

Ao trazemos o entendimento das autoras, de que a escola é um espaço de luta pela 

hegemonia, lembramos que a atuação constitui a capacidade de ver e perceber a política dentro 

da escola como “[...] um aspecto dinâmico e não linear de todo o complexo que compõe o 

processo da política, do qual a política é apenas uma parte” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 

2016, p. 18-19). Dessa forma, o nosso intento é de perceber também esse discurso no contexto 

da prática, tentando nos aproximar da temática da violência na escola. Assim, 
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Queremos ‘transformar’ a política em um processo tão diverso e 

repetidamente contestado e/ou sujeito a diferentes ‘intepretações’, conforme 

é encenado (colocado em cena, em atuação) (ao invés de implementado) de 

maneiras originais e criativas dentro das instituições e das salas de aula [...], 

mas de maneira que são limitadas pelas possibilidades de discurso (BALL; 

MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 13). 

 

Entendemos que é preciso conhecer essa atuação no contexto da prática de forma que 

possamos perceber como a instituição de ensino interpreta essa política ressignificada ou não 

no espaço da escola. Assim para Ball, Maguire e Braun (2016, p. 18), “professores podem 

manifestar-se sobre e contra a política contemporânea”. 

 
Na prática, as escolas são constituídas de diferentes tipos, de diferentes 

gerações, de professores com diferentes disposições em relação ao ensino e à 

aprendizagem, fixados dentro de diferentes ondas de inovação e de mudanças 

(BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 18). 

 

Assim, de acordo com os autores, as políticas não são simplesmente implementadas, 

mas sim atuadas, pois elas passam por processos de interpretação, reinterpretação, tradução e 

recriação dentro da escola, por meio das políticas difundidas e atuadas pelos professores. Sendo 

assim, assumimos o contexto da prática como sendo a escola, por entendermos como Ball, 

Maguire e Braun (2016, p. 12) que “[...] as escolas ‘fazem política’, especificamente sobre como 

as políticas tornam-se ‘vivas’ e atuantes (ou não) nas escolas”.   

Entendemos que essas reflexões perpassam pelo espaço de construção social, ora 

comandado pelas inúmeras disputas de significados para a formação do discurso hegemônico 

em volta do currículo. Dentro desse entendimento, Lopes e Macedo (2011, p. 41), afirmam que 

devemos entender o currículo como sendo uma “[...] prática de poder, mas, também uma prática 

de significação, de atribuições de sentidos”. 

Assim, as nuances da política apontada pelos autores Ball, Maguire e Braun (2016) e 

Alice e Macedo (2011) demonstram uma relação existente na escola a partir da atuação de 

professores, tornando-as assim políticas vivas, sendo atribuídos sentidos a seu desempenho, ao 

atuarem no contexto da prática. 

Levando em consideração o discurso de currículo estudado por Lopes e Macedo (2011), 

percebemos o currículo como um espaço de disputas e poder, que traz em seu cerne significados 

para a realidade, com objetivo de reafirmar ou recriar sentido para o desenvolvimento do 

processo educativo no contexto da prática. 

  Para Santos (2016, p. 268), “as práticas políticas são específicas e contextualizadas, 

sendo efetivadas de maneiras diversificadas, a partir da dinâmica de cada escola”. O autor, ao 

trazer que as práticas políticas são específicas, contextualizadas de maneira diversificadas nas 

escolas a partir de dinâmicas próprias, demonstra-nos que cada escola tem sua forma própria 

de atuar, apresentando-se com certa autonomia e excelência a dinâmica de pôr em prática suas 

ações e atividades de forma criativa e diversificada. Assim, entendemos que cada escola e seus 

professores atuam recriando o contexto da prática ressignificando a política oficial. 

 Dessa forma, buscamos adentrar no componente das subjetividades e, com isso, 

perceber como os professores interpretam e atuam as políticas curriculares no contexto da 

escola. Partimos da percepção de que “as escolas são arenas de disputas de diversos projetos, 

convivendo com atores sociais que pensam e agem no mundo a partir de interesses diversos” 

(SANTOS, 2016, p. 272). Então, é nesse contexto de entender a atuação desses professores na 

superação da violência no espaço escolar, que se faz necessário conhecer como a escola realiza 

suas próprias políticas ressignificando conteúdos curricular no contexto da sala de aula.   

Destarte, buscamos 
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Afastar-nos de concepções que pensam política como factível de 

implementação na escola, após ser formulada em alguma instancia estatal. 

Contudo, não desconsideramos o papel do Estado na elaboração de políticas, 

reconhecendo, inclusive, sua força de indução de práticas nas escolas. [...] 

Crendo que as propostas estatais são construídas e (re)elaboradas em vários 

contextos, os quais, na prática docente, são ressignificados pelos sujeitos que 

atuam na escola, a partir de seus saberes/poderes, concepções e apropriação 

do mundo (SANTOS, 2016, p. 268). 

 

Em consonância com Santos (2016), é preciso nos despir das interpretações de que as 

políticas são simplesmente implementadas. Os contextos são ressignificados pelos sujeitos a 

partir da percepção de mundo no contexto escolar. Nesse sentido, entendemos que as políticas 

educacionais são produções de significações curriculares construídas, desenvolvidas e criadas 

em múltiplos, variados e inúmeros contextos. Para Lopes (2005, p. 56), “o hibridismo é a 

mistura de lógicas globais e distantes, sempre recontextualizadas”.  

  Dessa forma, para entendermos esse contexto escolar, é preciso compreendermos que a 

escola “deve ser vista como lócus de lutas pela hegemonia e não como reflexo determinado das 

relações hegemônicas e mais ainda, não como espaços em que a derrota frente a essa relação é 

previamente estabelecida” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 165). 

 Nesse mesmo sentido, Ball, Maguire e Braun (2016, p. 42) afirmam que “o contexto é 

uma força ‘ativa’, não é apenas um pano de fundo com os quais as escolas têm de operar”. 

Assim, compreendemos que o contexto é um fator que delineia a interlocução na atuação de 

política no contexto da prática. “O contexto inicia e ativa processos de políticas e escolhas que 

são continuamente construídos e desenvolvidos, tanto de dentro como de fora, em relação aos 

imperativos e às expectativas de políticas” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 18). 

 

A PESQUISA EM FOCO: conhecendo a escola e os professores participantes da pesquisa 

  

Sob um cenário de pandemia da Covid 19, a pesquisa foi realizada em uma escola de 

ensino médio na cidade de Mossoró/RN, o nosso intento era analisar a partir de relatos dos 

professores como atuam para superar a violência escolar.    No estudo o nome da escola foi 

preservado e passa a atender com o codinome de Escola Centro por se encontrar situada próxima 

a bairros do centro da cidade.    

A escola foi criada através do Programa de Expansão do Ensino Médio (PREMEM), do 

Ministério da Educação e Cultura, em conjunto com o Governo do RN e Secretaria de 

Educação, Cultura e Desportos.   

A escola possui uma estrutura moderada, adequada para cursos de formação profissional 

e laboratórios com equipamentos específicos para cursos4. Seus alunos são provenientes de 

diferentes bairros da cidade como Abolição, Bom Jardim, Santa Delmira e Santo Antônio e de 

outros bairros da zona rural. A maioria dos alunos reside em bairros com alto grau de violência.  

Segundo dados do Observatório da Violência do Rio Grande do Norte - OBVIO5 a cidade de 

Mossoró/RN está entre os municípios que são tratados como polo de violência devido o 

adensamento populacional por possuir mais de 100 mil habitantes em 2019.   

Com relação à escolha dos entrevistados, usamos como critério selecionar docentes que 

trabalhem em seus conteúdos curriculares temáticas e projetos que aproximem da violência 

 
4
 Informação obtida no documento oficial do Projeto Político Pedagógico - PPP. 2019.  A Escola Centro possui os 

cursos de Mecânica, Saúde, Química, Eletrônica, Eletricidade, Construção Civil e Crédito e Finanças.    
5
 Segundo dados obtidos no Observatório da Violência do Rio Grande do Norte- Revista de crimeanálise da Rede 

e Instituto de pesquisa OBVIUM. Instituto Marcos Dionísio de pesquisa- 17 junho de 2020. 
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escolar que visem à superação da violência no contexto escolar.  Conforme contato com a 

instituição de ensino a Escola Centro 03 (três) professores aceitaram participar da pesquisa. 

Vale ressaltar algumas particularidades fundamentais entre estes docentes. Os três professores 

são dois do sexo masculino, têm entre 50 e 55 anos, apresentam entre 14 a 24 anos de 

magistério, são efetivos. Atuam no 1º e 2º ano do ensino médio ambos leciona a disciplina de 

História. A professora tem 48 anos, 8 anos de magistério é efetiva, atua no 1º ano leciona a 

disciplina de Sociologia. As entrevistas foram realizas pela Plataforma Google Meet, de forma 

remota devida o contexto de pandemia da Covid19.    

 

POR UMA ATUAÇÃO CURRICULARIZADA: o que dizem os professores da violência 

na escola 

 

 Nesse ínterim trazemos os dados produzidos empiricamente. Apresentando a fala dos   

professores participantes da pesquisa.   

Os professores ao serem perguntados como atuam para superar a violência na escola 

demonstram formas peculiares e criativas de atuação na superação da violência. Então o 

professor C1 relata: 

 
A minha atuação na superação da violência é procurar mobilizar através do 

diálogo os alunos para que eles tenham na minha disciplina caminhos 

diferenciados, e hoje com essa juventude tão dinâmica tão cheia de vida, que 

tem dificuldade em concentração, que tem dificuldade em esperar, para as 

pessoas hoje em dia principalmente essa nova geração, é uma geração do 

imediato. Eu procuro mobilizar no sentido deles construírem o conhecimento. 

Por isso, desenvolvo projetos que estão ligados a minha disciplina, mas que 

vão ajudar e estimular eles a construir o conhecimento, eu acredito que dessa 

forma eles próprio sendo sujeito da construção do saber, do conhecimento isso 

vai abrir caminhos. É preciso dinamizar as aulas que o professor seja esse 

mediador esse facilitador e construa junto com os alunos. A violência é 

bastante complexa é preciso construir formas de trabalhar a temática   

(Professor C1).    
 

A Professora C2 não diferente do professor C1 relata certa preocupação com a violência 

ela destaca que sua atuação é bem recorrente, apontando a necessidade de atuar até nos 

momentos do intervalo devido ao próprio contexto da violência na escola.  

 
A minha atuação no dia a dia ela é bem presente, se eu pudesse estava 

principalmente na hora do intervalo, pois é no intervalo que a violência 

acontece. Mas, eu procurei montar um grupo de artes principalmente com os 

alunos que estavam precisando, querendo e pedindo, nesse grupo de artes a 

gente desenvolve danças, músicas e pinturas do jeito que eles propõem. Mas, 

o tempo é muito curto e os projetos acabam não tendo continuidade  não se 

concretizam como deveriam ser.  Eu vejo que a minha atuação é geralmente 

no sentido de fazer a liga entre o Projeto Politico Pedagógico do que não é 

conteúdo, mais atitude e nessa atitude a questão na perspectiva da cidadania. 

A profissão é muita de escutar de dialogar.  A violência tem que ser 

desnaturalizada não é natural a violência e a pessoa sujeito da violência tem 

que percebe isso. (Professora C2).  

 

O professor C3 relata que atua dialogando com os alunos 

 
A minha atuação se dá através do diálogo com os alunos. A gente também 

dialoga com os outros professores, perguntando como é tal aluno na sala de 
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aula que é para a gente poder fazer uma análise. Vou pelo diálogo até onde 

posso trabalhar e depois passo a bola para o pedagógico. A gente não faz 100 

por cento porque quem trabalhar com o humano é complicado não é nada fácil. 

Procuro na conversa com os alunos identificar algo que esteja aborrecendo 

eles.  Às vezes você escuta cada depoimento de alunos, ai você pensa, tá ai o 

problema. Você sabe que a escola pública deveria ter psicólogos, e assistentes 

sociais e isso acaba muitas vezes sobrando para o professor, à gente acaba 

suprindo a falta desses profissionais. E nós não temos essa formação.  

(Professor C3).  

 

Foram percebidos através dos relatos dos professores C1, C2 e C3 algumas semelhanças 

com a forma de atuação na superação da violência escolar. Ao destacarem a escuta e o diálogo 

com seus alunos, para Rodrigues (2013) por meio do diálogo que todos nós podemos resolver 

nossos conflitos e situações de crise de maneira criativa e positiva, ampliando o espaço de troca 

e de participação (RODRIGUES, 2013, p.114), compreendemos que o diálogo apresenta formas 

interligadas de construir maneiras de superar a violência no contexto escolar. Como relata os 

professores “procuro mobilizar os meus alunos para que eles tenham caminhos diferenciados” 

(professor C1). “A profissão é muito de escutar os alunos” (professor C2). “Vou pelo diálogo 

até onde posso conversar depois passo bola para o pedagógico” (Professor C3). Percebesse a 

partir das falas o ânimo dos professores em procurarem possiblidades para superar a violência 

escolar.  

 Ao confrontarmos os professores com relação à atuação com projetos curriculares. 

Percebemos que na fala do professor C1 que gosta de trabalhar construindo e desenvolvendo 

com seus alunos projetos que possam estimula-los a pensar e buscar um conhecimento.  

Identificamos certa positividade com relação à construção, ao desenvolvimento e a conclusão 

dos projetos, diferentemente da professora C3 que demonstra a iniciativa de trabalhar com 

projetos mais ressalta que eles não têm uma continuidade eles param devido o tempo de aula 

ser curto. Diante do exposto entendemos que os professores se empenham em sua prática em 

criarem formas de demonstrarem suas atuações no contexto escolar.      

 Outro ponto destacado pela professora C2 é acerca de sua atuação onde assevera que 

atua em sala de aula relacionando com a proposta do Projeto Político Pedagógico, do que são 

conteúdos e atitude relacionando com a construção de cidadania que perpassa pelo PPP. Esse 

relato nos mostra possibilidades do significante cidadania ser uma entrada para discutir a 

superação da violência escolar. Percebe-se que a professora ao referenciar o contexto do 

documento da proposta pedagógica dar sentidos ressignificados a sua atuação no contexto da 

prática, A atuação baseia-se nas premissas relacionadas que as “políticas não lhe dizem 

normalmente o que fazer, elas criam circunstâncias nas quais a gama de opções disponíveis 

para decidir o que fazer é estreitado ou alterado ou metas ou resultados particulares são 

definidos” (BALL; MAGUIRE; BRAUN 2016, p. 19). 

 Esses entendimentos colocados pelos professores vêm reforçar que a partir do diálogo 

com seus alunos o professor pensa formas de recriar suas práticas na superação da violência. 

No seu estudo Silva (2012) aponta algumas formas de atuação no combate à violência como, 

por exemplo, o diálogo, o respeito às diferenças e a interação entre os próprios alunos. A autora 

percebe “O lugar da escola como fonte privilegiada [...] assim possibilita uma atuação ampla 

no campo da prevenção da violência” (SILVA, 2012, p. 92).  Reforçando assim, os relatos das 

entrevistas dos professores C1, C2 e C3 da Escola Centro.  

 Nessa ótica, perceber-se a existência de uma atuação no contexto da prática (escola)  

Lopes e Macedo (2011) é no contexto da prática que a política ela é transformada, recriada, 

interpretada e ressignificada modificando sentidos e significados. A ideia que os professores 

atribuem ao discurso do diálogo é percebida como formas de atuar através do diálogo como 

também uma forma encontrada por eles de superar a violência seja nas atividades como roda 
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de conversa, feiras culturais e grupo de teatro, conforme relatado nas entrevistas fica 

evidenciado que a atuação dos professores na Escola Centro apresenta enfoques significativos 

em suas formas de atuarem ressignificando o sentido no contexto da prática (escola) na 

superação da violência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve como propósito analisar, por meio dos relatos de professores, como as 

políticas curriculares são construídas e ressignificadas no contexto da prática (escola) para 

superação da violência. Afinal como atuam os professores na superação da violência escolar? 

Para chegarmos a esse intento apoia-nos no aporte teórico do Ciclo Contínuo de Política de Ball 

e colaboradores. No decorrer de nossa pesquisa realizada em uma escola pública de ensino 

médio localizada na zona urbana da cidade de Mossoró/RN, cujos depoentes foram professores 

que desenvolvem em seus conteúdos curriculares formas de atuar para superar a violência na 

escola transformando a política oficial.   

Desse modo, é possível considerar que a escola faz suas próprias políticas. Assim, nas 

narrativas apresentadas percebemos que a partir das falas dos professores a política oficial é 

transformada em concepções de sentidos dados através das atividades curricularizadas onde os 

docentes ressignificam suas atuações na superação da violência na escola. Ressaltamos que é 

no contexto da prática que esse processo de criação, recriação e contextualização da política se 

torna possível.  

Ao sobrelevarmos os relatos dos professores acerca de como atuam compreendemos 

que os depoentes apontam percepções de sentidos curricularmente construídos na escola a partir 

da significação dada ao currículo. Por fim as somas de todos os relatos trazem como resultados 

que a atuação dos seus professores na superação da violência reforça que atuam construindo e 

ressignificando novos sentidos a política curricular, transformando assim o contexto da prática 

(escola).   
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RESUMO 

A educação especial inclusiva visa integrar e incluir alunos com necessidades 

educacionais especiais, seja de aprendizado, física ou alguma outra especificidade à 

comunidade escolar. Por esse motivo a importância de formular e implementar 

políticas educacionais que possam contribuir com a melhoria do processo educativo 

dos alunos que necessitam deste atendimento. Considerando isso, este artigo tem 

como objetivo discutir sobre a política de educação especial proposta no Plano 

Nacional de Educação (2014-2024). Para tanto, realizamos uma breve revisão 

bibliográfica da literatura sobre o assunto e uma pesquisa documental do Plano 

Nacional de Educação (2014-2024) referente a meta 4 do plano, que tem como foco 

universalizar o acesso à educação básica para população de quatro a dezessete anos 

com necessidades educacionais especiais, preferencialmente na rede regular de 

ensino. A revisão bibliográfica foi embasada em Amaral (2014), Oliveira e Araújo 

(2014), que falam sobre políticas públicas educacionais; Magalhães e Cardoso (2011) 

e Garcia (2013) que discorrem sobre a educação especial. Além disso, recorremos a 

fontes documentais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

(BRASIL, 1996) e o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014) que traz 

ponderações sobre a política de educação especial. Sendo assim, consideramos a 

relevância da meta 4 do PNE (2014-2024) de seus novos significados para as políticas 

de educação especial, no entanto, esta meta apresenta alguns aspectos desafiadores, 

por exemplo, alcançar 100% das crianças e jovens com necessidades educacionais 

especiais na sala de aula da educação básica até 2024, para isso, é necessário enfrentar 

adversidades e limites na rede educacional brasileira, sendo ainda, um desafio a 

insuficiência de dados para o monitoramento adequado das estratégias da meta 4. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Política Pública; Plano Nacional de Educação; Política de 

Educação Especial. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Especial é definida e respaldada, legalmente, pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN) de nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (BRASIL, 1996). 

Assim, no processo de organização do sistema de educação brasileiro, a educação especial 

necessita de um modelo de atendimento educacional especializado democrático. (GARCIA, 

2013). Diante disto, vem sendo reconhecido em diversas políticas o compromisso dos Governos 

Federal, Estados e Municípios a intenção de assegurar para a população de quatro a dezessete 
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que tem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica, sua permanência e desenvolvimento, assim como ao 

atendimento educacional especializado, sendo este de preferência na rede regular de ensino com 

a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, bem como de 

classes, escolas ou serviços especializados, sendo públicos ou conveniados. 

Dessa maneira, algumas políticas educacionais estão sendo construídas. Dentre as 

políticas públicas que visam superar as dificuldades da educação especial e inclusiva na escola 

pública destaca-se a Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014 que institui o Plano Nacional de 

Educação (2014-2024). Este almeja estabelecer um conjunto de metas e estratégias para a 

educação brasileira durante uma década. Desta forma, é necessário que a União, Estados e 

Municípios ampliem o acesso à escola, melhorarem a qualidade dessa oferta e reduzam as 

desigualdades escolares, para isso, é importante haver uma articulação mediante o regime de 

colaboração entre os entes federativos, visando alcançar as políticas educacionais estabelecidas.  

Vale frisarmos que, a trajetória de construção do PNE (BRASIL, 2014) ocorreu 

mediante um processo de debate com a participação da sociedade civil. Esta teve início no ano 

2010 na Conferência Nacional de Educação (CONAE), com o tema central “Construindo o 

Sistema Nacional Articulado: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação”. 

É importante salientarmos que, esse evento foi um compromisso assumido pelo Ministério de 

Educação na Conferência Nacional da Educação Básica em 2008. 

 O PNE (BRASIL, 2014) é composto por 20 metas, dentre estas destacamos a definição 

da meta 4 que trata sobre a educação especial, na qual visa universalizar para a população de 

quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e também o atendimento educacional 

especializado, destacamos ainda, que este deve ser de preferência na rede regular de ensino e 

deve garantir não somente seu acesso, mas a permanência e desenvolvimento de acordo com 

suas possibilidades. Dessa forma, para o cumprimento dessa meta é necessário a adesão do 

regime de colaboração entre Governo Federal, Estados e Municípios. Assim, cada esfera 

administrativa fica com a missão de elaborar seus planos, metas e estratégias e estas devem 

estar em consonância com a política nacional e também com as especificidades locais.  

Para tanto, este trabalho tem como objetivo discutir sobre a política de educação especial 

proposta no Plano Nacional de Educação (2014-2024), destacando-se reflexões/discussões 

sobre a meta 4 do PNE (2014-2024) pela qual tem o intuito de universalizar o acesso à educação 

básica à população de quatro a dezessete anos com necessidades educacionais especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino.  

Para dialogarmos com a discussão desenvolvida nesta pesquisa, relacionaremos com os 

estudos produzidos no campo das políticas educacionais: Amaral (2014), e Oliveira e Araújo 

(2014); políticas de educação especial em Magalhães e Cardoso (2011), Garcia (2013) e Brasil 

(2014). 

Assim, o trabalho está estruturado da seguinte forma, além do tópico introdutório do 

artigo: no primeiro tópico denominado “Percurso metodológico do estudo”, apresentamos os 

procedimentos utilizados para realizar a pesquisa/estudo; no terceiro tópico “Políticas de 

educação especial: discussões sobre a proposta de educação especial no Plano Nacional de 

Educação (2014-2024)”, expomos algumas discussões sobre as políticas de educação especial. 

Já no quarto tópico, tecemos algumas considerações sobre a pesquisa realizada e por último 

descrevemos as referências utilizadas no artigo/estudo. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido mediante uma breve revisão bibliográfica sobre a temática e 

contou ainda com pesquisa documental. Salientamos que, a revisão bibliográfica do objeto de 
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estudo tem o intuito de colocar o pesquisador em contato direto com a literatura já produzida. 

(LAKATOS; MARCONI, 2007). Para dialogarmos com os dados encontrados na pesquisa, 

utilizamos autores como Garcia (2013), Amaral (2014), Oliveira e Araújo (2014), entre outros. 

A pesquisa documental foi desenvolvida fundamentada na percepção de Gonsalves 

(2007, p. 37): “[...] A noção de documento corresponde a uma informação organizada 

sistematicamente, comunicada de diferentes maneiras (oral, escrita, visual ou gestualmente) e 

registrada em material durável”. 

Já segundo Gil (2002, p. 62-63), a pesquisa documental expõe algumas vantagens por 

ser “fonte rica e estável de dados”, pois não implica altos custos e o contato com os sujeitos da 

pesquisa não é exigido, além disso, possibilita uma leitura explanada das fontes. Com relação 

a pesquisa documental, Pádua (1997, p. 62), ressalta que: 

 
Pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, 

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos 

(não fraudados); tem sido largamente utilizada nas ciências sociais, na 

investigação histórica, a fim de descrever/comparar fatos sociais, 

estabelecendo suas características ou tendências [...]. 

 

Desse modo, a pesquisa documental foi realizada por meio do documento Plano 

Nacional de Educação (2014-2024), referente meta 4 do plano, que tem como foco a educação 

especial e mais especificamente, universalizar para a população de 0 a 17 anos com 

necessidades educacionais especiais o Atendimento Educacional Especializado, cuja a intenção 

é o fortalecimento de um sistema educacional inclusivo e de qualidade. 

Assim, vale destacamos que os dados coletados foram discutidos e analisados com a 

intenção de captar com fidelidade as informações obtidas no PNE (2014-2024) sobre a 

educação especial, buscando os nexos presentes na construção dessa política e em particular na 

meta 4 do plano. 

 

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL: discussões sobre a proposta de educação 

especial no PNE (2014-2024) 

 
  Nas sociedades democráticas, a educação escolar simboliza um direito de toda a 

população, sendo este direto concedido através de leis, inclusive, para as pessoas com 

deficiência ou outra necessidade educacional especial. Dessa forma, significa dizer que o 

sistema escolar deve receber qualquer indivíduo, ou seja, todos os estudantes, 

independentemente de características físicas, bem como cognitivas, comportamentais e 

psicossociais. (MAGALHÃES; CARDOSO, 2011). 

Segundo Oliveira e Araújo (2014, p. 169) “[...] o direito a educação inscrito em lei, é 

condição para as políticas educacionais: seus limites, assim como sua abrangência deverão estar 

previstos no sistema legal do país”. Assim, percebemos que o direito a educação é uma das 

condições para que estas políticas sejam efetivas com qualidade para todos e para isso acontecer 

são necessários mais investimentos e dedicação na educação do país. 

Com a intenção de superar essas desigualdades, que estão presentes não só na educação 

especial, foi instituído o Plano Nacional de Educação (2014-2024) mediante a Lei nº 

13.005/2014 (BRASIL, 2014), é uma política de Estado que delimita diretrizes, assim como 

metas e estratégias para a política educacional nacional no decorrer de uma década. Sendo este 

composto por 20 metas e 254 estratégias. O conjunto de metas do PNE está dividida em quatro: 

no primeiro, faz menção às metas que estão voltadas para o direito a educação básica de 

qualidade para todos; No segundo, estão as metas voltadas para redução das desigualdades 

educacionais, assim como para à valorização da diversidade no país; No terceiro grupo, estão 

as metas que pautam sobre a valorização dos profissionais da educação brasileira e no quarto 
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grupo, as metas voltadas para o atendimento das questões direcionadas ao Ensino Superior 

brasileiro. 

Ressaltamos que, conforme Oliveira e Araújo (2014), o atual PNE (2014-2024) nasceu 

a partir de debates entre vários atores sociais e também do poder público e nele estão traçados 

os objetivos e metas para o ensino brasileiro em todos os níveis da educação, ou seja, desde a 

educação infantil até o ensino superior. 

Sendo assim, diante das proposições presentes no PNE, esta pesquisa foca na política 

de educação especial presente no PNE (2014-2024) e mais especificamente na meta 4 do plano 

que trata sobre: 

 
Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 

ou serviços especializados, públicos ou conveniados. (BRASIL, 2014, p. 55). 

 

  Sendo esta meta do PNE composta por 19 estratégias que visam universalizar e 

melhorar a educação especial para a população de quatro a dezessete anos com necessidades 

educacionais especiais. As estratégias da meta 4 abordam assuntos relevantes sobre a educação 

especial e que podem contribuir para o avanço desse tipo de atendimento aos educandos que 

precisam, como veremos a seguir nos assuntos destacados em cada uma das estratégias desta 

meta do plano.  

A estratégia 4.1 ressalta sobre o financiamento e mais precisamente sobre a extensão de 

dotações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (Fundeb) aos alunos que recebem educação especial.  

Já a estratégia 4.2 trata sobre a promoção, no decorrer do prazo de vigência deste plano, 

da universalização do atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 

0 a 3 anos de idade com necessidades educacionais especiais, observado o que dispõe na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A estratégia 

4.3, fala a respeito da implantação de salas de recursos multifuncionais para apoiar e fortalecer 

a inclusão dos alunos que necessitam de amparo pra sua educação escolar, assim como fomentar 

a formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado.  

Dando continuidade às questões das estratégias da meta, a 4.4, aborda sobre o acesso e 

a garantia do atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar 

e suplementar, a todos alunos, conforme a necessidade identificada de cada estudante. Com 

relação a estratégia 4.5, esta discorre sobre a criação de centros de apoio e pesquisa, articulados 

com instituições e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social e outros, 

para apoiar o trabalho dos professores da educação básica que trabalham com os alunos com 

necessidades educacionais especiais.  

A estratégia 4.6, versa sobre o espaço físico, materiais e transportes, ou seja, sobre 

manter e ampliar programas que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, visando 

garantir o acesso e permanência dos alunos com deficiência, mediante a adequação 

arquitetônica, a oferta de transporte acessível e a disponibilização de material didático próprio 

e de recursos de tecnologia assistiva, destaca ainda que seja assegurado, em todas as etapas, 

níveis e também modalidades de ensino no âmbito escolar a identificação dos educandos com 

altas habilidades e superdotação. 

Já a estratégia 4.7 da meta 4, fala a respeito garantir a oferta de educação bilíngue – na 

Língua Brasileira de Sinais (libras) como primeira língua e na modalidade escrita da língua 
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portuguesa para estudantes surdos e com deficiência auditiva, bem como a adoção do sistema 

Braille de leitura para cegos e surdo-cegos. 

Observamos ainda que, a estratégia 4.8 foca na articulação pedagógica, pois trata sobre 

a garantia da oferta de educação especial inclusiva, bem como sobre promover a articulação 

pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado. A estratégia 4.9, 

discorre a respeito do fortalecimento e acompanhamento e também do monitoramento do acesso 

à escola e ao atendimento educacional especializado, como também da permanência e do 

desenvolvimento escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais beneficiários de 

programas de transferência de renda, juntamente com o combate às situações de discriminação, 

preconceito e violência. 

Verificamos ainda que, a estratégia 4.10 fala sobre fomentar pesquisas voltadas para o 

desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia 

assistiva, visando a promoção do ensino e da aprendizagem, assim como das condições de 

acessibilidade dos alunos com qualquer tipo de necessidades educacionais especiais.  

Averiguamos que as estratégias 4.11 e 4.17, têm o foco em promover parcerias com 

instituições comunitárias, sem fins lucrativos, que sejam conveniadas com o poder público, e 

com o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para auxiliar a formulação de políticas 

públicas que atendam as especificidades educacionais de estudantes com qualquer tipo de 

deficiência que requeiram medidas de atendimento especializado no ensino público. 

A estratégia 4.12 trata sobre a continuidade do atendimento escolar, ou seja, sobre a 

realização da articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas, com o intuito de 

desenvolver modelos de atendimentos direcionados à continuidade do atendimento escolar na 

educação de jovens e adultos com necessidades educacionais especiais e que estejam com idade 

superior à faixa etária de escolarização obrigatória. 

A 4.13 é uma estratégia que versa sobre a ampliação das equipes de profissionais da 

educação para atendimento da demanda do processo de escolarização dos estudantes com 

necessidades especiais, garantindo também a oferta de professores do atendimento educacional 

especializado. A 4.14 aborda sobre a definição no segundo ano de vigência do PNE, indicadores 

de qualidade, assim como de política de avaliação e supervisão para o funcionamento de 

instituições públicas e privadas que oferecem atendimento a alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

A estratégia 4.15 do PNE (2014-2024), fala sobre a relevância de buscar obter 

informações detalhadas sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa de 0 a 17 anos de idade junto a 

órgãos de pesquisa, demografia e estatística. Sendo estes dados essenciais para a perspectiva do 

alcance da meta. Já a estratégia 4.16, tem a intenção de incentivar a inclusão nos cursos de 

licenciatura e nos demais cursos de formação para profissionais da educação, inclusive em nível 

de pós-graduação em educação especial, referenciais teóricos específicos sobre o assunto. 

É por último, as estratégias 4.18 e 4.19 do PNE, discorrem sobre a promoção de 

parcerias com instituições comunitárias, sem fins lucrativos, visando ampliar a oferta de 

formação continuada, assim como a produção de material didático acessível para contribuir 

com os serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, assim como a participação e 

aprendizagem dos alunos com necessidade educacionais especiais matriculados na rede pública 

e também para favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção do sistema 

educacional inclusivo no país. 

Ao realizarmos os estudos sobre a meta 4 do plano, percebemos que uma das principais 

preocupações em relação a ela é a coleta fidedigna de dados sobre esse público para que a 

universalização da educação básica seja alcançada por todos os alunos com necessidades 

educacionais especiais até o ano de 2024. 
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Dessa forma, chama a atenção os desafios e possibilidades que integram as estratégias 

da meta 4 do PNE (2014-2024). Segundo Amaral (2014, p. 303) “A quantificação da meta 4 

exigirá um grande esforço de diagnóstico da população de 4 a 17 anos para se obter quantas 

crianças e jovens nessa faixa etária possuem deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação [...]”. Contudo, é necessário este 

diagnóstico, para propiciar acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado a esta população, o que torna imprevisível o volume de recursos financeiros 

necessários para a realização dessa meta até o ano de 2024. Além disso, essa meta teria que ter 

até 2024, 100% desses jovens atendidos, para que ela possa ser considera atingida totalmente. 

(AMARAL, 2014). 

Destarte, o desafio da inclusão trazido pela meta 4 do PNE, demanda não só 

modificações na estrutura física das escolas, mas também mudanças no padrão e nas formas de 

ensinar. Consideramos ainda que, a efetividade e a qualidade da educação especial também 

podem ser garantidas por meio do regime de colaboração, sendo este reforçado, no Artigo 7 do 

PNE, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar em parceria, 

com o intuito de alcançar as metas e as estratégias traçadas. (BRASIL, 2014).  

Salientamos ainda que, as reflexões sobre a política de educação especial no PNE (2014-

2024) são significativas, pois para a construção do atual documento e especialmente na 

formulação da meta 4 do PNE (BRASIL, 2014), levou-se em consideração as ideias expostas 

em outros documentos voltados para a educação especial. Como exemplo, destacamos a 

Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001, que institui as Diretrizes Nacionais para 

a Educação Especial na Educação Básica, em seu art. 02, discorre sobre o direito a matrícula 

de todos os alunos nas redes de ensino, destaca ainda que, às escolas devem organizar-se para 

atender os alunos com necessidades educacionais especiais e também assegurar as condições 

necessárias para uma educação de qualidade para todos educandos.  

Nesta perspectiva, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008, p. 9), destaca: “Na perspectiva da educação inclusiva, a educação 

especial passa a integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento 

às necessidades educacionais especiais de alunos [...]”. Ao observamos/analisamos os dois 

documentos anteriormente, podemos dizer que a política nacional em vigor direciona o atendimento 

da educação especial para as pessoas com necessidades educacionais especiais, mediante leis e estas 

devem ser cumpridas visando o melhor para estes alunos. 

Neste sentido, o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a 

educação especial e o atendimento educacional especializado, afirma no art. 2º que, é dever da 

educação especial garantir os serviços de apoio especializado com a intenção de eliminar as 

barreiras que possam interromper o processo de escolarização de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e também com altas habilidades ou superdotação. 

Além dos instrumentos de avaliação nacionais, o PNE (2014-2024), sugere que os 

estados e municípios criem seus instrumentos de avaliação e também de monitoramento, 

visando implementar medidas pedagógicas que possam contribuir com a universalização a 

população de 0 a 17 anos com necessidades educacionais especiais. 

Neste sentido, para acompanhar a meta 4 do PNE dois indicadores foram definidos. O 

primeiro (Indicador 4A) que trata sobre o percentual da população de 4 a 17 anos de idade com 

deficiência que frequenta a escola. Ele visa verificar o acesso à educação básica, para isso utiliza 

as informações do Censo Demográfico Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

de 2010. Já O segundo (Indicador 4B) confere o percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 

anos de idade com deficiência, TGD e também altas habilidades ou superdotação que estejam 

em classes comuns do ensino regular da educação básica. Para tanto, ele utiliza os dados do 

Censo da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) e o terceiro (Indicador 4C), investiga o percentual de matrículas na educação 
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básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD, altas habilidades ou 

superdotação que recebem atendimento educacional especializado. Este visa informar se os 

alunos do público-alvo da educação especial estão recebendo atendimento educacional 

especializado, mediante o AEE ou em instituições especializadas (classes especiais) ou em 

escolas que ofertem só educação especial. (BRASIL, 2020). 

Segundo o Censo Demográfico do IBGE, em 2010 estavam fora da escola 14,2% da 

população de 4 a 17 anos, ou seja, 258.928 crianças e adolescentes que não conseguiam ou que 

tinham grande dificuldade para enxergar, ouvir, assim como caminhar ou subir degraus, ou 

ainda que tinham alguma deficiência mental ou intelectual permanente que restringia suas 

atividades no dia a dia. No entanto, é importante destacarmos que o monitoramento integral dos 

objetivos da meta 4 ainda é restrito pelas bases de dados oficiais disponíveis. (BRASIL, 2015). 

No Observatório4 do PNE (2014-2024), não existem dados para o monitoramento da 

meta 4 com precisão. Este desta ainda que, as pesquisas, assim como o Censo Demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não buscaram informações que fossem 

suficientes e que permitissem saber como está a situação da inclusão nas escolas das pessoas 

de 4 a 17 anos com necessidades especiais. Dessa forma, percebemos que isso só demostra mais 

ainda a indiferença histórica persistente sobre o assunto. Entretanto, existem indicadores que 

ajudam a delinear um panorama geral da situação da educação especial, como é o caso dos 

relatórios de monitoramento do PNE. 

Sendo assim, percebemos que o atendimento educacional especializado tem contribuído 

com a educação destes educandos de certa forma, pois, em algumas escolas existem as salas de 

atendimento educacional especializado. No entanto, a realidade ainda tem muito o que ser 

melhorada e para isso é preciso investir mais nesta área e na educação, já que as escolas têm 

recebido cada vez mais um número de alunos com necessidades educacionais especiais. 

Conforme aponta os dados do Censo da educação Básica de 2020, o número de matrículas da 

educação especial de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas 

habilidades em classes comuns ou especiais exclusivas, segundo a etapa de ensino chegou a 1,3 

milhão em 2020, com um aumento de 34,7% em relação a 2016. Sendo que, o maior número 

delas está no ensino fundamental com 69,6% das matrículas da educação especial. Todavia, 

percebemos a ausência de indicadores que permitam acompanhar com mais precisão o 

cumprimento das estratégias da meta 4 do plano. (BRASIL, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Diante do estudo realizado, frisamos que a política de educação especial proposta no 

Plano Nacional de Educação (2014-2024) levou em consideração os estudos e realidades 

educacionais brasileiras e locais. Entretanto, percebemos que a meta 4 do PNE (2014-2024) 

ainda é desafiadora, pois para se alcançar 100% das crianças e jovens com necessidades 

educacionais especiais na sala de aula da educação básica é necessário enfrentar desafios e 

limites na rede educacional brasileira e do próprio território nacional, sendo ainda um desafio 

a insuficiência de dados para o monitoramento adequado das estratégias na meta 4. 

Compreendemos ainda que, na escola não é só o aluno com necessidades educacionais 

especiais que tem dificuldade de aprender. Dessa forma, a escola tem que ter um ensino 

diversificado, para isso é necessário traçar estratégias que possam atender a todos os alunos que 

necessitam de ajuda no âmbito escolar, e que o ingresso dos estudantes nas instituições de 

 
4 O Observatório do PNE é um projeto de advocacy e monitoramento do Plano Nacional de Educação (PNE) que 

tem por objetivo contribuir para que ele se mantenha vivo e cumpra seu papel como agenda norteadora das políticas 

educacionais no país. Foi construído para que você possa encontrar indicadores de monitoramento das 20 metas e 

254 estratégias do Plano. Disponível em: https://www.observatoriodopne.org.br/ Acesso em: 01 Set. 2020. 

https://www.observatoriodopne.org.br/
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ensino não se restrinja a somente sua presença burocrática legal, mas possibilite seu permanecia 

no espaço escolar e garanta seu pleno desenvolvimento de acordo com suas potencialidades.  

Percebemos que, é preciso que ocorra um regime de colaboração entre União, Distrito 

Federal, Governos e Municípios para que essas metas e estratégias possam ser alcançadas. É 

necessário ainda haver uma formação continuada para os docentes e a valorização desses 

profissionais, sendo relevante também haver uma fiscalização para sabemos como estes planos, 

metas e estratégias estão sendo implementadas nas escolas. Para ficamos sabendo o que tem 

sido feito para que as metras e estratégias sejam concretizadas. 

Por fim, enfatizamos que o trabalho traz reflexões sobre o assunto, pois as ponderações 

sobre a política de educação especial expressas no PNE (2014-2024), mostram a preocupação 

em saber como estão sendo pensadas as políticas educacionais voltadas para as pessoas com 

necessidades educacionais especiais. Entretanto, sabemos que a educação no país ainda tem que 

avançar no atendimento de qualidade para todos os alunos das escolas públicas, já que a 

educação é um direito de todos e uma das condições para transformar a realidade e melhorar a 

condições de vidas dos alunos/pessoas. 
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RESUMO 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino da educação 

básica indicada para pessoas que não completaram ou não tiveram acesso à educação 

formal na idade apropriada. O presente trabalho discute a implementação de políticas 

e práticas pedagógicas voltadas para a EJA. Surge durante o componente curricular 

de Concepções e Práticas da Educação de Jovens e Adultos do curso de Pedagogia da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ofertada em ensino remoto. Para isso, 

foi realizado um estudo bibliográfico, bem como análise de documentos do Ministério 

da Educação (MEC) que tratam da Educação de Jovens e Adultos, como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) Lei nº 9.394/1996, dentre outros. Dentre o aporte 

teórico, nos reportamos a autores da área da EJA, tais como: Soares (2011), Freire 

(1979; 2005), Moura (1999). A partir do trabalho foi possível perceber a relevante 

contribuição das ideias de Paulo Freire para as práticas pedagógicas de professores 

para atuar com o público-alvo da Educação de Jovens e Adultos, como também a 

colaboração de estudos atuais sobre o tema em tela. A EJA ainda necessita de superar 

alguns desafios, dentre eles, quanto ao ensino, para torná-lo mais próximo a realidade 

dos sujeitos, como também sobre as possibilidades de colaboração com a qualidade 

na aprendizagem dessas pessoas jovens e adultas, para que elas possam ter acesso aos 

diversos espaços sociais, a uma formação cidadã e inclusiva.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos; Práticas pedagógicas; Paulo 

Freire; Ensino Remoto. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino da Educação Básica 

indicada para pessoas que não completaram ou não tiveram acesso à educação formal na idade 

apropriada.  

Nesse sentido, a EJA apresenta suas especificidades com relação ao ensino e 

aprendizagem indicada às pessoas que fazem parte de seu público-alvo, devendo atender assim 

as necessidades educacionais desses educandos. A EJA tem como objetivo tentar minimizar ou 

corrigir algumas questões sociais como exploração ou abusos devido ao não acesso à educação.  

O presente trabalho discute a implementação de políticas e práticas pedagógicas 

voltadas para a Educação de Jovens e Adultos na qual buscamos conhecer as contribuições e a 

influência do pensamento de Paulo Freire para a EJA. 

As inquietações e investigação surgiu durante as discussões e pesquisas realizadas no 

componente curricular de Concepções e Práticas da Educação de Jovens e Adultos do curso de 
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Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ofertada em ensino remoto 

emergencial. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho se constitui em uma abordagem qualitativa para o qual foi elaborado e 

embasado em sua totalidade por pesquisa bibliográfica onde se buscou realizar a leitura e 

comprrendeu dos conceitos estudados. 

De acordo com Cervo e Bervian (2002, p.66), “A pesquisa bibliográfica é meio de 

formação por excelência e constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos 

quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema”. Dessa forma, a pesquisa 

bibliográfica foi um meio adequado para ampliar nossos conhecimentos sobre o assunto 

abordado em questão.  

Nesse sentido, foi realizado um estudo bibliográfico, bem como análise de documentos 

do Ministério da Educação (MEC) que tratam da Educação de Jovens e Adultos, como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2000) a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Lei nº 9.394/1996, dentre outros. Dentre o 

aporte teórico, nos reportamos a autores da área da EJA, tais como: Soares (2006; 2011), Freire 

(1979; 2005), Moura (1999). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Conforme a LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

é considerada como uma modalidade de Ensino da Educação Básica.  

Dessa forma, a EJA considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias 

e se pautará pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e 

contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo 

pedagógico próprio. (BRASIL, 2000) 

Nessa direção, ao observar a trajetória da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, bem 

antes de tornar-se uma modalidade de ensino, percebemos que ela teve como principal marco 

as contribuições trazidas por Paulo Freire e seu legado. Suas ideias presentes em seus livros e 

resultantes de suas experiências até hoje exercem bastante influência no contexto educacional. 

Sobretudo, ao propor uma prática de ensino e aprendizagem que considere os contextos dos 

estudantes envolvidos nos processos de aprendizagem e também práticas que promovam a 

autonomia e a liberdação. 

O seu método de alfabetização é um dos seus principais legados, apresentando sugestões 

para as práticas pedagógicas consideradas por ele como mais adequada ao contexto dos 

educandos da educação de jovens e adultos.  

Uma das indicações do método Paulo Freire é o uso de palavras ou temas geradores, 

que se dava a partir do conhecimento e uso de palavras do cotidiano dos educandos, que 

chamava como fase ou etapa de realização de um levantamento do universo vocabular a ser 

utilizado no processo de ensino e alfabetização. (FREIRE, 1979) 

 
Uma pesquisa inicial feita nas áreas que vão ser trabalhadas nos oferece as 

palavras geradoras, que nunca devem sair de nossa biblioteca. Elas são 

constituídas pelos vocábulos mais carregados de certa emoção, pelas palavras 

típicas do povo. Trata-se de vocábulos ligados à sua experiência existencial, 

da qual a experiência profissional faz parte. (FREIRE, 1979, p. 73)  
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Ainda hoje percebemos a necessidade de utilização do método de Paulo Freire nos 

modos de alfabetizar e educar os jovens e os adultos, especialmente aqueles que são da classe 

trabalhadora, que precisa ter as suas especificidades atendidas e contextualizadas.  

Ainda com relação ao método e a aplicabilidade ou aproximação do proposto por Freire 

é indicado como necessário: “a) Num método ativo, dialogo, critico e criticista. b) Na 

modificação do conteúdo programático da educação. c) No uso de técnicas, como a de redução 

e a codificação. Somente um método ativo, dialogal e participante poderia fazê-lo.” (FREIRE, 

1979, p. 68) 

Com relação às etapas do método seriam as seguintes: levantamento do universo 

vocabular, seleção de palavras geradoras, criação de situações sociológicas, uso de fichas 

auxiliares e o momento da ampliação. (FREIRE, 1979) 

Também e destacado a importância de entender a alfabetização como ato criador, bem 

como sobre a necessidade de formação para os educadores e coordenadores/supervisores.  

Ser educador da EJA é um grande desafio, pois é um contexto bastante diverso de 

situações que o educador precisa manejar para tornar a educação significativa para acada um 

dos educandos. 

Freire foi um educador brasileiro de referência e reconhecimento internacional, 

conhecido principalmente por seu método de alfabetização de adultos e ideias de rupturas e 

mudanças do modelo tradicional e bancário de ensino. Paulo Freire (1921-1997) foi um 

educador, escritor e filósofo pernambucano. Inicialmente teve formação em Direito, porém 

desistiu da advocacia e atuou durante o início de sua carreira como professor. (PORFíRIO, 

2021) 

Freire apresenta como objetivo maior da educação, em seu método, a conscientização 

do aluno, sobretudo aqueles de população desfavorecida e oprimida. A educação freiriana é 

direcionada a conscientização para superar o analfabetismo político e, ao mesmo tempo, para 

que o educando possa ler o seu mundo com base em sua experiência, sua cultura e sua história. 

Uma de suas afirmações era justamente que a leitura de mundo vinha antes da leitura da palavra. 

(FREIRE, 2005) Mostrando assim a importância da compreensão e conscientização. 

Dessa forma, podemos perceber as contribuições das ideias de Paulo Freire para as 

práticas pedagógicas de docentes que almejam ensinar na Educação de Jovens e Adultos, seja 

em instituições escolares ou não escolares, como em escolas, projetos sociais, dentre outros. 

A partir da pesquisa foi possível perceber e realizar uma reflexão sobre essas ideias de 

ensino e aprendizagem para a prática de professores da EJA, bem como constatar os desafios 

do contexto da prática para a operacionalização do método Paulo Freire e de várias de suas 

ideias. Os professores precisam cada vez mais tornar as aulas e atividades realizadas o mais 

próximo do cotidiano de seus estudantes, como propunha Freire. 

 
A alfabetização é mais que o simples domínio mecânico de técnicas para 

escrever e ler. Com efeito ela é o domínio de técnicas em termos conscientes. 

É entender o que se lê e escrever o que se entende. [...] mas uma atitude de 

criação e recriação. (FREIRE, 1979, p. 72) 

 

Assim, podemos constatar uma maneira de ensinar e aprender de forma consciente e 

que é entendida como um processo de criação e recriação, tornando o estudante participante e 

protagonista nesse processo de construção do conhecimento. 

Destarte, é considerado como sendo muito pertinente adotar ou desenvolver um fazer 

semelhante à metodologia freiriana no processo de ensino-aprendizagem da Educação de 

Jovens e Adultos. 

Com relação ao método Paulo Freire, Moura (1999) afirma que: “[...] foi possível 

desenvolver o seu método tendo como ponto de partida a realidade dos sujeitos e tendo como 

caminho a conscientização e a intervenção no sentido de transformação da realidade.” A seguir 
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apresentamos uma figura que representa a síntese com palavras centrais da teoria e método de 

Paulo Freire. 

 

Figura 1: Síntese da teoria e método de Paulo Freire. 

 
Fonte: Elaboração das autoras a partir das leituras. 

 

 

Neste sentido, podemos perceber que Freire evidencia sobre a importância de se pensar 

em uma educação capaz de reconhecer o meio no qual o educando está inserido e agir 

metodologicamente com base nele e em sua realidade, pois somente dessa maneira a educação 

faria sentido para aquele que está sendo alfabetizado. 

 Paulo Freire visa em suas obras à libertação do educando, e dá um novo significado a 

relação entre professor e aluno. O professor, para Freire tem o papel de instigar a curiosidade 

do aluno, indagar sua realidade, problematizar, transformando esse processo em reflexão para 

compreender os processos educativos, dentro da sua cultura, espaço e vivências. 

 Na obra Educação e Mudança (1979) objetiva conscientizar a sociedade sobre o papel 

da educação. Freire faz uma análise, a respeito do homem, e do compromisso do profissional. 

Segundo o autor, somente a partir do homem e através da reflexão e ação tem a capacidade de 

produzir, refletir e transformar a si e a sua realidade. Para ele, não se pode haver reflexão e 

atuação sem que o homem se aproxime da sua realidade verdadeira e concreta. 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil, com o passar dos tempos, veio conquistando 

seu lugar e ganhando, em partes, uma maior relevância dentro das políticas educacionais. Houve 

uma gama de ideologias e metodologias adotadas nesta modalidade de ensino, porém até hoje 

a mais significativa continua sendo a do teórico Paulo Freire. 

Compreendemos que a EJA é um direito importante e valioso, e a partir dela o cidadão 

pode conviver com os aspectos básicos dentro da sociedade a qual está inserido, aspectos esses 

como desde ler livros, a compreender cartazes e placas, preencher formulários, ler bula ou 

manual de instruções, além de participar mais ativamente na sociedade de uma forma geral, 

especialemente no que se refere a processos decisórios, participando destes de forma 

consciente. 

Em relação à educação defendida por Freire, constata-se que  ainda é um desafio para a 

sociedade, pois tem como finalidade principal formar cidadãos em sua totalidade dentro da sua 

realidade. A educação freiriana de qualidade tem uma conduta ligada ao processo de mudança 

social de visão e perspectiva, sendo que não é provável que se realizem mudanças sem um 
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compromisso e investimento direto dos profissionais envolvidos e na sociedade a qual o 

educando está inserido. 

É importante ressaltar que, para Freire (1979), quanto mais conscientemente faça a sua 

história, tanto mais o povo perceberá, com lucidez, as dificuldades que tem a enfrentar, no 

domínio econômico, social e cultural, no processo permanente da sua libertação.  

Portanto, ainda há muito que avançar no que se refere à educação no Brasil, como 

também com relação à Educação de Jovens e Adultos, é um processo árduo, sobretudo para 

jovens e adultos, que requer por isso um investindo em formação continuada e na valorização 

dos profissionais envolvidos nesta área de ensino.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do trabalho foi possível perceber a relevante contribuição das ideias de Paulo 

Freire para as práticas pedagógicas de professores para atuar com o público-alvo da Educação 

de Jovens e Adultos, como também a colaboração de estudos atuais sobre o tema em tela. A 

EJA ainda necessita de superar alguns desafios, dentre eles, quanto ao ensino, para torná-lo 

mais próximo a realidade dos sujeitos, como também sobre as possibilidades de colaboração 

com a qualidade na aprendizagem dessas pessoas jovens e adultas, para que elas possam ter 

acesso aos diversos espaços sociais, a uma formação cidadã e inclusiva. 
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RESUMO 

Partindo da seguinte pergunta, “Como as avaliações em larga escala influenciam a 

produção das políticas curriculares?”, o estudo aqui proposto busca compreender as 

influências dos processos de avaliação em larga escala na produção das políticas 

curriculares nos últimos anos.  Trata-se de um recorte do trabalho monográfico 

intitulado “Influência das avaliações em larga escala na produção de políticas 

educacionais: um estudo sobre as políticas curriculares do município de 

Mossoró/RN”, apresentado como requerimento de graduação em Licenciatura em 

Pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Além disso, possui 

caráter qualitativo, bibliográfico e é caracterizada como “estado da arte”, para 

mapeamento e análise dos textos produzidos no âmbito da Scientific Electronic 

Library Online (Scielo) que discorrem sobre a problemática aqui exposta para 

compreensão da maneira pela qual os processos de avaliação são trabalhados em 

produções científicas. Para a leitura, mapeamento e análise dos textos que constituem 

o material empírico da pesquisa, bem como para a compreensão e alcance do objetivo 

central do estudo, toma-se como referência os estudos de AVELAR (2016); LOPES 

e MACEDO (2011); FISCHER (2003); WERLE (2009); apoiando-se no ciclo de 

políticas apresentado por Ball e Bowe, assumindo um entendimento de política como 

texto e discurso, produzida em diferentes contextos. Diante disso, foi possível 

compreender as repercussões e articulações dos alinhamentos discursivos presentes 

nos textos das políticas analisadas com uma narrativa mercadológica, gerencialista e 

performática de pensar educação, a partir do estabelecimento de metas a serem 

alcançadas, padrões quantitativos de qualidade, ranqueamento de escolas e 

culpabilização dos sujeitos que compõem a prática docente.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; Políticas Curriculares; Qualidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Voltar o olhar para o processo político de construção do currículo e o diálogo tecido 

durante esse processo é compreender a trajetória entre as demandas que se vergam sobre a 

educação, iniciando-se em um discurso acerca da tão falada qualidade educacional, 

influenciando a produção do currículo, dos parâmetros tidos como necessários para o alcance 

dessa qualidade. No cenário nacional tal discurso vem diretamente conectado a uma 

reformulação curricular, que visa o alcance tais melhorias e criando, assim, demandas 

formativas produzidas a partir de processos avaliativos, justificando tais processos políticos que 

permitem e realinham os significantes em busca de uma promessa de qualidade educacional, 

demandas que regulam e limitam os sentidos da prática pedagógica. 

A criação de tais mecanismos para alcance do que se coloca como qualidade gera não 

só demandas na formação de professores e, como consequência, a pauta de uniformização dos 

processos e sistemas educativos, ligando a melhoria na qualidade educacional a mudanças que 

vão de encontro não só ao cotidiano escolar, mas também, a formação de professores, e essas 
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mudanças acabam sendo qualificadas através de processos externos de avaliação, sem uma 

análise aprofundada dos termos e de seu impacto e suas interações com as desigualdades já 

existentes. 

Segundo Garcia (2015, p.23) os documentos oficiais exaltam o professor como um 

produtor do currículo e um articulador cultural, mas, as “enunciações e proposições de outras 

políticas educacionais que instituem ordenamentos para o trabalho docente e os currículos na 

educação básica, esvazia-se de sentido esse dito” quando os textos trazem a autonomia e a 

participação dos professores ao tempo que o caráter de regulação e controle sobre o currículo 

na formação de professores é crescente. 

Partindo desse entendimento, o estudo aqui apresentado tem como objetivo 

compreender, a partir da análise de textos encontrados na Scientific Electronic Library Online 

(Scielo) produzidos no período entre 2009 a 2019, compreender as influências dos processos 

de avaliação em larga escala na produção das políticas curriculares nos últimos anos. Diante 

disso, se constitui como um “estado da arte”, também chamado estado do conhecimento que 

segundo Ferreira (2002, p.258) são reconhecidos por “realizarem uma metodologia de caráter 

inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca 

investigar”, movido pela necessidade de analisar profunda e detalhadamente as investigações 

feitas sobre determinado tema dentro das produções científicas. 

Assim, estado da arte, refere-se à pesquisa de caráter bibliográfico, com o desafio de 

mapear, catalogar e discutir estudos que podem ser desenvolvidos em distintas áreas do saber, 

almejando responder que aspectos e/ou enfoques têm sido produzidos acerca da temática. Ainda 

se caracteriza por utilizar metodologia com perspectivas descritiva e inventariante da produção 

científica levantada, sendo realizada à luz de categorias definidas a partir dos conteúdos 

caracterizadores nos trabalhos como um todo e particularmente em cada um (FERREIRA, 

2002).  

O estudo se divide, além deste processo de introdução, em três sessões. Sendo a primeira 

reservada para a apresentação e tabulação dos textos selecionados na Scientific Electronic 

Library Online (Scielo), além da explicitação do processo de busca e seleção dos textos 

atinentes ao objetivo principal; a segunda sessão para discussão dos textos, chegando assim até 

a terceira sessão na qual são esboçadas algumas considerações a respeito da pesquisa realizada. 

 

PESQUISA E MAPEAMENTO DOS TEXTOS PRODUZIDOS NO ÂMBITO DA 

SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE (SCIELO) SOBRE AVALIAÇÕES 

EM LARGA ESCALA NO PERÍODO DE 2009 A 2019 

 

Na primeira sessão desse estudo, propomos apresentar o desenvolvimento de uma 

pesquisa, denominada “estado da arte” que, segundo Ferreira (2002), são definidas por seu 

caráter bibliográfico com objetivo de mapear e discutir diferentes aspectos e dimensões de uma 

temática em diferentes épocas e lugares, a partir das produções e estudos dispostos na Scientific 

Electronic Library Online (Scielo) no período entre os anos de 2009 a 2019. 

Diante disso, buscamos compreender, a partir do mapeamento e análise dos textos 

encontrados, como as avaliações em larga escala, suas influências e os resultados atribuídos a 

elas estão sendo discutidos nas produções de estudos nos últimos dez anos, utilizando a Scielo 

como lócus dessa parte do trabalho. 

Para o início de nossa pesquisa, estabelecemos como objetivo de busca os artigos 

disponibilizados no âmbito da Scientific Electronic Library Online (Scielo), nos anos entre 

2009 a 2019 que discorrem sobre as avaliações em larga escala na educação para, assim, discutir 

as consequências e influências de tais processos avaliativos na produção das políticas 

curriculares nos últimos 10 anos. Partimos para a busca utilizando o termo avaliação, mas 

notamos que o uso somente desse termo trouxe resultados múltiplos e ainda distantes do tema 
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procurado para leitura e análise. A partir desses resultados, muda-se o termo de procura, 

utilizando “avaliações em larga escala” juntamente aos filtros de pesquisa disponibilizados pela 

plataforma, sendo estes: Ciências Humanas, Educação e pesquisa educacional, entre os anos de 

2009 a 2019 no idioma Português.  

Como resultado dessa busca, foram encontrados cinquenta e quatro artigos, organizados 

em 4 páginas da plataforma. A partir desses resultados realizou-se um processo de triagem e 

separação dos trabalhos que serviram como bojo referencial desta pesquisa. Para tal, 

procedemos a leitura dos títulos, resumos, introduções e palavras-chaves para refinar quais 

dessas produções melhor dialogavam com o objetivo da pesquisa. Após a leitura e análise, 

foram encontrados onze textos que discutiam sobre o objeto de pesquisa e problemática deste 

estudo. 

Posteriormente à pesquisa e seleção dos textos, conforme mencionado, partimos para a 

leitura de cada texto na íntegra, atentando para as considerações que tais textos traziam em 

relação aos alinhamentos produzidos pelos processos de avaliações em larga escala e as 

políticas educacionais que se sucederam nos últimos dez anos. A priori, realizamos a listagem 

dos textos a partir do ano em que foram publicados na plataforma, o que nos levou a constatar 

que, na Scientific Electronic Library Online (Scielo), os textos encontrados foram publicados 

entre os anos de 2012 a 2019, sem nenhum achado, dentro do espaço produzidos pela Scielo, 

antes do período de 2012.  

Todavia, quatro dentre os onze estudos encontrados dialogam e/ou tem como base de 

discussão os textos produzidos através de sistemas avaliativos anteriores ao seu ano de 

publicação, e seus perfilamentos com as políticas curriculares produzidas no mesmo período, 

tal como o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, fundado em meados dos anos de 

1990, a Prova Brasil de 2005 e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb, em 

2007. Tais políticas são apontadas, pelos autores, na maioria dos textos como o ponto de partida 

para o desenvolvimento do que se apresenta como cultura da performatividade dentro das 

políticas educacionais e/ou curriculares nos últimos anos que, segundo Coelho (2008),  estão 

alinhadas e se evidenciam em discursos de ineficácia do sistema de educação brasileiro, 

designando a alunos, professores e comunidade escolar os encargos por resultados 

insatisfatórios nos processos de avaliação, trazendo esse monitoramento como uma ferramenta 

útil para superação do que se coloca como crise de eficiência e produtividade.  

Após a separação dos textos, tornou-se necessário dividi-los em eixos de estudo, tendo 

em conta o recorte temático e em como os autores abordam as avaliações em diferentes 

aspectos, sendo estes: 1) O estudo das avaliações em larga escala utilizando-se da composição 

dos textos de sistemas para aferição de qualidade, tais como Saeb, Ideb, e ANA - ( 4 artigos); 

2) Influência e/ou apropriação dos resultados das avaliações em larga escala nas políticas 

curriculares - (3 artigos); 3) Debates em torno da noção de qualidade presentes nos discursos 

das avaliações - (2 artigos); 4) Sistematização do debate sobre os sistemas avaliativos em larga 

escala - (2 artigos). 

 

Primeiro recorte: o estudo das avaliações em larga escala utilizando-se da composição dos 

textos de sistemas para aferição de qualidade, tais como SAEB, IDEB, ANA e etc 

 

Neste primeiro recorte, apresentamos os estudos que, valendo-se dos textos e discursos 

presentes nos textos de processos avaliativos - tais como Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Avaliação Nacional 

de Alfabetização (ANA) discutem a criação e consolidação dessas avaliações externas no 

território nacional, os influenciadores externos que entendem os resultados desse processo 

como uma forma inquestionável de aferir qualidade. Os estudos são apresentados na tabela 

abaixo: 
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Autores Ano da 

publicação 

Título 

ALMEIDA, Luana 

Costa; DALBEN, 

Adilson; FREITAS, 

Luiz Carlos de. 

2013 O Ideb: limites e ilusões de uma política educacional 

DICKEL, Adriana. 2016 A avaliação nacional da alfabetização no contexto do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica e do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa: responsabilização e controle. 

LIMA, Iana Gomes 

de;  

 

GANDIN, Luís 

Armando 

2019 O Contexto da consolidação das avaliações em larga escala no 

cenário brasileiro. 

BONAMINO, 

Alicia; SOUSA, 

Sandra Zákia. 

2012 Três gerações de avaliação da educação básica no Brasil: 

interfaces com o currículo da/na escola. 

Fonte: dados das autoras (2021) 

 

ALMEIDA, DALBEN E FREITAS (2013), por exemplo, trazem como escopo de sua 

pesquisa a utilização do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb, como um 

sintetizador de qualidade educacional mediante a um conceito de eficácia no cotidiano escolar. 

Para tanto, os autores utilizam-se dos dados do Projeto Geres que discutem os resultados de 

processos de avaliação apontando suas limitações enquanto tradutores do cotidiano escolar já 

que, segundo os autores, o Ideb não reflete a realidade da escola dado a sua correlação com 

processos padronizados tais como o Saeb e a Prova Brasil. 

DICKEL (2016) discute a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) em meio às 

discussões e/ou tensões que surgem em face ao que a autora traz como “dupla face” da ANA 

visto que ela está inserida como componente do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) e como uma das ações do Plano Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). 

Trazendo como base três modalidades de responsabilização, a mais branda que “diz respeito à 

conformação de suas condutas aos estatutos e regulamentos próprios da profissão docente 

diante de resultados produzidos pela escola”, a segunda que se baseia na adesão dos professores 

às normas impostas por processos de avaliação e, por último, a terceira que é baseada nos 

resultados obtidos pela escola como parâmetro para definir a aprendizagem do aluno. 

LIMA e GANDIN (2019) têm como objetivo central de seu estudo analisar como as 

avaliações em larga escala tem se consolidado no Brasil em consonância com o cenário global. 

Utilizando os conceitos de hegemonia trazidos por Stuart Hall e Michael Apple, entrevistas com 

formuladores de políticas e análise de documentos oficiais que tratam desses processos os 

autores discorrem sobre como discursos hegemônicos ligados a modelos internacionais que 

fomentam a importância das avaliações em larga escala para aferição de qualidade ajudaram na 

consolidação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Por último, BONAMINO e SOUZA (2012) expõem uma análise de três gerações de 

avaliação em larga escala. Sendo a primeira a avaliação diagnóstica que não atribui 

consequências diretas a escola e ao currículo escolar, a segunda que integra o tipo de 

responsabilização mais branda que se limita a criação de metas sem bonificações ou prêmios 
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que dependem do alcance dessas metas e a terceira de “responsabilização sólida” que, diferente 

da segunda geração, traça metas e bonifica quem as alcança. 

 

Segundo recorte: influência dos resultados das avaliações em larga escala nas políticas 

curriculares 

 

Autores Ano da 

publicação 

Título 

FREITAS, Luiz 

Carlos de. 

2014 Os reformadores empresariais da educação e a disputa pelo 

controle do processo pedagógico na escola. 

ROSISTOLATO, 

Rodrigo; 

PRADO, Ana 

Pires do; 

MARTINS, 

Leane Rodrigues. 

2018 A “realidade” de cada escola e a recepção de políticas 

educacionais. 

WERLE, Flávia 

Obino Corrêa.  

2011 Políticas de avaliação em larga escala na educação básica: do 

controle de resultados à intervenção nos processos de 

operacionalização do ensino 

Fonte: dados das autoras (2021) 

 

FREITAS (2014) divide o trabalho pedagógico em dois núcleos distintos: 

objetivos/avaliação e conteúdos/métodos, separando-os para, assim, entender os alinhamentos 

que se constroem entre os reformadores e formuladores de políticas educacionais e os processos 

que avaliação que retiram o caráter formativo dos sistemas de ensino e do currículo dentro das 

escolas, dando um caráter conteudista as práticas pedagógicas. Citando como exemplo disto o 

papel concedido aos processos avaliativos dentro da Base Nacional Comum Curricular em 

vigência. 

Apresentando uma análise das leituras, interpretações e reinterpretações das políticas 

curriculares nos municípios ROSISTOLATO, PRADO e MARTINS (2018), com foco a Prova 

Brasil, os autores discorrem sobre a não compreensão da Prova Brasil por parte dos gestores. 

Nessa direção aponta que gestores e sindicalistas entendem as avaliações como necessárias, 

mas, ao mesmo tempo, criticam os processos avaliativos por serem padronizados e não 

atenderem a realidade da escola, ao mesmo que influencia diretamente em seu cotidiano. 

Por último, WERLE (2011)  expõe um apanhado dos processos de avaliação que operam 

e influenciam o processo de ensino aprendizagem desde a Educação Básica até o Ensino 

Superior. De acordo com o autor esses processos são reforçados a partir de discursos 

pragmáticos de eficiência, padronização e “valorização da transparência”, mediante a 

divulgação dos resultados de tais avaliações. Desse modo, considera que estratégias 

gerencialistas voltadas para a obtenção de resultados  influenciam no currículo de múltiplas 

esferas educacionais. 

 

Terceiro recorte: debates em torno da noção de qualidade presentes nos discursos tecidos 

a partir das avaliações em larga escala 

 

Segundo GUSMAO (2013) a noção de qualidade atualmente difundida está diretamente 

vinculada aos resultados obtidos em avaliações em larga escala, posicionando as escolas em 

rankings e apresentando-as socialmente como escolas de qualidade ou não, atrelando o que é 
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chamado de sucesso educacional a uma cultura performativa. Dito isto, o recorte aqui 

apresentado separa quais concepções de qualidade estão sendo apresentadas nas escolas a partir 

dos processos avaliativos, como essas noções são construídas e quais suas influências no 

processo educacional e de gestão da escola. 

 

Autores Ano da 

publicação 

Título 

SOUSA, 

Sandra Zákia 

2014 Concepções de qualidade da educação básica forjadas por meio de 

avaliações em larga escala 

GUSMAO, 

Joana Buarque 

de. 

2013 A construção da noção de qualidade da educação.  

Fonte: dados das autoras (2021) 

 

SOUSA (2014) parte da concepção de que os processos de avaliação em larga escala 

estão diretamente ligados a um conceito qualidade pré-definido para, assim, discutir e 

apresentar qual conceito de qualidade vem sendo usado como parâmetro dentro das avaliações 

em larga escala no Brasil. Com isso, a autora argumenta que o que se tem como qualidade nos 

discursos produzidos está diretamente ligado aos resultados obtidos pelos alunos em avaliações. 

A suposição que o papel da escola é cumprido de acordo com o sucesso em tais processos ou 

não e, também, a tomada do fluxo escolar como um indicador de qualidade nas escolas. Os 

processos de avaliação, segundo a autora, servem como mediadores para o deslocamento de 

subsídios financeiros e de recursos para as escolas que apresentam bons resultados, admitindo 

a seletividade e a exclusão como inerentes à dinâmica escolar e social. 

Já GUSMAO (2013) aponta cinco noções de qualidade em seu texto, baseadas nas 

principais literaturas que abarcam e discorrem sobre o tema “qualidade educacional”, separando 

em cinco recortes do que se é posto como qualidade nos textos das políticas nos últimos anos. 

Sendo o primeiro sentido, atinente ao processo de expansão da escolarização e o direito dela a 

todos; a segunda noção do que é qualidade destacada pela autora está diretamente relacionada 

ao alcance de resultados satisfatórios nos processos de avaliação em larga escala, sendo esta 

apontada como a difundida socialmente através das mídias. Já a terceira noção de qualidade 

estaria diretamente alinhada com uma perspectiva economicista que atende a exclusão e 

desigualdade educacional. A quarta noção de qualidade, apresentada, se vincula diretamente 

com a diversidade social, a pluralidade cultural e de ideias, partindo do princípio de que, assim, 

a educação poderia tornar-se verdadeiramente “para todos”. O quinto recorte de noção de 

qualidade é esboçado como resultado da discussão sobre o que é qualidade e como alcançá-la, 

criando um local para discussão dos processos educacionais vigentes e em como eles carecem 

de reestruturação. 

 

Quarto recorte: sistematização do debate sobre avaliações em larga escala 

 

No quarto e último recorte, selecionamos os textos que discutem os processos de 

avaliação e suas influências no processo educacional por intermédio da sistematização de 

debates, discursos, estudo e textos produzidos a partir das críticas e ponderações sobre a 

temática. 

 

Autores Ano da 

publicação 

Título 
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MARTINS, Angela 

Maria; SOUSA, 

Sandra Zákia. 

2012 A produção científica sobre avaliação educacional e gestão 

de sistemas e de escolas: o campo da questão entre 2000 e 

2008  

BAUER, Adriana; 

ALAVARSE, Ocimar 

Munhoz; OLIVEIRA, 

Romualdo Portela de.  

2015 Avaliações em larga escala: uma sistematização do debate 

Fonte: dados das autoras (2021) 

 

MARTINS e SOUSA (2012)  analisam as relações que se desdobram para a gestão 

educacional a partir dos resultados obtidos pelos processos de avaliação em larga escala, 

tomando como corpus de análise as teses e dissertações produzidos no espaço da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em artigos de periódicos e anais da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) e da Associação 

Nacional de Política e Administração da Educação (Anpae) no período 2000 a 2008. Dividindo 

o texto em quatro eixos de pesquisa, as autoras buscam responder quais contribuições os 

discursos produzidos pelos resultados obtidos em processos avaliativos em larga escala têm 

para a gestão da escola e dos sistemas educacionais que trabalham em conjuntura com conceitos 

de qualidade. 

A influência das avaliações em larga escala nas políticas curriculares, nas produções 

acadêmicas e nas discussões em torno de ranking, metas e a competição entre escolas são 

abordadas por BAUER, ALAVARSE e OLIVEIRA (2015) para questionar a utilidade das 

avaliações dentro da educação, tendo como objetivo apresentar e sistematizar os argumentos 

contrários e favoráveis às avaliações em larga escala dentro do contexto educacional. O texto 

discute que as avaliações não podem ser vistas como instrumentos inquestionáveis de aferir 

qualidade, pois, há riscos de alimentar um sistema que gera exclusão de alunos e escolas 

mediante à resultados. Ainda, os autores apontam que, apesar das críticas em relação a estes 

processos, as avaliações em larga escala ainda têm potencial para “produzir avanços no 

conhecimento” desde que sejam reformuladas e aplicadas de maneira diferente.  

 

DISCURSOS PRODUZIDOS PELOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO EM LARGA 

ESCALA: performatividade, gerencialismo e sistemas de responsabilização 

 Atualmente, as avaliações em larga escala vêm sendo utilizadas como um meio para 

aferir qualidade aos processos educativos, introduzindo metas que estruturam o contexto escolar 

visando o alcance de uma boa colocação nos chamados índices de qualidade. Com efeito, 

apresentam-se com modelos prontos para serem seguidos e metas para alcance das escolas as 

quais elas são direcionadas, alterando todo o cotidiano escolar em busca de melhores colocações 

e superação do que se põe como crise na educação. 

Os discursos sobre avaliações do sistema de ensino surgem como uma forma de melhor 

administrar o setor educacional pautados em conceitos de efetividade, qualidade e eficiência, 

tomando força a partir dos moldes neoliberais que se seguem no fim dos anos  80 do século 

passado, conectando os processos educacionais a uma perspectiva gerencialista, bem como 

ligando a expansão e melhoria da qualidade educacional a discursos de performatividade.  

Em meados dos anos de 1990 o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, é 

criado como uma forma de avaliação externa a escola e, também, para “contribuir para a 

melhoria da qualidade da educação brasileira e para a universalização do acesso à escola” 

(BRASIL, 2002, p.9) oferecendo conforme pontuado em seu texto como “subsídios concretos” 
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para a formulação, reformulação e monitoramento das políticas públicas que tratam das escolas 

de educação básica. Seguido ao Saeb surge a Prova Brasil, em 2005, que visa avaliar o 

desempenho em Matemática e Língua Portuguesa dos alunos de educação básica e, também, o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb, em 2007, que se torna um meio para 

monitoramento, a partir dos resultados alcançados pelas escolas na Prova Brasil, das políticas 

educacionais. 

Com isso, as avaliações em larga escala se põem de maneira conjunta e articulada com 

a produção das políticas curriculares direcionadas a educação básica, criando alinhamentos que 

vão desde sua formulação até às demandas que são suscitadas por elas, resultando na 

conformação de sua importância no PNE, que traz o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, como um meio para a aferição da qualidade educacional consequente a bons resultados, 

propondo a articulação do Ideb com uma Base Nacional Comum. 

 À medida que se propõe uma “fantasia idealizada de crise educacional” (Macedo 2014, 

p.1536) que é apontada por um conjunto de dados estatísticos e, também, divulgada como tal, 

o discurso produzido torna-se capaz de “tornar equivalentes praticamente todas as demandas 

no campo da educação”, logo é necessário entender as articulações que se desdobram a partir 

desses discursos em relação aos resultados obtidos, e divulgados, pelos índices de qualidade. 

Em meio ao que se coloca como crise educacional surgem discursos hegemônicos que se 

apresentam como “um princípio reorganizador de um sistema deslocado” (Macedo 2014, 

p.1536) que se pronuncia como um meio para que demandas e metas para o alcance da 

qualidade sejam supridas, ainda que essas demandas tenham múltiplos significados e sejam 

plurais.  
 

Nos termos da teoria do discurso, o caráter público da educação, e sua 

ineficiência, funciona como um exterior constitutivo que cria uma rede de 

demandas em torno das reformas marcadas pela lógica de mercado. A 

hegemonia da nova forma de sociabilidade é garantida pela expulsão das 

antigas formas de gestão da educação como um bem público.  (MACEDO, 

2014, p.1538) 

 

Sustentadas por uma lógica neoliberal, os processos de avaliação em larga escala se 

apresentam como uma maneira eficaz de apontar e solucionar os problemas relacionados à 

educação, com meios padronizados e quantificáveis para aferir qualidade, ainda que em uma 

concepção restrita, mediante os resultados alcançados pelas escolas, como apontado por 

Blackmore (2011) onde historicamente os governos têm preferido este tipo de "modelo racional 

ou tecnocrático” baseado em pesquisa quantitativa porque é apresentado como generalizável e 

objetivo, além de oferecer um jeito simples de entender o que se põe como problema. Com isso, 

os resultados articulam-se diretamente com o conceito pré-definido de uma educação de 

qualidade, fazendo com que os processos educacionais se alinhem com as disputas, produzidas 

pelas avaliações, entre escolas. 

Essa vinculação entre os resultados obtidos através das avaliações e a constatação de 

um ensino de “qualidade” suscita demandas que vão desde as escolas até a formação de 

professores e, também, ao processo de ensino-aprendizagem, tornando-se presente em todos os 

contextos da educação que se molda, assim, em torno das avaliações externas à escola, re-

alinhando significantes e práticas em busca de melhores resultados nos indicadores de qualidade 

educacional. Esse processo acaba por colocar a escola como principal fator no que diz respeito 

à carência de qualidade ou do não alcance do que se coloca como meta, “substituindo ou 

emudecendo outras explicações relacionadas à inserção da educação nos contextos sociais e 

econômicos” (Ball 2011, p.85). 
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[...] a observação da "eficácia" oferece uma base científica para as 

possibilidades de "culpar" a escola, ela ajusta-se perfeitamente (em termos de 

unidade teórica) aos discursos escarnecedores que taxavam as escolas como 

"causas" de problemas sociais e econômicos existentes na sociedade como um 

todo. Além disso, a ênfase nos resultados mensuráveis também se articulou 

diretamente com o processo político de comodificação da educação envolvido 

na criação de um mercado educacional. (BALL, 2011, p. 85-86) 

 

Compreender as conexões que se formam entre os discursos produzidos pelo o que se 

coloca como “crise na educação” e que se deslocam às políticas curriculares, formação de 

professores e escolas é essencial para o entendimento dos processos que vinculam essas áreas 

às políticas educacionais mais amplas, como veremos adiante. 

 

EFICÁCIA E GERENCIALISMO: articulações discursivas nos/dos índices de qualidade 

 

 Segundo Ball (2011) a sociedade atual tem passado por mudanças significativas em 

múltiplas áreas nos últimos anos e, ainda que tais mudanças sejam caracterizadas como 

“genéricas”, elas têm partido de uma base ideológica em discursos de efetividade e 

responsabilização, implantando o que é traduzido como “espírito empreendedor” nas políticas 

e recursos públicos, tendo como enfoque as pessoas e sua responsabilização pelos resultados.  

 
A imposição e o cultivo da performatividade na educação e no setor público, 

somados à imposição e disseminação do gerencialismo, também requerem e 

encorajam maior conjunto de formas de organização e culturas institucionais 

e aproximam formas e culturas dos modos de regulação e controle 

predominantes no setor privado. (BALL, 2011, p. 25) 

 

Com isso, o sistema público é mostrado como “pouco produtivo para eficiência e 

repressivo ao espírito empreendedor” (Ball, 2011) fundamentada na filosofia neoliberal que põe 

a burocracia estatal como principal empecilho para uma melhoria dos serviços públicos, 

apresentando, assim, uma visão mercadológica que não diferencia o setor público de um 

negócio pautado na competitividade entre pessoas e a motivação pela busca da excelência a 

partir de disputas que geram qualidade. 

Tratando o sistema burocrático do Estado como difícil de ser gerido, os discursos de 

gerencialismo, Ball (2011), tomam força e forma em vários setores do sistema público, 

adotando uma abordagem baseada em conceitos empresariais para se pensar as mudanças 

necessárias para melhoria e o alcance do que se põe como qualidade. Desta forma, na educação, 

a “proliferação de discursos hegemônicos” (Lima e Gandin, 2019), o cultivo de uma cultura da 

performatividade e, também, a constituição dos processos de avaliações como um meio efetivo 

de melhoria no cenário global fortalecem o discurso do que se apresenta como “crise na 

educação”, seguido de tais fatores as avaliações em larga escala tornam-se consequência da 

naturalização desses discursos. 

 
Esse discurso da política pública brasileira dos últimos vinte anos relaciona-

se com recomendações de organismos internacionais que insistem nas ações 

para superar a crise de eficiência, eficácia e produtividade do sistema. (...) A 

saída da crise, segundo essa orientação política, está em tratar a educação e o 

conhecimento como eixos da transformação produtiva com equidade, e como 

fator de competitividade das nações e das empresas (COELHO, 2008, p. 231) 

 

O ranqueamento das escolas e a divulgação dos índices não se apresentam, tão somente, 

como uma forma de propalação dos resultados obtidos nas avaliações de larga escala, mas, 
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também, como forma de controle que sujeitam o profissional e a escola as “artes minuciosas de 

auto-escrutínio, autoavaliação e autorregulação” (Rose, 1989, p.122) mascarando esse controle 

com a ficção de que o profissional docente é munido de meios e forma de melhorar sua prática 

para, assim, torna-se “eficaz” em sua atividade profissional. 

Para Ball (2011) a eficácia apresenta-se como uma “tecnologia de controle” que sustenta 

o monitoramento e o funcionamento da escola mediante aos indicadores de qualidade, 

subjugando a prática  e profissionalismo docente a uma perspectiva mercadológica da educação. 

Ao tempo que culpabiliza e responsabiliza o sistema burocrático do Estado por atravancar o 

alcance de uma qualidade educacional pouco explicitada. 

 

PERFORMATIVIDADE E SISTEMAS DE RESPONSABILIZAÇÃO NA ESCOLA: um 

campo de disputas 

 

A divulgação dos resultados dos índices de qualidade educacional marcaram as 

discussões sobre a educação nos últimos anos, focando no rendimento do aluno em sala de aula, 

especialmente em Língua Portuguesa e Matemática, reiteram discussões em torno do que se é 

apresentado como resultados insatisfatórios. Tais resultados, criam discursos de melhoria do 

ensino em consequência ao que se apresenta como ineficácia da escola e dos professores, 

levando-os a responsabilização do posicionamento aferido à escola nos rankings. A crise 

educacional é tida como uma consequência gerada pela ineficácia da escola e dos professores. 

 O ranqueamento das escolas, dentro dos índices, definem as interpretações em torno 

das políticas propostas, interpretações estas que são filtradas e apresentadas à comunidade 

escolar como forma de orientar a prática para que, assim, o corpo escolar sinta-se participante 

do processo de mudança. Ball (2012, p.69) aponta o processo de interpretação de políticas como 

uma “cadeia de gênero, um processo de explicação, esclarecimento e criação de uma agenda 

institucional”. Durante esse processo, é decidido e apontado o que é tido como essencial e o 

que pode ser descartado de acordo com a política vigente, tornando o processo de interpretação 

das políticas pelas escolas como uma forma de “vender políticas” a partir dessas reuniões. 

 
[...] a filtragem e a focalização seletiva feitas por diretores e suas equipes de 

liderança seniores é um aspecto crucial da interpretação da política - 

“explicar” a política aos colegas, decidir e, em seguida, anunciar o que deve 

ser feito, o que pode ser feito e o que não pode. (Ball, 2012, p. 76) 

 

 Os diretores das escolas tornam-se parte fundamental na incorporação das políticas, 

interpretando e criando significados, gerando uma narrativa em torno do que se deve melhorar 

visando um melhor posicionamento nos índices de qualidade, tomando como responsabilidade 

do corpo docente a materialização de uma melhoria na escola. Tais narrativas “unem políticas 

e a escola” (Ball, 2012, p.79) o que pode vincular o diretor a um papel de gerência, no sentido 

empresarial da palavra, e subjugar a prática docente, e o professor, ao ensino baseado em metas 

e ao apelo do mercado, onde “as respostas das políticas são calculáveis e professores tornam-

se continuamente responsáveis por sua eficácia” (Ball, 2012, p.84). 

De acordo com Freitas (2014) é visível que as avaliações externas à escola orientam os 

objetivos traçados pelo processo pedagógico da escola, interferindo na dinâmica em sala de 

aula e na gestão escolar por meio das pressões externas. Visando o alcance do que se põe como 

qualidade, o ensino torna-se padronizado para abarcar o que se é tido como necessário para que 

o processo pedagógico torne-se eficaz e determina-se o que é colocado em detrimento em 

relação a isto. Tal influência em relação ao conteúdo também se estende aos métodos adotados 

pelas escolas, homogeneizando a prática docente visando à superação da “crise na educação”. 

Diante do que se coloca como crise, entende-se que o cerne do problema está no fato de 

que o ensino nas escolas não está ligado às necessidades do mercado de trabalho, com isso 
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Coelho (2008) aponta que a educação pode estar sendo transformada em um bem de consumo 

individual que varia de acordo com o mérito de quem a consome, assim, as avaliações externas 

tornam-se mecanismos que condicionam a prática escolar a um modelo uniforme para alcance 

de bons resultados.  

 
Como parte dessas preocupações globalizantes para “corrigir” problemas 

econômicos por meio da produção de uma força de trabalho que está adequada 

à finalidade na economia do conhecimento, todas as escola têm de assegurar 

que seus padrões estão continuamente aumentando e que aos estudantes está 

sendo fornecida uma plataforma de competências essenciais. (Ball, 2012, p. 

106) 

 

Esse movimento de padronização é apontado por Macedo (2014) como um movimento 

amplo e de nível internacional que visa harmonizar diferentes sistemas educativos, paralelo a 

participação e inserção de organizações privadas na educação que visam um maior controle do 

currículo em vista que a divulgação de uma suposta crise produz uma oportunidade de mercado 

para o setor privado. Essa oportunidade surge em forma de textos, revistas, curso de formação 

que se apresentam como modelos prontos para serem seguidos, com abordagens apresentadas 

como eficaz e de resultados garantidos. Esses materiais são adotados pelas escolas como um 

caminho certo para melhoria da educação e do ensino. Com isso, a responsabilidade direciona-

se ao professor e a sua performance em sala de aula. 

Diante dessa cultura de performatividade, as avaliações adquirem um caráter regulador 

direcionado à prática docente, homogeneizando-a na busca de alcance dos padrões 

estabelecidos por elas, onde as escolas que atingem boas notas nos índices são tidas como 

“escolas de sucesso” e as que não alcançam são vistas como “escolas fracassadas”. Ainda, as 

avaliações em larga escala e a divulgação dos resultados destas, articulam-se com políticas de 

responsabilização docente, estabelecendo incentivos financeiros, por exemplo, estimulando a 

competitividade, afetando a maneira que os professores interagem entre si, dentro da escola e 

na sala de aula, já que sua prática é vista como “eficaz”, ou não, de acordo com o seu 

desempenho nos rankings. 

 
[...] a lógica do desempenho entra e envolve as políticas institucionais e 

prioridades, prolifera as interações mais imediatas entre professores e seus 

alunos e afeta o modo pelo qual os professores pensam sobre si mesmos e 

sobre seu trabalho. Ela também desconforta, desestabiliza e reconforta os 

valores dos professores. (Ball, Maguire e Braun, 2012, p. 138) 

 

O cotidiano escolar torna-se, assim, um território de disputas entre os sujeitos que o 

compõem, visto que a busca para aferição de qualidade a uma escola está diretamente ligada a 

performance do professor e seu reconhecimento nos índices. Logo vimos o que Ball (2011) traz 

como uma substituição do profissionalismo pela responsabilização e do coleguismo entre 

professores para a competição entre os mesmos. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Os alinhamentos dos discursos produzidos pelos processos de avaliação em larga escala 

dentro dos textos das políticas analisadas por este estudo, podem ser percebidos durante o 

desdobramento da pesquisa aqui apresentada. A cultura da performatividade permeia as 

políticas de forma que os textos políticos propostos analisados neste trabalho, apresentam uma 

perspectiva na qual a educação é, cada vez mais, pensada como um bem de consumo próprio, 

onde cada sujeito que compõe a escola é tido como um meio para o alcance de metas pré-
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estabelecidas. O progresso do aluno, o papel da escola e o profissional docente tornam-se uma 

cifra, um número nos indicadores e um lugar no sistema de ranqueamento do que se coloca 

como qualidade.  

 Diante disso, nota-se que as avaliações surgem diante do que se coloca como “crise na 

educação”, sustentando reformas, disputas e uma “transformação radical na cultura e no 

desempenho” (Ball 2001, p.112). Criam-se políticas que se moldam para o alcance das metas, 

demandas a serem supridas, aumenta-se o estresse no trabalho docente, as jornadas invisíveis 

de trabalho se intensificam e as relações sociais se alteram para se encaixarem na escola como 

uma empresa. Ball (2001) discute que essa visão mercadológica dos processos educativos faz 

parte de um processo amplo de reconstrução do que se tem como ética no setor público, 

acarretando a transformação do aluno em clientela e, por sua vez, o julgamento do profissional 

docente fica dependente de decisões comerciais ditadas em consonância com avaliadores 

externos à escola. 

A quantificação dos processos educativos colabora com a cultura da performatividade 

na qual um “ambiente descentralizado” muda os significados, alinhando e objetificando o 

trabalho na educação a partir do alcance de resultados (Ball 2004).  A resposta alcançada para 

a pergunta de partida, que originou o interesse pela temática aqui desenvolvida, alinha-se com 

a necessidade de entender a tessitura, os percursos dessas políticas que nos levam a uma análise 

das práticas e demandas suscitadas, na escola, na formação de professores. Também a 

compreensão da influência dos discursos que surgem pelos indicadores de qualidade na 

regulação e limitação das práticas pedagógicas produzidas nas escolas, partindo da premissa 

em que a produção das políticas curriculares torna-se um campo de disputas e resoluções.  
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RESUMO 

O presente estudo analisa os sentidos de qualidade da/na educação tomando como 

foco os anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino de 

Mossoró/RN. Mobiliza como questão central a indagação: quais sentidos de qualidade 

da/na educação circulam nos discursos da rede municipal de ensino de Mossoró/RN? 

Tem como objetivo principal compreender os sentidos atribuídos sobre qualidade 

da/na educação, refletindo acerca dos vínculos entre as políticas locais e nacionais. 

Como objetivos específicos, busca: analisar aspectos conceituais e históricos relativos 

aos sentidos de qualidade da/na educação, a partir de revisão da literatura; 

Compreender as articulações entre o Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano 

Municipal de Educação (PMEM) como instrumentos de alcance da qualidade 

educacional e, conhecer sentidos de qualidade presentes nos discursos de sujeitos que 

atuam na gestão, coordenação pedagógica e docência, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, em escolas da rede municipal de ensino do município lócus da pesquisa. 

Consiste numa pesquisa qualitativa, de natureza exploratória. O percurso 

metodológico compreendeu a três etapas: revisão da literatura, análise documental e 

pesquisa de campo. A primeira compreendeu a análise de aspectos históricos e 

conceituais em autores que abordam a temática em seus estudos, como Azevedo 

(2014); Dourado, Oliveira e Santos (2007) e Gadotti (2010). A segunda etapa consistiu 

na análise comparativa dos sentidos de qualidade presentes no Plano Nacional de 

Educação (PNE) e o Plano Municipal de Educação (PMEM). Já a terceira etapa, 

incidiu na aplicação de questionário on-line aos profissionais da educação que atuam 

nos anos iniciais do ensino fundamental, em escolas da rede municipal. A partir da 

análise dos sentidos de qualidade da/na educação com foco no ensino fundamental da 

rede municipal de Mossoró/RN considera-se que nos discursos dos sujeitos estão 

presentes questões como o investimento por aluno, a formação docente, bem como a 

participação da família no desenvolvimento de uma educação de qualidade. A 

qualidade da/na educação apresenta sentidos diversos, cuja compreensão se articula a 

fatores intraescolares e extraescolares. O financiamento e as avaliações são 

relacionados à temática ocupando lugar de destaque em documentos locais e 

nacionais.  

. 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade da/na educação; PNE; Ensino fundamental; 

Fatores intra e extraescolares. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A discussão sobre a qualidade da/na educação não é um tema novo, posto que se faz 

presente nos debates do cenário educacional há um longo período, todavia, entende-se que a 

presença constante desse significante nas políticas educacionais contemporâneas denotam a 
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atualidade desse tema, bem como a necessidade de exame dos sentidos e efeitos das políticas 

que buscam garantir a qualidade da/na educação. 

O presente trabalho discorre sobre os sentidos de qualidade da/na educação com foco 

no ensino fundamental do município de Mossoró/RN. A indagação principal que norteou o 

interesse da pesquisa foi: que sentidos de qualidade da/na educação estão presentes nos 

discursos de sujeitos que atuam em escolas de ensino fundamental do município de 

Mossoró/RN? 

O trabalho consiste numa pesquisa qualitativa, de natureza exploratória. O percurso 

metodológico compreendeu a duas etapas: revisão da literatura e pesquisa de campo. A primeira 

etapa foi dividida em dois momentos, a saber: uma em que se realizou a análise de aspectos 

históricos e conceituais em autores que abordam a temática em seus estudos, como Azevedo 

(2014); Dourado, Oliveira e Santos (2007) e Gadotti (2010) e, outra o mapeamento de 

produções sobre qualidade da/na educação no portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nos últimos 10 anos.  

A segunda etapa, consistiu em uma pesquisa de campo, mediante a aplicação de 

questionário on-line aos profissionais da educação que atuam nos anos iniciais do ensino 

fundamental, em escolas da rede municipal de Mossoró/RN, sendo estes: gestores, supervisores 

e professoras.   

O trabalho está organizado em três seções além desta, que é a parte introdutória. A 

primeira seção busca compreender os sentidos de qualidade presentes nas abordagens de autores 

como Dourado e Oliveira (2009) e Dourado; Oliveira e Santos (2007), para quem o conceito de 

qualidade é termo abrangente, polissêmico e que engloba dimensões intra e extraescolares. 

Ainda nesta seção se discute acerca dos sentidos de qualidade da/na educação construídos 

historicamente Oliveira e Araújo (2005) e a perspectiva de qualidade articulada ao social em 

Gadotti (2010). 

Na segunda seção apresentamos uma contextualização do Plano Nacional de Educação 

(PNE) e do Plano Municipal de Educação de Mossoró (PMEM), examinando as articulações 

entre ambos, na medida em que são compreendidos como instrumentos de alcance da qualidade 

da/na educação básica em âmbito nacional e local. 

A terceira seção versa sobre os resultados da aplicação dos questionários online com 

gestores, coordenadores pedagógicos e docentes de 4 escolas da rede municipal de ensino de 

Mossoró/RN, com o intuito de compreender como esses sujeitos significam a qualidade da/na 

educação em suas práticas e como esses sentidos se articulam aos presentes nos documentos a 

nível municipal e nacional. 

 

QUALIDADE DA/NA EDUCAÇÃO: aspectos históricos e conceituais 

 

Falar sobre o que é ou definir um conceito único do que venha a ser um ensino de 

qualidade, é algo complexo e abrangente. Complexo porque são vários os fatores para se 

analisar e compreender sobre a escola e tudo o que está relacionado a ela, e abrangente porque 

engloba múltiplos aspectos intraescolares e extraescolares.   

Segundo Dourado, Oliveira e Santos (2007) a dimensão intraescolar está relacionada a 

fatores diversos, dentre os quais destacam-se condições de oferta do ensino; gestão e 

organização do trabalho escolar; formação, profissionalização e ação pedagógica; acesso, 

permanência e desempenho escolar. Já a dimensão extraescolar, divide-se em dois níveis: nível 

de Estado (a dimensão dos direitos, das obrigações e das garantias) e nível de sistema 

(condições de oferta do ensino). Todas essas dimensões estão interligadas e devem ser 

estudadas quando se busca compreender o significado de um ensino de qualidade. 

De acordo com Dourado e Oliveira (2009) a qualidade da educação é um conceito 

abrangente, polissêmico e multifatorial, o qual para um melhor entendimento requer o exame 
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cuidadoso de fatores presentes na dimensão extraescolar, relacionados a questão social, 

exigindo uma análise de estudos aprofundados, dada a sua complexidade. 

Em Dourado, Oliveira e Santos (2007, p. 7) compreendemos que “os conceitos as 

concepções e as representações sobre o que vem a ser um ensino de qualidade alteram-se no 

tempo e no espaço”, por isso, é possível afirmar que este conceito não é, e não pode ser visto 

como um acontecimento estático. Ele se configura como um acontecimento móvel e está sendo 

alterado a todo momento, assim como todo processo de movimento de transformação da 

sociedade e dos sujeitos que alteram constantemente seu estilo e meios de vida. São 

transformações inevitáveis que criam e recriam novos e velhos conceitos. Entender pois o 

conceito de qualidade exige a compreensão de como nascem os conceitos e como estes mudam 

conforme o passar do tempo.  

Para Oliveira e Araújo (2005), do ponto de vista histórico, na educação brasileira três 

significados de qualidade foram construídos, respectivamente, sendo o primeiro o que associava 

a ideia de qualidade condicionada ao número limitado de oferta de escolaridade, o segundo 

relacionado à ideia de fluxo que era definido pelo progresso ou não dos alunos e, por último, o 

de aferir os conhecimentos por meio de testes em larga escala, no qual a ideia de qualidade 

relaciona-se com o desempenho cognitivo dos alunos. Dessa maneira, no que diz respeito à 

educação brasileira, percebe-se que o conceito de qualidade sempre esteve relacionado a 

problemas presentes no campo educacional, e que urgem ser superados. Contudo, importa 

destacar que reconhecendo que o conceito de qualidade abrange fatores intra e extraescolares, 

relacioná-lo a um único fator significa reduzi-lo em sua abrangência e complexidade. 

 O movimento constante de transformação da sociedade permite entender o lugar de 

destaque da educação, entender como se encontra inserida e participante destas mudanças e, 

ainda, percebê-la como objeto que permeia as relações dos sujeitos e contribui para que estas 

se constituam de dada maneira.  Nessa direção, “[...]a educação é entendida como elemento 

constitutivo e constituinte das relações sociais mais amplas, contribuindo contraditoriamente, 

desse modo, para a transformação e manutenção dessas relações” (DOURADO, OLIVEIRA e 

SANTOS, 2007, p. 11). São essas dinâmicas entre a educação e a sociedade que vão além do 

perceptível e apontam para a necessidade de se olhar para educação como se estivéssemos 

olhando para nossa própria existência. Pensar na educação dessa forma, evidencia o fato de que 

esta deve ser almejada se buscando alcançar o melhor, o que compreende uma educação de 

qualidade em todos os seus sentidos.  

 Para Dourado, Oliveira e Santos (2007) existem muitas condições que estão 

relacionadas ao alcance dessa qualidade, uma delas é que todos os sujeitos se envolvam de 

maneira pedagógica, técnica e política para que se tornem participantes ativos na construção de 

uma educação de qualidade. Assim, é necessário que a comunidade escolar e externa possa 

dispor de padrões de qualidade como referência, para que estes venham a ser discutidos e 

refletidos com vistas à melhoria nos processos de formação e desempenho escolar.  

A discussão da qualidade tem sofrido forte influência de organismos multilaterais como, 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Banco 

Mundial, que têm suscitado o desenvolvimento de projetos e estratégias com o propósito de 

fomentar um ensino de qualidade, especialmente, no que se refere a financiamentos a projetos 

e pesquisas que estão voltados a construção desse tema. A esses organismos se somam outros 

que também apresentam pontos em comum sobre a qualidade da educação, como: a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

 Diante disso, documentos como o da CEPAL, apontam para a necessidade de 

desenvolver ferramentas e diagnósticos, através de provas e outros instrumentos que sejam 

capazes de medir a qualidade do ensino. Em contrapartida, para UNESCO e a OCDE um meio 
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de perceber a qualidade da educação é a relação insumos-processos sobre resultados, que 

constitui um conjunto complexo de dimensões a serem analisadas, cujos resultados e o 

desempenho do rendimento escolar ocupam lugar de destaque como princípios de identificação, 

sobre o que seja um ensino de qualidade ou uma escola eficaz. Entretanto, para Dourado, 

Oliveira e Santos (2007) a qualidade do ensino não pode ser medida apenas pelos recursos 

materiais e humanos e, tampouco, pela falta destes. Essa qualidade não pode ser compreendida 

ou avaliada somente pela análise de algumas condições básicas como é o caso de todos os 

insumos necessários existentes dentro da escola e que estão ligados ao processo de ensino e 

aprendizagem. Cabe realçar que a questão social exerce papel de destaque e não pode deixar de 

ser analisada, configurando pontos que estão interligados como em uma teia de fatores 

complexos. Não obstante o reconhecimento dessa complexidade se fazer presente nos discursos 

dos Organismos Multilaterais, nos quais se percebe uma preponderância dos aspectos 

quantitativos em detrimentos de outros fatores que necessariamente repercutem na qualidade 

educacional. 

  A esse respeito, concordamos com Gadotti (2010) quando este destaca que na educação 

o conceito de qualidade também está ligado ao contexto social e que esta deve ser boa e de 

qualidade não para poucos e sim para todos.  

 
Qualidade significa melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas. Na 

educação, a qualidade está ligada diretamente ao bem-viver de todas as nossas 

comunidades, a partir da comunidade escolar. A qualidade da educação não 

pode ser boa se a qualidade do professor, do aluno, da comunidade é ruim. 

Não podemos separar a qualidade da educação da qualidade como um todo, 

como se fosse possível ser de qualidade ao entrar na escola e piorar a qualidade 

ao sair dela (GADOTTI, 2010, p.7). 

  

Entende-se que é preciso melhorar a vida em todos os aspectos, neste sentido, 

compreende-se que a dinâmica entre qualidade da educação, comunidade escolar e o meio 

social apresenta-se como um imbricamento, no qual, se torna difícil à compreensão das partes 

separadas, é preciso compreendê-la como um todo ou um vislumbre da obra completa.   

 De acordo com Dourado, Oliveira e Santos (2007, p. 11)  

 
a definição de dimensões, fatores e condições de qualidade podem também 

fazer avançar o controle social sobre a produção, implantação e 

monitoramento de políticas educacionais e seus resultados com relação à 

garantia do padrão da qualidade de ensino-aprendizagem. 

 

Assim, compreende-se que identificar as dimensões existentes buscando sua 

compreensão, bem como esmiuçar os fatores e condições proporcionará uma melhor 

visualização dos acontecimentos, tanto na esfera escolar, como na social, o que irá orientar a 

criação das políticas educacionais na busca por soluções na perspectiva de melhorar a qualidade 

da/na educação. Destaca-se que essa qualidade é algo que não pode ser alcançado de imediato, 

é preciso planejamento das ações e tempo para que estas sejam materializadas, conforme 

abordado a seguir.  

 

PNE/PMEM: examinando as articulações entre as políticas nacionais e locais   

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) e os Planos Municipais de Educação (PMEs), são 

percebidos como instrumentos de alcance da qualidade da educação. Na presente seção 

apresentamos uma contextualização do PME, através da análise de suas metas que evidenciam 
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como é pensada a questão da qualidade da/na educação no âmbito municipal e como se dá sua 

articulação com o PNE. 

O PME de Mossoró3, com vigência de dez anos, foi aprovado e publicado no Jornal 

Oficial de Mossoró na data de 04/08/2015, lei nº 3.298 (MOSSORÓ, 2015), essa aprovação se 

deu um ano após a do PNE. O plano foi criado para estar em consonância com o PNE que em 

sua elaboração já previa a criação de PMEs dos entes federados para que houvesse uma maior 

organização e articulação da educação como um todo em âmbito nacional. Sobre isso vemos 

que: 

 
Para que os estados, o Distrito Federal e os municípios elaborassem e 

aprovassem seus planos, com metas articuladas às metas nacionais, o 

Ministério da Educação (MEC) atuou em conjunto com o Conselho Nacional 

de Secretários de Educação (Consed) e com a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime), criando uma Rede de Assistência Técnica, 

que orientou as Comissões Coordenadoras locais nesse trabalho realizado em 

todo o país. (BRASIL, 2021, s/p.) 

 

Encontra-se no PME do município de Mossoró várias menções a respeito da garantia e 

busca de uma educação de qualidade. A partir do Art. 2 estão definidas as diretrizes em 

consonância com o PNE, com destaque para os incisos IV- Melhoria da qualidade da educação 

e o VIII - Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de 

expansão, com padrão de qualidade e equidade (MOSSORÓ, 2015). Essas duas diretrizes por 

si só já sinalizam uma intenção de alinhamento com as diretrizes nacionais, visto que o plano 

nacional tem por objetivo desenvolver e organizar uma educação de qualidade e referenciada. 

Ao todo o PME é composto por 13 artigos com 20 metas, sendo que cada uma dispõe de 

estratégias que visam o seu desenvolvimento e implementação. Percebe-se inicialmente que a 

questão da qualidade é algo presente na elaboração deste documento, visto que este foi criado 

para estar em acordo com as normas de organização da educação nacional, com destaque 

inicialmente para o investimento dos recursos internos do município, que prevê sua 

aplicabilidade para expandir e atender as necessidades da educação e que seja assegurada a 

qualidade e equidade assemelhando-se a meta 20 do PNE (2014/2024), referente à ampliação 

do investimento público em educação pública. 

A meta 1 do PMEM, prevê que na estratégia 1.6, na decorrência dos nove anos de 

implantação do plano, sejam criadas unidades de educação infantil em zona rural segundo o 

padrão nacional de qualidade (MOSSORÓ, 2015). Contudo, não se evidencia quais são esses 

padrões, deixando subentendido que há padrões nacionais em vigor que correspondem ao 

sentido de qualidade. 

A estratégia 1.14 faz menção a criação de comissões compostas por vários profissionais 

da educação com o intuito de elaborar, implementar e realizar avaliações baseadas em 

Parâmetros Nacionais de Qualidade e Indicadores Nacionais de Qualidade da educação infantil 

(MOSSORÓ, 2015). Portanto as estratégias acima citadas, assim como na meta 1 do PNE, estão 

voltadas para a qualidade do ensino da/na educação infantil, o que não se apresenta como foco 

deste trabalho, mas chama a atenção pela reflexão de que sendo nessa etapa da educação que 

começa a vida escolar dos sujeitos, esta ocupa lugar de destaque, uma vez que refletirá no futuro 

da vida escolar como um todo, principalmente, no desenvolvimento integral dos sujeitos. 

 
3 Mossoró está localizado no estado do Rio Grande do Norte na região do oeste potiguar, com uma população 

estimada de 300,618 habitantes no ano de 2020, com uma taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade em 2010 

de 97,7 %, com média do IDEB anos iniciais do ensino fundamental em 2017 de 5,3 e contando com o número de 

153 escolas de ensino fundamental no ano de 2018 (IBGE, 2017). 
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A meta 2 do PMEM é referente a universalização do ensino fundamental, destaca ainda 

o fortalecimento de projetos que aproximem escolas e pais e que melhorem a aprendizagem. 

Correspondendo a essa meta, a estratégia 2.16 visa o desenvolvimento de formas alternativas 

de oferta do ensino fundamental, garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de 

profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante (MOSSORÓ, 2015). A meta 2 

do PNE que também trata sobre a universalização do ensino fundamental e contém em sua 

organização, na estratégia 2.11, uma proposição referente a esse tipo de ensino ofertado, de 

modo similar ao que propõe a estratégia da 2.16 do PME.  

Já na meta 3 dos dois planos, em sua composição das estratégias, respectivamente a 3.15 

do PMEM e a 3.12 do PNE, tratam do mesmo tipo de educação de qualidade que deve ser 

garantida e ofertada para filhos de profissionais itinerantes no ensino médio. Nestas metas e 

estratégias se estabeleceu que sejam asseguradas e garantidas para um público específico o 

direito de uma educação de qualidade sem perdas de direitos, pois se trata de pessoas que 

necessitam se deslocar de um lugar a outro. 

A meta 4 do PMEM em sua estratégia de 4.22 trata de definir indicadores de qualidade 

em prol do atendimento a alunos com deficiência ou com superdotação, em consonância com a 

meta 4 do PNE, que versa sobre o pleno desenvolvimento de uma educação de qualidade de 

caráter especializado.  

Tanto a meta 7 do PNE quanto a meta 7 do PMEM visam o fomento da qualidade da 

educação básica em todas as etapas e modalidades, com enfoque no fluxo escolar e nos índices 

do IDEB. Em suas estratégias são previstas questões da qualidade, deixando subentender a 

acepção de qualidade relacionada diretamente a avaliação contínua de alunos, professores, 

gestores e redes de ensino. As estratégias dos dois planos deixam bastante claro a importância 

que se dá a nível tanto municipal quanto nacional aos índices de rendimento presentes em 

avaliações em larga escala, como do IDEB, do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA) dentre outros. Ainda nesta mesma meta, no PNE é apresentada uma média 

que deve ser alcançada nas avaliações pelos entes federados.  

No documento do PMEM, na meta 7, encontra-se uma tabela com as projeções das 

médias dos resultados em matemática, leitura e ciências: Pisa 2015, 2018 e 2021, projeções 

respectivamente 438, 455 e 473 (MOSSORÓ, 2015). Com vistas ao alcance dessa meta, na 

estratégia 7.18 do mesmo plano ainda são contempladas a garantia de transporte público, 

gratuito e de qualidade para estudantes da educação do campo com algumas especificações. As 

estratégias 7.34 e a 7.36 do PMEM visam a qualidade da educação em abrangência de outras 

áreas como saúde, trabalho, assistência social, esporte, cultura dentre outros que estão 

relacionados à melhoria educacional. Já a estratégia 7.40 visa o incentivo de regulamentação 

de educação privada para garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação. 

Na estratégia seguinte, 7.41, está prevista a implantação de políticas de estímulo às escolas com 

o fito de melhorem o desempenho no IDEB. 

De modo correlato, no PNE a meta 7, estratégias 7.4, 7.7 e 7.8 instituem formas de 

incentivo ao desenvolvimento da qualidade, por meio das avaliações com estabelecimento de 

médias que devem ser adotadas e alcançadas. Também estão descritas na estratégia 7.5 apoio 

técnico e investimentos na área de formação para professores, gestores e demais profissionais 

da área da educação que venham contribuir para a qualidade como um todo. A estratégia 7.8 

ainda se refere ao desenvolvimento de indicadores específicos da avaliação da qualidade da 

educação especial. Contém também, quadro com projeções de médias para o Pisa 2015, 2018 e 

2021 em consonância com as que já foram citadas no PMEM. Ainda se referindo as estratégias 

presente no PNE referentes à meta 7, a estratégia 7.13 propões a garantia de transporte público 

e de qualidade para estudantes do campo, além de outras disposições que visam o 

desenvolvimento da qualidade da educação em articulação com as áreas da saúde, emprego 
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dentre outras e o incentivo a regulamentação da educação privada, bem como o estabelecimento 

de parâmetros de qualidades que deverão ser utilizados pelos entes federados.  

A meta 17 do PMEM, na estratégia 17.6 visa desenvolver e implementar programas de 

qualidade de vida e saúde no trabalho, com ações preventivas e intervenções voltadas para 

melhorar o ambiente do trabalho, as relações interpessoais e a saúde dos trabalhadores e 

trabalhadoras em educação. Enquanto a meta 20, na estratégia 20.18 busca consolidar a Lei de 

Responsabilidade Educacional (LRE) do Município, tendo em vista a responsabilização dos 

gestores e professores, considerando a gestão dos recursos públicos e a garantia da qualidade 

da educação.  

A análise do PMEM e do PNE evidenciou-se o alinhamento entre esses documentos, 

particularmente em relação ao alcance da qualidade da/na educação com foco nas avaliações e 

na questão dos investimentos e financiamentos, destacando sua distribuição e aplicação no 

contexto educacional.   

 

SENTIDOS DE QUALIDADE PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

Ressalta-se que para manter os nomes dos entrevistados em anonimato, para fins de 

preservar suas identidades e das respectivas instituições, foram atribuídos nomes fictícios às 

escolas – Alegria, Felicidade, Emoção e Sonho e, para os sujeitos, serão usadas abreviações do 

cargo que exercem, seguido de letras do alfabeto em ordem crescente, como meio de facilitar a 

identificação das falas. Assim para os dois diretores as siglas serão: DA e DB; para as 

coordenadoras serão: CA, CB e CD e para as professoras as siglas serão: PA, PB, PD e PE.  

Todos os sujeitos da pesquisa assinaram termo de livre consentimento autorizando as 

informações fornecidas e o meio digital pelo qual responderam os questionários 

disponibilizados no Google forms, foi via aplicativo WhatsApp e via e-mail. 

Ao todo foram entrevistados dois diretores, sendo um do sexo feminino e outro 

masculino; três coordenadoras pedagógicas e quatro professoras, com um total final de nove 

entrevistados. 

O diretor “A” está na faixa etária de 26 a 35 anos, foi nomeado recentemente, é 

licenciado em matemática e atualmente está cursando pedagogia. O tempo de experiência na 

educação é de pouco mais de 4 anos e está na escola Alegria há dois meses. A diretora “B” está 

na faixa etária de 36 a 45 anos, é graduada em pedagogia, tem 5 anos de experiência na educação 

e atua na escola Felicidade, por igual período.  

As três coordenadoras pedagógicas designadas respectivamente por “CA”, “CB” e 

“CD” são licenciadas em pedagogia. CA possui pós-graduação em gestão do sistema de ensino 

pela UERN, atua na escola Alegria, desde 2015 e tem mais de 20 anos de experiência na área 

educacional e sua faixa etária está entre 56 a 65. A coordenadora pedagógica “CB” é mestre em 

ciências da educação, trabalha somente na escola Felicidade, seu tempo de experiência na 

educação é de 36 anos e sua faixa etária é de 56 a 65. A coordenadora pedagógica “CD” atua 

na escola Flores e também concluiu mestrado em ciências da educação. Não informou sobre o 

tempo de experiência na educação, e nem o tempo que trabalha na escola, se trabalha em outro 

local, bem como a faixa etária.  

As quatro docentes participantes da pesquisa são graduas em Pedagogia, sendo duas são 

pós-graduadas em Psicopedagogia. Duas professoras, PA e PD, estão na faixa etária 

compreendida entre 26 a 35 anos e possuem entre 04 e 07 anos de experiência no magistério e 

atualmente trabalham de modo respectivo nas Escolas Alegria e Sonho.  As professoras PB e 

PE, estão na faixa etária de 36 a 45 anos e têm entre 13 a 20 anos de experiência e atuam 

respectivamente nas Escolas Felicidade e Emoção. 

 Em síntese, dos 9 sujeitos colaboradores da pesquisa, somente 1 não é licenciado em 

pedagogia, pois ainda está cursando esta graduação sendo licenciado em Matemática; 3 
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possuem pós-graduação, sendo 2 em psicopedagogia e 1 em gestão do sistema de ensino pela 

UERN e 2 concluíram mestrado, ambos em ciências da educação. Desse total, 5 possuem entre 

4 e 7 anos que atuam na área da educação e 4 possuem entre 13 e 36 anos de atuação. 

Com o intuito de identificarmos os sentidos de qualidade presentes nas falas dos 

profissionais da educação que atuam em escolas da rede municipal de Mossoró, lançamos uma 

única questão na qual indagamos fatores contribuíam para o desenvolvimento de uma educação 

de qualidade. 

Para os gestores o que contribui para uma educação de qualidade é: 

 
Um ambiente propício para o aluno estudar, um local separado sem ter 

distrações ou barulhos que possa desconcentrar. Acesso a ferramentas e 

conteúdos que contribuem para o desenvolvimento do aluno. Ou seja, sem um 

ambiente e sem as ferramentas adequadas o aluno não consegue desenvolver 

o seu potencial. (DA, 2021) 

 
Professores qualificados, escola envolvida com as famílias, boa estrutura 

educacional, como também o empenho dos alunos. (DB, 2021) 

  

Os dois diretores em suas falas citam aspectos como estrutura física apesar de um deles 

relacionarem a pergunta ao contexto atual de aulas online devido à pandemia, mas está presente 

em suas falas a ideia de que a qualidade da/na educação requer espaço físico adequado. Percebe-

se também nessas falas a questão da formação da docência como parâmetro de uma educação 

de qualidade, assim como o empenho dos alunos e o envolvimento entre escola e família, 

possibilitando inferir assim que se faz presente uma atribuição de responsabilização da 

qualidade aos sujeitos. 

Nos discursos estão presentes variados sentidos de qualidade que são atribuídos pelos 

sujeitos, o que se coaduna com as reflexões de Dourado e Oliveira (2009) quando asseveram 

que o conceito de qualidade é abrangente e polissêmico e ainda em Dourado, Oliveira e Santos 

(2007) quando esclarecem que essa qualidade engloba fatores intraescolares e extraescolares, 

onde as condições físicas e estruturais do ambiente concorrem para o desenvolvimento de uma 

educação de qualidade, podendo contribuir tanto positivamente quanto negativamente no 

processo ensino/aprendizagem. 

Destacando ainda a dimensão intraescolar encontramos na fala da DB, quando se refere 

à questão da formação do professor como requisito de qualidade, o que denota mais uma 

atribuição de responsabilização aos sujeitos. Para Souza (2014), aos poucos tem se instalado 

em programas desenvolvidos pelo governo ações que contribuem para que seja imputado ao 

professor e às escolas a responsabilização pelo alcance da qualidade. Esse discurso de 

responsabilização da qualidade na educação não é algo novo, se assenta de tal forma nas falas 

que se tornam até um ato natural imputar a responsabilidade aos sujeitos seja ele aluno, 

professores, gestores e outros. 

Entre as falas das coordenadoras pedagógicas quando perguntados pelos projetos que 

são desenvolvidos na escola que visam o desenvolvimento de um ensino de qualidade, estes 

deram as seguintes respostas. 

 
Projetos desenvolvidos: meio ambiente, saúde e qualidade de vida, educação 

do trânsito, relações socioemocionais, matemática da vida entre outros. (CA, 

2021). 

 
Leitura e escrita, arboviroses e Covid 19 / cuidados e prevenções, alimentação 

saudável, horta e jardim em casa. (CB, 2021). 
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Rumo ao IFRN, a arte que transforma, zapeando em um olhar e uma escuta. 

(CD, 2021).  

 

A partir das falas das três coordenadoras percebe-se que a qualidade está relacionada a 

projetos desenvolvidos pelas escolas que visam melhorar o desempenho dos alunos em 

avaliações, reforçando os conhecimentos em leitura, escrita, matemática e outros projetos 

centrados na qualidade de vida dos sujeitos. 

Já as professoras quando indagadas sobre a percepção de qualidade da/na educação 

responderam que: 

 
A educação é o meio pelo qual podemos alcançar uma sociedade mais justa e 

igualitária, porém pouco se investe, a qualidade da educação depende de um 

conjunto de fatores como: participação da família, escola, sociedade, poderes 

públicos e o próprio sujeito em formação. Falta investimento para oferecer a 

nossos alunos uma estrutura escolar adequada, falta recursos, valorização, 

formação e melhores condições de trabalho para os professores. (P. A, 2021) 

 
A qualidade da educação é feita com todos que almejam uma educação com 

equidade, laica e gratuita para todas as crianças, adolescentes ou jovens que 

estão inseridos na educação e, mesmo os que não estão por algum motivo, que 

ainda há uma disparidade quanto aos que frequentam escola. Isso corresponde 

e perpassa pela qualidade que o profissional tem com a educação. (P. B, 2021) 

 
Percebo que todos que fazem parte da educação vem trabalhado para melhorar 

a qualidade do ensino nas escolas públicas, notamos o incentivo do MEC 

juntamente com estados e prefeituras, além da qualificação profissional dos 

professores, gestores e supervisores. (P. D, 2021) 

 
Primeiramente, parceria família/escola, pois, os pais que demonstram mais 

compromisso com a educação dos seus filhos, esses alunos são os que 

geralmente apresentam mais avanços em sua aprendizagem. Além disso, uma 

boa metodologia, onde busque atender a necessidade de cada aluno, com 

estratégias diferenciadas e lúdicas, contribuem para o ensino de qualidade. 

Não posso deixar de fora o meio em que o aluno esteja inserido como uma 

forma de facilitar ou dificultar o aprendizado dos discentes também. (P. E, 

2021). 

 

Nos discursos de três professoras é realçado o comprometimento da família e seu 

envolvimento com a escola como ações relacionadas ao bom desempenho dos alunos, bem 

como o meio social contribuindo positiva ou negativamente para uma educação de qualidade. 

A partir de Dourado e Oliveira (2009) a educação encontra-se articulada aos vários contextos 

sociais, pois participa como componente que constrói e que altera as relações. Portanto, a 

educação é percebida como elemento que transita o meio social, na medida em que estabelece 

as relações e influencia suas transformações. Parafraseando Paulo Freire (1987) a educação 

transforma os sujeitos e estes transformam o mundo. Estão presentes também sentidos que 

relacionam a qualidade ao investimento, à formação docente e às melhores condições de 

trabalho.  

Verifica-se uma consonância entre alguns sentidos presentes nas falas dos diretores, 

coordenadoras e professoras quando relacionam a qualidade à questão da formação, à 

infraestrutura e à melhoria de condições de trabalho.  

Em Dourado, Oliveira e Santos (2007) a qualidade é algo que não pode ser medida 

apenas pelos recursos materiais ou humanos e nem tão pouco pela falta destes. Significa que 
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apesar de ser importante investir na formação, em infraestrutura adequada e em melhores 

condições de trabalho estes por si só percebidos separadamente não explicam uma educação de 

qualidade. São muitos aspectos que se interligam e se correlacionam. 

Destarte, Dourado, Oliveira e Santos (2007) sinalizam alguns pontos importantes que 

podem estar relacionados à melhoria da qualidade da/na educação, os relacionados à questão 

dos insumos merecem destaque, como por exemplo: a existência de um ambiente escolar 

adequado e com boas instalações, que será sentido no desempenho escolar dos alunos; a questão 

da demanda, pois quanto mais a escola for procurada pela comunidade, significa que esta é 

percebida positivamente pela mesma; a questão da dedicação dos professores a uma só escola, 

o que refletirá no seu desempenho e eficiência permitindo que este se dedique com maior 

empenho, o que consequentemente, se estenderá ao processo ensino/aprendizagem e nesse 

sentido compreende-se que uma maior experiência profissional, interfere de maneira positiva 

na qualidade do ensino, desde que essa maior experiência esteja ligada a formação continuada 

e a valorização desses profissionais. A participação ativa do aluno no processo de aprendizagem 

contribui com sua permanência na escola e com seu desempenho escolar, sendo este, um dos 

indicadores do ensino de qualidade. 

Para as coordenadoras e uma das professoras, os projetos desenvolvidos nas escolas 

atuam como iniciativa para melhorar a qualidade. Nisso, podemos perceber articulação com a 

meta 2 do PMEM, na qual estão previstas estratégias que contemplam o fortalecimento de 

projetos visando a aproximação das famílias com a escola, com o intuito de melhorar a 

aprendizagem dos alunos.  

Percebemos que os projetos desenvolvidos nas escolas buscam responder demandas 

apresentadas no PMEM, a exemplo do proposto na meta 7, que busca incentivar o 

desenvolvimento de ações voltadas para melhorar as médias no IDEB, do fluxo escolar, instituir 

processos contínuos de autoavaliação através da formação e da execução dos planos e metas de 

qualidade estabelecidas pelo PNE, bem como aprimorar a gestão democrática por meio da 

divulgação dos resultados.  

O PMEM em todo seu conteúdo no que se refere à qualidade busca em consonância com 

o PNE contemplar o alcance da qualidade através do implemento de projetos e ações voltadas 

sobretudo a melhoria do desempenho dos alunos no IDEB.  

  

 CONSIDERAÇÕES 

 

A qualidade da/na educação apresenta-se como tema recorrente em debates, pesquisas 

e documentos educacionais. No presente trabalho, mobilizamos como central o questionamento 

sobre os sentidos de qualidade que circulam na rede municipal de ensino de Mossoró, com o 

intuito de compreender os sentidos atribuídos sobre a qualidade da/na educação e refletir acerca 

dos vínculos entre as políticas locais e a nacionais. 

A partir do diálogo com os autores que abordam a temática em seus estudos, como 

Azevedo (2014); Dourado, Oliveira e Santos (2007) e Gadotti (2010), concluímos que a 

qualidade se relaciona a conceitos diversos que se modificam no tempo e no espaço abrangendo 

dimensões que estão presentes dentro e fora da escola (dimensão intra e extraescolar).  

A análise dos textos permitiu compreender que não obstante às diferentes abordagens e 

concepções teóricas alguns elementos são recorrentes quando aborda qualidade da/na educação, 

como a questão do financiamento, seja por subsidiar aspectos estruturais das escolas ou redes 

de ensino, seja por promover ações e programas que se destinem este fim.  Contudo, para alguns 

autores é necessário atentar para a importância da destinação correta dos fundos; a questão da 

avaliação é mencionada nos textos estudados, principalmente em relação ao seu potencial para 

diagnosticar problemas e em alguns textos se ressaltou o caráter excludente e classificatório 

dessas avaliações em larga escala. 
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No tocante à compreensão sobre as articulações entre os sentidos de qualidade nas 

políticas locais e nacionais, focalizamos o PMEM e o PNE, tidos como instrumentos de alcance 

da qualidade educacional. A partir da análise verificou-se que em ambos, o sentido do termo 

qualidade está correlacionado à questão das avaliações e a sucessão escolar sem ponderar os 

fatores sociais que perpassam o processo ensino/aprendizagem. Considera-se que há entre o 

PMEM e o PNE um alinhamento de ideias quando se vincula a questão da qualidade aos índices 

e médias de rendimento dos alunos através das avaliações do IDEB. 

Em relação a aplicação de questionário online aos profissionais da educação que atuam 

nos anos iniciais do ensino fundamental, em escolas da rede municipal, buscou-se conhecer os 

sentidos de qualidade presente nos discursos dos sujeitos que atuam na gestão, coordenação 

pedagógica e docência, nos anos iniciais do ensino fundamental em escolas da rede municipal 

de Mossoró. Ao analisar as respostas considera-se que as falas evidenciam que os conceitos se 

diversificam de acordo com a área de atuação dos sujeitos, mas percebe-se que há consonância 

em alguns pontos que relacionam a qualidade com a formação docente, o investimento em 

estrutura física e envolvimento das escolas com as famílias. Percebe-se ainda uma tentativa de 

atribuir aos sujeitos uma responsabilização sobre a qualidade da/na educação. 

Considera-se, pois, que a partir dos autores principais que embasaram a pesquisa 

evidenciou-se que o financiamento é uma parte fundamental no desenvolvimento de uma 

educação de qualidade e que as avaliações apesar de servirem como meio de diagnosticar a 

educação assumem caráter excludente quando são descontextualizadas. A qualidade da/na 

educação é, pois, conceito que abrange múltiplos sentidos. Os sujeitos, as políticas e os 

documentos nacionais e locais quando versam sobre a temática tendem a reduzir sua 

abrangência, privilegiando um ou outro ponto.  

O tema se mostra relevante, pois evidencia que os conceitos de qualidade são 

construídos historicamente e que o financiamento é apontado como aspecto fundamental no 

desenvolvimento de uma educação de qualidade. Como o tema não se esgota, dado a sua 

abrangência e movimento, entende-se a necessidade de continuidade de outras pesquisas e 

estudos que abordem a temática no sentido de se analisar outros pontos que se relacionam ao 

tema.  
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RESUMO 

Devido ao aumento da pandemia causada pelo novo coronavírus, as escolas teceram 

novas formas de ensino-aprendizagem. Em virtude disto, muitos pedagogos tiveram 

que fazer atendimentos domiciliares, para que as crianças continuassem no processo 

de alfabetização, mesmo durante a pandemia. Nesta perspectiva, o presente artigo tem 

como objetivo apreender as significações de uma pedagoga nos atendimentos 

domiciliares em tempos de pandemia a crianças com necessidades especiais tendo 

como foco a Zona de Desenvolvimento Proximal neste processo. O arcabouço teórico 

e metodológico está alicerçado na Psicologia Sócio-Histórica de Vigotski e 

colaboradores, que está alicerçada nos princípios do Materialismo Histórico e 

Dialético do Marxismo. Para análise e interpretação da produção das informações 

adotamos como procedimento os núcleos de significações (Aguiar e Ozella, 2013). 

Os resultados esboçam que a mediação entre aprendizado e desenvolvimento ocorreu 

por meio da Zona de Desenvolvimento Proximal, haja vista, a criança conseguir após 

este acompanhamento, realizar atividades educacionais sem intervenção da 

professora. Atividades estas, que antes não fazia. Passando do nível de 

desenvolvimento potencial ao nível de desenvolvimento real e assim, a pedagoga 

constitui significações ao seu fazer docente no contexto pandêmico em um espaço 

não-escolar.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Zona de Desenvolvimento Proximal; Sentido e significado; 

Espaço não-escolar 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

     

Vigotski foi um eminente teórico Russo, cujos estudos têm primordial importância 

para compreensão da constituição do humano, por meio da mediação com o social. Estes 

estudos, trouxeram contribuições significativas para a área da educação. Principalmente os 

estudos que tratam do desenvolvimento infantil, no que diz respeito à aprendizagem e o 

desenvolvimento da criança por meio da mediação com o mundo e com o outro. Haja vista, 

essas implicações, favorecerem a constituição humana por meio das relações interpessoais, 

que singram em significações individuais.  

Essas interações da criança com a família, escola, com o mundo que a rodeia, contribui 

para formação dos processos psicológicos superiores. Pois, são nessas relações culturais, 

sociais, que ela vai se constituindo, internalizando os símbolos lingüísticos e culturais, suas 
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zonas de sentidos potenciais e conseguintes, em formação humana e social, a criança começa 

ainda na primeira infantil a externar saberes apreendidos nessas vivências, potenciando seus 

processos psicológicos superiores, atingindo situações reais de aprendizagem em consonância 

com seu desenvolvimento. 

Para esse entendimento, emergem as discussões nos estudos de Vigotski da interação 

entre aprendizagem e desenvolvimento como contributos importantes para desenvolvimento 

dos processos psicológicos superiores da criança, surgindo o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal trazendo compreensões de que aprendizado e desenvolvimento 

não são dissociáveis, mas, se inter - relacionam. 

De fato, vários são os estudiosos que, até os dias atuais, desenvolvem trabalhos, 

pesquisas, por meio dos experimentos realizados por Vigotski por acreditarem trazerem 

contribuições para a educação. Diante de tantos pesquisadores, estudiosos das obras 

Vigotskianas, trazemos para esta pesquisa a Psicologia Sócio-Histórica produzida por 

pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica PUC-SP, ao qual, elegemos como base 

Teórica e Metodológica da nossa pesquisa.  

Neste viés, o presente artigo tem por finalidade apreender as significações de uma 

pedagoga nos atendimentos domiciliares em tempos de pandemia a crianças com necessidades 

especiais tendo como foco a Zona de Desenvolvimento Proximal neste processo. Nesta 

perspectiva a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 20 de Novembro 

de 1996, em seu Art. 58 referente à educação especial entende-se que: “Entende-se por 

educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”. 

Com isso, conforme a lei em destaque, esse serviço de apoio à educação especial 

precisa acontecer na escola. Mas, devido ao contexto pandêmico, com o fechamento das 

escolas, os pedagogos tiveram que buscarem outras formas de mediação pedagógica, 

aumentando assim, os atendimentos pedagógicos à domicílio, que segundo Libâneo (2002), 

esses espaços são configurados tais como: ONGs, empresas, hospitais, organizações privadas. 

Dentre outros. Com isso, o espaço de atendimentos domiciliares por não ser compreendido no 

âmbito escolar formal é visualizado com espaço não-escolar. Haja vista, a atuação de o 

pedagogo ser movida pelos acontecimentos históricos sociais, que diante do sistema 

pandêmico, essa atuação pedagógica foi plausível de crescimento e as crianças com 

necessidades especiais, tiveram a oportunidade de continuidade do processo alfabetizador 

mesmo no contexto da pandemia.  

 

ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL: relação entre aprendizado e 

desenvolvimento 

 

Como continuidade do que apontamos no tópico anterior, esse espaço de atuação, para 

a pesquisa em questão, foi realçado pelos estudos de Vigotski (2007), precisamente estudos 

originados a ZDP.  

Segundo Vigotski (2007), várias são as teorias desenvolvidas sobre os processos 

educacionais da criança. Mas, em nenhuma, busca-se a resolução dos problemas encontrados 

na análise dos processos psicológicos de ensino. Vigotski tinha consciência da falta de clareza 

teórica em relação às análises desenvolvidas no campo educacional sobre a potencialidade das 

crianças, pois ocorria uma separação entre o aprendizado e desenvolvimento. 

Assim, surgem seus estudos sobre as funções psicológicas superiores, onde Vigotski 

busca por meio de análise e experimentos estudos que levassem a compreensão de que “os 

problemas encontrados na análise psicológica do ensino não poderia ser corretamente 
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resolvidos ou mesmo formulados sem nos referirmos à relação entre aprendizado e o 

desenvolvimento em crianças em idade escolar” (VIGOTSKI, 2007, p. 87).  

Com isso, o autor já mencionado, analisa que ao relacionar aprendizado e 

desenvolvimento, a criança consegue nas implicações educacionais superar por meio da 

mediação com o outro, os problemas existentes na análise psicológica do processo 

educacional.  

Neste entendimento, chega ao conceito de que a mediação entre aprendizado e 

desenvolvimento tem a importância da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que para 

Vigotski (2007, p.97) 

   
Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes. 

  

Este processo pelo qual a criança consegue avançar do nível de desenvolvimento 

potencial para o real, é enriquecido pelo modo como a professora condiciona a atividade, ao 

passo que nesta eventualidade educativa, os processos psicológicos superiores internos do 

aluno precisam ser enriquecidos com a atividade direcionada pela professora, para que, este 

externe o aprendizado de forma real, ou seja, social. Ou seja, “[...] aquilo que é 

desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo 

que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” 

(VIGOTSKI, 2007, p. 98). 

Condizente a essa conceituação, em nosso modo de ver, a atividade pedagógica 

proporciona o desenvolvimento real da criança. Assim, a ZDP constitui uma categoria teórica 

de análise da Psicologia Sócio-História essencial para este estudo. Segundo Aguiar (2015, p. 

117), “As categorias de análises devem dar conta de explicitar, descrever e explicar o 

fenômeno estudado em sua totalidade”.  

Com isso, as categorias teóricas de análise da ZDP nos ajudaram no processo de 

apreensão das significações presentes no trabalho da pedagoga por meio dos procedimentos 

metodológicos dos núcleos de significação, nas interpretações das informações. Nestas 

compreensões, pautamos a seguir apontamentos sobre o procedimento metodológico dos 

núcleos de significação como instrumento analítico desta pesquisa, que ocorreu por intermédio 

da fala da professora atuante nesta perspectiva de ensino. 

 

NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO COMO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

 

Para adentrarmos nos procedimentos dos núcleos de significação, realizamos a 

entrevista reflexiva com a professora atuante no atendimento domiciliar. Esse procedimento 

das informações nos proporcionou um contato face a face com o sujeito da pesquisa e assim, 

enxergarmos não somente o dito em sua fala, mas o sentido, por meio das expressões 

emocionais repassadas no momento da entrevista.  

Por isso, que elegemos a entrevista reflexiva para esta pesquisa por nos favorecer o 

mergulho nas entrelinhas da fala não dita da colaboradora, como respaldo ao nosso objetivo. 

Segundo Szymanski (2011, p. 12), “[...] a entrevista face a face é fundamentalmente uma 

situação de interação humana, em que estão em jogo as percepções do outro e de si, 

expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações para os protagonistas: entrevistador e 

entrevistado”.  

Nestas aproximações, realizamos a entrevista com a professora no dia 14 de Julho, às 

16h, em sua residência com todos os cuidados de prevenção ao novo coronavírus. Ao término 
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da entrevista, seguimos ao procedimento dos núcleos de Significação, que é realizado em três 

etapas: Pré-indicadores, Indicadores e Núcleo de Significação.  

Primeiro, retiramos da entrevista “[...] trechos de fala compostos por palavras 

articuladas que compõem um significado [...]” (AGUIAR E OZELLA (2013, p. 309), estes 

trechos com significado, chamamos neste procedimento metodológico de pré-indicadores, que 

foram total de 8 (oito) pré-indicadores. Vale ressaltar, que essas significações vistas nas falas 

da professora colaboradora da pesquisa, são articuladas com o objeto em estudo, jamais 

dissociadas.  

Após este procedimento de articulação dos Pré-indicadores, seguimos para a 

sistematização dos indicadores, estes, nos deram a soma de 3 (três) indicadores. Os indicadores 

são sistematizados por similaridade e complementaridade, e/ou contraposição (AGUIAR; 

OZELLA, 2006; 2013). E por fim, chegamos à nomeação de um núcleo de significação “Os 

elementos constitutivos da relação ensino-aprendizagem”, concluído as etapas das análises 

compreendidas nos procedimentos dos núcleos de Significação. Como entrevemos no quadro 

a seguir. Este quadro foi pensado, para que, o leitor em linguagem visual possa compreender 

como ocorre a sistematização e constituição dos núcleos de significação.  

Após a exibição do quadro iremos apresentar os resultados e discussões.  

 
  Quadro 1- Apresentação dos Pré-indicadores, Indicadores e Núcleos de significação. 

PRÉ-INDICADORES  INDICADORES NÚCLEO 

DE 

SIGNIFICÃO 

 

A minha formação em pedagogia pela 

UERN foi importante neste trabalho de 

atendimentos pedagógicos a crianças com 

necessidades educacionais especiais. Esses 

atendimentos se configuram como reforço escolar, 

mas nós trabalhamos, nós que eu digo, somos uma 

rede de colaboração entre pedagogos e assim eu vou 

trabalhando a dificuldade da criança e nesse sentido, 

quando eu cheguei pra fazer os atendimentos a 

domicílio a criança se mostrou em  um grau de 

atraso, tanto na fala, quanto na socialização. 

 

Assim eu optei por esse trabalho por conta 

da minha especialização em Psicopedagogia e a 

minha formação em pedagogia eu vi que, eu podia 

alinhar essas duas formações em um trabalho que me 

desse prazer em estar ali ensinando e ao mesmo 

tempo aprendendo com as crianças e foi assim, que 

surgiu o interesse em fazer esse trabalho. 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 

DA RELAÇÃO 
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Há situações diversas, mas para este 

momento eu focarei em um aluno que é 

diagnosticado com autismo, eu trabalhei com ele 

esse procedimento pedagógico, essa interação e 

eu vi que ele se desenvolveu bastante por meio 

das atividades proporcionadas, no momento da 

aprendizagem. Atividades utilizando do lúdico. 

 

Precisei estudar, acompanhar palestras 

com outros profissionais Neuropsicólogos e 

comecei a fazer acompanhamentos com uma 

professora que me ajudou nos planejamentos, nas 

construções das atividades lúdicas, para poder 

entender vários comportamentos que ele 

apresentava, no início do acompanhamento.   

CONSTITUIDO-SE 

DOCENTE EM 

UMA REDE 

COLABORATIVA 

ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

Sim, com certeza!Notei sim, assim, como 

eu já disse na primeira fala, quando eu cheguei lá, ela 

tinha bastante dificuldades em socialização em 

brincar com outros colegas, outras crianças no 

parquinho do condomínio, em dividir os brinquedos 

e até comigo mesmo ela não queria brincar. 

 

Não queria que eu pegasse os brinquedos e 

apresentava dificuldades nas palavras, apresentava 

dificuldades na dicção de palavras, na formulação de 

frases, não formulava frases, apresentava muitas 

dificuldades na fala e, eu fui trabalhando isso com 

ele! A partir disso, eu notei um melhor 

desenvolvimento nele um desenvolvimento ao ponto 

de ele dizer: “Tia vamos brincar de estátua?” Vamos 

brincar de roda tia?Vamos fazer um aniversário? Ele 

não gostava de brincadeiras que tivesse outras 

pessoas, tinha dificuldades em bater palmas, mas 

trabalhando festas de aniversários fictícias e 

socialização com outras crianças e ele aprendeu 

muito. 

 

Esse trabalho foi bastante importante para 

mim, porque essa criança foi uma das primeiras 

crianças que eu comecei a fazer esse trabalho e 

quando eu vi o desenvolvimento dela a 

aprendizagem que ela repassou, eu fiquei muito 

satisfeita! Eu fiquei muito lisonjeada, porque o 

professor ele querendo ou não se realiza quando ele 

vê que o trabalho que ele propôs foi alcançado, o 

objetivo foi alcançado. 

 

Então, quando houve a mudança naquela 

criança eu vi o quanto foi importante e alcançar os 

objetivos, vermos o quanto é importante aquele 

trabalho que eu estava desenvolvendo junto  aquela 

criança como com as demais.  

INSTRUMENTOS 

DE MEDIAÇÕES 

ENTRE O 

POTENCIAL NA 

BUSCA DO REAL 

Fonte: Elaborada pelas pesquisadoras. 
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MOVIMENTO INTERPRETATIVO DAS INFORMAÇÕES: resultados e discussões 

 

Assim, o quadro salienta a constituição do núcleo de significação OS ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DA RELAÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM, revelando o movimento 

de ir e vir, que faz parte do percurso utilizado neste procedimento analítico. Esse movimento 

dialético é realizado para que o pesquisador se aproxime das zonas de sentido do sujeito 

pesquisado, podendo assim, responder ou não, a indagação inicial conducentes na pesquisa. 

Nesta perspectiva, principiamos nossa análise, apresentando o primeiro indicador: 

FORMAÇÃO CONTINUADA, este indicador foi pensado, porque no decurso da entrevista, 

a professora ressaltou o quanto o Curso de Pedagogia da Uern, foi importante, para que ela 

hoje esteja atuando no atendimento domiciliar com crianças com necessidades especiais. Essa 

importância é mostrada em sua fala:  

 

A minha formação em pedagogia pela UERN foi importante neste trabalho 

de atendimentos pedagógicos a crianças com necessidades educacionais 

especiais. Esses atendimentos se configuram como reforço escolar, mas nós 

trabalhamos, nós que eu digo, somos uma rede de colaboração entre 

pedagogos e assim eu vou trabalhando a dificuldade da criança e nesse 

sentido, quando eu cheguei pra fazer os atendimentos a domicílio a criança 

se mostrou em  um grau de atraso, tanto na fala, quanto na socialização. 

 

Com isso, a fala da professora revela o quanto as suas vivências na faculdade, 

proporcionaram sua constituição docente/ profissional. Suas apreensões vividas no período da 

faculdade, que reflete hoje em seu fazer docente. Conforme Soares (2011, p. 41), “a relação 

do homem com o mundo não ocorre de forma direta e imediata, mas mediada por condições 

objetivas e subjetivas que os constituem dialeticamente”. Assim, essa educadora se constitui 

nesta relação dialética com o mundo acadêmico, social e humano, em contato com outros 

humanos e o mundo que o rodeia. Esse processo singra na sua constituição profissional, fruto 

das vivências dessas relações. Por isso, que ela enaltece a formação continuada como requisito 

importante para a prática-educativa e sua constituição. 

Destarte, apresentamos o segundo indicador: CONSTITUIDO-SE DOCENTE EM 

UMA REDE COLABORATIVA. Este indicador tem sua relevância por revelar que a 

professora reconhece a importância das significações constituídas em convívio com outros 

profissionais, para que, ela consiga reconhecer a importância destes profissionais, por meio 

das dificuldades encontradas no processo alfabetizador e assim, atingir seus objetivos 

pedagógicos com a criança. 

 
Há situações diversas, mas para este momento eu focarei em um aluno 

que é diagnosticado com autismo, eu trabalhei com ele esse 

procedimento pedagógico, essa interação e eu vi que ele se 

desenvolveu bastante por meio das atividades proporcionadas, no 

momento da aprendizagem. Atividades utilizando do lúdico. 

 
Precisei estudar, acompanhar palestras com outros profissionais 

Neuropsicólogos e comecei a fazer acompanhamentos com uma professora 

que me ajudou nos planejamentos, nas construções das atividades lúdicas, 

para poder entender vários comportamentos que ele apresentava, no início 

do acompanhamento.   

 

Neste entendimento, nos estudos oriundos da Psicologia Sócio-histórica esse processo 

é caracterizado como as relações subjetivas que o sujeito adquire em contatos sociais com o 
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homem e a cultura estabelecida em uma determinada localidade. Essas necessidades subjetivas 

são provenientes dessas relações. Segundo González Rey (2004, p. 54), “as necessidades 

subjetivas aparecem a partir da ativação do sujeito diante de uma situação social da qual 

participa”. Na fala da professora, percebemos a importância do contato com esses profissionais 

em sua atuação profissional, para que ela possa repensar sua prática educativa.  

O terceiro indicador é: INSTRUMENTOS DE MEDIAÇOES ENTRE O REAL NA 

BUSCA DO POTENCIAL. Este indicador denota sua significância por nos proporcionar 

compreender o quanto a ZDP ocorre na prática educativa do professor e sua importância, para 

que tanto a professora quanto o aluno tecessem aprendizagem por meio das significações 

presentes neste processo. Na fala da professora, fica visível o movimento dialético dessa 

apreensão de sentidos, por meio das mediações pautadas nos estudos da ZDP.  

 
Não queria que eu pegasse os brinquedos e apresentava dificuldades nas 

palavras, apresentava dificuldades na dicção de palavras, na formulação de 

frases, não formulava frases, apresentava muitas dificuldades na fala e, eu 

fui trabalhando isso com ele! A partir disso, eu notei um melhor 

desenvolvimento nele um desenvolvimento ao ponto de ele dizer: “Tia vamos 

brincar de estátua?” Vamos brincar de roda tia?Vamos fazer um 

aniversário? Ele não gostava de brincadeiras que tivesse outras pessoas, 

tinha dificuldades em bater palmas, mas trabalhando festas de aniversários 

fictícias e socialização com outras crianças e ele aprendeu muito. 

 

Na fala da professora, percebemos a importância da sua mediação tanto nas atividades 

lúdicas, quanto na convivência diária com a criança. Essa mediação revela a relação existente 

entre aprendizado e desenvolvimento. Essa interação é importante principalmente quando a 

criança se encontra em idade escolar, pois este aprendizado é proveniente do meio social que 

a criança está inserida e inicia muito antes da criança freqüentar a escola (VIGOTSKI, 2007).      

Sendo assim, a ZDP é importante na constituição da criança no referente ao 

aprendizado e desenvolvimento, sendo que, é por intermédio dessa relação entre o par mais 

experiente com o par menos experiente, que acontece os avanços no aprendizado e 

desenvolvimento da criança.  Visto que, nessa interação a criança passa do nível de 

desenvolvimento potencial para o nível de desenvolvimento real (VIGOTSKI, 2007). Como 

evidenciado nas falas da educadora: 

 
Esse trabalho foi bastante importante para mim, porque essa criança foi 

uma das primeiras crianças que eu comecei a fazer esse trabalho e quando 

eu vi o desenvolvimento dela a aprendizagem que ela repassou, eu fiquei 

muito satisfeita! Eu fiquei muito lisonjeada, porque o professor ele querendo 

ou não se realiza quando ele vê que o trabalho que ele propôs foi alcançado, 

o objetivo foi alcançado. 

 
Então, quando houve a mudança naquela criança eu vi o quanto foi 

importante e alcançar os objetivos, vermos o quanto é importante aquele 

trabalho que eu estava desenvolvendo junto aquela criança como com as 

demais. 

 

Assim, conforme Vigotski (2007, p. 95) “De fato, aprendizado e desenvolvimento 

estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança”. Neste entendimento, o 

movimento realizado pela professora nos proporciona entendermos o quanto o movimento 

dialético presente na proposta de estudo e prática diante da ZDP fez-se importante na 

aprendizagem e desenvolvimento da criança e na apreensão de sentidos e significados na 

atuação pedagógica da professora.  



 

  143 

A síntese do movimento de pré-indicadores e indicadores resultou no núcleo de 

significação: OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA RELAÇÃO ENSINO-

APRENDIZAGEM, como respaldo os achados na análise inter-núcleo. Esses Elementos 

Constitutivos da Relação Ensino-aprendizagem, compreendido por nós dessa forma, 

contribuiu para desvelar a importância da ZDP nas significações apreendidas pela pedagoga 

em sua prática educativa a crianças com necessidades especiais em atendimentos domiciliares.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho nos proporcionou compreender a importância da ZDP no processo de 

significação de uma pedagoga em atendimentos domiciliares a crianças com necessidades 

educacionais especiais, partindo das vivências sociais na universidade como graduanda, tecida 

em uma rede de colaboração com outros profissionais, para uma atuação significativa com 

essas crianças. Haja vista, esse processo de constituição profissional ser permeado por 

inferências das vivências sociais 

Assim, essa educadora passa a refletir sua prática pedagógica nesta teia de colaboração 

e as crianças passa conseguinte, tecerem significações em seus conhecimentos, por meio da 

relação entre aprendizagem e desenvolvimento.  

Neste itinerário, ressaltamos a significância da Zona de Desenvolvimento Proximal, 

como conceito plausível de estudos/ pesquisas, principalmente relacionados ao aprendizado e 

desenvolvimento das crianças diante dos desafios pedagógicos. Essas conceituações nos 

permitem pensarmos em trabalhos futuros realizados na escola, para entendermos como ocorre 

este processo nos bancos escolares.  
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A UTILIZAÇÃO DA ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL(ZDP) NA 

PRÁXIS PEDAGÓGICA 

 

Sâmia Magaly L. de M. Soares1 

Rommel W. de Lima2 

 

 
RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo mostrar a contribuição da Teoria 

Sociointeracionista de Vygotsky (1984) no trabalho com crianças que apresentam o 

Transtorno do Espectro Autista – TEA em uma abordagem psicopedagógica clínica. 

Além de oferecer um novo paradigma para a aplicação da Teoria de Vygotsky na 

prática pedagógica, aponta alternativas para a aplicação da BNCC na aprendizagem 

de crianças com TEA. A metodologia de caráter qualitativo demonstra a utilização da 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) em conformidade com a Base Nacional 

Comum curricular (BNCC) como parâmetro para identificação do nível de 

aprendizagem do estudante. Esses parâmetros demonstram as possibilidades de 

aprendizagem e às características do desenvolvimento de acordo com a etapa de 

ensino e faixa etária em que a criança está inserida. Na metodologia será utilizado um 

gráfico radar com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de uma criança 

do terceiro ano do ensino fundamental diagnosticada com TEA. Todavia, os 

parâmetros utilizados para elaboração do gráfico, não podem ser considerados de 

forma rígida, já que cada criança tem seu ritmo de desenvolvimento e que esses ritmos 

precisam ser considerados na prática pedagógica. Vygotsky, através de sua teoria, 

postula que a inteligência não é inata, mas se constrói nas constantes interações com 

o meio ambiente, assim a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é compreendida 

como a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 

ou em colaboração com companheiros mais capazes. Vygotsky considera que as 

dificuldades de aprendizagem não são impedimentos para o desenvolvimento do 

indivíduo. Conclui-se que a utilização da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) 

na práxis pedagógica de crianças com TEA colabora com o pensamento de que cada 

criança tem seu ritmo de aprendizagem e que a teoria unida com a prática pode ajudar 

a identificar o potencial de desenvolvimento do aprendente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Vygotsky; ZDP; Práxis Pedagógica. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa apresenta reflexões decorrentes de experiência vivenciada na prática 

psicopedagógica clínica, apresentando análises dos resultados alcançados e considerações a 

respeito dos elementos apresentados. O estudo foi desenvolvido em ambiente não escolar com 

uma criança de 09 anos de idade diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, 

estudante do 3º ano do ensino fundamental. Os Dados estatísticos da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), mostram que essa condição atinge 1 em cada 160 crianças no mundo e 2 milhões 

de pessoas só no Brasil. Essas crianças, necessitam de inserção na escola para desenvolvimento 

da socialização e aprendizagem, então os profissionais da educação precisam estar cada vez 
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mais atualizados para atender a demanda das crianças com TEA, embasando suas práticas em 

teorias e teóricos que fundamentem e direcionem o seu trabalho. 

O objetivo é apresentar a contribuição da Teoria Sociointeracionista de Vygotsky (1984) 

como exemplo da práxis educativa. O estudo, aborda essa teoria como parâmetro para avaliação 

psicopedagógica em ambiente clínico e para observação da evolução da aprendizagem de 

crianças com TEA fundamentada na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Os objetivos 

específicos são destacar os principais motivos do aumento do TEA na sociedade, demonstrar a 

aplicação da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vygotsky na aprendizagem de 

crianças com TEA e apontar os objetivos de aprendizagem elencados na BNCC conforme o 

desenvolvimento do aprendente. 

A justificativa da escolha do tema deve-se ao fato de observar na prática, a dificuldade 

de encontrar um parâmetro para o desenvolvimento da aprendizagem de crianças com TEA. É 

chamado de Espectro Autista porque cada pessoa apresenta uma variedade de sinais e sintomas, 

com diferentes níveis. A prática pedagógica é embasada em teóricos/teorias que são utilizadas 

de acordo com as concepções acerca do desenvolvimento da aprendizagem. Essas teorias 

abordadas principalmente durante os cursos de formação inicial são importantes para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico. Porém, muitos estudantes só percebem sua 

importância quando adquirem a maturidade da práxis educativa. Vázquez (1980) conceitua a 

práxis como uma atividade livre, universal, criativa e autocriativa, mediante a qual o homem é 

capaz de criar, fazer, produzir, além de transformar o mundo e a si mesmo. A maturidade da 

práxis é conquistada quando o educador consegue unir a teoria com a prática constituindo-se 

nesse processo enquanto ser social e histórico.  

O tema é importante para a área educacional pois apresenta um novo paradigma para a 

aplicação da Teoria de Vygotsky na prática pedagógica e aponta alternativas para a aplicação 

da BNCC na aprendizagem de crianças com TEA. A pesquisa apresenta uma fundamentação 

metodológica qualitativa, de natureza exploratória. Optou-se pelo delineamento do estudo com 

direcionamento de estudo de um fenômeno contemporâneo (YIN, 2015). No gráfico radar 

apresentado, é identificado o nível em que a criança se encontra, o nível em que o trabalho foi 

desenvolvido e o nível que ela deveria estar conforme sua idade e nível de ensino. 

O trabalho apresenta a teoria sociointeracionista de Vygotsky e o conceito de práxis 

psicopedagógica. Apresenta resumidamente características do Transtorno do Espectro Autista. 

Resultados e Discussões apresentando a metodologia do trabalho e a Conclusão.  

 

A TEORIA SOCIOINTERACIONISTA DE VYGOTSKY E A PRÁXIS 

PSICOPEDAGÓGICA 

 

De acordo com Bossa (2011), a Psicopedagogia é uma área que estuda a relação entre 

aprendizagem e a mente humana. O foco é compreender e intervir nas dificuldades de 

aprendizagem e melhorar os processos de assimilação de conhecimento. Para isso é importante 

saber como o sujeito aprende e estar fundamentado em teóricos e teorias que orientem a práxis.  

No Brasil, as discussões sobre a práxis têm permeado estudos na área da Educação, 

explicitando uma ação educacional pautada numa ação transformadora e revolucionária. 

Conforme Freire (1987) remete à ideia de um conjunto de práticas visando à transformação da 

realidade e à produção da história. A práxis psicopedagógica também precisa estar 

fundamentada na didática que é conhecida como a “arte de ensinar”. Nesse ponto, é importante 

o psicopedagogo articular as três dimensões da didática em sua atuação já que a educação é um 

processo multidimensional. De fato, ela apresenta uma dimensão humana, uma 

dimensão técnica e uma dimensão político-social, rompendo, assim, com a ideia de que existe 

uma “receita” para ensinar crianças autistas, sem considerar a conjuntura que envolve o 

processo de ensino-aprendizagem. A práxis envolve uma ação auto-reflexiva como parte do 



 

  146 

fenômeno que estuda; estabelecer relação e diálogo com outras áreas de conhecimentos, numa 

perspectiva multi e interdisciplinar, porque o trabalho com crianças com TEA não se resolve 

com um único olhar; proceder a constantes balanços críticos do conhecimento produzido no seu 

campo (técnicas, métodos, teorias), para dele se apropriar, e criar novos conhecimentos diante 

das novas necessidades que as situações de ensinar produzem. Diz respeito às técnicas, às 

políticas e condições sociais que envolvem o contexto de uma época, categorias que envolvem, 

também, indivíduos com interesses e objetivos específicos. 

A dimensão humana, segundo Candau (1997), é caracterizada pela compreensão dos 

valores éticos, da afetividade, das crenças religiosas, da racionalidade e da emocionalidade. A 

dimensão humana da didática perpassa pelo espaço da subjetividade, entendendo o homem 

como um sujeito de relações, e, enquanto tal, “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um 

é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. A 

dimensão político-social mostra que a prática educativa necessita ser investigada de forma 

concreta e contextualizada pois as políticas governamentais têm uma influência significativa na 

educação de crianças com TEA por meio da legislação.  

Segundo Bossa (2000), o campo de atuação do psicopedagogo refere-se não só ao 

espaço físico onde se dá esse trabalho, mas especialmente ao espaço epistemológico que lhe 

cabe, ou seja, o lugar deste campo de atividade e o modo de abordar o seu objeto de estudo. Ao 

delimitar o campo de atuação do trabalho psicopedagógico, é preciso que o psicopedagogo saiba 

identificar a melhor forma de desenvolver os aspectos cognitivos do aprendente. Segundo o 

autor, a atuação na área clínica se dá na relação entre um sujeito com sua história pessoal e sua 

modalidade de aprendizagem. É importante ressaltar que a Psicopedagogia é uma área 

multidisciplinar e que não atua sozinha, e sim em parceria com os diversos profissionais. Cada 

profissional desenvolverá seu trabalho dentro da sua área de especialização realizando 

diagnósticos. 

O diagnóstico psicopedagógico, é um processo contínuo e sempre revisável, onde o (a) 

psicopedagogo(a) inicia numa atitude investigativa, até a obtenção dos resultados. Nesse 

processo é fundamental determinar os instrumentos e os pressupostos teóricos do planejamento 

das atividades. Sob esse ponto de vista, o pressuposto da perspectiva Sociointeracionista de Lev 

S. Vygotsky mostra um caminho possível a ser trilhado pela criança com o Transtorno do 

Espectro Autista. 

Mesmo sabendo que o Transtorno do Espectro Autista não foi estudado por Vygotsky, 

muito de seus estudos puderam (e podem) ser úteis à causa autista. Vygotski (1982) relata que 

desde o nascimento a criança constitui-se como um ser social e somente nas situações concretas 

de vida, na relação com um adulto é que ocorre o aprendizado da linguagem e que esta adquire 

sentido. Surge então o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal: 

 
A distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento potencial, caracteriza o que Vygotsky denominou de Zona 

de Desenvolvimento Proximal: “A Zona de Desenvolvimento Proximal define 

aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de 

maturação, funções que amadurecerão, mas que estão, presentemente, em 

estado embrionário." (Vygotsky. 1984, p.97) 

 

O conceito de ZDP foi cunhado por volta de 1991 e nessa época, Vygotsky tinha 

desenvolvido uma série de ideias que a seu ver poderiam auxiliar na compreensão dos processo 

de construção de novas funções psicológicas superiores como o papel do jogo e da fantasia no 

desenvolvimento infantil. Entretanto, a necessidade de compreender de forma globalizante 

esses aspectos, fez com que o pesquisador sentisse a necessidade de construir um conceito 

teórico que exercesse tal função unificadora. 
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Compreendendo que o autismo é uma condição que gera dificuldades de socialização e 

interação social, a contribuição da Teoria Sociointeracionista de Vygotsky (1984) no trabalho 

com crianças que apresentam o Transtorno do Espectro Autista – TEA é fundamental para 

interpretar e colaborar com a transformação do homem enquanto ser biológico em ser humano 

social. 

 

O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

No Brasil, o procedimento padrão para diagnóstico do autismo é a avaliação por um 

médico psiquiatra ou neurologista. Esses profissionais tomam como base para o diagnóstico o 

Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5.ª edição ou DSM-5 é um 

documento usado por psicólogos, fonoaudiólogos, médicos e terapeutas ocupacionais, para 

definir o diagnóstico de transtornos mentais. Conforme Nascimento (2014) o DSM-5 

caracteriza o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por 

dificuldades de interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e restritos. Os 

critérios diagnósticos do DSM-5 classificam os níveis de gravidade dessa condição como leve, 

moderado e severo. Para Keinert (2017), o autismo pode ser leve, moderado e severo. O leve é 

característico de pessoas que tem dificuldade de interação e comunicação social, apresentam 

prejuízos mas não necessitam de tanto suporte. O moderado inclui as dificuldades de 

socialização e necessidade de suporte substancial. O severo, além dos fatores comuns aos níveis 

leve e moderado, outros critérios específicos também são observáveis como prejuízo intelectual 

e de linguagem, condição médica ou genética, outras desordens do neurodesenvolvimento ou 

transtornos relacionados. 

As atuais políticas de educação especial buscam garantir o acesso, a permanência, a 

participação e a aprendizagem de pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na escola comum. Entre os estudantes 

considerados público-alvo da educação especial, encontram-se as crianças com transtorno do 

espectro do autismo (Brasil, 2008).    

No Brasil, as lacunas na formação docente para atuar com educandos com autismo 

parecem ainda mais acentuadas. Em revisão integrativa de 22 estudos sobre práticas 

pedagógicas desenvolvidas com esse alunado na escola regular, Azevedo (2017) observou que 

menos de 20% dos agentes educacionais possuíam formação na área de educação especial, não 

sendo relatada qualquer capacitação específica em autismo. Embora o conhecimento sobre o 

autismo ainda seja de domínio das áreas médicas, este estudo enfatiza a emergência de 

pesquisas educacionais no âmbito da inclusão escolar que possam contribuir para a construção 

de outras formas de pensar a escolarização de pessoas com TEA. 

Os profissionais apropriados para diagnosticar o TEA, encaminham o paciente com para 

uma equipe multiprofissional como forma de desenvolver as habilidades cognitivas em diversas 

áreas conforme a necessidade da criança e é nessa perspectiva que se insere o apoio 

psicopedagógico individualizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Realizou-se uma pesquisa qualitativa com método exploratório. Explorar um assunto 

significa reunir mais conhecimento e incorporar características novas, bem como buscar novas 

dimensões até então não conhecidas. O estudo exploratório apresenta-se como um primeiro 

passo no campo científico, a fim de possibilitar a realização de outros tipos de pesquisa acerca 

do mesmo tema, como a pesquisa descritiva e a explicativa (Santos, 1999).  

Para compreendermos melhor o contexto da pesquisa, salienta-se que os atendimentos 

Psicopedagógicos da criança (objeto de pesquisa), iniciaram em 2021 quando houve o primeiro 
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contato com a família. Conforme anamnese, a criança foi diagnosticada aos 5(cinco) anos de 

idade com um quadro compatível com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 

moderado.  

Foi aplicada a Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem - EOCA, que é o ponto 

de partida na investigação diagnóstica das dificuldades de aprendizagem, foram analisados 

cinco eixos principais: Linguagem Oral e Escrita, Motricidade, Socialização, Matemática e 

Atenção.  Nos eixos, observaram-se os seguintes aspectos: É uma criança calma; Apresenta 

uma boa comunicação verbal, porém demonstra dificuldades na interação social, necessitando 

de intermediação do adulto para interagir com seus pares. Vygotsky (1984) explica que as 

interações originam a Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP, afirmando a importância para 

a cognição; Segue regras e solicitações; Na oralidade, apresenta uma boa comunicação 

interativa para fazer comentários, solicitações e realizar escolhas.  

Foi observada resistência na realização das atividades escritas e por esse motivo, as 

tarefas foram introduzidas aos poucos, inseridas em uma rotina elaborada exclusivamente para 

a sessão psicopedagógica. A criança apresenta consciência corporal, coordenação motora ampla 

e percepção visual; Pede autorização para utilização de recursos; guarda os brinquedos no final 

do atendimento; Gosta de brincar sozinho e apresenta algumas estereotipias motoras como 

alinhar brinquedos e separar por categorias; Apresenta dificuldades com mudanças de rotina e 

demonstra padrões rígidos de pensamento com dificuldades no jogo simbólico; Apresenta 

interesse fixo em carros. Reconhece as cores e os animais; Conta de maneira verbal os números 

de 1 a 10; Sua atenção é seletiva; Concentra-se na contação de histórias. 

As sessões individualizadas presenciais foram embasadas na abordagem conceitual 

sociointeracionista e parametrizada na 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). 

(BRASIL, 2018, p. 7) 

 

 Para identificar o nível de aprendizagem em que o aluno se encontra foi necessário 

elencar alguns objetivos comuns a série e idade em que o aluno se encontra. Esses objetivos são 

distribuídos na Base Nacional Comum Curricular, através de códigos alfanuméricos: 

  
É preciso enfatizar que os critérios de organização das habilidades do Ensino 

Fundamental na BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos 

quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) 

expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os agrupamentos 

propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho 

dos currículos. Essa forma de apresentação adotada na BNCC tem por objetivo 

assegurar a clareza, a precisão e a explicitação do que se espera que todos os 

alunos aprendam no Ensino Fundamental, fornecendo orientações para a 

elaboração de currículos em todo o País, adequados aos diferentes contextos. 
(Brasil, 2018, p.31) 

 

Segue exemplo de um dos objetivos elencados para análise do nível em que a criança se 

encontra, através do código EF35LP05 da BNCC conforme segue: 

 

Figura 1 – Código alfanumérico de acordo com a BNCC 
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Fonte: figura elaborada pela autora 

 

Os códigos ajudam a contextualizar qual é a etapa de ensino, a faixa etária e o campo de 

experiência relacionado ao objetivo. Cumpre destacar que a numeração sequencial dos códigos 

alfanuméricos não sugere ordem ou hierarquia entre os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Essa perspectiva de utilização da BNCC para avaliar a aprendizagem de crianças 

atípicas, oferece um novo paradigma para a aplicação da Teoria de Vygotsky na prática 

pedagógica à medida que o autismo está diretamente relacionado à questão da interação. A 

BNCC que aparentemente “padroniza” aprendizagens, na perspectiva aqui apresentada mostra-

se como um instrumento que direciona o planejamento do psicopedagogo e colabora na 

identificação do nível de aprendizagem que o aprendente se encontra. Apesar da Base prevê o 

que é essencial para o aluno, é permitido que o profissional utilize da sua autonomia para decidir 

o melhor recurso e estratégia a ser utilizada, conforme necessidade e ritmo do educando. As 

alternativas para a aplicação da BNCC na aprendizagem de crianças com TEA giram em torno 

do que a criança já sabe e do que ela é capaz de fazer dentro do seu ritmo de desenvolvimento, 

conforme figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Acompanhamento Psicopedagógico – Mapa 
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Fonte: Figura Elaborada pela autora 

 

O gráfico aponta que que o aprendente encontra-se em processo de ampliação dos 

objetivos de aprendizagem equivalentes a etapa da educação infantil. O mapa mostra a Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) do, onde o nível 1 evidencia as habilidades que ele já 

adquiriu (NDR – Nível de Desenvolvimento Real) e o nível 2 corresponde às habilidades que 

estão em evolução ou que consegue realizar de forma assistida (NDP – Nível de 

Desenvolvimento Potencial). Partindo desse pressuposto, A ZDP dele está sugerida em um 

nível diferente do preconizado para sua faixa etária, que é o nível 3 do mapa. 

As sessões desenvolvidas até o momento foram planejadas contemplando os cinco eixos 

conforme ilustração do mapa, onde a seleção das tarefas contemplam uma gama maior ou 

menor de objetos de conhecimento em atividades direcionadas para cada nível. Mesmo 

identificando os eixos de maior dificuldade do aprendente, o apoio psicopedagógico é realizado 

de maneira interdisciplinar, estabelecendo conexão com diversas áreas do conhecimento, ou 

seja, uma atividade pode abranger vários eixos e o mapa pode ser alterado para uma abordagem 

mais complexa conforme o ritmo de aprendizagem da criança, atualizado o NDR e 

consequentemente a ZDP.  

 

CONCLUSÃO 

 

Sabendo que o Transtorno do Espectro Autista não foi estudado por Vygotsky, muito 

de seus estudos puderam (e podem) ser úteis à causa autista através da Teoria 

Sociointeracionista, contribuindo para mostrar a importância das interações na vida de pessoas 

que apresentam dificuldades de socialização. O estudo oferece um novo paradigma para a 

aplicação da Teoria de Vygotsky na prática pedagógica, pois aponta alternativas para a 
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aplicação da BNCC na aprendizagem de crianças com TEA, já que a BNCC é interpretada por 

alguns estudiosos da área educacional como um documento normativo que parametriza as 

aprendizagens. É inegável a contribuição dos estudos de Vygostky para a educação e também 

a adequação de seus estudos a realidade contemporânea. 

A metodologia de caráter qualitativo e exploratório demonstra a utilização da Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) em conformidade com a Base Nacional Comum curricular 

(BNCC) mostrando o nível que a criança se encontra, o nível que está sendo desenvolvidas as 

atividades no apoio psicopedagógico e o nível que a criança deveria estar, se ela estivesse em 

um ritmo típico de desenvolvimento. Dessa forma parâmetros utilizados para elaboração do 

gráfico, não podem ser considerados de forma rígida, entretanto a prática pesicopedagógica 

precisa ser intencional considerando as três dimensões da didática: Humana, técnica e político 

Social.  

A Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), compreendida como a distância entre o 

nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial considera que as 

dificuldades de aprendizagem não são impedimentos para o desenvolvimento do indivíduo. 

Dessa maneira, as teorias de aprendizagem servem como base para o profissional vivenciar a 

práxis analisando as diferentes formas de aprendizagem.  

A práxis pedagógica representa, dentro deste contexto, a prática em constante 

movimento, onde as atividades que a permeiam, permitem, conduzir o processo de socialização 

e aprendizagem teoricamente fundamentado. Vale salientar que os estímulos psicopedagógicos 

são contínuos e precisam ser revisáveis, pois o objetivo é atuar de forma investigativa e 

interventiva, com o intuito de contribuir sempre com a progressão da aprendizagem. O apoio 

busca assumir uma visão plural, singular e integral da criança, considerando-o como sujeito do 

processo educativo e promovendo uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento 

e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades.  

Apesar do estudo de Vygotsky se remeter a década de 30, suas pesquisas ajudam a 

compreender muitas questões relativas à educação especial quando se trata de socialização. 

Numa sociedade acostumada com uma concepção imutável do indivíduo é enriquecedora a 

contribuição do autor em relação as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento de 

alunos com necessidades educativas especiais. 

Conclui-se que a utilização da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) na práxis 

pedagógica de crianças com TEA colabora com o pensamento de que cada criança tem seu 

ritmo de aprendizagem e que a teoria unida com a prática pode ajudar a identificar o potencial 

de desenvolvimento do aprendente. 
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RESUMO 

Como uma demanda da sociedade moderna, o uso do método científico em sala de 

aula, tem sido alvo de discussões e indagações, principalmente sobre a sua 

aplicabilidade desde os anos iniciais, tornando-se uma nova demanda inerente à 

formação dos professores. Nesse sentido, este texto tem como objetivo discutir sobre 

o método científico e apresentar algumas estratégias para a sua utilização, tendo como 

foco o protagonismo discente, a fim de levar em conta os conhecimentos das crianças 

e fazer delas protagonistas de seu aprendizado. Para isso utilizamos da abordagem 

qualitativa. Além disso, apoiamos em literaturas que colaboraram para as reflexões 

aqui postas. Portanto, percebemos assim a importância de trabalhar em sala de aula, 

assuntos de forma contextualizada, dando oportunidade de as crianças não estarem 

como sujeitos passivos, mas participantes das atividades, explorando, observando, 

analisando e trazendo comparações do seu contexto local e familiar, abordando o 

método científico como parte de sua realidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Método científico; sala de aula; protagonismo discente. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A Revolução Industrial, em meados da década de 1950, angariou mudanças no ensino. 

Os avanços tecnológicos acelerados trouxeram para dentro da escola a preocupação em ter um 

currículo mais voltado para a área científica, embasada na investigação. Como uma demanda 

da sociedade moderna, o uso do método científico em sala de aula, tem sido alvo de discussões 

e indagações, principalmente sobre aplicabilidade do mesmo desde os anos iniciais, tornando-

se uma nova demanda inerente à formação dos professores. Não podendo esquecer que “[...] 

precisa-se considerar que o desenvolvimento e os triunfos das civilizações modernas são, em 

grande parte, devido ao desenvolvimento da ciência objetiva e da aplicação do método 

científico ao processo de construção dos conhecimentos”. (MARSULO; SILVA, 2005, p. 04). 

Como uma das competências específicas de Ciências da Natureza para o Ensino 

Fundamental, a Base Nacional Comum Curricular traz a compreensão das Ciências da Natureza 

como empreendimento humano, e o conhecimento científico como provisório, cultural e 

histórico; bem como o agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da 

Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a 

respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, 

sustentáveis e solidários.  

Para o desenvolvimento de ambas as competências, faz-se necessário aplicação do 

método científico, da investigação e experimentação. Historicamente, os conhecimentos 

comprovados cientificamente adquiriram status de superioridade quando comparados às 

 
1
 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC); Mestra em 

Ensino pelo Programa de Pós em Ensino (POSENSINO) (associação entre UERN/UFERSA/IFRN); Graduada em 

pedagogia pela Universidade do Estado do Rio grande do Norte (UERN). E-mail: marykellya@hotmail.com  
2
 Mestrando em ensino pelo Programa de Pós-graduação em Ensino (POSENSINO) (associação entre 

UERN/UFERSA/IFRN); Especialista em Educação e Contemporaneidade pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN); graduado em pedagogia pela Universidade do Estado do 

Rio grande do Norte (UERN). E-mail: andersonb.nascimentto@gmail.com 

mailto:marykellya@hotmail.com
mailto:andersonb.nascimentto@gmail.com


 

  154 

vivências e experiências populares. Daí a importância conferida ao método científico que foi 

praticado, durante muito tempo, no âmbito escolar, de forma estática, tradicional e que necessita 

de uma abordagem mais dinâmica, não havendo necessariamente uma sequência cronológica 

que deva ser seguida ininterruptamente.  

O método deve estar a favor da pesquisa e não a pesquisa submetida ao método. 

Constitui crença generalizada que o conhecimento fornecido pela ciência é, de algum modo, 

superior relativamente aos demais tipos de conhecimento, como o do homem comum. Teorias, 

métodos, técnicas, produtos, contam com aprovação geral quando considerados científicos. A 

autoridade da ciência é evocada amplamente. Indústrias, por exemplo, frequentemente rotulam 

de científicos processos por meio dos quais fabricam seus produtos, bem como os testes aos 

quais os submetem. Várias atividades de pesquisa nascentes se auto-qualificam científicas, 

buscando respeitabilidade.  

Essa atitude quase que de veneração à ciência deve-se, em boa parte, ao extraordinário 

sucesso prático alcançado pela física, pela química, pela biologia e por suas ramificações. 

Assume-se, implícita ou explicitamente, que por detrás desse sucesso existe um método especial 

que, quando seguido, redunda em conhecimento certo, seguro (CHIBENI, 2006).  

Nesse sentido, nos inquietamos a pensar sobre possíveis estratégias que poderiam 

auxiliar o professor a trazer esse assunto de forma mais contextualizada e dinâmica. Nessa 

perspectiva, o trabalho em questão vem tecer em seu objetivo a discussão sobre o método 

científico e algumas estratégias para a sua utilização e para propiciar o protagonismo discente, 

a fim de levar em conta os conhecimentos das crianças e fazer delas protagonistas de seu 

aprendizado.  

 Para o desenvolvimento dessa discussão, partimos de uma metodologia que está 

amparada nas reflexões da pesquisa qualitativa e bibliográfica.  

   

MÉTODO CIENTÍFICO, ESTRATÉGIA E PROTAGONISMO   

 

Método científico é um conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência a 

fim de produzir novos conceitos, também corrigir e integrar conhecimentos já existentes. 

Apesar desse modo de definição, mesmo que ao longo dos tempos, podemos dizer que o método 

científico é subjetivo na forma de realizar, mesmo que exista uma sequência de ações, o método 

científico começa decorrente de conhecimentos prévios sobre determinado assunto.  

Também abordando sobre o método científico, Marsulo e Silva (2005, p. 08) apresentam 

que 

 
Nesse sentido, entende-se que as etapas do método científico não necessitam 

ser estáticas, mas dinâmicas e abertas. Ousa-se dizer que, neste caráter não 

standard, reside a possibilidade de construção do conhecimento na qual o 

aluno participa ativamente, refletindo e propondo soluções para os problemas 

[...].  

 

No processo do que se tem previamente e dando continuidade às etapas flexíveis do 

método, consideramos que a curiosidade é uma característica inerente à espécie humana e é a 

mola propulsora do aumento exponencial do conhecimento. Perguntar é uma das maneiras mais 

eficientes de conhecer o mundo.  Então para fazer Ciência e colocar em prática o método 

científico é necessário fazer com que surjam as perguntas: “Como isso acontece?” “O que faz 

isso acontecer?” Nesse momento o pesquisador observa com curiosidade, procura entender as 

várias maneiras do fenômeno acontecer. 

Desde o momento anterior já adentramos no que se tem por etapas que fazem parte do 

método. Portanto, depois desse questionamento, inicia o processo de observar, estudar, analisar, 
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procurar fontes, informações sobre o assunto, sempre anotando e tomando consciência do 

problema. 

Em seguida nascem as hipóteses do fenômeno observado “Nesse caso, o levantamento 

de hipóteses acontece exatamente para que se possa envolver o sujeito que aprende”. 

(MARSULO; SILVA, 2005, p. 08). Diante das observações do problema, escolhe-se as 

respostas que possivelmente poderá suprir o que se tem por perguntas iniciais. Mesmo que as 

respostas não estejam, na gênese ‘corretas’ devem ser colocadas em questão, faz parte do 

processo e precisa ser registrada.   

Após o momento anterior, chega-se a parte da experimentação, a hora de testar as 

hipóteses. Agora é a hora de analisar todas as perguntas e respostas anteriores para poder obter 

o resultado. Sempre anotando tudo com precisão para explicar ou refazer, caso seja necessário. 

Esse também é o momento de analisar os dados e de conclusão. Se o resultado não for o 

esperado, não tem problema, a pesquisa não para em decorrência a isso, ao contrário, deve-se 

voltar para as hipóteses levantadas e continuar com a experimentação, se assim for desejado. É 

importante compreender que nem sempre o que queremos por resultado vai ser o que vamos 

alcançar.    

A presença do mediador em todos esses procedimentos é fundamental. Não podemos 

interpretar equivocadamente o protagonismo dos alunos como uma construção solitária, mas 

trabalhar em parceria e com orientação. O professor, dentre tantas outras, tem a 

responsabilidade de despertar o pensar científico em seus alunos. É de fundamental importância 

que a escola tenha o interesse em estimular a curiosidade científica para, a partir dela, 

transformar a sala de aula em um lugar mais atrativo, participativo e agradável ao aluno e 

professor. Além disso, vale salientar que assim como Marsulo e Silva (2005, p. 08) 

compreendemos “[...] as etapas do método científico não como partes isoladas. Reconhecer que 

é preciso examinar os fenômenos em cada uma de suas dimensões, mas de forma 

multidimensional”. 

 

Estratégia Metodológica 

 

Diante do exposto até esse momento, achamos pertinente ilustrarmos essa seção, 

abordando um olhar prático do método científico. Para isso, apresentaremos as etapas da 

estratégia metodológica. 

  

1ª Etapa 

Como proposta metodológica, o professor, pode trabalhar com os alunos, um projeto 

sobre as abelhas. Podem iniciar de forma a despertar em cada criança a curiosidade pelo 

trabalho das abelhas, fazendo com que aos poucos usem seus conhecimentos prévios e juntos 

cheguem a considerações sobre este inseto. 

 

2ª Etapa  

Podem fazer um passeio livre nos espaços das escolas, por exemplo em jardins ou onde 

tenha plantas para investigar e observar as abelhas. Procurar conhecer as abelhas, saber como 

elas vivem, possivelmente, conhecer como ocorre a polinização, dentre outras observações. 

Essa observação pode trazer inúmeros olhares, perguntas, questionamentos e questões 

que talvez poderiam não serem observada no dia a dia das crianças, mas com a prática 
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direcionada às abelhas, por exemplo, sejam propiciadoras de olhares mais atentos e facilitadores 

do novo comtemplar dos discentes.   

 

3ª Etapa  

 No momento de observação pode ser instigado como questão problema: Como as 

abelhas acham o caminho para as suas colmeias?    

 

4ª Etapa  

Consideramos que a fim de levar em conta os conhecimentos das crianças e fazer delas 

protagonistas de seu aprendizado, pode-se pedir que estas façam essa observação em suas casas 

e pergunte a seus familiares a partir de curiosidades que eles tenham sobre as abelhas. 

Deve-se orientar que estas anotem todas as respostas dos seus familiares. Que estas 

também possam criar respostas para possíveis questionamentos que venham surgir sobre o 

tema. Incentivar que elas possam buscar responder suas questões a partir do que elas têm por 

conhecimento.   

 

5ª Etapa 

Depois de retornarem para escola com as respostas/hipóteses do questionamento, o 

mediador poderá subsidiar a presença de apicultores, vídeos explicativos, ilustrar com desenhos 

e maquetes para eles chegarem à conclusão sobre como acontece o regresso das abelhas para a 

colmeia.   

O professor pode, junto com as crianças, fazer uma exposição do trabalho realizado. 

Uma espécie de feira de ciências, em que eles serão os cientistas e poderão expor suas hipóteses 

e o resultado que chegaram do fenômeno estudado, nesse caso o retorno das abelhas até seus 

‘lares’. 

Após conhecer esses aspectos referente às abelhas, várias discussões podem se estender, 

aprendendo a importância das abelhas para a manutenção da flora e fauna, que elas também 

podem entrar na lista de extinção (explicar o que é extinção). Explicar o processo de polinização 

realizando esse gancho para despertar o reconhecimento que as flores não são simples 

ornamentos que embelezam as plantas, os jardins, mas sim um engenhoso recurso da natureza 

destinado a promover a propagação das espécies vegetais. Em conversa com as crianças é 

importante desenvolver um diálogo em que seja problematizado que é preciso proteger o 

ecossistema. 

 Essa é uma sequência das etapas do método científico que pode ser utilizada como 

possibilidade para uma ação junto às crianças. Outras atividades podem ser possíveis, advindas 

do próprio alunado, como também por estímulo do docente, contudo, torna-se importante que 

as aulas possam ser interativas e propiciadoras de reflexões e ações dos alunos.       

 

Protagonismo do discentes e contextualização do assunto trabalhado 

 

A discussão que permeia a necessidade do protagonismo do discente está presente em 

uma crescente visibilidade. Não podemos abdicar da responsabilidade que cabe aos agentes 

formadores em subsidiar esse processo de protagonização. Acreditamos que o trabalho com 

método científico em sala de aula também é a possibilidade para efetivação desse olhar da 

prática ao alunado.   

 
Assim, o método científico teve influência significativa na forma de produzir 

e validar o conhecimento e, principalmente, nos modos de compreensão de 

como se dá a construção do conhecimento junto aos indivíduos, pelo ensino. 

Epistemologicamente pode-se dizer que crenças e convicções do que seja 
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ciência marcam a ação pedagógica do professor (Maldaner, 2000). 

(MARSULO; SILVA, 2005, p. 06). 

 

É interessante pensar que a compreensão adquirida por parte do docente sobre a 

importância do seu papel, do que vai ser mediado, é fundamental para pensar em método 

científico e protagonismo discente.  Como o exemplo das abelhas, citado na seção anterior, a 

professora ou o professor, pode desenvolver outros também, que venham dos seus alunos, de 

uma fala, de um acontecimento.  

No ambiente escolar, o que se deve propor é o uso da ciência em favor da 

problematização de causas comuns à realidade dos estudantes, fator que favorece ao 

desenvolvimento da criticidade e da argumentação; não obstante, a coleta de dados e a busca 

de referenciais apropriados e com a intermediação do professor, permitem um entendimento, 

uma apropriação maior sobre o objeto de estudo.  

O ponto máximo, porém, inacabado seria a proposta de intervenção sobre estas 

realidades, a fim de amenizar ou solucionar os problemas encontrados. Como parte deste 

processo, é importante considerar o levantamento e testagem de hipóteses, que podem ser 

confirmadas ou refutadas ao longo da pesquisa, experimentação.  

Esta é outra importante habilidade que se pode desenvolver junto aos estudantes desde 

as séries iniciais até o ensino superior. De perguntas simplistas como “quem surgiu primeiro: o 

ovo ou a galinha?” Até pesquisas mais complexas e de alta relevância social, faz-se o percurso 

formativo de aluno pesquisador sob a orientação de um professor também pesquisador. Inovar 

neste sentido não é fácil, porém necessário. Até mesmo para dar sentido ao que se aprende na 

escola e sua funcionalidade para a vida. 

Todo aluno deve ser protagonista do seu desenvolvimento e aprendizagem. Para que 

isso aconteça de forma significativa, os professores devem explorar e valorizar os 

conhecimentos prévios de seus alunos, ou seja, é preciso ouvir a criança a respeito de suas 

vivências.  

 
Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser formando-

se, à sua identidade fazendo-se, se não se levam em consideração as condições 

em que eles vêm existindo, se não se reconhece a importância dos 

“conhecimentos de experiência feitos” com que chegam à escola. (FREIRE, 

1996, p. 33) 

 

Daí a importância de se trabalhar assuntos de forma contextualizada, dando 

oportunidade de as crianças participarem das atividades, explorando, observando, analisando e 

trazendo comparações do seu contexto local e familiar.  

 
Nesta perspectiva, “o método científico já não é entendido como um método 

universal, linear, seqüencial, uniforme, mas como um caminho para idéias 

cada vez mais racionais, mais repensadas, abstratas e gerais. É um método que 

não pensa o sujeito como espectador passivo da natureza. (MARSULO; 

SILVA, 2005, p. 10). 

 

Essa contextualização, que tanto se fala, reverbera a possibilidade de fazer sentido o que 

é mediado e construído na sala de aula. Desse modo, o discente não vai ser mero receptor de 

conteúdo, ou melhor, no nosso caso, do método, mas sujeito que a partir da sua realidade, da 

orientação do seu professor, vai desenvolver práticas que estão diretamente ligadas à ciência, 

ao que lhe rodeia socialmente. O método, nessa circunstância, é relevante “[...] ao situá-lo como 

um modo de desencadear o processo de construção ativa do conhecimento por parte do aluno, 

sendo, portanto, mobilizador para essa construção”. (MARSULO; SILVA, 2005, p. 05). 
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Questões que não são dadas, mas provocadas em decorrência do seu itinerário de vida e 

de pertencimento como pesquisador e sujeito da sua própria pesquisa.  Vale ressaltar que não 

queremos, de forma alguma, ensinar ou dizer o que o professor deve fazer em sala de aula, mas 

como professores, compartilhar de possibilidades para o fazer pedagógico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, busca-se uma educação mais flexível e diversificada quanto aos métodos, 

metodologias e conteúdo. Dessa forma, o ensino deve ser pautado em aulas que estimulem os 

alunos a buscarem o conhecimento por meio de um estudo ativo. As propostas para o ensino 

trazem como pontos norteadores ações dos professores que promovam aulas com situações que 

tragam algum significado para os alunos, que contenham materiais e conteúdos diversificados, 

que proporcionem o incentivo ao protagonismo discente, que contem com a pluralidade de 

abordagens teóricas e opiniões diversas sobre o tema estudado. 

Assim como o ensino de Ciências pensado pelo escolanovistas, por exemplo, incluíam 

o estímulo à construção do conhecimento pelo aluno, partindo da aprendizagem por meio da 

experimentação, da criticidade e do estímulo pela autonomia, o método científico precisa tomar 

essas formas de mediação. Esses atributos sendo explorados, criam meios para que os alunos 

aprendam a aprender. O professor, nessa concepção, torna-se um auxiliador entre a teoria e a 

aprendizagem efetiva. O aluno aprende Ciências por imersão, praticando experimentos, 

vivenciando, tornando-se assim mais autônomo. 

Contudo, vale salientar que não buscamos com esse trabalho impor atividades ou 

desvalorizar a prática docente, mas como docentes, compartilhar de conhecimentos que possam 

agregar e possivelmente ser uma ajuda nas possíveis atividades ou projetos que viabilizem o 

aluno como centro do processo e como processo.  
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RESUMO 

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

que apresenta em sua constituição os conteúdos e habilidades a serem desenvolvidas 

pelos estudantes e trabalhadas pelos professores ao longo das etapas da Educação 

Básica. Com a implantação da BNCC, tornou-se obrigatório em todo o país a sua 

utilização para a elaboração dos currículos escolares. O documento, na sua terceira 

versão, propõe uma mudança no período em que uma criança deve ser alfabetizada, 

estabelecendo que seja até o segundo ano do Ensino Fundamental. Considerando o 

atual contexto educacional decorrente da pandemia (COVID-19) – o Ensino Remoto 

– e as propostas da BNCC para o processo de alfabetização, esse estudo tem o objetivo 

de discutir sobre como está sendo o alfabetizar utilizando as orientações da BNCC na 

modalidade de ensino remoto ressaltando os desafios enfrentados pelos professores 

bem como o efeito desse modelo de ensino na sociedade, que tornaram-se perceptíveis 

em nossos processos formativos por meio das experiências adquiridas no primeiro 

módulo do Programa Institucional Residência Pedagógica da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – RESPED/UERN. Tendo em vista também as lacunas 

existentes no aprendizado das crianças que não dispõem de aparato tecnológico para 

acompanhar as aulas e atividades, que acontecem de forma on-line, e ainda, lacunas 

que podem estar relacionadas ao fato das crianças não estarem lidando bem com as 

dificuldades emocionais nesse período de isolamento. Partindo dos conceitos 

apresentados na BNCC para a alfabetização, foi realizada uma pesquisa com os 

professores das escolas do município de Mossoró/RN, com o propósito de analisar os 

dados coletados referentes às suas práticas alfabetizadoras nesse contexto. Levando 

em consideração como a situação do ensino remoto requereu dos professores empenho 

para adequar seus planos de aula, compreender/assimilar o uso de tecnologias e o 

manuseio de equipamentos eletrônicos, e ainda intermediar o diálogo entre a escola e 

os alunos com suas famílias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: BNCC; Ensino Remoto; Alfabetização; 

 

 

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

 Logo no início do ano de 2020, um vírus conhecido popularmente por COVID-19 

passou a ter uma maior facilidade de transmissibilidade, alcançando vários países e tendo a 

situação decretada como pandêmica em março deste mesmo ano. Como uma tentativa de 

combater a doença e minimizar o número de mortes, medidas foram tomadas, como por 
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exemplo a adoção do distanciamento e isolamento social, fazendo com que todas as atividades 

não consideradas como essenciais tivessem que parar a sua atuação presencial. A educação, 

mesmo que sendo extremamente importante, não é uma atividade essencial, fazendo com que 

também fosse paralisada.  

Com o decreto de pandemia e a paralisação das atividades presenciais, as escolas 

precisaram analisar maneiras que permitissem a continuidade das aulas, tendo então a adoção 

do ensino remoto em caráter emergencial e temporário, ocorrendo por meio das diversas 

plataformas disponíveis na internet, como por exemplo as ferramentas das plataformas digitais 

do Google e do Zoom. Em um contexto normal vivenciado pela população, dificuldades já 

seriam enfrentadas pelos profissionais da educação, mas com a necessidade de uma adaptação 

urgente de didáticas, metodologias e até mesmo uma formação tecnológica para o corpo 

docente, os desafios tornaram-se cada vez mais difíceis de enfrentar. 

A educação, como um dos mais importantes pilares da sociedade, é composta por 

diversas etapas e componentes que introduzem o indivíduo em um âmbito mais formal, além 

de fazer parte de todo um processo de socialização, ou seja, tornar parte da sociedade. Para que 

essa educação ocorra com qualidade e as pessoas dos diferentes locais do país possam ter o 

direito ao acesso, existem inúmeros documentos que reforçam essa garantia e norteiam a 

educação básica nacional, tais como a própria Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, o Plano 

Nacional de Educação, a Política Nacional de Educação e a Base Nacional Comum Curricular. 

Dentre todos esses, teremos um maior enfoque na BNCC, sendo ela um documento nacional 

normativo que estabelece regras, normas e determinações a serem seguidas pelas instituições 

de ensino públicas e privadas, com propostas pedagógicas para a rede básica de educação. 

Pensando em tudo isso, também na mudança brusca de contexto vivenciado e os 

impactos que isso gerou nos diversos âmbitos da sociedade, mas principalmente na educação, 

este trabalho possui como problemática investigar como tornou-se o fazer alfabetizar na 

perspectiva da BNCC com os desafios enfrentados no ensino remoto, objetivando discutir sobre 

como está sendo o alfabetizar utilizando as orientações da BNCC na modalidade de ensino 

remoto. 

 

METODOLOGIA 

 

Ao nos propormos a estudar sobre o alfabetizar na perspectiva da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC, bem como analisarmos sobre o tema e a importância deste para 

uma compreensão crítica da realidade ao qual a educação nacional está imposta, com uma 

estruturação na marginalização de todos os processos formais educativos e a intensificação dos 

desafios e das dificuldades enfrentadas com o contexto da pandemia do COVID-19 e a 

implementação do ensino remoto como uma medida emergencial e temporária, deparando-se 

com percursos em que por diversos âmbitos e áreas são direcionados ataques que impactam na 

qualidade do ensino e prejudicam o processo de ensino-aprendizagem, utilizamos de uma 

pesquisa empírica, bibliográfica e documental de cunho qualitativo para a construção deste 

presente artigo. Durante a elaboração, utilizamos como fundamentação teórica: Bazani e 

Montagnoli (2017), Brandão  (1981), Campelo (2015), Diogo e Gorette (2011), Durkheim apud 

Piletti e Praxedes (2010), Freire (2011), Sforni e Galluch (2015), Silva e Azevedo (2018), e 

Tfouni (1995), utilizando também de documentos como Constituição Federal (1988), Base 

Nacional Comum Curricular (2018),  Portaria n°544, de 16 de junho de 2020, e de uma matéria 

do Diário Oficial da União, assim como fazendo uma explanação conceitual, visando a 

estruturação de um trabalho que possua discussões bem constituídas. Além do mais, a 

fundamentação desenvolve-se por meio de 3 tópicos, sendo eles: A educação, o ensino remoto 

e as desigualdades sociais, O Alfabetizar na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular - 
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BNCC, e Um olhar crítico às realidades da educação no ensino remoto sob a perspectiva de 

profissionais da educação. Ademais, utilizamos um questionário semiestruturado e 

disponibilizado por meio da plataforma digital Google Forms, e enviada para as escolas para 

que fosse respondida por profissionais da Educação que atuam no último ano da Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental 1 (1° e 2° ano), tanto da rede pública quanto privada na cidade 

de Mossoró-RN. 

 

A educação, o ensino remoto e as desigualdades sociais 

 

A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, estabelece em seu Art. 205 que 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). Com isso, podemos 

concluir que a própria constituição afirma a educação como um direito universal, bem como 

define a responsabilidade da promoção da educação, e a importância da mesma para a formação 

do cidadão. Além do mais, falando também sobre a educação, Durkheim cita: 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se 

encontram ainda preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e desenvolver 

na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela 

sociedade políticau no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança, 

particularmente, se destina." (DURKHEIM, 2010, p. 28) 

Ao afirmar que a educação ocorre por meio de um processo onde o conhecimento é 

passado pelas gerações e até mesmo que as novas gerações sofrem a influência de valores e 

noções pré-estabelecidas, que nortearão todo o processo de socialização dos indivíduos, 

Durkheim abre caminho para debates acerca da participação desses sujeitos nas pautas da 

sociedade política, pois como Aristóteles dizia, “O homem é um animal político”, como um ser 

que naturalmente participa de atos e construções que envolvem a vida em comunidade e os 

regimentos da sociedade.  

 A educação como fator predominante para o direcionamento dos futuros, vidas e 

destinos de cada pessoa, faz com que o acesso ou a falta do mesmo tenham grandes impactos 

nas vidas de uma população. Por fatos históricos, a educação é estruturalmente marginalizada 

por aqueles que possuem o poder, como por exemplo os governos vigentes, fazendo com que 

dependendo dos contextos socioeconômicos enfrentados pelas cidades e estados do país, os 

profissionais da educação podem deparar-se com diferentes tipos de desafios, que colocam em 

risco a integridade da educação que estará sendo realizada, assim como compromete a qualidade 

do processo de alfabetização dos estudantes. Quando abordamos sobre as imposições praticadas 

por aqueles que dominam as classes e possuem o poder, tal qual as dificuldades que podem ser 

enfrentadas por decorrências das desigualdades sociais, podemos relacionar com a fala de 

Brandão sobre a existência da educação, ao citar que: 

A educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das maneiras que as pessoas 

criam para tornar comum, como saber, como idéia, como crença, aquilo que é 

comunitário como bem, como trabalho ou como vida. Ela pode existir imposta por um 

sistema centralizado de poder, que usa o saber e o controle sobre o saber como armas 

que reforçam a desigualdade entre os homens, na divisão dos bens, do trabalho, dos 

direitos e dos símbolos. (BRANDÃO, 1981, p. 4) 

 Com o início da pandemia e a mudança brusca de contexto, com o decreto de isolamento 

social e a implementação do ensino remoto, as desigualdades sociais que antes já eram grandes, 

foram intensificadas. Como se não bastasse a necessidade imediata da aquisição de materiais e 

dispositivos tecnológicos para a continuidade das atividades, do trabalho e até mesmo das aulas, 
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houve também um aumento exponencial da taxa de desemprego, fazendo com que o Brasil 

voltasse para o mapa da fome, impossibilitando o acesso à educação, dificultando assim a 

permanência de estudantes no sistema educacional e aumentando a evasão escolar. 

 Se pararmos para analisar as realidades vivenciadas pelas famílias dos estudantes, 

independente da faixa etária e do nível de ensino, é compreensível que ao estabelecer pesos que 

envolvem comprar dispositivos tecnológicos e comprar comida, a sobrevivência prevaleça. 

Além do mais, para os que conseguem acompanhar as aulas pelo ensino remoto, dificuldades 

são enfrentadas pelos responsáveis das crianças, o processo de ensino e aprendizagem, 

participar/acompanhar as aulas junto aos menores, bem como participar colaborativamente com 

as professoras do fazer alfabetizar. De acordo com Tfouni (1995, p. 10), “a alfabetização refere-

se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para leitura, escrita e as 

chamadas práticas de linguagem”, portanto podemos compreender que uma pessoa alfabetizada 

é uma pessoa que sabe ler e escrever, mas no ensino remoto com a mediação dos pais ou 

responsáveis, como adequar metodologias de ensino para que pessoas sem formação na área 

atuem como mediadores do processo? No caso dos pais que trabalham e não conseguem 

acompanhar os estudos dos filhos, como garantir que a criança está verdadeiramente 

aprendendo? Como proceder caso estes sejam analfabetos? Quais os impactos presentes e 

futuros serão perceptíveis na vida escolar e acadêmica desses estudantes? Como recuperar todo 

o atraso educacional se as crianças estão sendo passadas de série mesmo que não tenham 

aprendido a ler ou escrever?  Os danos são inevitáveis, mas qual o limite do que será 

considerável como tolerável? Qual o nível de normalização da marginalização e dos descasos 

com a educação? Deixamos esses questionamentos para que consigam refletir sobre o tipo de 

educação que queremos construir. É preciso que ocorram mudanças significativas, que não 

tenhamos cortes constantes na pasta educacional, que respeitem os profissionais da educação, 

que tenhamos escolas bem estruturadas e que os professores tenham todo o suporte necessário 

para que a educação ocorra com qualidade, que o direito constitucional do acesso à educação 

seja cumprido. Falando sobre o processo de alfabetização, as desigualdades e necessidade da 

mudança de olhares, Silva e Azevedo falam que: 

Entende-se que quanto mais ampliamos o nosso olhar para o processo de alfabetização 

e letramento, no que tange às desigualdades educacionais, em todos os níveis de 

ensino, inclusive na educação superior, melhor será o processo de escolarização e a 

busca de equidade no sistema educacional do país.” (SILVA; AZEVEDO, 2018, p. 6) 

Portanto, é possível compreender que ao colocarmo-nos na posição de olhar atentamente 

e criticar construtivamente, ao analisarmos todas os impactos das desigualdades sociais e 

educacionais sobre os processos de alfabetização e letramento, estaremos tornando possível que 

todos esses processos sejam revistos e os contextos transformados, levando em consideração 

todas as realidades vivenciadas por aqueles que compõem a comunidade escolar, buscando pela 

equidade no sistema. 

 

O Alfabetizar na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

 

A Alfabetização é uma etapa fundamental para o desenvolvimento das crianças, sendo 

parte da Educação Formal constituída nas escolas. Ao longo da história, seu conceito vem sendo 

aperfeiçoado, tendo em vista que “[...] os conceitos cotidianos “crescem” com conceitos 

científicos, pois estes oferecem estruturas para o desenvolvimento ascendente dos conceitos 

espontâneos em relação à consciência e ao seu uso deliberado” (VIGOTSKI apud SFORNI e 

GALUCH, 2006, p.155). O termo alfabetização relaciona-se com o ato de ler e escrever de 

forma convencional, o que até os anos 80 era tratado apenas como um processo de codificação 

(escrever) e decodificação (ler). Contudo, Soares destaca que o sistema alfabético não é um 
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código, mas sim um sistema de representação (grafemas que representam fonemas), levando 

em consideração que o código é “um sistema que substitui os signos de um outro sistema já 

existente”. 

Dessa forma, o conceito de Alfabetização, segundo Magda Soares, diz respeito  

[...] a aprendizagem de um sistema que converte a fala em representação gráfica, 

transformando a língua sonora – do falar e do ouvir – em língua visível – do escrever 

e do ler: a aprendizagem do sistema alfabético. Assim, a alfabetização, atualmente, é 

entendida como a aprendizagem de um sistema de representação da cadeia sonora da 

fala pela forma gráfica da escrita – o sistema alfabético – e das normas que regem seu 

emprego. [...] Em síntese, alfabetização é o processo de aprendizagem do sistema 

alfabético e de suas convenções, ou seja, a aprendizagem de um sistema notacional 

que representa, por grafemas, os fonemas da fala”. (Glossário Ceale, UFMG) 

 O processo de alfabetização de uma criança se inicia desde antes da escola, começa em 

suas interações com o meio. Diante disso é importante proporcionar à criança um ambiente 

alfabetizador, o qual está disposto a propiciar meios e oportunidades para a criança descobrir e 

se envolver com o mundo da leitura e escrita, partindo de momentos de escuta e fala, 

envolvendo materiais palpáveis e visuais, estabelecendo relações entre imagens e texto, escuta 

e texto, etc. Como afirma Emilia Ferreiro (2001, apud CAMPELO, 2015, p. 213-214) 

[...]o que se pode fazer aos quatro ou cinco anos? Dar condições para ter experiências 

variadas com a língua escrita: escutar ler, permitir escrever, poder perguntar, descobrir 

as diferenças e as relações entre imagem e texto [...]. Um ambiente em que se possa 

aprender, que não proíba aprender, deve ter livros, deve deixar circular a informação 

sobre a língua escrita, mas é evidente que o ambiente por si mesmo não é o que 

alfabetiza. [...]. A simples presença do objeto não garante conhecimento, mas a 

ausência do objeto garante desconhecimento”. 

Considerando essa importância das interações e experiências vivenciadas pelas crianças 

em seu cotidiano, tanto no seu lar como na Educação Infantil, a BNCC do Ensino Fundamental 

– Anos Iniciais reforça a relevância desses momentos para o processo de alfabetização, levando 

em conta que serão desenvolvidos a medida em que há essa ampliação e progressão de 

conhecimentos com o passar do tempo, assim 

“As características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que 

se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, de suas vivências mais 

imediatas para que, com base nessas vivências, elas possam, progressivamente, 

ampliar essa compreensão, o que se dá pela mobilização de operações cognitivas cada 

vez mais complexas e pela sensibilidade para apreender o mundo, expressar-se sobre 

ele e nele atuar.” (BRASIL, 2018, p. 58-59). 

Visando um melhor aproveitando e estruturação de habilidades a serem aprendidas 

pelos estudantes, bem como a garantia do direito à aprendizagem, a Base Nacional Comum 

Curricular apresenta as aprendizagens essenciais que devem ser ofertadas pelas escolas. Dentre 

esses estudos podemos encontrar a alfabetização, a qual é destacada que seja, principalmente, 

desenvolvida no 1° e 2° ano do Ensino Fundamental. O documento aponta alguns pontos que 

precisam ser trabalhados nesse processo, como 

“·diferenciar desenhos/grafismos (símbolos) de grafemas/letras (signos); 

·desenvolver a capacidade de reconhecimento global de palavras (que chamamos de 

leitura “incidental”, como é o caso da leitura de logomarcas em rótulos), que será 

depois responsável pela fluência na leitura; 

·construir o conhecimento do alfabeto da língua em questão; 

·perceber quais sons se deve representar na escrita e como; 
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·construir a relação fonema-grafema: a percepção de que as letras estão representando 

certos sons da fala em contextos precisos; 

·perceber a sílaba em sua variedade como contexto fonológico desta representação; 

·até, finalmente, compreender o modo de relação entre fonemas e grafemas, em uma 

língua específica”. (BRASIL, 2018, p. 91) 

 

Acompanhando a etapa de Alfabetização, temos o processo de ortografização, na qual 

está incluso as relações fono-ortográficas, ou seja, trabalha-se a escrita correta das 

sílabas/palavras bem como “as relações regulares e irregulares entre fonemas e grafemas” 

(BRASIL, 2018, p. 82), as quais envolvem a questão de haver várias letras para um mesmo 

som, vários sons para uma letra, vogais com sons abertos, fechados e etc. A ortografização é 

um processo mais demorado e indefinido, de acordo com a Base, sem haver um período 

determinado para ser internalizado. 

Durante esse processo, temos em volta dos conteúdos os gêneros textuais mais simples 

que condizem com essa fase, como as listas, bilhetes, convites, receitas, regras de jogos, etc. As 

habilidades apresentadas nos conteúdos desse período seguem estratégias de memorização, 

comparação de escrita espontânea com a convencional, copiar pequenos textos percebendo a 

separação entre palavras e o uso da pontuação, relacionar elementos sonoros com a escrita, 

recitar letras, reconhecer rimas/jogos de palavras, entre outras. 

Em suma, 

 
"Nos anos iniciais das crianças, a BNCC (2017) nos mostra que é preciso se atentar 

ao desenvolvimento da capacidade de representação, essencial para a compreensão do 

sistema de escrita alfabética. As interações já vivenciadas pelas crianças como 

oralidade, espaço, tempo, entre outros, permitem com maior facilidade a compreensão 

das práticas de ler, escrever, ouvir, expressar-se em diferentes contextos, ampliando 

sempre seu vocabulário linguístico. Portanto, durante os primeiros anos, a apropriação 

do sistema alfabético ocupa um espaço de destaque, sendo que as demais linguagens 

obtêm um novo significado pela alfabetização." (BAZANI; MONTAGNOLI, 2017, 

p. 17 e 18) 

 

 Tendo em vista essas práticas envoltas da alfabetização e apresentadas na BNCC, é 

importante refletirmos sobre como essas ações estão sendo realizadas nesse contexto de ensino 

remoto, e para isso é fundamental compreendermos a opinião dos professores nesse assunto, os 

quais são os agentes responsáveis por mediar a relação entre o conhecimento formal e o aluno. 

 

Um olhar crítico às realidades da educação no ensino remoto sob a perspectiva de 

profissionais da educação 

 

Devido esse contexto pandêmico em que nos encontramos, a melhor alternativa 

considerada pelo MEC em relação às aulas foi “[...] a substituição das aulas presenciais por 

aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-

19 [...]” (BRASIL, 2020). Tendo em vista esse cenário, as escolas e seus profissionais tiveram 

que se organizar para atender às novas demandas que essa situação requer. A partir disso, houve 

a necessidade dos professores reinventarem as suas práticas, considerando que as aulas se 

dariam à distância e através de uma tela, bem como a aprendizagem referente às novas 

ferramentas digitais que passaram a ser essenciais, como no caso do Google Meet, Zoom e 

Whatsapp, as quais serviam como meio para que houvesse esses encontros virtuais. Também 

foram utilizados sites de jogos educativos, assim como vídeos disponibilizados no Youtube para 

complementar e facilitar esse processo de aprendizagem nesse modo. Além disso, foi bastante 

explorada a realização de atividades com o auxílio de recursos tecnológicos, como a câmera e 

produção de vídeos, aproveitando essas ferramentas para desenvolver as habilidades de criação, 

produção e autonomia das crianças. Posto isso percebemos, principalmente nessa nova 
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realidade, “[...] a importância do papel do educador, o mérito da paz com que viva a certeza de 

que faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a 

pensar certo”. (FREIRE, 2011, p.28). 

Levando em consideração essa situação, realizamos uma pesquisa no formato de 

questionário, utilizando a ferramenta Google Forms, e disponibilizamos para os profissionais 

da educação de 12 escolas da cidade que temos contato via Whatsapp, que atuam no último ano 

da Educação Infantil e nos Anos Iniciais (1° e 2° ano), lecionando em escolas públicas ou 

privadas na cidade de Mossoró/RN. Essa pesquisa tem por objetivo perceber o impacto e as 

consequências referentes a implementação do ensino remoto nas escolas, sua influência no 

processo de alfabetização das crianças, assim como as maiores dificuldades enfrentadas pelos 

professores. O questionário é composto por 9 perguntas objetivas, sendo 2 de caráter de perfil 

do participante, além de uma pergunta bônus de forma subjetiva a qual está condicionada a 

outra pergunta (no caso da resposta ser “sim”). A pesquisa contou com a participação de 11 

profissionais da educação, que foram os que se disponibilizaram a participar, de diferentes 

escolas da cidade, dos quais 6 ensinam em instituições públicas (54,5%) e 5 em instituições 

privadas (45,5%), dentre eles 8 atuam nos Anos Iniciais (72,7%) e 3 na Educação Infantil 

(27,3%). 

Com a primeira e segunda questão referentes ao perfil dos profissionais, a terceira 

questão é acerca do processo de aprendizagem das crianças, se ele foi prejudicado com esse 

sistema de Ensino Remoto. Obtivemos como resultado 9 respostas que sim (81,8%), 1 resposta 

que não (9,1%) e 1 resposta que talvez (9,1%). Os professores que responderam a pergunta com 

“não” e “talvez” foram professores da rede pública. 

A quarta pergunta diz respeito ao aproveitamento do conteúdo estudado no Ensino 

Remoto, como eles avaliam isso, o resultado foi o seguinte: 6 responderam “regular” (54,5%), 

2 responderam “ruim” (18,2%), 2 responderam “bom” (18,2%), 1 respondeu “ótimo” (9,1%). 

Além dessas opções havia a alternativa “excelente”, porém não houve nenhuma resposta. 

Dentre os professores que responderam "bom", temos 1 professor de escola pública e 1 de 

escola privada, e em relação a resposta “ótimo” foi respondida por um professor de escola 

pública da Educação Infantil. Para uma melhor visualização dos resultados, segue o gráfico 

abaixo: 

 

No tocante a quinta pergunta, foi questionado sobre o processo de alfabetização, se o 

mesmo foi prejudicado com a implementação do Ensino Remoto, as respostas obtidas foram: 9 

para “sim” (81,8%), 1 para “não” (9,1%) e 1 para “talvez” (9,1%). O professor que respondeu 

“talvez” leciona em uma instituição privada e o que respondeu “não” ensina em escola pública 
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na Educação Infantil. 

 

Para aqueles que responderam que o processo de alfabetização foi prejudicado com o 

estabelecimento do Ensino Remoto, foi solicitado que discorressem sobre isso, dentre as 

respostas os professores comentaram sobre alguns fatores que prejudicaram essa etapa, como a 

falta de atenção e concentração das crianças, de internet de qualidade e aparelho tecnológico, 

bem como a ausência de ajuda dos pais. Além disso, obtivemos outras respostas como 

“A ausência de materiais concretos e atividades lúdicas presenciais atrapalham o 

processo de alfabetização...” (resposta 7); “No ensino remoto, o processo de 

alfabetização depende muito mais da participação da família e do tempo que ela dedica 

a esta atividade. Vemos que nem todos tem a mesma disponibilidade, e até o mesmo 

interesse, para que isto aconteça como iria acontecer se estivéssemos no cotidiano da 

escola.” (resposta 11); “Nas aulas remotas nem todas tem o recurso e aproveitamento. 

Acho que o comodismo toma de conta dos alunos. A aprendizagem fica fragmentada 

e deixa danos sérios no processo de aprendizagem” (resposta 3); “Tem prejudicado a 

alfabetização das crianças tanto pela complexidade do processo, quanto pela estrutura 

oferecida aos professores. O período da alfabetização é um dos mais importantes da 

jornada educacional e tem que ser trabalhando de diversas formas pelas quais o ensino 

remoto não oferece.” (resposta 1). 

 Em suma, os professores consideram que, principalmente nesse contexto de ensino, é 

essencial a participação dos pais no processo de escolarização das crianças, o qual é dificultado 

quando não há esse acompanhamento e interesse por parte dos responsáveis em relação aos 

estudos dos alunos. Além disso, eles ressaltam a importância das interações que é desenvolvida 

entre os estudantes nas aulas presenciais e das atividades que proporcionam esses momentos e 

ao mesmo tempo desenvolvem aprendizagens cognitivas. Assim, a falta dessa socialização e 

atividades acabam por deixar um déficit na aprendizagem das crianças. 

A sexta questão está relacionada ao uso de tecnologias digitais por parte dos pais, se 

houve algum problema, como resultado obtivemos 8 respostas para “sim” (72,7%), 2 para “não” 

(18,2%) e 1 para “talvez” (9,1%). Os professores que responderam que não encontraram 

nenhum problema por parte dos pais no manuseio das tecnologias são de escolas privadas. 

A sétima pergunta aborda sobre as dificuldades que os professores tiveram com o ensino 

de forma remota, os participantes tinham a possibilidade de marcar mais de uma alternativa. 

Dessa forma, as respostas se configuraram da seguinte maneira:  
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É possível observar que entres as maiores dificuldades estavam a falta de participação 

dos alunos nas aulas (10 respostas) e as devoluções das atividades (9 respostas). 

A oitava pergunta questionava o professor sobre a desigualdade na Educação com o 

Ensino Remoto, se a mesma foi acentuada com isso, e o resultado foi de 100% para a resposta 

“sim” (11 respostas). 

A nona questão diz respeito a desigualdade social, se ela foi um fator predominante para 

determinar se as crianças tiveram ou não um ensino de qualidade durante o contexto da 

pandemia. As respostas variaram em “sim”, “não” e “talvez”, sendo 7 respostas (63,6%), 2 

respostas (18,2%) e 2 respostas (18,2%), respectivamente. 

Portanto, ao analisar todos os dados apresentados, é perceptível o impacto negativo do 

ensino remoto no processo de ensino-aprendizagem, pois além da falta da participação dos 

estudantes na aula, também ocorreu uma queda na devolutiva das atividades, o que torna 

possível afirmar que nem todas as crianças estão conseguindo acompanhar as aulas e até mesmo 

fazer as atividades que são encaminhadas. Além do mais, ao termos uma resposta unanime 

sobre o efeito das desigualdades na educação com o ensino remoto, permite-nos analisar o fato 

de que ao nos depararmos com realidades socioeconomicamente baixas e abaladas, nem todas 

as famílias conseguiram adquirir materiais e dispositivos tecnológicos para realizar o 

acompanhamento da aula, ou por muitas vezes não possuem uma estrutura adequada para 

realizar os estudos dentro de casa e até mesmo as situações dos pais e mães que precisaram 

continuar trabalhando no presencial mesmo com a pandemia e os decretos de isolamento social, 

para que não falte o básico dentro de casa. Já ao analisar as respostas sobre as desigualdades 

sociais serem um fator predominante para a qualidade do ensino durante o ensino remoto, é 

perceptível a variação nas respostas, pois enquanto 63,6% responderam que que sim, que 

houveram situações que influenciaram na qualidade da educação que estava sendo 

desenvolvida, 18,2% responderam que não e 18,2% responderam por talvez, o que leva-nos a 

pensar sobre o porquê de duas pessoas terem ficado indecisas ou confusas com a situação e 

apenas duas pessoas responderam com a certeza de que não houveram impactos oriundos das 

dificuldades e desigualdades enfrentadas. Seria por realmente não terem enfrentado essas 

situações? Essas pessoas lecionam em bairros ou escolas que são marginalizados e sofrem com 

os impactos dos ataques e dos cortes de verbas da educação pública? Esses docentes são de 

instituições públicas ou privadas? São boas condições de trabalho ou fata de consciência de 
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classe?  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Diante das respostas obtidas no questionário, após uma observação inicial, estruturamos 

os dados nas seguintes categorias: aprendizagem, alfabetização, principais dificuldades no 

ensino remoto e desigualdade social.  

No tocante à questão da aprendizagem, os docentes participantes da pesquisa 

destacaram, em sua maioria, como esse processo foi prejudicado no contexto de ensino atual, o 

que levou ao aproveitamento do que é ensinado ser classificado como regular ou ruim, de 

acordo com os resultados. Em vista disso, podemos perceber que o retorno dos professores na 

pesquisa harmoniza com o que Paulo Freire (2011) traz acerca do ensino, o qual diz que “Pensar 

certo, e saber que ensinar não é transferir conhecimento é fundamentalmente pensar certo, é 

uma postura exigente, difícil, às vezes penosa, que temos de assumir diante dos outros, em face 

do mundo e dos fatos, ante nós mesmos”. (p.48-49). 

Com relação ao segundo segmento que diz respeito à alfabetização, a devolutiva das 

professoras indica predominantemente que o processo de alfabetização foi sim prejudicado com 

o ensino remoto. Vários fatores se somam e colaboram para esse prejuízo. Seja a dificuldade 

em realizar aulas lúdicas nesse modelo de ensino, a falta de participação da família, o 

comodismo dos alunos em relação às aulas ou a falta de estrutura para os professores, entre 

outros fatores que se coalescem a esses.  

Os resultados disso se relacionam ao que é apontado por Bazani e Montagnoli (2017):  

“[...] pensar no processo de alfabetização requer atenção, já que o mesmo envolve não 

apenas educandos e professores, mas toda uma estrutura educacional, que se modifica 

a cada nova proposta. Pensar em alfabetização, é pensar primeiro no processo de 

ensino-aprendizagem, levando em consideração o desenvolvimento humano, como 

ser social, cultural e pensante” (p. 20). 

Diante do ponto de vista apresentado nas respostas das professoras na quinta pergunta, 

podemos perceber como o distanciamento e as aulas remotas lesaram drasticamente a dinâmica 

existente na sala de aula, que é essencial para um bom aproveitamento da aprendizagem e, 

principalmente, para desenvolver o processo de alfabetização com sucesso. 

Na terceira categoria, concernente às dificuldades no ensino remoto, podemos perceber 

que, além da dificuldade no uso das tecnologias por parte dos pais, o maior problema foi o da 

participação dos alunos nas aulas, como também as devolutivas em relação às atividades, 

seguido das dificuldades na aprendizagem e no processo de avaliação.  

Ante o exposto, é possível perceber a relação dessas respostas com os problemas 

apresentados no segmento anterior, como um problema acaba agravando outro. Também é 

notória a importância da participação da família, que se acentua ainda mais agora que as 

crianças assistem aula dentro de suas casas. Reparamos a relevância do papel da família no 

comprometimento, ou na falta dele, em participarem no desenvolvimento escolar da criança, 

principalmente no contexto atual. 

A última categoria que destacamos a partir da nossa investigação foi acerca da 

desigualdade social no contexto educacional principalmente no cenário pandêmico, temática 

em destaque na nossa pesquisa.  
De acordo com os dados coletados na pesquisa, 100% das pessoas que participaram da pesquisa 

concordam que a desigualdade social na educação foi acentuada com o ensino remoto. O que ratifica 

mais uma consequência desse modelo de ensino, quando a educação, um dos mais importantes pilares 

da sociedade, sofre prejuízo, isso é estendido a sociedade, salientando o desequilíbrio sócio, econômico 

e cultural no nosso país.  

Trazemos ainda o resultado concernente à última questão onde a maioria assentiu que a 
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desigualdade social foi causa predominante para determinar se os alunos tiveram ou não acesso 

a um ensino de qualidade no decorrer do ambiente pandêmico.  

Levando em consideração que os alunos das instituições de ensino pública foram os 

mais prejudicados nesse quadro, podemos listar alguns fatores que coadunaram para que a 

desigualdade social fosse um dos principais fatores para definir qual tipo de educação esses 

alunos iriam usufruir, como a falta de aparatos tecnológicos para acompanhar as aulas, ausência 

de internet, pais analfabetos, demora para se iniciar as aulas de forma remota, entre outras 

coisas. Enquanto os alunos das instituições privadas começaram as aulas remotas 

imediatamente, com equipamentos e internet de qualidade, e, por vezes, com professores 

particulares.  
Assim, podemos perceber na prática o impacto dessa modalidade de ensino no processo de 

alfabetização e a visão dos docentes atuantes acerca disso. E ainda, o agravante da desigualdade social 

frente à educação.  

Além de todo desdobramento que os professores têm em sala de aula normalmente, o 

alfabetizar no ensino remoto se torna um desafio gigantesco, cabendo ao docente a tarefa de 

ensinar para além da realidade da criança. Como vimos com Diogo e Gorette (2011, p. 7), ao 

abordarem que “Enfim, o professor alfabetizador deve também utilizar, criar estratégias de 

ensino de acordo com as características de seus alunos, sem esquecer que a educação é um ato 

político e deve romper com as situações de opressão que muitas vezes as pessoas sofrem e nem 

a percebem”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com todos os dados analisados e os fatos apresentados nas respostas do 

formulário, evidenciamos que mesmo à frente de todas as adversidades evidências aqui, 

acreditamos que diante das circunstâncias e incertezas advindas das condições pandêmicas, 

professores, alunos e suas famílias estão se superando perante todos os desafios encontrados e 

procurando continuar nessa tarefa importante e primordial que é a alfabetização e a educação 

no geral. 

Quando falamos sobre a educação, o ensino remoto, as desigualdades sociais e o fazer 

alfabetizar relacionado diretamente com os conceitos estipulados pela Base Nacional Comum 

Curricular, falamos sobre todo um contexto histórico e estrutural que impacta diretamente em 

todo um sistema e também na sociedade ao qual esse sistema está inserido. O processo de 

alfabetização é de extrema importância para a educação e a formação dos estudantes, pois é a 

partir deste que os mesmos estarão aprendendo a ler, escrever e também sobre as práticas 

alfabetizadoras, estarão dando o primeiro passo para a compreensão dos textos e do início da 

vida educacional. 

 O alfabetizar em contexto de pandemia persiste mesmo com todas as dificuldades 

impostas, pois por mais que não tenha a proximidade presencial, o contato físico, o construir 

dos laços afetivos e emocionais, os profissionais da educação resistem cotidianamente, 

buscando sempre maneiras diversas de reinventarem-se, com novas dinâmicas e metodologias, 

com a adaptação para o novo modelo de ensino e também para conseguir fazer com que as 

crianças aprendessem mesmo com a distância.  A BNCC serve como uma maneira de garantir 

que todas as crianças do país de determinadas faixas etárias tenham acesso ao estudo dos 

conteúdos pré-determinados como padrões, visando igualar os níveis de ensino à âmbito 

nacional, enquanto o alfabetizar na perspectiva da BNCC continua com o objetivo principal de 

fazer com que as crianças aprendam a ler e escrever. 

A BNCC é um documento normativo que serve como base para a realização das 

educações que são desenvolvidas e construídas nos diferentes estados e municípios de nosso 

país. Como uma forma de padronizar os conteúdos que serão ensinados e nivelar os 
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conhecimentos dos estudantes, desconsiderando a realidade vivida por cada grupo social e as 

desigualdades enfrentadas. O documento que deveria servir como uma base é impossível de ser 

plenamente cumprido, pois como realizar uma educação de qualidade onde sequer algumas 

escolas possuem salas bem estruturadas? Como um (a) docente pode dar o seu melhor e exercer 

o seu papel com plenitude em uma escola que não tem recursos e materiais de apoio 

pedagógicos? Como garantir que as crianças tenham seus direitos garantidos e realizados 

quando na maioria das vezes faltam livros didáticos e/ou literários? Como alfabetizar bem uma 

criança em uma situação tão precária? A BNCC é importante para a garantia da promoção de 

uma educação com qualidade, mas desde que seja analisada e colocada em prática de acordo 

com as realidades vivenciadas por aquele grupo social em específico. 

 A educação é constantemente violada por um sistema opressor que ataca uma área tão 

importante para a construção da sociedade presente e futura, onde deveriam ter investimentos, 

realizam apenas cortes financeiros na pasta. Mudanças precisam ocorrer, começando nas ruas 

pelos movimentos sociais e nas escolas pelas comunidades escolares, pelo povo que anseia pela 

realização de seus direitos e luta pela educação de suas crianças e futuras populações, por uma 

educação que não seja precária, que não seja sucateada, lute por uma educação que seja 

libertária. 
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