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Por que utilizamos os dois termos: 
Base Nacional Comum e processos 
de centralização e padronização? 

Para contemplar as declarações de todos os entrevistados . 
 
 Alguns mais familiarizados com o debate atual, utilizavam a 

expressam Base Nacional Comum. 
 

 Outros utilizavam o termo currículo, que não tem o mesmo 
significado de Base Comum. Um currículo nacional 
pressupõe um alto grau de centralização e padronização 
curricular, buscando definir o conjunto de valores, 
conhecimentos, habilidades e experiências que devem ser 
desenvolvidas nas escolas de todos os entes federados.  
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Entrevistas realizadas 

Professores da educação 
básica pública  

Diretores de escolas 
privadas  

Gestores públicos  

Professores universitários  

Membros de Organizações da 
Sociedade civil  

Sindicalistas  

8 
6 

17 
48 
18 

5 
Total  102 pessoas 

Metodologia: 102 
entrevistas  com pessoas 
envolvidas no campo do 
debate educacional, de todas 
as regiões do país, com base 
num roteiro semiestruturado. 

Coleta dos dados: O 
trabalho de campo ocorreu 
entre o fim de 2013 e o início 
de 2014. 
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O QUE OS ENTREVISTADOS 
FALAM SOBRE A BASE 
NACIONAL COMUM E 
PROCESSOS DE 
CENTRALIZAÇÃO E 
PADRONIZAÇÃO 
CURRICULAR? 



P e s q u i s a  

Favoráveis e contrários à base nacional 

comum e a processos de centralização e 

padronização curricular 
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POSICIONAMENTOS 
 

Sociedade Civil 

Sindicatos Gestão 

Universidade 
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Contrários à Base Nacional Comum:  

 Estão  predominantemente na esfera universitária. 

 Possuem forte influência sobre as instâncias 

decisórias da política educacional. 

 Os professores e diretores, apesar de favoráveis, estão 

afastados do debate público sobre a Base Nacional.  

 Representantes da sociedade civil e os gestores se 

mostram  predominantemente favoráveis.  

Posição dos entrevistados sobre 

a base nacional comum e 

processos de centralização e 

padronização curricular 

POSICIONAMENTOS 
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 Os professores da educação básica pública são todos a favor de 

um currículo nacional.  

 

 Os sindicalistas dividem-se: os mais influentes são contrários a 

esse currículo, na defesa da autonomia de trabalho dos 

professores. Os de menor influência admitem uma base. 

 

 Os gestores de instituições privadas de elite são contrários 

ao currículo nacional, pois desejam autonomia para desenvolver 

seus programas.  

POSICIONAMENTOS 
 

Posição dos entrevistados 

sobre a base nacional comum e 

processos de centralização e 

padronização curricular 
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Quais são os argumentos 
contrários ou favoráveis 
sobre a Base Nacional 
Comum e processos de 
centralização e 
padronização curricular? 



Posições CONTRÁRIAS à centralização e padronização curricular 

Sou completamente 
contra, porque  É um mecanismo de 

homogeneização/padronização 
que reproduz a exclusão social  
escolar e impõe identidades.  

Sou contrário porque  
Já existe um currículo nacional 
(Diretrizes e PCN); é preciso  

garantir condições materiais para 
sua implementação.  

Em princípio sou contrário, 
mas se for existir um, deve 

ser um núcleo mínimo.  
• A diversidade deve ser a base 

desse núcleo mínimo. 
• Ao núcleo mínimo devem ser 

acrescentados conteúdos da 
diversidade. 

ARGUMENTOS 
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Posições FAVORÁVEIS à centralização e padronização curricular 

• Definido com base nas 
 realidades locais.  

• Evite a homogeneização. 
• De natureza universal, seja 

complementado por cada escola.  
• Acolha a diversidade como 

contraposição à cultura dominante. 

A favor de um currículo 
padronizado para todo o país 

Garantia do mesmo ensino para 
todos, com definição federal de 

conteúdos universais.  

• A integração dos grupos excluídos é 
importante, mas é preciso preservar 
as diferenças.  

• Os conteúdos devem ser 
estabelecidos nacionalmente, com 
complementação local. 

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

• Os conteúdos devem ser pensados 
do local para o geral. 

Sou favorável, desde que 
seja um núcleo mínimo 

A favor, desde que as diversidades 
culturais sejam respeitadas 
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1) Não há clareza sobre o que é um  currículo.  
É comum um mesmo entrevistado iniciar a entrevista usando um determinado significado e terminá-la usando outro.  

“A lei de “Diretrizes e Bases” deixa claro que é preciso uma base nacional comum (...).  
O grande problema é que não existe nenhum consenso nem sobre a concepção de currículo.  
(...) há uma discussão ideológica com uma repulsa ao currículo nacional porque diz que seria uma 
imposição do governo, de saberes iguais pra todo mundo e o fim da autonomia dos professores. Então, 
no meio dessa confusão eu tenho claro que é preciso que os professores saibam o que eles devem 
ensinar para as crianças durante o ensino fundamental basicamente, onde isso é mais necessário”  

 Gestor público 

CONCLUSÕES 
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2) Alguns declaram que documentos oficiais como os Parâmetros e Diretrizes já expressam o currículo nacional.  

“Estou plenamente de acordo que se tenha as Diretrizes Curriculares Nacionais. Isso é uma questão importante no ponto de 
vista da unidade da nação. Que possa possibilitar que alunos que estejam fazendo aqui por exemplo, uma quarta serie 
possa ser transferido a São Paulo e dar continuidade nesta série. Mas não sou favorável a um Currículo Nacional. (...) então 
eu sou favorável às Diretrizes. Pra mim não tem mais nenhuma questão sobre isso porque ela também dá conta do direito 
do aluno. É uma questão da cidadania legal. A Base Comum Nacional, eu acho que a Diretriz diz o que é a Base Comum 
Nacional. A Diretriz diz que na educação fundamental nos primeiros anos tem que ter Língua Materna, Língua Portuguesa, 
Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Artes, temas transversais que seriam temas emergenciais. Então eu 
acho que está dito. Essa pra mim é a Base Nacional”  

 Professor Universitário 

Pesquisa | Consensos e Dissensos sobre a Base Nacional Comum Curricular 

CONCLUSÕES 



 
 

3) Há distintas visões sobre o que são um currículo e uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  
Algumas visões incluem condições materiais como fazendo parte de um currículo. Outros avaliam ser apenas a lista de 
conteúdos a serem ensinados e aprendidos nas disciplinas.  
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ARGUMENTOS 

“Essa Base Curricular Comum ela é composta tanto das 
condições de materialidade pra que o processo educativo 

efetivamente aconteça, e essa é a heterodoxia que eu trago 
pro debate, porque o currículo é a sala de aula. Quando um 

aluno entra numa escola suja, depredada, com cadeiras 
quebradas, com mesas quebradas, com banheiros entupidos 

[...] ele recebe subliminarmente uma mensagem de que a 
escola que ele tem direito é aquela”  

Professor universitário            . 

“Primeiro é necessário dar condições de trabalho nas escolas.  
   As escolas precisam ser minimamente decentes. Você não consegue 

implementar um currículo, nem conteúdo se não tiver condições em sala de 
aula: ar refrigerado no nordeste, por exemplo, espaço etc... Você tem que ter 

condições de trabalho para os professores, política de carreira. Tem que dar as 
condições, se não o currículo vai ser só uma bela carta de intenções. A base 
comum nacional pode ser super democrática, correta, extremamente bem 

escrita, fácil do professor compreender, mas o aluno não vai entender nada se 
não tiver merenda. Vale a pena pensar nisso, senão vão considerar que o 

currículo é a solução. Ele não é. Ele é parte do problema.” 
Sociedade Civil 



 “Eles hoje estão muito conscientes de querer isso, esses 
conhecimentos do mundo não indígena, do mundo ocidental, isso não 
significa em nada a desvalorização e a negação das suas culturas. 
Nada disso. Nada. Eles se sentem muito orgulhosos quando eles 
dominam os conhecimentos e as tecnologias do mundo branco, do 
mundo não indígena, e ao mesmo tempo eles dominam os deles. Eles 
sentem o maior orgulho porque além de eles saberem a sua língua 
indígena, as suas tradições, as danças, os rituais, eles também são 
capazes de ter um bom domínio do mundo do branco, manejar o 
computador, internet, e assim por diante”.  

Professor Universitário 

“Há pessoas que acham que o índio ele não tem tanta 
necessidade de ser um cidadão universal. Prefere que ele seja o 
índio como no passado. Existe essa visão distorcida do exotismo 
né. Do naturalismo, de que o índio deveria lutar pra continuar 
na sua aldeia, intocável, sem nenhum desenvolvimento 
tecnológico, sem domínio de nenhum  instrumento tecnológico 
novo porque isso o desvirtua, ou seja, que ele pra continuar 
sendo índio tem que ser intocável, na terra deles, mas não é o 
que os índios pensam e nem querem”  

 Professor Universitário 

4) O respeito à diversidade, que aparece com várias nuances, é um elemento central tanto para argumentos 
favoráveis como contrários a processos de centralização e padronização curricular. 
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“Eu acho que o máximo de uma base curricular que poderia ser definida, digamos assim, nacionalmente, pelo Ministério da 
Educação, deveria ser uma Grade Curricular. Só. Só a Grade, não mais do que isto. Para que a diversidade das situações, a 
diversidade do alunado, a diversidade das regiões brasileiras pudessem definir, no interior de cada uma dessas grades 
aquilo que mais interessa aos alunos, mais interessa à região, mais interessa a um certo momento. quando estou 
defendendo só uma grade curricular eu estou dizendo que todos nós teremos referências comuns, mas não uniformes” 

Professor universitário 
 

5) Mesmo junto àqueles que se disseram inicialmente contrários, há a possibilidade de aceitação de um processo 
de centralização e padronização curricular, desde que atendidas algumas condições.  
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“Mesmo porque eu como secretário de estado não 
aceitaria que alguém dissesse que currículo o estado “x” 

deveria ter, mas eu julgo que os estados devem ter o 
mínimo e depois deve ser trabalhado em função da 

realidade de cada estado” 
 Gestor Público      . 

6) Os favoráveis, se dividem em relação à amplitude da BNCC: para uns deveria corresponder a uma parte significativa 
e não a um “núcleo mínimo”, que poderia ser interpretado equivocadamente como o “máximo a ser ensinado”, o que 
restringiria o processo de ensino; para outros deveria ser justamente um núcleo mínimo a ser complementado pelos 
Estados, municípios e escolas.  

“ A base comum nacional não pode suprimir a possibilidade do 
professor de construir a melhor estratégia possível de aprendizado 

com seu aluno. (...) Não se pode nem excluir a matriz pernambucana 
e nem a bahiana, é o mínimo necessário que o cidadão precisa saber 

para entender que o Brasil é um país nacional e diverso.  Tem uma 
parte dessa história regional que você incluiria no currículo 

nacional? Sim, na base comum.” 
Sociedade civil                . 
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O que os entrevistados 
pensam sobre a 
implementação de uma Base 
Nacional Comum Curricular? 



 Para a maioria dos entrevistados, a participação de todos os setores envolvidos (professores, pais, gestores, 
especialistas, alunos, sociedade civil) garante a legitimidade e o controle social sobre o ensino.  
 

 Um grupo reduzido declara que especialistas devem conduzir o processo (todo ou em parte).  
 

 Para um grupo expressivo, deve-se consultar ou incluir os professores e gestores de escolas e sistemas 
de ensino no processo.  

Quem deve participar da construção da Base Nacional Comum Curricular? 
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O que os entrevistados pensam sobre a implementação de uma BNCC 

 



Não há consenso quanto às formas de elaboração.  
 
Em distribuição semelhante no conjunto, os entrevistados:  
  Não responderam a essa questão 
  Consideram que deve ser realizada uma consulta aos professores, aos  sistemas de ensino e à 

sociedade em geral 
  Consideram que o modelo das Conferências Nacionais de Educação seria o mais adequado 
  Um grupo menor defende que uma comissão de especialistas deveria elaborar o currículo nacional.  
 
Muitos  indicam a necessidade de colaboração e respeito à autonomia entre os entes federados. 

Como deve ser construída a Base Nacional Comum Curricular? 
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O que os entrevistados pensam sobre a implementação de uma BNCC 

 



entrais no  que se refere às dimensões culturais, que parecem contraditórias, mas  coexistem em algumas entrevistas:O currículo 
nacional pode ser um instrumento de equidade e justiça, dadas as desigualdades regionais. Proporcionaria  oportunidade  de 

integração social a populações que historicamente ficaram fora do processo de escolarização.O currículo também pode servir à 
exclusão, com a possibilidade de reprovação em massa dos que vierem de culturas muito distantes do padrão escolar. Ou, como 
currículo mínimo, servir à restrição do que se ensina nos lugares mais desprivilegiados, com os professores mais despreparados.  

 Há duas ideias centrais que parecem contraditórias, mas coexistem em algumas entrevistas: 
 
  A Base Comum pode ser um instrumento de equidade e justiça, dadas as desigualdades regionais. 

Proporcionará  oportunidade  de integração social a populações que historicamente ficaram fora do processo de 
escolarização. 
 

  A Base também pode servir à exclusão, com a possibilidade de reprovação em massa dos que vierem de 
culturas muito distantes do padrão escolar. Ou, como currículo mínimo, servir à restrição do que se ensina nos 
lugares mais desprivilegiados, com os professores mais despreparados.  

 
•  Além disso, alguns alegam que a desigualdade das condições de ensino entre regiões do Brasil, combinadas 

com uma Base Comum, que seria um padrão para avaliações de larga escala, poderá levar a uma 
classificação injusta entre escolas e sistemas de ensino. Isso é indicado como particularmente grave na 
hipótese de a Base constituir instrumento de responsabilização legal de professores e gestores. 

 

A adoção de uma Base Nacional Comum Curricular traz quais consequências? 
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entrais no  que se refere às dimensões culturais, que parecem contraditórias, mas  coexistem em algumas entrevistas:O currículo 
nacional pode ser um instrumento de equidade e justiça, dadas as desigualdades regionais. Proporcionaria  oportunidade  de 

integração social a populações que historicamente ficaram fora do processo de escolarização.O currículo também pode servir à 
exclusão, com a possibilidade de reprovação em massa dos que vierem de culturas muito distantes do padrão escolar. Ou, como 
currículo mínimo, servir à restrição do que se ensina nos lugares mais desprivilegiados, com os professores mais despreparados.  

Qual o impacto da Base Nacional Comum Curricular sobre a formação docente? 

Para os entrevistados favoráveis, a Base contribuirá para a formação de professores nas 
universidades,  considerada muito ineficaz. Do currículo partiriam os conteúdos para a preparação 
inicial dos professores. 
 
No outro extremo de argumentos, encontra-se a negação da necessidade de uma Base, por meio 
da defesa dos saberes práticos e tradicionais dos professores, que lhes daria o discernimento 
para responder de modo adequado às necessidades de conhecimento de seus estudantes.  
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entrais no  que se refere às dimensões culturais, que parecem contraditórias, mas  coexistem em algumas entrevistas:O currículo 
nacional pode ser um instrumento de equidade e justiça, dadas as desigualdades regionais. Proporcionaria  oportunidade  de 

integração social a populações que historicamente ficaram fora do processo de escolarização.O currículo também pode servir à 
exclusão, com a possibilidade de reprovação em massa dos que vierem de culturas muito distantes do padrão escolar. Ou, como 
currículo mínimo, servir à restrição do que se ensina nos lugares mais desprivilegiados, com os professores mais despreparados.  

Quais as condições para implementar uma Base Nacional Comum Curricular? 

Mais da metade dos entrevistados, tanto os favoráveis como os 
contrários, mencionaram que, sem as condições materiais 
adequadas nas escolas, a Base será letra morta.  
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O que os entrevistados pensam sobre a implementação de uma BNCC 

 



entrais no  que se refere às dimensões culturais, que parecem contraditórias, mas  coexistem em algumas entrevistas:O currículo 
nacional pode ser um instrumento de equidade e justiça, dadas as desigualdades regionais. Proporcionaria  oportunidade  de 

integração social a populações que historicamente ficaram fora do processo de escolarização.O currículo também pode servir à 
exclusão, com a possibilidade de reprovação em massa dos que vierem de culturas muito distantes do padrão escolar. Ou, como 
currículo mínimo, servir à restrição do que se ensina nos lugares mais desprivilegiados, com os professores mais despreparados.  

Qual deve ser o nível de detalhamento da uma Base Nacional Comum Curricular? 

Há uma acentuada preferência pela organização do currículo em áreas de conhecimento, ao invés de disciplinas. 
 
No que se refere à dimensão da organização temporal, admite-se uma Base Nacional que estabeleça objetivos 
anuais embora os sistemas de ensino tenham a liberdade de adotar os ciclos de aprendizagem.  Considerou-se que 
os objetivos anuais evitariam a perda de referência dentro dos ciclos. 
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entrais no  que se refere às dimensões culturais, que parecem contraditórias, mas  coexistem em algumas entrevistas:O currículo 
nacional pode ser um instrumento de equidade e justiça, dadas as desigualdades regionais. Proporcionaria  oportunidade  de 

integração social a populações que historicamente ficaram fora do processo de escolarização.O currículo também pode servir à 
exclusão, com a possibilidade de reprovação em massa dos que vierem de culturas muito distantes do padrão escolar. Ou, como 
currículo mínimo, servir à restrição do que se ensina nos lugares mais desprivilegiados, com os professores mais despreparados.  

Como a diversidade deve ser considerada na Base Nacional Comum Curricular? 

De modo geral, a referência à diversidade surge como algo a ser preservado e respeitado, demandando 
modos especiais de educação.  
 
 Há os que consideram que o conhecimento escolar não se sobrepõe ou elimina a cultura original dos 

grupos e, portanto, as adaptações para o contexto são menos necessárias.  
 
 Os defensores mais radicais de um currículo nacional tendem a associar a diversidade à desigualdade. 
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entrais no  que se refere às dimensões culturais, que parecem contraditórias, mas  coexistem em algumas entrevistas:O currículo 
nacional pode ser um instrumento de equidade e justiça, dadas as desigualdades regionais. Proporcionaria  oportunidade  de 

integração social a populações que historicamente ficaram fora do processo de escolarização.O currículo também pode servir à 
exclusão, com a possibilidade de reprovação em massa dos que vierem de culturas muito distantes do padrão escolar. Ou, como 
currículo mínimo, servir à restrição do que se ensina nos lugares mais desprivilegiados, com os professores mais despreparados.  

Como será a implementação da Base Nacional Comum Curricular na Educação Infantil? 

A educação infantil, como parte do sistema de educação básica, deve ter orientações curriculares. No 
entanto, devem ser amplas o suficiente para contemplar a especificidade dessa etapa de ensino. É por 
essa razão que nem todos são a favor de uma base nacional - o nível de definição desse ensino depende 
fortemente das particularidades culturais do aluno e do discernimento do professor. 
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CONSIDERAÇÕES  
 
 
 

Reconhecer o quanto esse debate é complexo.  
É preciso indicar qual é o projeto educacional para o país, a concepção de currículo 
que será defendida, como a diversidade será abordada, qual é o nível de 
detalhamento desse documento e qual será a autonomia das redes, escolas e 
educadores nesse processo.  
Ampliar a participação social para assegurar a legitimidade desse processo para que a 
proposta seja efetivamente implementada.  
Para assegurar o efetivo exercício de autonomia das redes, escolas e professores é 
preciso garantir as imprescindíveis condições de trabalho docente, e apoiá-los na difícil 
tarefa de ampliação dos conhecimentos a serem ensinados, bem como na adaptação 
aos contextos locais. 
As desigualdades de renda, gênero, território e raça são muito grandes no Brasil, 
assim como as desigualdades educacionais. Ter uma base nacional curricular é um 
passo importante para a busca da equidade, pois define os saberes que deverão ser 
compartilhados por todos. 
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Alertas para a condução 
do debate sobre a Base 
Curricular 



A Base não resolverá tudo, mas a partir dela será possível ter mais 
clareza sobre as dificuldades para buscar soluções. 
A legislação deve definir o que é obrigatório para que fique claro para o 
professor o que ele realmente deve ensinar.  
Muitas pesquisas indicam que há maior equidade nos países que 
definem sua base curricular e detalham seus conteúdos. Com isso, é 
possível ter parâmetros claros para melhorar a formação inicial e 
continuada do professor. 
É preciso submeter a avaliação ao currículo, pois hoje vivemos uma 
realidade inversa.Não se trata de produzir uma grande matriz para a 
avaliação externa.  
A Base é um instrumento que auxilia a sociedade a garantir o direito às 
crianças e jovens o direito à educação.  
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do debate sobre a Base 
Curricular 



Créditos 
 

EQUIPE DE PESQUISA DO CENPEC  
 

Coordenação 
Antônio Augusto Gomes Batista 

Vanda Mendes Ribeiro  
 

Pesquisadora 
Rosário Silvana Genta Lugli  

 

Assistentes de pesquisa 
Joana Buarque de Gusmão  
Marina Mendes da Costa 

 

Análise e texto final  
Antônio Augusto Gomes Batista 

Joana Buarque de Gusmão  
Paula Kasmirski  

Rosário Silva Genta Lugli 
Vanda Mendes Ribeiro 

 
Edição dos gráficos  

Alba Cerdeira  

Realização Iniciativa 

Pesquisa | Consensos e Dissensos sobre a Base Nacional Comum Curricular 



Realização Iniciativa 


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25
	Número do slide 26
	Número do slide 27
	Número do slide 28
	Número do slide 29
	Número do slide 30
	Número do slide 31

