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Resumo 

Este artigo tem o propósito de problematizar, à luz do debate sobre políticas de educação no Brasil, 

o processo de formulação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no contexto das políticas 

direcionadas à Educação Básica, durante os governos dos presidentes Dilma Rousseff e Michel 

Temer. Focaliza as ações do Ministério da Educação (MEC), ator relevante no estabelecimento de 

políticas que nesse processo impactam a escola básica e as instituições de ensino superior, 

notadamente da esfera pública. Aborda-se, especificamente, o processo de elaboração da BNCC da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, conduzido pela Secretaria de Educação Básica e pela 

Secretaria Executiva do MEC, no período de 2014 a 2018, e a tramitação das respectivas proposições 

no Conselho Nacional de Educação (CNE), bem como o seu desdobramento final.  

Palavras-chave: Política educacional, Política curricular, Base Nacional Comum Curricular e 

BNCC. 

 

Abstract 

This paper aims to problematize, in the light of the debate on education policies in Brazil, the process 

of formulating the National Curricular Common Core (Base Nacional Comum Curricular - BNCC), 

in the context of the basic education policies, during the governments of presidents Dilma Rousseff 

and Michel Temer. It focuses the actions of the Ministério da Educação (MEC), a relevant actor in 

the establishment of policies that in this process impact the basic school and institutions of higher 

education, especially the public sphere. Specifically, the process of elaborating the common 

curriculum of early childhood education and elementary education, conducted by the MEC, is to be 

discussed in the period from 2014 to 2018 and the respective proposals in the Educational National 

Council (Conselho Nacional de Educação - CNE), as well as its final unfolding.  

Key words: Educational policy; Curriculum Policy; National Curricular Common Core. 
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Introdução 
 

A defesa da escola pública, laica, gratuita e de qualidade social tomou considerável 

impulso, no Brasil, com a organização pelas associações científicas Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), Associação Nacional de Educação (Ande) 

e Centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes), da Conferência Brasileira de Educação 

(CBE), que, em suas seis edições, mobilizaram milhares de participantes, sobretudo, do 

campo educacional. Nunca é demais lembrar que na IV Conferência Brasileira de Educação, 

realizada de 2 a 5 de setembro de 1986, em Goiânia, Goiás, com o tema “Educação na 

Constituinte” e congregando mais de 6.000 participantes, foram aprovadas, na plenária final, 

proposições consubstanciadas na “Carta de Goiânia” encaminhada à Assembléia Nacional 

Constituinte, o que contribuiu para o capítulo da Constituição Federal de 1988 que dispõe 

sobre a Educação Nacional. Dentre as proposições aprovadas, podem ser citadas a defesa da 

universidade pública, gratuita e laica, ampliação de vagas no ensino fundamental e médio, a 

democratização da gestão da educação, a autonomia das universidades e a garantia de 

controle da política educacional pela sociedade civil. 

Seguiram-se a essas Conferências, os Congressos Nacionais de Educação (CONED), 

liderados por um conjunto expressivo de entidades sindicais e associações científicas, que 

ampliaram o debate sobre a educação nacional. No II CONED, realizado em Belo Horizonte, 

em novembro de 1997, foi aprovado o documento final “Plano Nacional de Educação-

Proposta da Sociedade Brasileira” que, partindo de um diagnóstico com base na realidade 

nacional, apresentou propostas para a organização da educação brasileira, particularmente, 

para a configuração do Sistema Nacional de Educação, para a gestão democrática da 

educação e para o financiamento da educação. Ainda apresentava diretrizes e metas para a 

Educação Básica, incluindo a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, a Educação de 

Jovens e Adultos, o Ensino Médio e Educação Profissional e a Educação Superior. Vale 

ressaltar que, também, constaram deste documento metas específicas relativas à Formação 

de Profissionais da Educação, tanto para o magistério como para as áreas técnicas e 

administrativa, nos diversos níveis e modalidades de ensino1. 

O “PNE – Proposta da Sociedade Brasileira”, amplamente debatido pelos educadores, 

foi encaminhado ao Congresso Nacional em 1º de fevereiro de 1998, e consubstanciou-se no 

Projeto de Lei n. 4.155/1998, encabeçado pelo Deputado Ivan Valente e subscrito por vários 

parlamentares2. Verifica-se que, posteriormente, em 12 de fevereiro de 1998, ultrapassando, 

portanto, o prazo estipulado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/ 

1996), Art. 87, Parágrafo 1º, o Ministério da Educação e do Desporto, sob a regência do, 

então, Ministro Paulo Renato Souza, no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

encaminhou ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação. Conforme destaca o 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública: 
 

Diferentemente do PNE/MEC, elaborado em gabinete, sem a participação da 

sociedade, embora na introdução o ministro Paulo Renato afirme que houve 

contribuição de entidades como CNTE, ANFOPOE, ANDES, entre outras, o que 
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não é verdadeiro, o Plano Nacional de Educação da Sociedade Brasileira foi 

construído a partir de seminários locais, estaduais e nacionais, sendo discutido por 

amplossetores da sociedade civilorganizada, ao longo dos últimos dois anos (I 

CONED, 1996; II CONED, 1997).3 

 

Contudo, foi o Plano Nacional de Educação (Lei n. 10/172/2001) aprovado e sancionado 

com nove vetos pelo presidente FHC, 12 anos depois de promulgada a Constituição Federal 

que previa esta norma em seu artigo 214. Nesse processo, o governo obteve apoio suficiente 

no Congresso Nacional para a aprovação do seu PNE, em detrimento do PNE da Sociedade 

Brasileira, apresentado pelos setores reunidos em torno do Fórum Nacional em Defesa da 

Escola Pública. Os vetos impostos à Lei por FHC reforçaram a percepção do conjunto das 

entidades educacionais que o PNE aprovado seria mais uma carta de intenções do que um 

plano educacional efetivo. Daí o sentido para a continuidade da luta pela melhoria da 

educação em todo o país. 

Com as eleições de 2002, assumiu a presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, 

em cujo governo foram definidas novas políticas de educação e incentivada a participação 

social na busca de soluções para os problemas da sociedade e da educação brasileira. Governo 

de coalizão, que, também, se expressava nos avanços e contradições relativas às políticas 

públicas de educação. Neste contexto, os setores organizados da sociedade civil tiveram um 

ambiente mais favorável na perspectiva da efetivação dos direitos sociais, dentre eles, o 

direito à educação de qualidade social. 

A organização desses setores, em prol da educação pública, vai culminar na articulação 

da Conferência Nacional de Educação (CONAE) que se realizou em 2010. Pode-se apreender 

aspectos dessa conjuntura, atentando-se para uma entrevista concedida à revista Educação & 

Sociedade, do CEDES, pelo coordenador da CONAE 2010 e secretário executivo adjunto do 

MEC, Francisco das Chagas, que reconhece a mobilização da sociedade civil na promoção 

das CBEs e CONEds e a participação do governo na CONAE 2010, a saber: 
 

[...] essas conferências aconteceram sob a responsabilidade e sob a condução 

específica das entidades, não houve a participação do Estado, da 

institucionalidade. E a grande reivindicação da sociedade era que o Estado 

estivesse presente na discussão da educação junto com os movimentos sociais. O 

governo do presidente Lula convocou conferências em todas as áreas sociais: mais 

de 60 conferências aconteceram nesse período de governo [...] (Chagas, 2010, p. 

1033). 

 

E, prevê o formato que tomaria a futura Conae 2010: 
 

[...] antes fizemos a Conferência da Educação Básica (CONEB), Conferência de 

Educação Profissional, Conferência Nacional da Educação Escolar Indígena. 

Então aconteceram algumas conferências setoriais as quais mostraram que 

tínhamos condições de fazer uma conferência nacional de toda educação com a 

sociedade civil e a institucionalidade, principalmente a Conferência da Educação 
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Básica, que, na nossa avaliação, foi maior do que nós pretendíamos. E tomou-se 

nela uma decisão muito importante. Eu sempre me reporto à decisão da CONEE, 

de que, em vez de fazer uma outra Conferência da Educação Básica, se fizesse a 

Conferência Nacional de Educação, com a participação da sociedade civil e das 

entidades governamentais. E na realidade foi isso que o MEC cumpriu quando 

convocou a Conferência Nacional de Educação. [...] (idem). 

 

A realização da Conferência Nacional, antecedida de conferências estaduais, municipais 

e distrital, com o tema “Conae: Construindo um sistema Nacional Articulado: O Plano 

Nacional de Educação, Estratégias de Ação”, foi impulsionada pelas parcerias com os 

sistemas de ensino, órgãos educacionais, Congresso Nacional e sociedade civil. Dela resultou 

um conjunto de proposições expressas no “Documento Final da Conferência Nacional de 

Educação”, que contribuiu decisivamente para a formulação do Plano Nacional de Educação 

2014-2024 (DOURADO, 2016). 

É importante ressaltar que tanto nas conferências de educação de âmbito nacional, 

quanto nos sucessivos governos pós regime autoritário, esteve na agenda a questão da 

formação das novas gerações. E o Ministério da Educação desenvolveu, ao longo do tempo, 

programas, projetos e ações relacionados com esta questão. 

Para cumprir tais dispositivos da CF e da LDB, o CNE elaborou as Diretrizes Gerais da 

Educação Básica (DCNGEB), que sistematizam os princípios e diretrizes gerais da educação 

básica e estabelecem bases comuns nacionais para a educação infantil, o ensino fundamental 

e o ensino médio, bem como para as modalidades de ensino 

 
 
A CONAE 2010 e o Plano Nacional de Educação: a disputa em torno da BNCC 
 

A CONAE 2010, antecedida pela Conferência Nacional da Educação Básica, retomava 

as trilhas democráticas das CBEs e CONEDs debatendo de forma participativa os temas 

educacionais de interesse da nação brasileira. 

Ressalte-se, contudo, que a CONAE tinha se configurado no campo educacional, em 

meio as disputas de concepções, como uma instância de articulação entre sociedade política 

e sociedade civil, o que a diferenciava das CBEs e CONEDs promovidas apenas por 

segmentos organizados da sociedade civil. 

Com essa natureza e se constituindo como um espaço do debate democrático, as 

propostas resultaram de um longo processo de maturação e tinham a face dos grupos sociais 

que ali obtiveram a adesão às suas teses. Merece ser mencionado o fato de que o Documento 

Final só continha as propostas “consensuadas”, ou seja, que foram aprovadas mediante 

consenso entre os grupos. O documento final foi entregue ao MEC, representado pelo então 

titular, ministro Fernando Haddad, que após debate interno, consubstanciou um documento 

que foi enviado ao Congresso Nacional. Recebeu, nesta esfera legislativa, quase 3000 

emendas, ao longo de 4 anos que ali permaneceu, sendo finalmente, aprovado e sancionado, 

sem vetos, pela então presidenta Dilma Rousseff. 
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Nestas esferas conflituosas, foram definidas 20 metas e suas respectivas estratégias, o 

que expressava e dava margens às manifestações de múltiplas vozes representativas dos mais 

diferentes segmentos sociais. Além de possibilitar que as instâncias decisórias, seja da esfera 

nacional, seja das esferas subnacionais, dada a organização federativa brasileira, definissem 

as prioridades e as escolhas dentro de um amplo leque de estratégias. Assim, em diversos 

temas, foram priorizadas estratégias em detrimento de outras, a despeito do seu grau de 

relevância para a educação nacional. Essas decisões dependiam da correlação de forças 

presentes. 

É, portanto, nesse contexto, que se pode verificar a transmutação da base nacional 

comum em base nacional comum curricular 

Desde o início, o MEC tem afirmado que elabora a Base Nacional Comum Curricular 

para atender às exigências legais da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB 1996) e do Plano Nacional de Educação. Contudo, na 

Carta Magna não se encontra a expressão BNCC, e, sim a referência à “formação básica 

comum”, conforme segue: 
 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais. 

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 

§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem. 

 

Quanto à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 9.394/1996, que sofreu 

muitas alterações, também não se encontra menção à BNCC. A referida Lei se refere, no art. 

26, a uma “base nacional comum”: 
 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma Base Nacional 

Comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela (Redação dada pela Lei 

nº 12.796, de 2013). 

 

Do mesmo modo, esta referência é feita no art. 9º , conforme segue: 
 

A União incumbir-se-á de: estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o 

ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus 

conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. 

 

Constata-se que foi no Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), na Meta 2, 

estratégia 2.2, que aparece explicitamente a expressão “base nacional comum curricular”. 
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Chama a atenção a transmutação ocorrida com um dos princípios da LDB referente aos 

“direitos e objetivos da aprendizagem e desenvolvimento”. A estratégia 2.1 da Meta 2 dispõe 

que o MEC, em articulação com os demais entes federados, deverá, até o final do 2º (segundo) 

ano de vigência do PNE, “elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, 

precedida de consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental” , enquanto na estratégia 2.2 

propõe-se pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, “a implantação dos 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional 

comum curricular do ensino fundamental”. 

De modo similar, na Meta 3, a estratégia 3.2 refere-se “a proposta de direitos e objetivos 

da aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino médio, a serem 

atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a garantir 

formação básica comum”. Registre-se que o legislador refere-se à garantia de “formação 

básica comum”. Contudo, tal assertiva toma outra conotação na estratégia 3.3, uma vez que 

refere-se à pactuação entre os entes federados para “a implantação dos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do 

ensino”. Surge, assim, pela segunda vez, no PNE, a expressão “base nacional comum 

curricular”. 

Essa ambiguidade na utilização das expressões “direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento”, “formação básica comum” e “base nacional comum curricular”, de um 

lado, é reveladora das tensões e disputas existentes no campo educacional, decorrentes de 

visões diferenciadas sobre projetos de sociedade e de educação, de outro lado produzirá 

novos embates, como evidenciam a trajetória da construção da BNCC no MEC e no âmbito 

do CNE. 

No âmbito governamental, o Ministério da Educação inicia, na gestão do Ministro da 

Educação Fernando Haddad (2005 a 2012), uma discussão interna sobre direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento com base em um texto produzido pela Secretaria de 

Educação Básica. Essa discussão terá desdobramento com a mudança de Ministro da 

Educação e do titular da Secretaria de Educação Básica. 

No discurso de posse, em 2/1/2015, o Ministro Cid Gomes, ao destacar as prioridades da 

sua gestão faz referência explícita à Base Nacional Comum: “Iniciaremos o diálogo para a 

instituição da base nacional comum”. Em entrevista, ele se refere à criação de um currículo 

básico único para as etapas do ensino fundamental e médio, no prazo de dois anos. Mas, 

ressalta que, no caso do ensino médio, “características regionais poderiam motivar variações 

do conteúdo ensinado em sala de aula”. O Ministro ainda defendeu que os alunos dessa etapa 

do ensino “possam aprofundar os estudos em áreas em que apresentem maior afinidade ou 

vocação”4. 

Após situação de tensão política com o Congresso Nacional, o Ministro pede 

afastamento do cargo, o que foi aceito pela presidenta Rousseff, em 18 de março de 2015. É 

substituído pelo Ministro Renato Janine Ribeiro (entre abril e outubro de 2015), que manteve 

à frente da Secretaria de Educação Básica, Manuel Palácios, dando continuidade às ações 

concernentes à elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Esta ação passou a ter mais 
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visibilidade como uma política de governo, apesar das declarações de que a BNCC seria uma 

política de Estado. 

É oportuno salientar que a SEB/MEC organizou as comissões de especialistas que 

sistematizaram as duas versões da BNCC: a comissão que trabalhou na primeira fase, 

constituída por 116 especialistas, de 37 universidades, além de professores e membros do 

CONSED e da UNDIME, nomeada em junho de 2015, concluiu a proposta preliminar em 15 

de setembro, ocasião em que o documento foi publicado. Continuou trabalhando na segunda 

versão, cujo prazo de conclusão datava de 24 de junho de 20165. 

Em entrevista concedida em 2015, o ex-ministro Renato Janine Ribeiro, ao avaliar o 

processo de estruturação da BNCC, ressalta que, embora a BNCC tenha sido estabelecida no 

Plano Nacional de Educação aprovado pela presidente Dilma Rousseff em junho de 2014, 

com previsão de dois anos para ser entregue ao CNE, somente em sua gestão como Ministro, 

iniciada em abril de 2015, foram instaladas as comissões que iriam estruturar a base. 

Entretanto, faz uma crítica a essa metodologia de trabalho, conforme segue: 
 

[...] O trabalho foi conduzido com muito entusiasmo pelo secretário de Educação 

Básica da época, Manuel Palácios [1], mas creio que nós erramos ao não colocar 

uma pessoa representando o Ministério da Educação - MEC em cada uma das 

39 comissões, ou, pelo menos, em cada um dos 13 nomes diferentes que as 

comissões tinham. [...] dialogando, verificando se eles não estavam se afastando 

dos princípios básicos que devem reger a Base. Isso porque é muito difícil, mesmo 

quando você diz exatamente o que tem de ser feito, as pessoas prestarem atenção, 

entenderem e respeitarem. Mas isso não foi feito. Resultado: a primeira versão, 

que foi entregue em setembro, ainda na minha gestão, era muito longa, e a segunda 

versão, que já foi entregue na gestão do Mercadante [2], tinha dobrado de 

tamanho. Na verdade, era preciso ter um tamanho bem mais conciso, porque 

a Base não pode entrar em detalhes, ela é justamente uma base, um currículo 

comum ao país. 

 

De fato, este tipo de avaliação crítica sobre a extensão e o nível de detalhamento do 

documento apresentado pelo Mec, em suas três versões, tem sido recorrente nas análises dos 

pesquisadores que estudam a BNCC, sobretudo as associações científicas do campo 

educacional, que também fazem ácidas críticas à padronização e homogeneização da Base.  

Na entrevista, Ribeiro salienta que a “metodologia não pode entrar na base, porque ela 

é questão da autonomia da rede” e, mais uma vez, reitera que o “ erro que cometemos foi não 

termos acompanhado muito de perto o trabalho de cada comissão; com isso, tivemos 

problemas”. 

A entrevista de Ribeiro também é instrutiva, no sentido de desvelar conflitos internos na 

instância governamental, na formulação de políticas. Ao se reportar à necessidade de um 

currículo comum para um país continental como o Brasil, com uma ampla diversidade e, 

especificamente com relação ao campo das ciências humanas, na disciplina de História, 

reiterou crítica a BNCC, que não atendia “a um repertório básico”: 
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[...] tivemos um projeto que era caótico. Não dava para entender o que eles 

queriam dizer. Alguns acharam que era um projeto esquerdista, mas não era. Por 

exemplo, no caso do Brasil, nós temos uma periodização da História que muitos 

associam a Celso Furtado[4], que é o Ciclo do Pau Brasil, do Açúcar, do Ouro, 

do Café. E essa é uma cronologia. Mas não é uma cronologia boba, é uma 

cronologia inteligente, e isso não foi aproveitado. 

Não apareceu nada que fosse cronologia. Só apareceu, no meio do Ensino Médio, 

um ano de História da África. Era a única que tinha que ser estudada, porque 

estava na lei... Mas, se dependesse da equipe, talvez nem isso tivesse havido. Foi 

um grande equívoco na área de História e pedi que refizessem, mas se recusaram 

a refazer e aí divulgamos essa parte, alertando que não tínhamos responsabilidade 

pelas propostas, que o MEC tinha dado ampla autonomia – quase sempre com 

bons resultados – a fim de que a sociedade discutisse livremente a versão inicial 

da Base [...] 

 

O ex-Ministro também manifestou sua posição em relação a vários pontos considerados 

polêmicos da BNCC, dentre os quais, ressalta-se, a questão da religião e de gênero. Com 

relação à questão religiosa, afirmou: 
 

[...] O entendimento de muitas pessoas, nas quais me incluo, é de que o Ensino 

Religioso não deve ser, quando obrigatório, de proselitismo ou de catequese. Deve 

ser um ensino sobre esse fenômeno extremamente rico e complexo que é a 

religião. Deve ser um ensino que foque a espiritualidade, que foque diferentes 

religiões, e faça a pessoa conhecer um pouco de toda essa discussão que é 

extremamente rica. [...] O principal ponto de convergência dessas várias religiões 

é a questão ética. Não é sequer a questão de todos aceitarem um criador, um deus 

único, porque há religiões, como o budismo, que não têm o criador e há religiões, 

como as afro-brasileiras, que não são monoteístas, mas há uma convergência 

muito forte na questão do Bem, na questão da ética etc. Isso é muito interessante, 

vale a pena estudar. 

 

Quanto às questões de gênero, foi conciso e enfático em seu comentário: 
 

[...] o papel básico da escola, de qualquer ordem que seja, é aceitar a pessoa na 

sua diversidade. A escola deve ser acolhedora, ela não pode ser discriminadora. 

Essa é a questão crucial. Obviamente a escola não deve doutrinar em nenhuma 

direção, mas deve dar espaço para a diversidade se manifestar sem repressão. 

 

Se, conforme observação anterior, várias questões controversas da política educacional 

estão evidenciadas, no interior da instância governamental, ao longo do processo de 

formulação da BNCC, tal situação ficará mais complexa com a radicalidade de posições no 

cenário político nacional. 

Um capítulo à parte, no processo de construção da Base, é a influência do setor privado 

que, mediante um conjunto de institutos e fundações, sobretudo aqueles aglutinados nos 

http://www.ihuonline.unisinos.br/edicao/317
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/572174-ensino-religioso-em-escola-publica-a-decisao-e-um-retrocesso-e-e-obscurantista-afirma-bispo
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/572174-ensino-religioso-em-escola-publica-a-decisao-e-um-retrocesso-e-e-obscurantista-afirma-bispo
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denominados “Movimento Todos pela Educação” e “Movimento pela Base”, participou 

ativamente da elaboração da Base, seja diretamente, com a presença de seus membros, ou de 

forma indireta, mediante análises atinentes ao documento da Base ou na promoção de eventos 

conjuntos. O artigo de Avelar e Ball (2017), por exemplo, mostra como este Movimento foi 

configurado como um espaço de colaboração entre a nova filantropia e o Estado6. 

A terceira versão da BNCC, elaborada pelo MEC, e entregue ao CNE em 6/4/2017, 

evidencia aspectos dessa disputa de projetos educacionais e sociais.  

 
 
Terceira versão da BNCC na instância ministerial: alterações no processo de 

construção 
 

O processo de elaboração da BNCC, em sua terceira versão, sofre redirecionamento em 

decorrência de mudanças no MEC, na esteira do impeachment da presidenta Rousseff, em 

que alçou à presidência o vice-presidente Michel Temer. O Ministro Mendonça Filho 

substituiu Aloizio Mercadante e a Secretaria Executiva do MEC passou ao comando da 

professora Maria Helena Guimarães Castro, que, à época do governo Fernando Henrique 

Cardoso, ocupou também este cargo e participou ativamente da formulação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN).  

De fato, em 27 de julho de 2016, foi publicada a Portaria nº 790/2016, que institui o 

Comitê Gestor da Base Nacional Comum e reforma do Ensino Médio, que terá como 

atribuição: acompanhar o processo de discussão da segunda versão preliminar da BNCC, 

encaminhar sua proposta final e propor subsídios para a reforma do Ensino Médio, tendo sido 

constituído pela Secretaria – Executiva do MEC, que o presidirá, pelo Secretário de Educação 

Básica, que será o seu Secretário Executivo, e pelos titulares e suplentes de vários órgãos e 

entidades vinculadas ao MEC.  

É interessante observar nesta Portaria que institui o Comitê Gestor, duas direções 

sinalizadas em seu art. 2º, ou seja, de um lado, estabelece que a versão da BNCC, a ser 

encaminhada ao CNE, deverá “definir o conjunto de conhecimentos e habilidades que os 

alunos devem adquirir e desenvolver em cada etapa de ensino e em cada ano de 

escolaridade”; e, de outro lado, no Parágrafo único, dispõe que “o estabelecido na BNCC 

deverá servir de guia de orientação para os sistemas e redes de ensino desenvolverem os seus 

próprios currículos”. 

E, no seu Art. 3º, vai se referir explicitamente ao Ensino Médio, vinculando, desta forma, 

o Comitê Gestor ao movimento da Reforma do Ensino Médio: “A proposta de reforma do 

Ensino Médio terá por diretriz a diversificação da sua oferta, possibilitando aos jovens 

diferentes percursos acadêmicos e profissionalizantes de formação”. 

De fato, como bem observa Moreno (2016, p.10), o projeto de uma Base Nacional 
 

aglutinou uma série de interesses difusos. Houve o envolvimento intenso da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e do CONSED, o 

Conselho Nacional de Secretários de Educação. Para as discussões também foi 
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convidada a Conferência Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE). Um 

aporte significativo, contudo, foi dado pela criação do Movimento pela Base 

Nacional Comum da Educação em abril de 2013, a partir do “Seminário 

Internacional Liderando Reformas Educacionais”. O Movimento pela Base foi 

formado por fundações e institutos mantidos pela iniciativa privada, ligados a 

ideais voltados à criatividade, tecnologia, empreendedorismo e, pelo menos no 

âmbito do discurso, da educação como ciência aplicada mais do que como práxis 

política. 

 

A terceira versão, sistematizada pelo Comitê Gestor, foi entregue ao CNE em 6 de abril 

de 2017. Esta versão do documento da BNCC trata exclusivamente da educação infantil 

(creche e pré-escola) e do ensino fundamental (1º ao 9º ano) e o MEC anunciou que haveria 

uma BNCC referente ao Ensino Médio e que seria entregue ao CNE até o final de 2017. Essa 

decisão do governo altera a dinâmica da construção da BNCC no MEC e introduz um fator 

de instabilidade para a materialização de propostas formativas para a educação básica, bem 

como para a oferta e organização dos cursos de Licenciatura no âmbito da educação superior. 

Evidentemente, essa terceira versão (para alguns analistas, seria a quarta versão) da BNCC, 

no âmbito do MEC, irá sofrer ajustes para se adequar à Reforma do Ensino Médio. 

O CNE, de julho a setembro de 2017, realizou cinco audiências públicas em todas as 

regiões do Brasil para que a sociedade e profissionais da educação pudessem debater e propor 

mudanças no documento da BNCC de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Em 15 

dezembro de 2017, a Base Nacional Comum Curricular foi aprovada pelo CNE7 e 

homologada pelo Ministro da Educação Mendonça Filho, em 20 de dezembro deste mesmo 

ano. 

É oportuno destacar que a comunidade acadêmica, os profissionais da educação básica, 

estudantes e outros segmentos da sociedade foram surpreendidos com o anúncio de uma 

medida provisória que reformava dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional referentes ao Ensino Médio, sem que tivesse ocorrido alguma discussão sobre a 

questão com os principais interessados. E, chama mais a atenção, é que tal iniciativa foi 

tomada poucos dias após a entrega pelo Consed dos primeiros relatórios dos seminários 

estaduais sobre a BNCC. No mesmo dia do anúncio do referido Decreto, a Secretária 

Executiva do MEC anunciou a divisão da BNCC, em duas partes: a BNCC da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental e a BNCC referente ao Ensino Médio. Consumava-se, desta 

forma, sem alarde, uma impactante ruptura no seio da Educação Básica, com prováveis 

consequências danosas, sobretudo para a formação cidadã de jovens brasileiros.  

Ao anúncio da medida provisória, várias associações e entidades se posicionaram 

contrariamente, a exemplo da ANPEd8, que emitiu uma Nota Pública com o título “MP do 

Ensino Médio – Autoritária na forma e equivocada em conteúdo”, em 23 de setembro de 

2016, afirmando que  
 

a ação do governo Temer com a Emenda à Constituição – PEC 241 – que 

estabelece o congelamento dos gastos sociais por 20 anos está articulada ao envio 

de Medida Provisória N. 746, de 22 de setembro de 2016 ao Congresso Nacional, 
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alterando o Ensino Médio unilateralmente e sem diálogo com a sociedade” [...]. 

“Temos uma gama imensa de pesquisadores que já se manifestaram contra o 

esvaziamento que a proposta representa para uma educação de qualidade e 

criticaram a retomada de antigas perspectivas elitistas de separação da formação 

humana segundo origens sociais dos estudantes [...] A ANPED reitera a defesa da 

democracia e do direito a um Ensino Médio como parte constituinte da Educação 

Básica. 

 

Contudo, o Senado Federal aprovou a Medida Provisória nº 746/2016, em 8 de fevereiro 

de 2017, após tramitação na Câmara dos Deputados e algumas poucas alterações, que foi 

sancionada pelo presidente Michel Temer. Sobre o fato, a ANPED9, novamente, se 

posicionou: 
 

[...] mais uma lei sem diálogo com a sociedade e que certamente encontrará fortes 

resistências nas redes educacionais e cotidianos das escolas, tendo em vista o 

retrocesso que essa reforma representa em relação às conquistas já alcançadas 

pelas políticas educacionais destinadas ao ensino médio. 

 

Após alguns adiamentos, o Ministro da Educação Mendonça Filho entregou, em 3 de 

abril de 2018, a BNCC do Ensino Médio ao CNE, que, por sua vez, a despeito de 

manifestações contrárias de alguns Conselheiros quanto à forma de construção da BNCC do 

Ensino Médio pelo MEC, deu início uma série de cinco audiências públicas sobre o 

documento recebido. Duas das audiências programadas – a da Região Sudeste, em São Paulo, 

e da Região Norte, em Belém, no entanto, foram canceladas devido às fortes manifestações 

contrárias à BNCC e à Reforma do Ensino Médio, promovidas por várias associações 

científicas, entidades sindicais, professores, dirigentes e estudantes. Ao longo do período 

destinado às audiências públicas, o CNE também recebeu documentos de pessoas e grupos 

interessados na matéria. Esses documentos foram encaminhados pelo CNE para análise do 

MEC. 

É importante ressaltar que, simultaneamente ao andamento das atividades da Comissão 

Bicameral da BNCC e das Audiências Públicas promovidas pelo CNE, a Câmara de 

Educação Básica discutia as modificações que deveriam ser introduzidas nas Diretrizes 

Curriculares do Ensino Médio, então vigentes. A natureza e a dimensão destas mudanças e 

alterações que seriam efetivadas nestas Diretrizes Curriculares, contudo, não foram 

socializadas, ao longo deste processo, seja na Câmara de Educação Superior, seja no 

Conselho Pleno, onde todos os conselheiros estariam presentes e poderiam se manifestar a 

respeito. 

Aberto este caminho com a aprovação da BNCC da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental pelo Conselho Pleno do CNE, apressa-se este colegiado, em sua maioria, em 

favorecer a tramitação da BNCC do Ensino Médio e, em sintonia com a reforma do ensino 

médio, aplaina o terreno para a sua aprovação mediante a rápida tramitação das novas 

Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (DCN), com restrita participação da sociedade e dos 

próprios conselheiros. Ou seja, o debate das DCN do Ensino Médio, no período de sua 
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tramitação no CNE, ficou restrito apenas à Câmara de Educação Básica e à consulta pública 

no site do MEC, em um período em que todas as atenções da sociedade estavam voltadas 

para as eleições presidenciais, marcadamente polarizadas. 

A Câmara de Educação Básica do CNE aprovou a atualização das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, observadas as alterações introduzidas na LDB pela Lei n, 

13.415/2017, cuja homologação ocorreu em 20 de novembro de 2018 (Parecer Homologado 

– Portaria 1.210, publicada no D.O.U, de 21 de novembro de 2018, Seção 1, p. 49). Vale 

ressaltar que o Parecer foi aprovado com uma abstenção e com o voto contrário de Francisco 

Soares, um dos relatores da BNCC do Ensino Médio, o que indica, inclusive, que o período 

de tempo de discussão da matéria não foi suficiente para um consenso na Câmara, como é de 

praxe acontecer. A Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018, que atualiza as Diretrizes 

Curriculares do Ensino Médio exarada pelo Presidente da Câmara de Educação Básica do 

CNE, foi publicada no D.O.U, de 22 de novembro de 2018, Seção1, p.21. 

A aprovação dessas Diretrizes Curriculares do Ensino Médio demonstra a estreita 

sintonia do CNE com os postulados da Reforma do Ensino Médio e com a terceira versão da 

BNCC do Comitê Gestor do MEC, conforme pode ser constatado nas análises feitas pelo 

Relator Rafael Lucchesi, da Câmara de Educação Básica, em seu Parecer: 
 

[...] entendo que o grande mérito da Medida Provisória nº 746/2016, 

posteriormente convertida na Lei nº 13.415/2017, foi chamar a atenção dos 

educadores e da sociedade para a urgente necessidade de implantar 

verdadeiramente a proposta de Ensino Médio definida pelo art. 35 da LDB [...] 

[...] Essa última alteração legal de dispositivos da LDB em relação ao Ensino 

Médio, promovida pela Lei nº 13.415/20017, mais conhecida como a Lei de 

Reforma do Ensino Médio, é justamente o objeto prioritário do presente Parecer, 

que propõe novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, nos 

termos do anexo Projeto de Resolução ora apresentado à esta Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação, para análise e deliberação. [...] 

[...] A presente proposta de atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio se faz necessária tanto para a efetiva implementação da BNCC – 

Etapa Ensino Médio, quanto para a própria implantação da Reforma do Ensino 

Médio proposta pela Lei nº 13.415/2017, que introduz importantes alterações no 

texto da atual LDB, convertendo em Lei as propostas apresentadas pelo Executivo 

ao Congresso Nacional pela Medida Provisória nº 746/2016. [...] (pp. 8-9). 

 

Em relação a esse contexto, vale destacar a nota emitida pelo ex-presidente do CNE e 

atual presidente da Comissão do Ensino Médio da Câmara de Educação Básica, Eduardo 

Deschamps: 
 

Após dois anos de intensos trabalhos, a Câmara de Educação Básica – CEB do 

CNE aprovou por esmagadora maioria (8 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção) 

o parecer e a minuta de resolução propostos pelo relator Rafael Lucchesi e 

aperfeiçoados em 6 sessões da Comissão/Câmara nesta semana com mais de 17 

horas de discussões ao longo de quatro dias. As melhorias incorporadas ao texto 
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foram fruto das mais de 90 contribuições recebidas ao longo do período de 

consulta pública. A CEB seguiu todos os trâmites tradicionais do CNE para 

documentos desta natureza. Assim sendo, a maioria dos conselheiros entendeu 

que não havia motivo para postergar sua aprovação, legando ao País um 

importante documento orientador para a implementação da reforma do ensino 

médio brasileiro, que vem sendo discutida desde o início desta década pelos mais 

diversos governos (grifo nosso).10 

 

A rapidez com que foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio, sem que houvesse uma efetiva participação durante a sua elaboração, não só da 

comunidade acadêmica, como também da maioria dos conselheiros do CNE como um todo, 

mostra não só uma prática contraditória no âmbito do Conselho como também uma forma de 

tentar legitimar, ao mesmo tempo, a BNCC do Ensino Médio e a Reforma do Ensino Médio. 

 
 
Considerações Finais 
 

Há uma narrativa criada pelo Ministério da Educação e reforçada pelo CONSED, 

UNDIME e várias instituições do setor privado, para dar legitimidade à instituição da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) junto aos sistemas e redes públicas de ensino. Esta 

narrativa se sustenta em três pilares: a BNCC não seria uma política de governo e sim de 

Estado, uma vez que a sua formulação, iniciada em 2014, não foi interrompida com as 

mudanças governamentais; a BNCC responde às exigências legais da Constituição Federal 

de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 1996) e do PNE 2014-

2024; a BNCC explicita o compromisso com uma educação de qualidade para todos os 

brasileiros. 

Este texto apresentou argumentos que se contrapõem a essa narrativa sobre a BNCC que 

se pretende hegemônica. Com base em documentos e informações do Ministério da Educação 

e de estudos da área, evidencia-se que o processo de formulação da BNCC, conduzido pelo 

MEC, foi objeto de disputas de concepções e de procedimentos, nas instâncias internas, 

influenciadas, sobretudo, por atores externos ao governo. E que as três versões apresentadas, 

formalmente, ao Conselho Nacional de Educação, pelo MEC, retratam, de um lado, o 

resultado dos embates entre vários atores na condução do processo de elaboração do 

documento, e, de outro lado, as ressonâncias das mudanças do quadro político nacional no 

campo educacional.  

Verifica-se que nos primórdios das discussões sobre políticas curriculares no Ministério 

da Educação, predominava a compreensão de dirigentes da Secretaria de Educação Básica 

de que a Constituição Federal de 1988 previa conteúdos mínimos para o ensino fundamental 

de forma a assegurar uma formação básica comum. E que para cumprir o que a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) e o Plano Nacional de Educação (PNE 

2014-2024) preconizavam, o foco seria a defesa dos direitos e dos objetivos de aprendizagem. 
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Nesta ótica, circularam, internamente, os primeiros documentos que tratavam da construção 

de uma base nacional comum. 

Esta perspectiva, contudo, dadas às injunções políticas que levaram, inclusive, à 

mudança do titular do Ministério da Educação, aos poucos perde força, emergindo a 

expressão “base nacional comum curricular” como equivalente aos “direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento”. Esta expressão aparece explicitamente em estratégias do 

PNE e torna-se também a denominação da primeira versão da Base. 

A elaboração da segunda versão foi realizada sob muita pressão para cumprimento do 

calendário estabelecido, devido, sobretudo, ao acirramento das disputas políticas no cenário 

nacional. Evidência desta pressão, foi a entrega simbólica, pelo Ministro Mercadante, da 

segunda versão da BNCC ao Conselho Nacional de Educação e ao Conselho Nacional dos 

Secretários de Educação, com a afirmação de que o CONSED junto com a UNDIME fariam 

as consultas sobre a segunda versão da Base para que o documento final fosse consolidado e 

entregue ao CNE. 

Dias depois, a conjuntura política muda radicalmente, com o impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff e a sua substituição pelo vice-presidente Michel Temer, que nomeia como 

Ministro da Educação, Mendonça Filho. Um dos primeiros atos do novo Ministro, no tocante 

à Base Nacional Comum Curricular, foi o de instituir o Comitê Gestor da Base Nacional 

Comum e reforma do Ensino Médio para acompanhar e finalizar o processo de discussão da 

BNCC. 

Esse Comitê Gestor recebeu do CONSED as contribuições oriundas dos seminários 

estaduais e, alterando a sistemática anterior, ao invés de encaminhá-las aos especialistas que 

trabalharam na segunda versão, assumiu, ele próprio, a sistematização da terceira versão da 

BNCC, que seria entregue ao Conselho Nacional de Educação.  

E, paradoxalmente, o Comitê Gestor apresenta a terceira Versão da BNCC restrita à 

Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, rompendo com a concepção da Educação 

Básica, compreendida como um todo orgânico incluindo Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, e suas modalidades (AGUIAR; DOURADO, 2018). Além 

disto, submetendo-se às pressões externas de setores conservadores, ou mesmo concordando 

com estas posições, o que se constata é que, da terceira Versão da BNCC, foram excluídas 

as referências às questões de gênero e orientação sexual, bem como questões do ensino 

religioso.  

Será esta terceira versão da BNCC que, em 3 de abril de 2018, foi entregue ao CNE, em 

solenidade transcorrida em seu auditório, com a presença dos principais atores, seja governo, 

seja representantes da sociedade civil, que, de alguma forma, apoiavam o teor do documento, 

com exceção de representações de professores e demais profissionais da educação, presentes 

no evento, que manifestavam sua insatisfação com o processo. 

A partir desse momento, o Conselho Nacional de Educação assume, oficialmente, a 

condução do processo de formulação da Base Nacional Comum Curricular; realiza as 

Audiências Públicas e aprova o Parecer/Resolução que dispõe sobre a BNCC, 

posteriormente, homologado pelo Ministro da Educação Mendonça Filho. E, assim, a Base 

Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e Ensino Fundamental passa a configurar-
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se como uma lei a ser cumprida em todo território nacional. Todavia, nesse contexto, apenas 

teve início um novo processo, muito conflituoso, de elaboração da BNCC do Ensino Médio. 

De fato, o MEC encontrou no Conselho Nacional da Educação, sobretudo com o apoio 

decisivo da Câmara de Educação Básica, condições favoráveis à aprovação da sua 

(incompleta) terceira versão da BNCC. Por sua vez, saiu fortalecida a perspectiva de 

educação do governo Michel Temer com o rápido processo de aprovação, pelo CNE, das 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, que sedimenta o caminho para a 

instituição da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, com anunciados efeitos 

prejudiciais ao processo de formação integral dos jovens. 
 

 

Notas 

 
1. Vide Plano Nacional de Educação de Educação – Proposta da Sociedade Brasileira. Consolidado na Plenária de 

encerramento do II CONED - II Congresso Nacional de Educação – Belo Horizonte (MG), 9 de novembro de 1997. 

Este documento inclui o anexo: Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública – Subsídios para análise do Plano 

Nacional de Educação do Ministério da Educação (PNE/MEC), elaborado, em São Paulo, em maio de 1998, pelas 

entidades integrantes do Fórum e publicado In Universidade e Sociedade, Ano VII , No 16, junho de 1998. Disponível: 

https://www.adusp.org.br/index.php/defesa-do-ensino-publico/241-pne/proposta-da-sociedade-brasileira/1247-pne. 

Acesso em: 10/10/2018. 

2. Vide: VALENTE e ROMANO (2002). 

3. Ibid, Anexo, p.1. 

4. Entrevista do Ministro Cid Gomes ao jornal Folha de São Paulo, em 2/1/2015, Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1569757-cid-gomes-aponta-prazo-de-dois-anos-para-reforma-do-

curriculo.shtml.  

5. Vide: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/12/veja-perguntas-e-respostas-sobre-base-nacional-comum-

curricular.html> 

6. Vide: <https://avaliacaoeducacional.files.wordpress.com/2017/11/avelar-ball-ijed-paper.pdf> 

7. A Base foi aprovada pela maioria dos Conselheiros. Votaram contra a aprovação da BNCC as Conselheiras Márcia 

Angela da Silva Aguiar, Malvina Tuttman e Aurina Santana.  

8. Vide <http://www.anped.org.br/news/nota-publica-da-anped-sobre-medida-provisoria-do-ensino-medio> 

9. Vide: <http://www.anped.org.br/news/nota-publica-da-anped-sobre-aprovacao-pelo-senado-da-mp-do-ensino-medio.> 

10. Nota do CNE reproduzida no site da ANDIFES. Disponível em: <http://www.andifes.org.br/cne-aprova-novas-

diretrizes-curriculares-para-o-ensino-medio/> 
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