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Resumo 

Neste artigo, analiso as políticas curriculares para o ensino médio das escolas públicas do Estado da 

Bahia. Apoiada em noções extraídas da Teoria da Hegemonia (LACLAU; MOUFFE) e, em diálogo 

com Hall e Bhabha, questiono os sentidos que vêm sendo produzidos pelos currículos na perspectiva 

racial. Argumento que ao trabalhar com noções que articulam a formação integral do estudante à 

cultura como um conceito homogêneo e unificador de identidades, as práticas curriculares deixam 

de abrir espaços para a emergência da diferença.  
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Abstract 

In this article, I seek to analyze the curricular policies for the government educational system 

concerning with high schools in the State of Bahia. Supported by notions extracted from the Theory 

of Hegemony (LACLAU; MOUFFE) and, in dialogue with Hall and Bhabha, I question the 

meanings that have been produced by the curricula through the racial perspective. It is argued that 

whereas working with notions that articulate the integral formation of the student to culture as a 

homogeneous and unifying concept of identities, the curricular practices cease to open spaces for 

the emergence of the difference. 
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Outro longo e mortal jogo começou. O principal choque da primeira metade do 

século XXI não será entre religiões ou civilizações. Será entre a democracia liberal 

e o capitalismo neoliberal, entre o governo das finanças e o governo do povo, entre 

o humanismo e o niilismo (MBEMBE, 2016). 

 

Abro este artigo trazendo fragmentos do pensamento de Achille Mbembe (2016), na 

medida em que contribuem para situar as paisagens mais gerais nas quais os processos de 

produção das atuais políticas vêm sendo desenvolvidos. O autor afirma o fim da “era do 

humanismo” com o desmoronamento dos dogmas iluministas compartilhados, sem 

questionamentos, pelas relações estabelecidas entre as formas modernas de capitalismo e a 

democracia desde o período do pós-guerra. Para o autor, a ameaça de cada um dos “artigos 

de fé”, fabricados pelo Iluminismo (a liberdade individual, a competição no mercado e a 

regra da mercadoria e da propriedade; o culto à ciência, à tecnologia e à razão), acontece 

porque a democracia liberal não é compatível com a lógica interna do capitalismo financeiro. 

Diante disso, “o capital financeiro conseguiu sua hegemonia sobre o mundo mediante a 

anexação do núcleo dos desejos humanos e, no processo, transformando-se ele mesmo na 

primeira teologia secular global” (MBEMBE, 2016, s/p.). 

Stephen Ball (2014), no livro “Educação Global S.A. - Novas redes políticas e o 

imaginário neoliberal”, ao trabalhar as questões das políticas públicas para a educação no 

neoliberalismo, aproxima-se da compreensão de Mbembe (2016) ao identificar uma nova 

geração de políticas educacionais, com caráter global, que provoca um redimensionamento 

nas relações entre o Estado e o neoliberalismo. Para Ball (2014), não se trata de pensar o 

neoliberalismo como uma doutrina econômica ou mesmo como resultante de um conjunto de 

determinados projetos políticos. Em suas palavras: 
 

Pelo contrário, trato neoliberalismo como um conjunto complexo, muitas vezes 

incoerente, instável e até mesmo contraditório de práticas que são organizadas em 

torno de certa imaginação do ‘mercado’ como base para ‘a universalização das 

relações sociais baseadas no mercado, com a correspondente penetração em quase 

todos os aspectos de nossas vidas, do discurso e/ou da prática de mercantilização, 

de acumulação de capital e de geração de lucros (BALL, 2014, p. 25). 

 

O autor analisa a ação das redes políticas argumentando que (a ação) 
 

“envolve a transformação das relações sociais em calculabilidades e intercâmbios, 

isto é, na forma de mercado, e, portanto, na mercantilização da prática educacional 

(…). As tecnologias neoliberais trabalham em nós para produzir um corpo docente 

e discente dócil e produtivo, e professores e alunos responsáveis e 

empreendedores” (BALL, 2014, p. 66). 

 

No limite, pode-se dizer que tanto as reflexões de Mbembe (2016) quanto as análises de 

Ball (2014) sugerem estarmos vivendo sob o regime de uma nova episteme política, a 
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“episteme neoliberal” (BALL, 2014, p. 163), a qual, entre outras produtividades 

mercadológicas no campo da educação, produz as práticas curriculares e seus sujeitos.  

Neste complexo cenário político, o currículo do ensino médio brasileiro tem sido alvo 

das reformas educacionais empreendidas pelo Governo Temer (2016-2018), no contexto de 

uma sociedade que passa a ser regida sob a égide do princípio liberal do eficienticismo social. 

Nos últimos dois anos, por meio de Medida Provisória (746/2016), transformada, poucos 

meses depois, em Lei nº 13.415, de fevereiro de 2017, ficou instituído um novo currículo 

para o ensino médio, o qual passou a ser estruturado a partir de cinco itinerários formativos 

específicos: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação 

técnica e profissional. 

Valendo-se do argumento de que as altas taxas de evasão e de repetência registradas no 

ensino médio brasileiro estavam vinculadas a um modelo de currículo pouco atraente para os 

jovens, o Ministério da Educação (MEC), contando com o apoio das diversas mídias, colocou 

em circulação um conjunto discursivo endereçado à sociedade em geral, mas, muito 

especialmente, à juventude, a qual foi mobilizada pela apologia do jovem com poder de 

decisão, cabendo a ela, e não mais aos currículos, traçar seus percursos acadêmico-

profissionais de acordo com suas vocações e aptidões. Para isso, a reforma secundarista 

propôs agrupar disciplinas em percursos diferentes a serem escolhidos pelos estudantes após 

terem cursado uma suposta base comum.  

Na esteira destas disposições legais, em abril de 2018, o MEC encaminhou para a 

apreciação e discussão do Conselho Nacional de Educação (CNE) o documento normativo 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no qual fica evidente a compreensão autoritária 

e tecnicista de currículo para além das interferências a princípios propostos pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – lei 9394/96, em especial, no que tange à 

pluralidade de concepções pedagógicas, a valorização dos conhecimentos locais, gestão 

democrática e participativa, entre outras alterações que afetam diretamente as práticas 

escolares. 

Em abril de 2018, o texto da BNCC, fortemente questionado por universidades e diversas 

entidades do campo acadêmico, dá início a tramitação no CNE na expectativa favorável, 

mantida por grande parte de nós, educadoras e educadores, de que o Conselho rejeite essas 

“bases” e retome às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica enquanto 

marco orientador dos currículos escolares brasileiros.  

Neste sentido, faz-se importante reconhecer que a importância dos movimentos do 

Estado frente à mercantilização da educação e suas produtividades no percurso das políticas 

educacionais não significa limitar o processo de produção da política às dimensões do 

controle estatal. Digo isso, pois acompanho com interesse os estudos mais recentes 

desenvolvidos por Stephen Ball (2014), especialmente no que se refere às articulações entre 

neoliberalismo, Estado e globalização. Estes acabam por sugerir a possibilidade de estarmos 

vivendo a racionalidade de uma nova episteme política, o que remeteria ao conceito de “redes 

políticas” (BALL, 2014), enquanto ferramenta metodológica e analítica para o campo das 

políticas. No entanto, não creio que este conceito diminua a importância da abordagem sobre 

Ciclo de Políticas (policy cycle approach), desenvolvidas por Stephen Ball e Richard Bowe 
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(1992), enquanto “uma maneira de pesquisar e teorizar as políticas” (MAINARDES; 

MARCONDES, 2009, p. 305). 

Faço essa ressalva para justificar a minha opção por trabalhar, neste texto, com a noção 

de ciclo de políticas. Aqui, acentuo a ideia de que o trabalho de análise de política precisa 

refletir tanto sobre a constituição do discurso da política quanto sobre as interpretações e 

reinterpretações feitas pelos profissionais que atuam no contexto da prática. Isso significa 

levar em consideração que os textos políticos sofrem ressignificações que são produzidas nos 

movimentos de negociação entre o texto e a prática (dimensões macro e micropolíticas), 

considerando-se as ações dos sujeitos e suas reações de adesão, de resistência, de apatia, de 

engajamento, de indiferença e de evitação nos processos de implantação das políticas. Em 

outras palavras, “a política é feita pelos e para os professores; eles são atores e sujeitos, 

sujeitos e objetos da política. a política é escrita nos corpos e produz posições específicas dos 

sujeitos” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 13).  

Essa compreensão da política como arena de embates e de negociação de sentidos na 

qual os profissionais da educação deixam de ser pensados como simples 

consumidores/executores das políticas oficiais para se tornarem coprodutores do processo 

nos permite, em uma aproximação com a teoria da hegemonia (LACLAU; MOUFFE, 1987), 

situar as políticas curriculares como um espaço discursivo que se movimenta, através de 

forças concorrentes, em busca de fixação de sentidos, numa práxis articulatória. Ou, como 

formulada por Elizabeth Macedo (2011, p. 4), “como o movimento de articulação 

hegemônica na direção da fixação de sentidos”.  

Aqui, torna-se importante esclarecer que, para Laclau e Mouffe (1987), a emergência da 

hegemonia se dá no campo das práticas articulatórias, sublinhando que se trata de um campo 

em que os “elementos” não estão cristalizados em “momentos” (p. 229. Grifos no texto). Isso 

porque, num sistema fechado, com significados fixados, sem lugar para a diferença, não há 

condições de possibilidade para que a hegemonia possa existir, ou seja, “a hegemonia supõe 

o caráter incompleto e aberto do social, que somente pode constituir-se em um campo 

dominado por práticas articulatórias” (ibidem, p. 229). Além do mais, para que haja 

hegemonia é necessário que a articulação aconteça através de enfrentamentos com práticas 

articulatórias antagônicas. Em outras palavras, significa dizer que “a hegemonia se constitui 

em um campo atravessado por antagonismos e, portanto, implica fenômenos de equivalência 

e efeitos fronteiriços” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 231). 

Burity (2014), ao tratar do “discurso, política e sujeito na teoria da hegemonia de Ernesto 

Laclau”, ajuda-nos a compreender a dinâmica do sistema da produção de sentidos proposta 

por Laclau. Mostra-nos, a partir de exemplos extraídos de situações cotidianas, o caráter 

relacional do sistema de produção de sentidos, argumentando que “o sentido, sempre 

produzido socialmente, é inseparável da realidade física do objeto ou acontecimento. No 

limite, o sentido é constitutivo da realidade social, não há realidade sem (o) sentido” 

(BURITY, 2014). Esses sentidos são produzidos pelos discursos, sujeitos a regras de 

funcionamento, combinando elementos heterogêneos entre si, equivalendo o processo de 

significação à articulação desses elementos.  
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Os elementos são articulados a partir de um ponto nodal (um significante vazio) 

responsável pela unidade de qualquer formação discursiva entendida como “um conjunto 

articulado, mas heterogêneos de discursos, ou seja, de sistemas de regras de sentido” 

(BURITY, 2014, p. 66). Isso equivale a dizer que uma formação discursiva já está 

hegemonizada por um determinado discurso dentro de uma pluralidade e, por consequência, 

os fenômenos sociais são sobredeterminados, uma vez que são o cruzamento de diversas 

formas do acontecimento, são construções discursivas dos acontecimentos, “construção 

política dos acontecimentos, o que significa a mesma coisa” (ibidem). 

As contribuições de Laclau e Mouffe (1996) levam-me a compreender a produção das 

políticas como prática articulatória que se constitui por pontos nodais que fixam parcialmente 

os sentidos, pois a estrutura discursiva é constituída de antagonismos entre os elementos, 

num processo contínuo de articulação, deslocamento e nova articulação. Nas palavras de 

Laclau: 
 

(...) o papel articulador no está predeterminado por la forma de la dispersión con 

tal. Esto significa, primero que toda articulación es contingente y, segundo, que 

es momento articulatório como tal va a ser siempre un lugar vacío – los varios 

intentos de llenarlo serán siempre transitorios y sometidos a un permanente 

cuestionamento. En consecuencia, en cada momento histórico, cualquiera se ala 

dispersión de diferencias que exista en la sociedad, ella estará sometida a 

procesos contradictorios de contextualización y decontextualización. (LACLAU, 

1996, p. 109). 

 

Na esteira dessas possibilidades de compreensão, aproximo-me dos estudos sobre 

políticas curriculares e currículo que vêm sendo desenvolvidos pela curriculista Elizabeth 

Macedo, permitindo-me concordar com a autora quando afirma que “a compreensão dos 

processos (de luta) pelos quais os sentidos são fixados na construção de cada discurso 

específico parte, portanto, da identificação dos significantes nodais, cujos sentidos flutuam 

de modo a ampliar suas possibilidades de agir como articulador” (MACEDO, 2014, p. 26).  

Dito isso, trabalho com a noção de currículo “como uma prática cultural que envolve, 

ela mesma, a negociação de posições ambivalentes de controle e resistência” (MACEDO, 

2006, p. 105). Negociação, nesse caso, no sentido que Homi Bhabha (1998) atribui ao 

conceito, ou seja, uma articulação entre instâncias antagônicas ou contraditórias que produz 

lugares e objetivos híbridos de luta e que destrói polaridades negativas entre o saber e os seus 

objetos. Assim, “cada negociação é um processo de tradução e transferência de sentido - cada 

objetivo é construído sobre o traço daquela perspectiva que ele rasura" (BHABHA, 1998, p. 

53). Nessa direção, pensar o currículo, a partir destas pistas conceituais, permite-nos 

identificá-lo como um campo hibrido de culturas, como um local onde as culturas negociam 

com a diferença. Ou ainda, um espaço de fronteira no qual articulações ambivalentes 

ocorrem.  

Para Bhabha (1998), tudo que é produzido na articulação de diferenças culturais 

configura um "entre-lugares", um espaço de fronteira, um hibrido cultural. O autor ainda 
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ressalta que esses espaços produzem fluxos, conflitos, não sendo possível imaginá-los apenas 

sob a ótica das trocas amistosas entre as culturas. Nas palavras dele: 
 

Os embates de fronteira acerca da diferença cultural têm tanta possibilidade de 

serem consensuais quanto conflituosos; podem confundir nossas definições de 

tradição e modernidade, realinhar as fronteiras habituais entre o público e o 

privado, o alto e o baixo, assim como desafiar as expectativas normativas de 

desenvolvimento e progresso (BHABHA, 1998, p. 21). 

 

Stuart Hall (2003, p. 9) localiza no final do século XX um conjunto de mudanças sociais, 

econômicas e culturais que afeta o quadro de referência que, até então, orientava os sujeitos 

e dava-lhes uma certa sensação de estabilidade e pertencimento a um universo centrado. 

Esses movimentos, segundo o autor, incidem diretamente na suposta estabilização do sujeito, 

produzindo, por efeito, a sua fragmentação e o seu descentramento. O deslocamento do 

sujeito, característico da nossa contemporaneidade, apresenta dimensões positivas, pois, ao 

provocar a desestabilização das identidades estáveis da modernidade, interroga o estatuto 

dessas estabilidades e provoca o jogo de novas identidades. Ou seja: 
 

Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é 

interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser 

ganhada ou perdida. Ela se tornou politizada, sendo esse processo às vezes 

descrito como constituindo a mudança de uma política de identidade (de classe) 

para uma política de diferença (HALL, 2003, p. 21). 

 

Hall problematiza as questões identitárias rompendo com compreensões essencialistas e 

afirma que “raça é uma construção discursiva, um conceito classificatório importante na 

produção da diferença, um significante flutuante, deslizante, que significa diferentes coisas 

em diferentes épocas e lugares” (HALL, 2003, p. 53). O autor sublinha que raça é uma 

categoria discursiva e não uma categoria biológica ou genética, assinalando que os 

significados atribuídos à raça são relacionais (não por essência), não podendo ter fixações 

definitivas, pois sofrem redefinições, “sinalizando coisas diferentes em diferentes culturas, 

formações históricas e momentos” (ibidem, p. 59). 

Ao questionar “Que 'negro' é esse na cultura negra?" (HALL, 2002, p. 317), Hall crítica 

a perspectiva que compreende as identidades negras como as “tradições deles versus as 

nossas”, posto serem mutuamente excludentes e incapazes de atribuir sentidos às formas 

híbridas da estética diaspórica. Em um outro texto de sua autoria, ele pergunta: “Quem 

precisa da identidade?" (HALL, 2000, p. 108) para defender a ideia de que “as identidades 

são construídas por meio da diferença e não fora dela” (ibidem, p. 110). Isso implica atribuir 

à diferença o mesmo estatuto conceitual atribuído à identidade.  

As identidades, enquanto construções que acontecem “dentro e não fora do discurso” 

(HALL, 2000, p. 109), emergem no interior de jogos específicos de poder que, como tal, 

classificam, selecionam, ordenam e normalizam entre bons e maus, obedientes e 

transgressores, negros e brancos, raças puras e raças impuras, competentes e incompetentes, 
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aptos e inaptos, normais e anormais, prioritário e secundário, importante e banal; enfim, 

tantas outras divisões sociais que marcam o regime de verdade que caracteriza nossas 

sociedades. 

Assim colocado, o que me proponho neste artigo é cartografar a rede de produção de 

sentidos produzida pelas políticas curriculares do ensino médio das escolas da rede estadual 

da Bahia. Analiso o chamado “Currículo Bahia” enquanto política que integra o “Programa 

Educar para Transformar – um pacto pela educação”, buscando compreender quais sentidos 

são atribuídos às relações étnico-raciais, integrantes dos currículos a partir da Lei nº 10.639 

/2003 e, posteriormente, pela Lei nº 11.645/2008, que altera o Artigo 26 da LDB (Lei n° 

9.394/96) ao estabelecer a obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-

brasileira e indígena nos currículos da educação básica brasileira. 

Meu interesse em questionar as políticas curriculares com foco nas relações étnico-

raciais emerge da experiência como docente do mestrado profissional em ensino e relações 

étnico-raciais, no qual as problemáticas em torno dos motivos pelos quais as leis nº 10.639 

/2003 e 11.645/2008 não estejam devidamente implantadas têm sido recorrentes. Para além 

das experiências trazidas pelos/as mestrandos/as, uma parcela significativa dos estudos sobre 

educação e relações étnico-raciais aponta fragilidades existentes nas práticas curriculares 

quando pensadas na efetividade proposta pelos textos legais. Entre os fatores encontrados 

pelas pesquisas da área, o despreparo e a insegurança dos/das professores/as têm sido 

argumentos recorrentes (GOMES, N. (2012); MUNANGA, K (2012); SILVA, P (2018), 

dentre outros), o que faz com que os estudos apontem para a necessidade de capacitar os/as 

docentes para o enfrentamento dessas temáticas. Sensibilizada por esta discursividade, 

questiono: como e de que maneira as culturas afro-brasileiras interferem nas formas pelas 

quais as escolas desenvolvem suas práticas curriculares? Quais sentidos vêm sendo 

produzidos pelas políticas curriculares na perspectiva da raça?  

Busco responder a esses interrogantes analisando os textos curriculares para o ensino 

médio produzidos pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia e distribuídos na rede de 

ensino estadual. Valho-me também de uma pesquisa em desenvolvimento que tem como 

objetivo conhecer as formas pelas quais a escola-parceira desta pesquisa vem trabalhando a 

articulação entre os conteúdos curriculares previstos para o ensino médio (as chamadas 

disciplinas científicas) e os saberes emergentes das tradições e culturas locais. Não estabeleço 

uma distinção entre a elaboração e a implementação, entre o formal e o vivido nas e pelas 

políticas curriculares. Trato a produção curricular considerando a ideia de que os contextos 

políticos se hibridizam e os processos de produção das políticas fazem uso de dois estilos de 

textos, o prescritivo (readerly), que limita o envolvimento do leitor, e o escrevível (writerly), 

que abre espaços para que o leitor seja coautor do texto (BALL; BOWE, 1992). 

 
 
O ensino médio na Bahia – primeiros traçados 
 

Embora por determinação do Governo Federal (Lei nº 13.415/2017) o ensino médio 

baiano venha a sofrer mudanças em sua estrutura e organização, o fato é que as escolas 
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mantiveram, no ano de 2018, o Ensino Médio no formato de séries anuais (três anos), com 

uma carga horária total de 2.400 horas, devendo ser cumpridas anualmente 800 horas, com 

um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. As referências curriculares foram 

construídas em novembro de 2015, pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), 

por meio da Superintendência de Políticas para a Educação Básica (SEC/SUPED). Os 

manuais são distribuídos para todas as escolas da rede estadual a partir de uma coletânea com 

cinco volumes: quatro dedicados às orientações curriculares correspondentes às quatro áreas 

de conhecimentos (linguagens; matemática; ciências da natureza e ciências humanas) e um 

volume que trata das orientações curriculares de forma geral.  

A estrutura curricular proposta considera uma base comum e uma parte diversificada, 

como dimensões formativas, devendo estas serem trabalhadas de forma integrada como 

modo de fortalecer uma identidade nacional que respeite as diversidades regionais e locais. 

De acordo com as orientações gerais para o ensino médio baiano, a proposta curricular 

pretende: 
 

(...) promover a formação humana integral do(a) estudante, preparando-o(a) para 

o exercício da cidadania, para o prosseguimento dos estudos e para a inserção no 

mundo do trabalho, na perspectiva do respeito às suas diversidades e 

singularidades, consolidando o que aponta a Resolução Nº 2, de 30 de janeiro de 

2012, em que, no seu artigo 4º, define, entre uma de suas finalidades, o 

aprimoramento do(a) estudante como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico 

(SEC/SUPED/BA, 2015, p. 10). 

 

No que se refere à base comum e à parte diversificada, o documento segue as definições 

da Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica, deixando-a sob a responsabilidade de cada sistema de ensino 

e instituição escolar construir, em complementação à Base Comum, considerando as 

singularidades regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade 

escolar. Essas dimensões devem entrecruzar todos os tempos e espaços curriculares 

constituintes das trajetórias escolares, independentemente do ciclo de escolarização ao qual 

os sujeitos se encontrem vinculados ou ainda sua faixa etária (BRASIL/MEC, 2010). 

Além da coletânea de cinco volumes que orientam os currículos do Ensino Médio, desde 

o ano de 2011, a cada início de ano letivo, as escolas realizam as chamadas Jornadas 

Pedagógicas, direcionadas pela Superintendência de Políticas para a Educação Básica 

(SUPED), com o objetivo de orientar as práticas pedagógicas nas escolas. Esse material, 

segundo o documento, é de utilização permanente,  
 

(...) devendo ser utilizado durante a realização das Atividades Complementares 

(AC) para esclarecer dúvidas no que se refere aos conteúdos abordados, 

organizar/orientar momentos de estudos, definir estratégias pedagógicas e alinhar 

ações previstas no Projeto Político Pedagógico para potencialização do processo 

de ensino e da aprendizagem (BAHIA/SEC/SUPED, 2018, p. 6). 
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As orientações para as Jornadas Pedagógicas de 2018, a SUPED antecipa a formulação 

de um “novo perfil de oferta”, “na efetivação de uma educação que contém no seu 

planejamento estratégico objetivos voltados a salas de aulas contextualizadas no século XXI” 

(SEC/SUPED, 2018, p. 32). A ideia apresentada no documento diz respeito à ampliação da 

oferta de ensino-aprendizagem e à implantação de novos atendimentos a estudantes da rede 

estadual. Essas ações correspondem, basicamente, a três eixos de ação: ampliação do acesso 

à educação integral; estímulo às inovações e o uso das tecnologias como instrumentos 

pedagógicos e de gestão educacional; e inovação e diversificação de formatos de ensino e de 

aprendizagem (BAHIA/SEC/SUPED, 2018, p. 32-36).  

Entre as novas formas de acesso e seus “novos perfis” propostos pela SEC/SUPED 

(2018), o chamado Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec), implantado em 

2011, é citado como “um modelo inovador de educação (que) surgiu da necessidade de 

oportunizar a jovens e adultos/as baianos/as que residem em localidades distantes dos centros 

urbanos o acesso e conclusão do Ensino Médio” (BAHIA/SEC/SUPED, 2018, p. 32). De 

acordo com a Secretaria Estadual de Educação: 
 

O EMITec, desde 2011, possibilitou a conclusão do Ensino Médio a um total de 

32.352 estudantes. Só em 2017, este novo perfil de oferta atendeu a 21.120 

estudantes que moram em áreas de difícil acesso no Estado da Bahia, alcançando 

414 localidades, em 150 municípios. Assim, o EMITEC se configura como uma 

política educacional, por se tratar de uma ação governamental para atender a 

demanda de oferta do Ensino Médio em localidades de difícil acesso e carente de 

profissionais da Educação Básica para atuar na docência dos diversos 

componentes curriculares das áreas do conhecimento (Linguagens, Matemática, 

Ciências Humanas e Ciências da Natureza) (BAHIA/SEC/SUPED, 2018, p. 34). 

 

A leitura do documento permite-nos relacionar os “novos perfis” de acesso ao Ensino 

Médio, propostos pela SEC/SUPED, aos lugares deixados entreabertos pela Lei nº 13.415, 

de 16 de fevereiro de 2017, quando o Artigo 36, parágrafo 11, afirma que, “para efeito de 

cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão 

reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação a distância com 

notório reconhecimento mediante as seguintes formas de comprovação”. Entre as formas, o 

inciso VI prevê “cursos realizados por meio de educação a distância ou educação presencial 

mediada por tecnologias” (BRASIL, 2017).  

O documento orientador das Jornadas Pedagógicas para o ano letivo de 2018 informa às 

escolas estaduais que, ao considerar a necessidade de atender ao disposto na Lei nº 

13.415/2017, que trata da Reforma do Ensino Médio, o Currículo Bahia contará com “novas 

arquiteturas curriculares para o Ensino Médio” (SEC/SUPED, 2018, p. 37). Para isso, 

segundo o documento, “a Secretaria da Educação do Estado vem desenvolvendo inúmeras 

ações com foco na construção dos princípios norteadores para os redesenhos curriculares do 

Ensino Médio” (ibidem). Entre essas ações, o documento ressalta as reuniões envolvendo os 
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diferentes setores da SEC e discussões descentralizadas em cada um dos Núcleos de 

Tecnologias Educacionais (NTE) do Estado da Bahia. Conforme o documento: 
 

A implementação da Lei 13.415/2017, na Rede Estadual de Educação da Bahia, 

levará em consideração a formação humana Integral dos/as estudantes à luz de 

uma educação para o Século XXI e terá como premissa o fortalecimento do Ensino 

Médio a partir do lastro de autonomia já conferido aos estados pela Lei de 

Diretrizes e Bases - LDB, bem como o cumprimento da estratégia 3.1, vinculada 

à Meta 3 do Plano Nacional de Educação e as estratégias 3.2 e 3.12, vinculadas 

ao Plano Estadual. 

 

As metas mencionadas no documento se referem a, em termos do Plano Nacional de 

Educação (2014 – 2024), “universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 

população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência 

deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento)” 

(BRASIL/PNE, 2014). A nível do Estado da Bahia, o Plano Estadual de Educação, Lei nº 

13.559, de 11 de maio de 2016 (BAHIA/PEE, 2016), prevê “expandir gradativamente o 

atendimento escolar para toda população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o 

final de período de vigência deste PEE - BA, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio 

para 85% (oitenta e cinco por cento)”. Essas metas preveem, entre as estratégias citadas,  
 

fortalecer as iniciativas estaduais de renovação do Ensino Médio, em articulação 

com os programas nacionais, a fim de fomentar práticas pedagógicas com 

abordagens interdisciplinares, nas dimensões do trabalho, das linguagens, das 

tecnologias, da cultura e das múltiplas vivências esportivas, com destaque para as 

escolas do campo, quilombolas, de grupos itinerantes e comunidades tradicionais, 

nas quais devem ser consideradas as experiências e realidades sociais dos 

respectivos espaços de vivência dos estudantes; redimensionar a oferta de Ensino 

Médio nos turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas 

de Ensino Médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as 

necessidades específicas dos estudantes e das comunidades (respectivamente, 

estratégias 3.2 e 3.12 do Plano Estadual de Educação do Estado da Bahia, 2016). 

 

Em termos de indicadores educacionais, seguindo os dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP (2017), a Bahia possui 3.592.667 estudantes 

matriculados na rede pública de educação básica. Destes, 520.518 são crianças matriculadas 

na Educação Infantil (creches e pré-escolas), enquanto 2.112.634 frequentam o Ensino 

Fundamental (da primeira à nona série). No Ensino Médio, os dados apontam para um total 

de 570.450 matrículas na rede pública. Neste universo, a grande maioria, um total de 518.489 

estudantes, frequenta o Ensino Médio regular, também denominado propedêutico pela 

nomenclatura utilizada pelo IBGE. Apenas51.494 estudantes possuem matrículas no Ensino 

Médio Técnico Integrado. No que tange ao Ensino Médio - Normal/Magistério, o IBGE 

registrou apenas 467 matrículas.  
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Nesse cenário, é importante ressaltar que no Estado da Bahia 94% das crianças e jovens 

de 4 a 17 anos estão na escola. No entanto, no ensino médio, registra-se uma forte distorção 

nas relações entre idade/série/ano, sendo que 45% dos 57,6 mil jovens, com idade entre 15 e 

17 anos, encontram-se em situação de defasagem em dois anos ou mais para a série/ano em 

que deveriam estar. Fora isso, ao longo dos três anos do ensino médio, verificam-se 81.668 

reprovações e 48.514 abandonos às salas de aula, sendo que, somente no primeiro ano do 

Ensino Médio, a reprovação chega a atingir a taxa de 19% e o abandono 10%, 

respectivamente (BAHIA/SEC/SUPED, 2017, p. 8).  

 
 
Currículo Bahia – redes de produção de sentidos 
 

Antes de avançar no texto, retomo brevemente a noção de Ciclo de Políticas (BALL; 

BOWE, 1992) para, embasada nas ideias desses autores, reafirmar a minha compreensão de 

que as políticas educacionais, entre elas as políticas curriculares, são movimentos que 

atravessam os diferentes contextos que compõem o ciclo de produção das políticas, sendo 

que os sentidos produzidos no campo curricular resultam de jogos de disputas, trocas, 

negociações, articulações e de representação de diferenças. Com isto, sublinho meu 

entendimento de que, embora o processo de produção das políticas participe de diferentes 

contextos (contexto da produção dos textos – currículo oficial; contexto da prática – currículo 

vivido), este não se trata de espaços estanques, e, sim, de um fluxo contínuo, um espaço de 

fronteira.  

A partir dessa compreensão, apoio-me nos conceitos presentes na Teoria da Hegemonia 

(LACLAU; MOUFFE, 1987) para analisar as articulações discursivas que corporificam o 

currículo e fixam parcialmente significados em torno de pontos nodais. Lembrando, uma vez 

mais, que as fixações são precárias e contingentes, posto que se tratar de um espaço político 

sempre aberto a novas/outras possibilidades produzidas pelos jogos das diferenças.  

De saída, é importante sublinhar que os documentos que analiso não possuem caráter de 

Lei. De acordo com o documento “orientadores curriculares”, a SEC não tem a intenção de 

indicar um “único caminho a ser seguido pelas escolas”, pois compreende que seja nas 

práticas curriculares que professores/as, estudantes e demais sujeitos curriculares devam 

descobrir “os melhores caminhos para tornar possível o alcance de uma ação formativa que 

favoreça a construção de trajetórias individuais e coletivas comprometidas com a cidadania, 

a democracia e uma vida digna” (SEC/SUPED, 2015, p. 12). O texto chama a atenção para 

que as orientações não cheguem aos/às professores/as como uma “prescrição de práticas 

docentes, mas (para) alimentar o debate sobre competências profissionais, ou perfil 

profissional do(a) professor(a)”. Por outro lado, o material que orienta as Jornadas 

Pedagógicas e que incide diretamente nas práticas pedagógicas apresenta um discurso bem 

mais prescritivo: 
 

Ressaltamos a importância do reconhecimento do documento orientador 

disponibilizado pela Superintendência de Políticas para a Educação Básica – 
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SUPED, denominado, “Orientações Pedagógicas para o Ano Letivo de 2018”, que 

apresenta para toda a Rede de Educação do Estado da Bahia, referenciais teóricos 

metodológicos, amparados em Marcos Legais, que precisam e devem ser 

considerados como norteadores nesse processo de reflexões, planejamento e 

tomada de decisões, que implicarão na qualidade do Ensino e na Aprendizagem 

de nossos/as Estudantes.  

 

Dessa forma, mesmo que se compreenda que os textos curriculares resultem de 

diferentes articulações políticas, atuantes no momento em que cada um deles foi produzido, 

o fato é que se, por um lado, as orientações curriculares gerais são convites endereçados 

aos/às professores/as ocuparem os lugares de coautores do processo de produção do 

currículo, por outro, é justamente o momento em que a comunidade escolar se reúne para 

avaliar e planejar suas práticas escolares. Durante os dias destinados às Jornadas 

Pedagógicas, a SEC/SUPED traça os limites daquilo que pode e deve ser pensado pelas 

escolas como práticas curriculares. Os documentos e guias das Jornadas Pedagógicas 

legislam sobre o que chamam de “Ciclo Docente: Planejamento, Execução e Avaliação” 

(SEC/SUPED, 2018, p. 11), pormenorizando ações a serem realizadas em cada uma dessas 

dimensões. “O que fazer?”; “Para que fazer?”; “Como fazer?” e “Como avaliar?” são 

perguntas endereçadas aos/às professores/as convidando-os/as a construírem o planejamento 

de suas práticas seguindo os caminhos pré-traçados pelo documento.  

Os documentos sublinham a obrigatoriedade de que os planos de aulas, os planos de 

curso e o planos de unidades, por componente curricular, sejam inseridos em um sistema 

eletrônico denominado “Sistema de Apoio à Prática Pedagógica (SIAPP) para inserção dos 

Planos de Curso e de Unidade”, criado pela SEC, no ano de 2017, “com o objetivo de 

disseminar informações, a nível sistêmico, sobre a unidade escolar, seu currículo, suas 

intenções e especificidades na ação educativa” (SEC/SUPED, 2018, p. 12).  

Aqui cabe uma ressalva. Não estou supondo que, com estes parâmetros, a SEC/SUPED 

determine as práticas curriculares da escola. Não é disso que se trata. Até porque, como 

coloca Macedo (2017), tomar a teoria curricular como discurso normativo que delimita o que 

pode ser significado como currículo e, em certa medida, como educação e escola, não implica 

numa compreensão que possa levar a alguma espécie de determinismo. A autora defende o 

argumento de que, os discursos normativos, esse estão ali “para suturar esse fracasso, 

controlar os excessos e definir o que deve ser jogado para o lugar da invisibilidade” 

(MACEDO, 2017, p. 540). 

 
 
A formação humana integral nos currículos baianos 
 

Na análise dos textos referentes às políticas curriculares para o ensino médio das escolas 

do Estado da Bahia, identifiquei o termo "formação humana integral" como um ponto 

articulador de diferentes disputas políticas que concorreram entre si para atribuir sentido à 

identidade do ensino médio baiano e suas relações com o trabalho, cultura, ciência e 
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tecnologia. Embora eu reconheça os importantes significados produzidos pelas lutas travadas 

no cenário nacional e suas disputas em torno do projeto da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei 9394/96, aqui estabeleço um corte temporal para localizar a entrada 

da formação humana integral, no ensino médio brasileiro, a partir desse mecanismo formal 

que marca também a entrada desse nível de ensino na educação básica, ainda que não tenha 

sido garantida sua obrigatoriedade.  

Nesse sentido, a Lei 9394/96, em seu Artigo 35, atribui como finalidades do ensino 

médio a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental a fim de possibilitar o prosseguimento dos estudos; a preparação básica para o 

trabalho e a cidadania; e o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, o que 

potencializa a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos. Para alcançar tais finalidades, define que “os currículos do ensino médio deverão 

considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a 

construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e 

socioemocionais” (Art.35). 

Sobre as disputas políticas em torno das concepções da identidade a ser atribuída ao 

ensino médio, é importante a síntese realizada por Bernardim e Silva (2014), quando afirmam 

que:  
 

A concepção de Ensino Médio estabelecida na LDB traz, ainda que de forma 

pouco precisa, a incorporação da ideia de uma educação tecnológica, que deveria 

ser capaz de relacionar teoria e prática, mundo da ciência e mundo do trabalho, 

enfim, algo que se assemelha a uma formação politécnica, proposição que vinha 

sendo alvo das discussões entre os educadores nos anos que antecederam a 

elaboração da LDB, bem como nos momentos em que, a pretexto dela, realizaram-

se inúmeros debates nos quais a questão da definição da identidade dessa etapa da 

educação básica era preocupação recorrente. Distanciando-se, no entanto, dessa 

compreensão ampliada, o texto final da LDB toma o trabalho em um sentido mais 

restrito, por vezes dimensionado como ocupação ou emprego. (BERNARDIM; 

SILVA, 2014, p. 26) 

 

Na esteira da LDB, o MEC, por meio de sua Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica (SEMTEC), publica e distribui às escolas os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCNEM, 1999), explicitando, neste documento, a necessidade de 

articular a formação do ensino médio às demandas da economia de uma sociedade 

globalizada. Lopes (2002, p. 389), ao analisar os PCNEM como um “híbrido de discursos 

curriculares produzido por processos de recontextualização”, defende que o discurso dos 

PCNEM apresenta “ambiguidades de forma a se legitimar junto a diferentes grupos sociais, 

sejam aqueles que trabalharam em sua produção ou aqueles que trabalham na sua 

implementação e análise”. E conclui: 
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Nesse sentido é que considero necessário o questionamento aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Não apenas pelo fato de ser uma 

proposta curricular que se insere nas políticas de conhecimento oficial, que visam 

à homogeneidade cultural e o controle acentuado da educação, com base em 

princípios de mercado, estabelecidas na atualidade em países que assumem 

políticas neoliberais. Mas também porque, em seus princípios de organização 

curricular tão divulgados como representação do novo e do revolucionário no 

ensino, permanece uma orientação que desconsidera o entendimento do currículo 

como política cultural e ainda reduz seus princípios à inserção social e ao 

atendimento às demandas do mercado de trabalho. Em outras palavras, sobretudo 

por ser uma proposta curricular que limita as possibilidades de superarmos o 

pensamento hegemônico definidor do conhecimento como mercadoria sem 

vínculos com as pessoas (LOPES, 2002, p. 395). 

 

Decorrida mais de uma década da formulação das primeiras Diretrizes Curriculares para 

o Ensino Médio (Resolução CEB, n. 3/98), as quais foram duramente criticadas pela 

comunidade acadêmica, em maio de 2011, o Conselho Nacional de Educação aprovou o 

Parecer (CNE/CEB) nº 5/2011 que estabelece novas diretrizes para o Ensino Médio, 

resultando na Resolução nº 2, de 30 de Janeiro 2012 (BRASIL/CNE/CEB, 2012). De acordo 

com esta Resolução, o ensino médio, em todas as suas formas de oferta, deve considerar: a 

formação integral do estudante; trabalho e pesquisa como princípios educativos; educação 

em direitos humanos; sustentabilidade ambiental; indissociabilidade entre educação e prática 

social; reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta dos sujeitos do 

processo educativo; e as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como 

base da proposta e do desenvolvimento curricular (BRASIL/CNE/CEB, 2012. Art. 5). 

Ao considerar estes marcos legais, os textos políticos produzidos e distribuídos pela 

SEC/SUPED pretendem:  
 

contribuir para a promoção da formação humana integral, com base unitária, em 

que se garanta o acesso a um conhecimento que favoreça a compreensão das 

relações sociais e produtivas, e que articule trabalho, ciência, tecnologia e cultura 

na perspectiva da emancipação humana, garantindo o direito à educação por meio 

da qualidade social de sua oferta (BAHIA/SEC/SUPED, 2015, p. 10). 

 

A promoção da formação integral, nos textos da SEC/Bahia, articula trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura por meio de um discurso hibrido marcado pela ideia do sujeito do 

iluminismo e pela concepção sociológica de que a formação do sujeito-cidadão contribui para 

a transformação da realidade. Nesse sentido, essa concepção se expressa no próprio nome 

atribuído ao Programa: “Educar para Transformar” (BAHIA/SEC/SUPED, 2015; 2017; 

2018), no qual o currículo da Bahia é desenhado e a educação é entendida como um “processo 

humano complexo e desafiador”, sendo que:  
 

na contemporaneidade, vincula-se à cidadania, à afirmação das democracias, à 

inserção no mundo do trabalho. Vista como condição essencial para promover a 
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inovação e a produção de novos conhecimentos geradores de desenvolvimento, 

amplia-se para se tornar elemento indispensável à promoção de convivência 

pacífica e do respeito entre os povos, entre tantos outros aspectos 

(BAHIA/SEC/SUPED, 2015, p. 9). 

 

A concepção de cidadania atrelada ao conceito de nação não pode, no entanto, ser 

entendida apenas na dimensão da legalidade (direitos e deveres) como definidor das relações 

entre as pessoas e o Estado, pois “segue-se que a nação não é apenas uma entidade política, 

mas algo que produz sentidos – um sistema de representação cultural” (HALL, 2005, p. 30). 

Existe uma narrativa da nação, havendo as maneiras pelas quais ela é contada e recontada; 

as imagens e os cenários que a retratam; os símbolos e os rituais nacionais que a representam; 

a socialização de experiências partilhadas, de conquistas, de derrotas que dão sentidos à 

nação e possibilitam que os sujeitos que a ela pertencem se identifiquem e construam suas 

identidades. Essa vinculação se estabelece pelas redes de representações simbólicas ou por 

“comunidades imaginadas” (ANDERSON,1989).  

Na esteira desse raciocínio, Hall argumenta que uma cultura nacional é um discurso, um 

modo de construir sentidos sobre “a nação”, sentidos com os quais podemos nos identificar, 

constroem identidades” (HALL, 2005, p. 31. Grifos no original). Para o autor, o sentido se 

relaciona a questões sobre como a cultura interfere no “processo de construção da identidade 

e na demarcação das diferenças, na produção e no consumo, bem como na regulação da 

conduta social” (HALL, 2016, p. 22). Dessa forma, o autor nos convida a pensar as culturas 

nacionais não como unificadas, mas, sim, como um “dispositivo discursivo que representa a 

diferença como unidade ou identidade” (HALL, 2005, p. 36). 

Nessa direção, os textos que analiso atribuem sentidos à noção de cultura baiana 

tomando a etnia (língua, costumes, religiosidade, tradições) como elemento “fundacional” 

(HALL, 2015, p. 36), na tentativa de unificar a identidade do/da estudante baiano/a e definir 

seu pertencimento regional. 
 

A Bahia, que deve ser pensada a partir dos hábitos, costumes e tradições do seu 

povo, deve ser percebida, portanto, como imersa numa variedade de aspectos 

culturais, formadores de uma identidade singular, de uma memória histórica, na 

qual os(as) estudantes apoiam suas experiências pessoais e os conhecimentos que 

possuem do mundo” (BAHIA/SEC/SUPED, 2015, p. 14).  

 

As narrativas que compõem os textos curriculares chamam a atenção para a necessidade 

de que sejam consideradas as diferenças regionais e étnicas para além da “Região 

Metropolitana, ou de sua capital, Salvador, centro de expressão nacional, cantada em prosa 

e em verso” (BAHIA/SEC/SUPED, 2005, p. 14). Ressaltam também a emergência das 

“expressões culturais dos sertões, das diversas “nações africanas” e dos povos indígenas, da 

“nação grapiúna”, da região do São Francisco, dos povos ciganos, quilombolas, das 

comunidades tradicionais, entre tantas outras, com suas formas de vida autênticas” (ibidem. 

Grifos meus). 
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Dessa forma, as orientações curriculares trabalham com a ideia de que as características 

culturais consigam criar lugares de pertencimentos regionais (“nação africana”, “nação 

grapiuna”) e construir identidades culturais que terão na raça e na classe social suas principais 

articulações culturais. Nas palavras do próprio documento, “é desse lugar cultural, rico e 

diverso, que deve enraizar o trabalho escolar dando-lhe sentido e força para garantir uma 

formação com pertinência social que permita o desenvolvimento integral dos(as) estudantes” 

(BAHIA/SEC/SUPED, 2015, p. 14).  

 
 
Estratégias de apaziguamento e linhas de fugas 
 

A literatura pós-colonial (Homí, Bhabha (1998), Frantz Fanon (1983), Gayatri Spivak 

(2010), Stuart Hall (2003), dentre outros) vem desconstruindo a visão homogênea do discurso 

colonial, no qual o Outro, o subalterno, o colonizado, não tem voz ativa, ficando à mercê da 

história narrada sobre ele. A partir de diferentes perspectivas de compreensão, esses estudos 

apontam para o perigo das noções homogêneas de raça, classe, gênero e identidades, na 

medida em que são jogos de negociações, imprevisíveis e ambivalentes, que estas noções vão 

se constituindo e se reconstituindo no interior de uma determinada configuração cultural, 

sempre aberta a novas significações.  

Hall (2003, p. 69) argumenta que, se é difícil unificar a identidade cultural em torno da 

etnia, mais difícil ainda é em torno da raça. Isso porque “raça é uma construção política e 

social” (Ibidem), contrariando as teorias raciais centradas na biologia e na genética. No 

entanto, mesmo que a noção de raça, centrada na biologia e na genética, não possua nenhum 

estatuto científico, não se pode enfraquecer sua eficácia simbólica e suas consequências 

sociais. Nesse sentido, as políticas curriculares para o ensino médio do Estado da Bahia 

reconhecem que a Bahia é um Estado predominantemente negro e propõem que “a defesa da 

identidade negra deve estar na base do princípio formativo” (BAHIA/SEC/SUPED, 2015, p. 

25), possibilitando que os/as estudantes se reconheçam numa “cultura pluriétnica” (Ibidem).  

O texto se utiliza de dados estatísticos, extraídos do Anuário Estatístico da Educação da 

Bahia (2012), para identificar a reprovação como a maior problemática do ensino médio 

baiano. A interpretação desses dados articula raça e classe como fatores determinantes do 

insucesso escolar. Diz o texto: 
 

(...) nas escolas, verifica-se a existência de diferentes grupos culturais, a 

heterogeneidade no interior dos diversos grupos e as diferentes bases da 

constituição intelectual dos estudantes. Portanto, pensar no(a) estudante baiano do 

Ensino Médio é pensar na diversidade sociocultural e econômica que caracteriza 

o estado da Bahia. Nesse sentido, os dados têm revelado, conforme demonstrado 

(...), que, apesar de a Bahia ser o Estado brasileiro com a maior presença de 

estudantes pretos e pardos, dentre os baianos esses estudantes são os que 

apresentam os piores resultados, demandando políticas efetivas para a superação 

das desigualdades de origem social e racial (BAHIA/SEC/SUPED, 2015, p. 20). 
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Cabe destacar que ao estabelecer correlações entre diversidade sociocultural e fatores 

socioeconômicos, todo um conjunto de estratégias neoliberais, assentado na ideia da privação 

cultural e econômica, é naturalizado. Este tipo de lógica discursiva produz muito mais 

políticas compensatórias (estudantes culturalmente carentes) do que práticas 

descolonizadoras das relações sociais que atravessam e corporificam os cotidianos escolares.  

Dessa forma, as questões raciais e sociais ficam reduzidas a políticas de compensação 

de baixo rendimento, necessitando da benevolência e da compreensão dos/das professores/as 

para com os estudantes. “Eles são muito pobres, muito sem cultura, os professores têm que 

compreender e ter paciência, aceitar que são ritmos diferentes de assimilação”, como relatou 

uma professora da escola pesquisada referindo-se aos índices de reprovação dos/das 

estudantes. Ao enfatizarem a importância do currículo escolar considerar a diversidade 

cultural baiana, os discursos disseminam a ideia de que os professores devam ser sensíveis 

às diferenças étnicas, raciais, sociais e de gênero, cabendo-lhes, “assim como a todos(as) 

os(as) profissionais envolvidos(as) no processo de ensino e de aprendizagem, refletir sobre 

as práticas pedagógicas utilizadas, a fim de que a escola seja um espaço inclusivo, não 

sexista, não homofóbico, ausente de qualquer tipo de preconceito” (BAHIA/SEC, 2017, p. 

8).  

Esse tipo de racionalidade assenta-se, muitas vezes, na crença de que o Brasil é um país 

mestiço onde a democracia racial é compreendida como um traço central da sociedade 

brasileira. Por efeito, não haveria preconceitos raciais, bastando que as escolas adotassem um 

currículo que potencializasse a formação humana integral dos/das estudantes a partir do 

desenvolvimento de competências e atitudes positivas em relação às questões raciais, no 

âmbito de uma cultura da convivência harmoniosa frente às diferenças. “A afirmação da 

dignidade humana deve sobrepujar as desigualdades socioeconômicas historicamente 

construídas, por meio de ações afirmativas que favoreçam um reconhecimento positivo da 

identidade negra, por parte de todos que convivem no ambiente escolar” 

(BAHIA/SEC/SUPED, 2017, p. 13). 

Na esteira desse tipo de compreensão, “a SEC, nos últimos anos, antevendo tais 

necessidades e priorizando a formação humana e integral dos/as estudantes, já preconizava 

um novo perfil de oferta para a rede estadual de ensino que vem sendo delineado” 

(BAHIA/SEC/SUPER, 2018, p. 32). Esse “novo perfil” de oferta encontra-se voltado a 

atender as necessidades dos/das estudantes trabalhadores/as, quilombolas, rurais, povos 

tradicionais. Entre as ações voltadas ao novo perfil do ensino médio, a SEC/SUPED destaca: 

educação a distância; programa de apoio e assistência à saúde do/a estudante e professor/a; e 

o Curso Despertar, o qual se constitui numa parceria público-privado entre a SEC e o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), com o objetivo  
 

de propiciar ao/a estudante o acesso a ferramentas de empreendedorismo para que 

sejam mais conhecedores/as de suas próprias capacidades, tanto na vida pessoal 

quanto profissional e deem continuidade aos seus projetos de forma autônoma, 

buscando novos horizontes (BAHIA/SEC/SUPED, 2018, p. 44). 
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A preocupação em adequar o ensino médio baiano à Lei 13.415/2017 e à Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), ainda em tramitação no CNE, constitui-se em preocupações 

recorrentes no texto que orienta as Jornadas Pedagógicas do ano letivo de 2018. Nesse 

sentido, é necessário dizer que, diante do esvaziamento curricular do ensino médio, proposto 

pela BNCC, com ênfase específica, basicamente, em dois componentes curriculares (língua 

portuguesa e matemática), sendo todos os demais conhecimentos secundarizados e colocados 

sob a égide dos temas transversais, o ensino médio da rede estadual do ensino baiano, inscrito 

nesta nova episteme política neoliberal, provavelmente produzirá “sobreviventes” da 

filantropia da prestação de serviços de educação e de políticas educacionais (BALL, 2014). 

 
 
Considerações finais 
 

Para fechar o texto, retomo aqui as questões formuladas na tentativa de responder, ainda 

que de forma provisória e, certamente, limitada ao alcance das ferramentas conceituais e 

metodológicas que escolhi para fazer esta análise, aos sentidos que vêm sendo produzidos 

pelas políticas curriculares para o ensino médio das escolas estaduais da Bahia, na 

perspectiva da raça. Evidencia-se que os textos curriculares perseguem a formação humana 

integral dos/das estudantes muito mais como a repetição de um legado das políticas 

educacionais brasileiras do que propriamente como a explicitação conceitual do que venha a 

ser uma docência comprometida com tal formação. 

Assim, os orientadores curriculares vão se desenvolvendo e estabelecendo articulações 

com noções que estruturam as práticas curriculares. Nelas, a identidade do/da estudante 

baiano encontra-se circunscrita a uma noção de cultura trabalhada na perspectiva da tradição 

cultural baiana. Embora reconheçam a importância de a educação considerar o pertencimento 

cultural da população majoritariamente negra no Estado da Bahia, os textos não abrem linhas 

de fuga para o encontro com o novo, com o inusitado, com o insurgente para “fora” do traçado 

contínuo passado-presente das tradições.  

O texto aponta, repetidas vezes, para a necessidade de se pensar na diversidade 

sociocultural e econômica que caracteriza o estado da Bahia, articulando o conceito de 

“diversidade sociocultural” à raça e classe social. Os/as estudantes pretos e pardos, que 

representam a maioria dentre os/as demais estudantes baianos, são identificados como 

aqueles que possuem os piores rendimentos escolares. A eles/elas devem ser pensadas 

políticas compensatórias assentadas na ideia de equiparação dos/das estudantes negros e 

pobres aos padrões dos estudantes brancos. É interessante que as narrativas não relacionam 

reprovação e abandono escolar a questões de classes econômicas de forma direta. O insucesso 

escolar tem cor e classe: estudantes negros/negras e pobres. Os/as demais estudantes são 

brancos/brancas e esse atributo por si só já basta.  

As narrativas dos textos curriculares, produzidos pela SEC/SUPED, explicitam a 

importância das leis nº 10.639 /2003 e nº 11.645/2008 como instrumentos importantes no 

combate aos preconceitos e recomendam “um trabalho pedagógico que envolva toda a 

comunidade escolar” (BAHIA/SEC/SUPED, 2018, p. 27). Atribuem aos/às professores/as e 
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gestores/as a incumbência de “ampliar a discussão dessas temáticas para o desenvolvimento 

de ações, no âmbito da unidade escolar, “com vistas à inserção da cultura afro-brasileira e 

indígena no currículo, o que exige o conhecimento por parte dos professores/as, assegurando 

que estas cheguem aos/as estudantes” (Ibidem). No entanto, a orientação curricular é de que 

o ensino de história e cultura afro-brasileira seja trabalhado de forma transversal aos demais 

componentes da estrutura curricular do ensino médio.  

Nesse sentido, embora essa possibilidade possa ser interessante, pois não disciplinariza 

os saberes na medida em que não o torna um “objeto de aprendizagem” de um tempo/espaço 

esquadrinhado e limitado as divisões e hierarquizações do currículo escolar, na prática a 

transversalização dos saberes não ocorre em função de múltiplos fatores, dentre eles, as 

próprias dificuldades de operacionalidade do conceito nas práticas docentes. Assim, ao não 

se tornar uma ferramenta teórico-prática, a transversalidade, a exemplo de outras noções que 

habitam o campo da educação, acabam por não potencializar a ocorrência das 

ressignificações nas práticas curriculares. 

Nessa direção, a trajetória de pesquisa até agora percorrida vem demonstrando que não 

se trata, tão somente, do despreparo dos/das professores/as para trabalhar com os temas das 

relações étnico-raciais, tanto que a pesquisa identificou posturas docentes motivadas e 

engajadas nas lutas antirracistas na escola. Isso se verifica, por exemplo, pela proposição de 

projetos temáticos, pela disposição em participar de cursos e pesquisas que tenham como 

foco o racismo e outras formas de discriminações culturais. Provavelmente não sejam os/as 

professores/as os fantasmas desta história. 

No entanto, a questão persiste: então, quais são os impeditivos para que as leis nº 10.639 

/2003 e nº 11.645/2008 sejam efetivamente trabalhadas no chão da escola? Por que 

continuamos assistindo a situações racistas na escola? 

Não tenho respostas fechadas a essas questões ainda que eu esteja radicalmente engajada 

em respondê-las, mas tenho pistas, traços de um mapa que se configura na e pela análise das 

políticas curriculares que, aqui, analisei. E o que dizem esses mapas? De forma simples e 

rápida, dizem que é preciso descolonizar os currículos, tal como já vem sendo apontado pelos 

estudos pós-coloniais. No entanto, essa descolonização passa por uma outra compreensão do 

papel e das funções sociais que os currículos desempenham na formação dos/as estudantes. 

Dificilmente, ao trabalhar com noções que articulam a formação integral do estudante à 

cultura como um conceito homogêneo e unificador de identidades, as práticas curriculares 

abrirão espaços para o imprevisível, para as negociações, para espaços híbridos, para a 

emergência da diferença.  

Dessa maneira, concordo com o argumento de Macedo (2017, p. 539) quando, ao se 

referir ao currículo, mas também à educação escolarizada, conclui que “ela sanciona uma 

compreensão de educação como projeto que permite ao sujeito se reconhecer na cultura, o 

que, entendo, ser uma violência ético-política com efeitos perversos sobre a diferença.” Para 

fechar o texto, retorno aos registros de pesquisa, trazendo uma das falas de uma professora 

da escola pesquisada, por ocasião das discussões em torno do “diagnóstico do perfil dos/das 

estudantes”, ocorrida durante a Jornada Pedagógica do ano de 2018, com o objetivo de 

elaboração do planejamento das atividades letivas. Disse a professora: “Eles (os estudantes 
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da escola) são sobreviventes. Não podemos nos esquecer de que são jovens, na sua maioria 

negros e pobres, que convivem diariamente com o tráfico de drogas, com o crime organizado, 

e ainda assim frequentam a escola”.  

Que lugar é esse destinado aos estudantes nas narrativas docentes? Mas, como as 

identidades imprevisíveis e nômades, os/as estudantes resistem aos tempos/espaços 

destinados a eles e a elas pelos planejamentos curriculares. É no pátio, nos corredores, nos 

tempos/espaços, ainda que raros, voltados ao lazer, às brincadeiras, às conversas livres do 

controle da autoridade escolar, que os meninos e as meninas, no diálogo com o outro, vão 

construindo e reconstruindo suas identidades. 
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