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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo analisar as características discursivas da Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, bem como identificar os pressupostos teóricos que norteiam o documento. 

Pretendeu-se identificar as diretrizes invisíveis e as regras distributivas constantes nessa política 

pública educacional. Para isso, realizamos a leitura do documento entrelaçando-o com a teoria 

sociológica de Basil Bernstein. Entendemos que dois sumos resumem as pedagogias invisíveis 

presentes na BNCC: o primeiro deles refere-se à ausência de realidade como princípio de 

constituição do documento e o segundo alude à responsabilização do professor pelos resultados dos 

processos educativos. Compreendemos que a BNCC estabelece uma relação social específica na 

medida em que seu nível discursivo volta-se para um saber científico distante dos saberes escolares 

dos professores. 

Palavras-chave: BNCC; Currículo; Diretrizes Invisíveis; Discurso Pedagógico; Políticas Públicas 

Educacionais. 

 

 

Abstract 

This study aims to analyze the discursive characteristics of the BNCC – the National Curriculum 

Common Core, as well as identify the theoretical assumptions that guide the document so as to 

determine invisible guidelines and distributive rules contained in this public educational policy. For 

such, the document was read based on Basil Bernstein's sociological theory. Two different 

approaches summarize the invisible pedagogies present in the BNCC: the first refers to the absence 

of reality as an principle in the document and its drafting, and the second refers to the results of 

educational processes. It is understood that BNCC establishes a specific social relation insofar as its 

discursive level tums to scientific knowledge, thus moving away from the teacher’s academic 

expertise.  

Keywords: National Curriculum Common Core. Curriculum. Invisible Guidelines. Pedagogic 

Discourse. Public Education Policies.  
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Apresentação do estudo 
 

Nosso país conta, recentemente, com uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

que se propõe a ser um conjunto de saberes a ser ensinado para todos os alunos¹. Os impactos 

dessa nova política curricular ainda não podem ser adequadamente mensurados na medida 

em que os processos de sua produção são, em grande parte, bastante controversos e pouco 

envolveram os professores e estudantes que vivenciarão e experimentarão os desdobramentos 

dessa proposição. 

Roldão (2001) afirma que as mudanças curriculares, em geral, possuem um caráter 

salvacionista dos problemas da educação. Elas trazem consigo as ideias de inovação e 

melhoria da educação. No caso brasileiro, além disso, a BNCC (BRASIL, 2017, p.14) vem 

aliada a uma ideia de igualdade de oportunidades, isto é, a política curricular tem a premissa 

de que vai garantir que todos poderão ingressar e aprender, minimamente, as mesmas 

habilidades. Tal ensejo garantiria a diminuição das desigualdades, o aumento das 

oportunidades e o avanço das aprendizagens. 

Neste artigo temos o objetivo de analisar características discursivas deste documento 

tomando por sustentação a teoria sociológica de Basil Bernstein (1990, 1996, 1996a, 1996b, 

1999, 2003) e tendo por objeto de análise a centralidade que a ideia de competência assume 

neste novo referente curricular. Interessa-nos examinar o discurso pedagógico oficial e os 

pressupostos que os sustentam, na perspectiva da produção de práticas pedagógicas no 

âmbito da educação formal, bem como trazer à luz o conjunto de discursos invisíveis que o 

sustentam e regulam o controle e a responsabilização dos acontecimentos. Entendemos esses 

discursos invisíveis como os que não se apresentam visíveis para o professor, não deixando 

claras as regras de sequenciamento e hierarquia, bem como na forma de avaliar os alunos. 

É nosso objetivo, também, examinar a gramática existente no documento a fim de 

compreender suas regras de contextualização e distribuição dos deveres ali preconizados. 

Entende-se que a linguagem traz para uma política curricular uma série de intencionalidades, 

nem sempre tão explícitas, que nos interessam trazer ao sol. O movimento de construção e a 

produção discursiva final pode nos levar a uma perspectiva mais aprofundada das 

proposições, finalidades e a viabilidade desta dita nova Base Nacional Comum Curricular. 

 
 
O desenvolvimento fetal e o parto da BNCC 
 

Os primórdios da BNCC remontam à Constituição Federal (BRASIL, 1988) e à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996). Lá é possível encontrar a menção ao desejo 

de um currículo nacional unificado. Este propósito adquiriu força a partir da adesão do 

chamado terceiro setor, constituídos por ONG's e Fundações ligadas a grandes 

conglomerados e ao mercado capital, que passaram a defender a necessidade de um referente 

nacional. Estes grupos pleitearam e conquistaram a inserção dessa necessidade no Plano 

Nacional de Educação 2014-2024 (BRASIL, 2014), em suas Metas 2 e 3, que passaram a 

prever a criação de uma base nacional comum. 



Diretrizes invisíveis e regras distributivas nas políticas curriculares da nova BNCC 

 

 
859 

Durante o Governo Dilma Rousseff foram produzidas duas versões do documento: a 

primeira foi divulgada em setembro de 2015 (BRASIL, 2015) e a segunda em maio de 2016. 

Uma terceira versão, proposta com ares de prévia final, foi divulgada em abril de 2017, já no 

governo de Michel Temer, e homologada, com modificações, em dezembro do mesmo ano. 

É esta a versão vigente e que tomamos como documento a ser estudado. 

Nesse processo, para além dos questionamentos aos materiais produzidos, sempre pairou 

a interrogação sobre a necessidade de uma base comum para todo o país. Associações e 

sociedades científicas posicionaram-se contrárias à formulação de uma base nacional, tendo 

o protagonismo da elaboração sido exercido pelo terceiro setor, principalmente, aquelas 

vinculadas ao capital, tais como Fundação Lemann, Instituto Ayrton Senna, Fundação 

Roberto Marinho e outros. Estes grupos articularam-se através do movimento Todos pela 

Base, o qual procurou proferir e promulgar a necessidade de uma BNCC. Segundo Cardozo, 

Miranda, Santos e Pessoa (2017), trata-se de mais uma das investidas do capital sobre o setor 

público.  

Não obstante, além de se questionar a pertinência da existência de uma base, o seu 

processo de gestação foi bastante controverso. O aligeiramento de sua produção, a escassa 

discussão e a demanda governamental por celeridade no processo indicavam que o interesse 

maior era apenas pela existência de uma base, sem ocupar-se de suas proposições². Neste 

movimento de substituição dos governos de esquerda por uma tendência mais alinhada ao 

capital, a produção da BNCC ganhou ainda mais urgência. Neste sentido, a terceira versão já 

foi apresentada não mais como uma versão, mas como uma proposição final para apenas ser 

lapidada e encaminhada ao Conselho Nacional de Educação (CNE). 

O CNE organizou debates em diversos Estados da Federação, os quais foram 

questionados pela forma de contribuição e participação dos que ali compareceram. Mesmo 

diante dos inúmeros questionamentos apresentados, o Conselho aprovou a BNCC em 15 de 

dezembro de 2017, a qual foi imediatamente homologada pelo Executivo, em 20 de 

dezembro. 

Porém, reportando-nos a Apple (1995), observamos a ênfase dada pelo autor de que o 

currículo vai além de um conjunto neutro de saberes emergidos espontaneamente nas salas 

de aula. Ele é parte de uma tradição de seleção, onde são envolvidas escolhas e privilégios 

daqueles que possuem a oportunidade de fazê-lo. Assim, o currículo é campo político que 

envolve tensões, negociações e acordos culturais e econômicos, o que acaba por legitimar 

determinados saberes e dar respaldo a certos grupos. Aqueles que ganham visibilidade 

acabam por produzir um discurso de dominação que ofusca os outros saberes e os atribui um 

caráter ilegítimo ou de menor valia.  

Ao relatar este processo de desenvolvimento da política curricular, queremos destacar o 

primeiro ponto de análise do discurso pedagógico existente no documento, que foi a troca 

dos chamados Direitos de Aprendizagem pelo retorno à ideia de competência. No caso da 

BNCC, além das disputas que rondam as mudanças curriculares, houve uma alteração 

política substancial com a saída da Presidenta eleita e a ascensão do vice-presidente ao 

comando do Executivo. Esta guinada à direita, durante o processo de construção, é uma 

marca muito significativa nessa BNCC. Além da controvérsia entre os órgãos públicos e 
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privados, os movimentos sociais e aqueles que representam os interesses do capital, houve a 

tensão entre as duas primeiras versões da BNCC, erigida no governo de Dilma Rousseff e 

aquela de fato promulgada no governo que tomou o poder.  

As proposições curriculares brasileiras no final da primeira década dos anos 2000, em 

especial as Diretrizes Curriculares Nacional do Ensino Fundamental (BRASIL, 2010), 

referiam-se nos currículos a "Expectativas de Aprendizagem", isto é, aquilo que se almejaria 

que os estudantes aprendessem. A partir do documento orientador do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, as expectativas de aprendizagem foram substituídas pelos 

"Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento" e tem-se aí uma das primeiras 

concretizações para um currículo nacional comum (ALFERES; MAINARDES, 2014). Trata-

se de um importante marco político na medida em que esta ideia de aprendizagem - enquanto 

direito humano, universal e alienável - reforça a responsabilidade da garantia para a esfera 

pública. Note-se aí uma perspectiva bastante diferenciada e que se soma à demanda por uma 

base nacional que indique quais seriam estes direitos a serem assegurados.  

Frangella (2016) alerta que a compreensão da aprendizagem como direito pode implicar 

uma delimitação pormenorizada do que ensinar, como acompanhar e como validar os 

processos educativos para assegurar a consolidação da prerrogativa. É nesta esteira dos 

Direitos de Aprendizagem e da intenção de garantias de qualidade que as duas primeiras 

versões da BNCC são estruturadas. Diferentemente, a terceira versão e o documento final 

desenvolvem-se sobre a ideia de competência. 

O próprio documento da BNCC define competência como: “a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 

pleno exercício da cidadania e do mundo de trabalho” (BRASIL, 2017, p. 8). 

Nota-se que a essência deste referente de desempenho está na capacidade individual de 

cada sujeito em ter êxito em suas ações. Temos, então aí, mais do que uma mudança de 

termos e nomenclaturas, mas uma alteração de rumo e foco a seguir. A ideia de competência 

alinha-se com as prerrogativas dos processos produtivos, que se materializam através da 

aquisição das chamadas habilidades. Estes são conceitos-chave que nos permitirão 

compreender a gramática da nova BNCC. 

A ideia de competência trata o sujeito a partir de um princípio de igualdade, o que pode 

parecer, superficialmente, interessante. O entendimento de que “todos os sujeitos são 

intrinsecamente competentes e todos possuem procedimentos em comum. Não existem 

déficits". As ideias de igualdade e universalidade são no sentido de homogeneidade, sem 

considerar diferenças que possam ter/ser/existir dentre os sujeitos. No mesmo sentido, pode-

se dizer que 
 

a igualdade vista como horizonte implica que a diferença seja subsumida, num 

ideário de democracia que se ampara numa ideia de uniformização como via para 

equidade. O comum ressaltado a ser partilhado acaba se revertendo no 

homogêneo, que se põe em relação antagônica com a diferença. O alinhamento de 

direito à igualdade se desdobra aqui em normatização, que busca, na determinação 
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de uma forma fixa de conteúdos/procedimentos/objetivos para garantir 

direito/igualdade. Assim, unificar objetos de conhecimento e procedimentos no 

seu trato é apontado como caminho. Seria esse caminho democrático? 

(FRANGELLA, 2016, p. 74). 

 

A respeito das diferenças iniciais dos estudantes ao ingressarem na escola, Damiani 

(2006) trata em seu estudo dos fatores que influenciam as questões de igualdade. A autora 

apresenta diversos dados que indicam a classe social como o principal agente da 

desigualdade/fracasso escolar3. Na medida em que a BNCC constitui, com sustentação na 

ideia de competência, a proposição de um "lugar para se chegar", se estabelece um 

espaço/tempo que todos devem estar, isto é, o sucesso é dado na medida em que o estudante 

atinge aquilo que se diz ser a qualidade. Este discurso, por princípio, exclui as diferenças 

iniciais e não lida com a possibilidade de déficits já existentes ou que venham a acontecer 

durante o processo de escolarização. Além disso, este viés de um discurso de excelência e 

homogeneidade atribui ao indivíduo a responsabilidade dos resultados.  

Bernstein (2003, p. 79) argumenta que assumir este ideal individual da meritocracia pode 

ser um mecanismo de controle muito expressivo, pois "a celebração do que somos em 

comparação com aquilo que nos tornamos, tem seu preço; isto é, o preço de separar o 

indivíduo da análise da distribuição de poder dos princípios de controle". Assim, este viés da 

competência traz intrinsicamente uma intenção política que é relacionar o estudante 

exclusivamente ao desempenho e relegar ao poder público apenas (sic) o caráter de propositor 

e árbitro, sem maior comprometimento com os contextos, recursos de execução e resultados. 

Nesse sentido, com o advento das políticas internacionais de financiamento, as 

responsabilidades dos processos educativos estão sendo direcionadas para os profissionais 

da educação. De acordo com Maués (2003), a formação inicial dos professores passou a ser 

entendida como teórica, não sendo mais útil aos interesses do capital, que se preocupa com 

uma formação de cunho pragmático. Ora, o poder público determina, via BNCC, o que fazer 

sem preocupar-se com condições de possibilidade ou problemas reais da escola. Transfere-

se um encargo para os profissionais sem que estes possuam recursos materiais e decisórios 

para executá-los. Assim, produz-se um cenário no qual a educação pública é fadada ao 

fracasso e cuja intenção parece ser eximir os governos e as políticas públicas educacionais 

dos resultados negativos. 

Este panorama que aqui construímos é relativamente evidente a partir de uma análise 

sociológica estrutural. Dessa maneira, cabe avançar a investigação em direção a compreensão 

dos mecanismos discursivos de controle, circulação e setorização de regras e informações a 

fim de mapear as regulações e distribuição da comunicação e do controle. O que diz a BNCC, 

mas, sobretudo, o que não diz? 
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Diretrizes Invisíveis da BNCC 
 

Para Bernstein (1996, 1999), o currículo é um sistema de mensagens que constitui o que 

conta como conhecimento válido a ser transmitido e pode ser visto como um dispositivo 

social que constitui um discurso. Este discurso pedagógico possui múltiplas instâncias e 

desdobramentos de controle e regulação que se desenvolvem através de pedagogias visíveis 

e invisíveis. O discurso pedagógico transmite-se através de códigos específicos que integram 

contextos especializados. Podemos falar do currículo em um nível prescrito pelas instituições 

governamentais, pelas mantenedoras e especialistas e, com base na teorização bernsteiniana, 

identifica-los como um discurso pedagógico oficial.  

Podemos considerar também aquele currículo desenvolvido no dia-a-dia da escola, a 

partir das práticas dos professores, que constitui o chamado discurso pedagógico escolar. 

Estes discursos possuem hierarquias diferentes e por isso não compartilham dos mesmos 

códigos. Os profissionais da educação tendem a traduzir o discurso oficial através de regras 

recontextualizadoras que lhes permitem propor e desenvolver um currículo que leve em 

conta, entre outros aspectos, o contexto de suas práticas pedagógicas, as necessidades de 

estudantes, o projeto pedagógico da instituição educacional. 

A Base Nacional Comum Curricular insere-se no âmbito do currículo prescrito e por isso 

se constitui como um discurso pedagógico oficial. Ela representa o desejo governamental do 

que se deveria fazer na escola expressando-se através de diferentes formas, mas com uma 

forma intencionada e estruturada de comunicar suas pretensões, a qual podemos relacionar 

com o conceito de código, em Bernstein (1996). 

Em um discurso, os códigos determinam a capacidade dos sujeitos de lidar com a 

comunicação e regulam e controlam os efeitos e ações que ali são convencionadas. De acordo 

com Bernstein, (1996, p. 14) o código "não deve ser visto simplesmente como um regulador 

de orientação cognitiva; ele regula propensões, identidades e práticas, na medida em que 

essas se formam em instâncias oficiais e locais de ação pedagógica". No caso da BNCC, os 

princípios cognitivos principais são comunicados pelo conceito de competência, mas isto 

expressa uma orientação que embute um conjunto de normas e controles que regulam as 

identidades e práticas. Podemos falar que há um currículo oculto que se estrutura através do 

princípio regulador do documento oficial. Este currículo oculto é desenvolvido por meio de 

pedagogias invisíveis que não podem ser percebidas em uma primeira aproximação, pois, 

para Silva (2015, p.78) “o currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do 

ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de forma 

implícita, para aprendizagens sociais relevantes”. 

Aquilo que não é visto, por vezes, pode ter mais poder do que a instrução aparente. Se o 

discurso pedagógico oficial é regido por um código muito diferente daquele que é empregado 

na escola, o processo de recontextualização é bastante significativo e pode dar a impressão 

que a escola não faz aquilo que deveria fazer e por isso fracassa na função de ensinar. A 

BNCC tem sua proposta escrita e revisada por especialistas. Esta apresenta o conhecimento 

científico como o grande referente de suas escolhas. Trata-se de uma linguagem técnica na 

qual as competências e habilidades que preenchem o documento são compostas, ordenadas 



Diretrizes invisíveis e regras distributivas nas políticas curriculares da nova BNCC 

 

 
863 

e enumeradas de acordo com as progressões das aprendizagens e do fluxo cognitivo, tendo 

por sustentação estudos científicos que indicam esse movimento. 

Ora, produzir um currículo de alto nível hierárquico com um viés científico pode parecer 

muito sedutor aos olhos daqueles que compartilham de uma gramática tecnicista para o 

discurso curricular. Todavia, este alto nível científico pode produzir diversas demandas que 

se tornam inviáveis frente aos processos de recontextualização realizados pelos professores 

ou, simplesmente, não representar as necessidades escolares. 

Ainda que haja uma atratividade técnico-estética no discurso que se pauta no 

conhecimento científico, cremos que cabe problematizar aquilo que na BNCC não é dito. 

Segundo Bernstein, “é o silêncio que transporta a mensagem de poder” (1996a, p. 21). Assim, 

entendemos como relevante abordar aquilo que no discurso pedagógico oficial desta Base 

Curricular não é falado ou ignorado. 
Para dar-se início à discussão daquilo que é invisível na BNCC, é preciso trazermos à 

tona alguns elementos de sua gramática. A gramática do documento é técnica, lógica e de 

base cognitiva, sustentando um discurso normativo que não se ocupa de como empreendê-

lo. Identificamos, nesta questão, a primeira diretriz invisível da BNCC: ela não diz como 

fazer aquilo que ela quer que se faça. O currículo é centrado na ideia de habilidade, 

diferente do discurso do professor, que é centrado na tarefa diária e do que, no contexto de 

sua prática pedagógica, precisa fazer. Não há menção ou suporte ao como estas habilidades 

devem ser trabalhadas em nome de uma pluralidade metodológica e da autonomia dos 

docentes e das redes de ensino. Como exemplo, podemos citar o próprio documento, no qual 

consta:  
 

as habilidades não descrevem ações ou condutas esperadas do professor, nem 

induzem à opção por abordagens ou metodologias. Essas escolhas estão no âmbito 

dos currículos e dos projetos pedagógicos, que, como já mencionado, devem ser 

adequados a realidade de cada sistema ou rede de ensino e a cada instituição 

escolar, considerando o contexto e as características dos seus alunos (BRASIL, 

2017, p.28). 

 

Ora, uma autonomia que não acontece nas instâncias decisórias, mas apenas na execução 

é uma falácia: quer-se que o professor tenha liberdade para desenvolver suas atividades, mas 

não para decidir quais e como serão suas aulas. Ao focalizar a formulação e inclusão de 

modos genéricos “como a base pedagógica de experiências de ‘trabalho’ e de ‘vida’, 

Bernstein (2003, p. 99) afirma que "reformas pedagógicas serão baseadas na aquisição de 

modos genéricos, dos quais se espera que concretizem todo o seu potencial de flexibilidade 

e transferência, não se limitando apenas a desempenhos específicos". Considerando o 

contexto educacional inglês, Bernstein (2003, p. 103) observa que, a partir de maior 

centralização e de novas formas de descentralização, o Estado instaurou “mudanças nos 

modelos e métodos pedagógicos, nas estruturas gerenciais e nas culturas de todas as 

instituições educacionais, além de patrocinar modos genéricos”. Estes são caracterizados por 

serem “elaborados e distribuídos fora, e de forma independente, dos campos da 
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recontextualização pedagógica”, voltados basicamente “para experiências extraescolares, 

trabalho e ‘vida’, preponderantes, ainda que de forma não exclusiva, em cursos técnicos e 

profissionalizantes” (BERNSTEIN, 2003, p. 91-92). O autor alega que os modos genéricos 

são gerados a partir de “uma análise funcional das características subjacentes necessárias 

para a execução de uma habilidade, tarefa, prática ou mesmo uma área de trabalho”, 

nomeadas como “competências”. Em outras palavras, a BNCC, por um lado, ao definir o 

currículo e, por outro, deixar a cargo do professor o seu desenvolvimento, produz uma lógica 

invisível de responsabilização da escola e dos docentes. 

A segunda diretriz invisível que identificamos na BNCC é a respeito da ausência de 

identidade histórico-cultural. Há recorrentes e marcantes menções à necessidade de 

introdução de situações cotidianas ou elementos de contextualização nas habilidades 

previstas. Mas que situações e contextos são estes? Quando o documento faz menção à pessoa 

humana, não o faz na condição de estudante, aluno ou aprendente, ela não alude a um sujeito 

histórico e socialmente localizado. A BNCC fala de um indivíduo desprovido de cultura e 

história. O planejamento educativo é voltado para um indivíduo genérico e que não apresenta 

subjetividade, particularidades ou identidade.  

Ora, evidente que não é de se esperar que um documento cujo caráter generalista está 

em seu âmago seja capaz de dar conta dos desejos de cada um dos estudantes. Esse silêncio 

a respeito da identidade carrega um desdobramento prático muito significativo: o documento 

não enfrenta a diversidade de subjetividades e de alteridades no âmbito escolar. Em especial, 

o texto da BNCC não aborda sobre como lidar com as diferenças culturais daqueles que 

chegam na escola ou na etapa de ensino descrita. As habilidades previstas para o 6º ano, por 

exemplo, seguem o fluxo técnico da progressão esperada da cognição e da aprendizagem, 

mas jamais cogitam que houve algum tipo de percalço nos anos anteriores. O indivíduo 

postulado pela BNCC sabe tudo que deveria até o momento esperado. Nesse sentido, a Base 

traz um forte componente de exclusão na medida em que não aborda os sujeitos cujos códigos 

culturais, o desenvolvimento atual da cognição, a aprendizagem e as condições sociais não 

permitem uma articulação imediata com o discurso pedagógico oficial, de cunho técnico-

científico.  

Não obstante, mais do que tornar alguns grupos invisíveis, a BNCC não trata de um 

ponto nevrálgico da prática escolar, pois o trabalho pedagógico com a diversidade de saberes, 

culturas e códigos sociais tem sido um dos maiores desafios dos professores. Essa ausência 

produz um efeito politicamente muito importante: ao não mencionar o trabalho com os 

estudantes com déficits de aprendizagem4, com outras linguagens, conhecimentos e 

contextos, transfere-se o possível fracasso desse aluno para o professor. A BNCC não fala na 

inclusão, pois ela nem se propõe a discuti-la. Assim, notamos que esses discursos invisíveis 

trazem em seu propósito, reiteradamente, a responsabilização do professor pelo desempenho 

escolar dos estudantes. 

Tem-se como terceira diretriz invisível da BNCC o seu marco regulatório para 

controle das responsabilidades. Para Bernstein (1996, 1999), o discurso pedagógico 

implica sempre um discurso instrucional - que indica os conhecimentos escolares tidos como 

relevantes – incluso em um discurso regulador, dominante, que cria uma regulação moral das 
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relações sociais de transmissão/aquisição antecipando regras que regulam a ordem 

especializada, a relação e a identidade. Além disso, o discurso instrucional é aquele que 

seleciona, indica a sequência, o ritmo e as relações com outros temas. A gramática do 

discurso pedagógico é constituída por três tipos de regras: as distributivas, as 

recontextualizadoras e as avaliativas.  

As regras distributivas são as que definem e propagam quem pode transmitir algo a quem 

e em que condições. Elas tratam de fixar os limites exteriores e interiores do discurso 

pedagógico oficial. Bernstein (1990, p. 188) afirma: “através de suas regras distributivas, o 

instrumento pedagógico é tanto o controle sobre o ‘impensável’ como o controle sobre quem 

pode pensa-lo”. No caso da BNCC, todas as suas orientações e normas compõem as regras 

distributivas, que possuem esta designação na medida em que distribuem as demandas e 

obrigações para outros que não os especialistas e burocratas que produziram o documento. 

Um indicador expresso pela gramática do discurso oficial é o tempo verbal empregado. 

Na BNCC, o tempo é futuro: o que o aluno virá a ser, o que a escola deverá fazer, como 

citado no documento anexo a lei da BNCC “a importância do contexto para dar sentido ao 

que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu 

projeto de vida” (2017, p.15). Trata o trabalho pedagógico distante do presente, pois relega 

a alguém em um tempo futuro a sua execução. Ora, como pode-se problematizar um 

documento prescritivo que não se compromete com aquilo que se deve fazer? No discurso 

escolar, o tempo é presente e passado: o que o aluno fez, de onde vem, por onde passou, quais 

seus contextos e significados para poder se pensar o que é preciso fazer agora. Em suma, o 

tempo do discurso oficial é prospectivo e do discurso escolar é retrospectivo em uma 

intricada diferença gramatical cuja marca invisível denuncia a falta de comprometimento da 

política pública com sua própria efetivação acrescida de uma responsabilização sobre seu 

fracasso para o professor. 

Não obstante, este discurso oficial da BNCC chega às escolas e outras instâncias 

alicerçando-se em sua gramática técnico-científica e em suas regras distributivas. Ao ser 

assimilado por aqueles que precisam vivê-lo, existe uma tradução da ordem prescrita e uma 

reorganização das regras ditas. Bernstein (1990) chama este processo de recontextualização 

do discurso, o qual passa a ter novo regramento, dado pelas regras recontextualizadoras, que 

são  
 

um processo de descolocação e recolocação do discurso original que esta 

submetido a uma transformação que o modifica a partir de uma prática concreta e 

outra virtual ou imaginária. É um princípio recontextualizador que se apropria de, 

recolocar, reenfocar e relacionar seletivamente outros discursos para construir sua 

própria ordem e seus próprios ordenamentos (BERNSTEIN, 1990, p. 189). 

 

Dessa forma, entendemos que as regras recontextualizadoras envolvem a realização de 

uma releitura do discurso oficial enunciado pela BNCC. Como se trata de documento 

hermético, a recontextualização tende a ser muito significativa. No momento de 

implementação da BNCC, as ideias difundidas no plano instrucional serão deslocadas do 
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papel e reescritas com a visão social da escola. Assim, as regras serão refeitas levando em 

consideração questões que não são identificadas no plano macroinstitucional. Entendemos 

que este processo de tradução da BNCC produzirá recontextualizações que trarão à luz as 

invisibilidades no documento e cujo silêncio balizará as regras recontextualizadoras. 

Ainda que haja este jogo entre as regras distributivas e recontextualizadoras, há, ainda, 

o conjunto de regras avaliativas, que oriundas “da prática pedagógica dominante avaliam 

diferencialmente os discursos gerados pelas práticas manuais, junto com os efeitos das 

referidas práticas e dos grupos sociais que as pressupõem” (BERNSTEIN, 1990, p. 208). 

Assim, o conjunto de regras avaliativas compõe o nível do discurso que se encarrega de 

mensurar a execução/cumprimento/desempenho do currículo tendo por base a efetivação das 

regras distributivas. 

No caso da BNCC, as regras avaliativas se desdobram em todo o entorno pedagógico 

que se organiza para que este documento assuma ares de referente. É o caso, por exemplo, 

do Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD, que estabelece a 

apresentação e a proposição de atividades sustentadas na BNCC como fator de inclusão da 

obra no programa a partir de 2019. Há também o movimento de reorganização das avaliações 

externas e de suas matrizes de referência, as quais passam a alinharem-se com a Base. 

Diversas políticas públicas educacionais também aderem a essa tendência, como é o caso do 

Programa de Residência Pedagógica, que promete conceder bolsas a estudantes de 

licenciatura, mas cujos projetos devem prever a adoção à BNCC.  

Este conjunto de ações que listamos regulam os processos educativos e complementam-

se com um conjunto de regras avaliativas que procuram anunciar o nível de desempenho das 

escolas e dos professores. É através das regras avaliativas que o processo de 

responsabilização dos professores e de isenção do poder público fecha seu ciclo. O governo 

produz um currículo fortemente enquadrado e classificado, permeado por um conjunto de 

diretrizes que tornam impensáveis as principais dificuldades reais dos professores. Na escola, 

este currículo é traduzido em processos de recontextualização para tornar-se viável. 

Entretanto, o julgamento do seu sucesso é feito sob regras ideais do discurso oficial. Tem-se, 

então, aí o ciclo que explícita os diversos mecanismos de regulação e responsabilização dos 

professores. 

Tem-se como quarta diretriz invisível da BNCC os seus recursos de forte classificação 

e fraco enquadramento. Trata-se de como o currículo organiza e seleciona aquilo que é 

importante e que se propõe a assumir uma dimensão de verdade. A classificação das 

habilidades e o enquadramento dos contextos mostram o grau de separação ou integração em 

um currículo e expressam como os dispositivos pedagógicos procuram culturalmente 

organizar os mecanismos de controle (BERNSTEIN, 1996b). Ainda, de acordo com Santos, 

com base na teoria bernsteniana:  
 

o discurso pedagógico especializa o tempo, o texto e o espaço, colocando-os em 

uma relação especial. Nesse sentido, o tempo é transformado em idade, o texto 

em conteúdo e o espaço em contexto. No interior das relações da prática 

pedagógica, a idade (muitas vezes pensada em termos de estágios) transforma-se 
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em aprendizagem, o conteúdo, em avaliação e o contexto, em transmissão (2003, 

p. 32). 

 

Na BNCC a força da classificação é tamanha que se desdobra em um discurso 

pedagógico que se mune de linguagem técnica para promover uma espécie de higienização 

da cultura escolar. Parte-se do pressuposto que os espaços didáticos e escolares são 

absolutamente disponíveis e favoráveis ao desenvolvimento das habilidades, de que as 

aprendizagens já aconteceram nas idades esperadas e os contextos sociais valorizam e 

empregam uma linguagem alinhada a uma perspectiva escolar de base técnico-científica. 

Nota-se que este pressuposto, mais do que uma acepção ingênua, representa uma intenção 

política muito explícita. Negar a realidade, principalmente, em suas dificuldades a serem 

enfrentadas, é uma marca que procura dar um tom surreal a um contexto escolar que urge por 

formas de saída dos problemas que enfrenta. Assim, abster-se do desafio é reduzir os 

processos de negociação através de uma simplificação exacerbada de um contexto complexo 

e marcado pela alteridade. De fato, este enquadramento que não incorpora os problemas 

cotidianos pode ser pensado como uma estratégia política de redução dos contraditórios, de 

esvaziamento dos debates e de empobrecimento da própria democracia. 

Não obstante, o documento é organizado em áreas do conhecimento, que abrangem 

diferentes componentes curriculares. Trata-se de uma classificação fortemente estruturada 

que dificulta a interrelação entre os diferentes elementos do currículo. Além disso, pode-se 

problematizar uma exceção, a ideia de áreas do conhecimento, que é a Matemática. Esta 

"área" (sic) abriga apenas um componente curricular de mesmo nome. Esta comunicação 

atribui um poder e um status de destaque aos saberes matemáticos e revela uma gramática 

que prioriza determinadas forma de expressão, ou seja, o campo da Matemática assume um 

papel determinante no currículo, o que regulará maior tempo de estudo, seleção mais 

aprimorada das atividades e dos materiais didáticos a serem oferecidos aos professores e uma 

avaliação mais criteriosa sobre este componente curricular/área de conhecimento.  

No mesmo sentido, o conceito de enquadramento pode ser entendido como um referente 

ao controle no contexto no qual é feita a transmissão dos conteúdos curriculares, é realizada 

a prática pedagógica no currículo, isto é, os limites entre o que pode e o que não é estabelecido 

na relação pedagógica. Aqui tem-se mais um discurso invisível da BNCC. O conceito de 

interdisciplinaridade é marcante no documento. Há várias recomendações para que os 

professores trabalhem de forma interdisciplinar, como o próprio documento anuncia “a 

BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento” 

(BRASIL, 2017, p. 15). Entretanto, recomenda-se esta forma de trabalho pedagógico sem 

dizer como fazê-lo frente a uma concepção de currículo fortemente classificado. Ora, se há 

uma recomendação junto a um discurso invisível em direção contrária, somando-se a 

ausência de indicativos ou parâmetros de procedimento, novamente há uma transferência de 

responsabilidades para o professor.  

A classificação do currículo é forte, o que prejudica sua integração e aumenta o controle 

sobre os microprocessos pedagógicos. Em contrapartida, o enquadramento é fraco, na medida 
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em que as questões contextuais e operacionais são relegadas. Temos aí mais dois conceitos 

que nos permitem tornar visível aquilo que se propõe a ser invisível. 

 
 
Considerações finais 
 

Considerando o exposto e à guisa de conclusão, dispomo-nos a produzir uma síntese de 

valores e interesses presentes na BNCC, principalmente, em suas diretrizes invisíveis. As 

ideias que aqui elaboramos se sustentam nas premissas de que na BNCC: (a) não se diz como 

fazer aquilo que ela quer que se faça; (b) há uma ausência de identidade histórico-cultural; 

(c) o marco regulatório domina a comunicação e controla as responsabilidades e (d) há forte 

classificação e fraco enquadramento. Estas diretrizes nos permitem alcançar dois sumos que 

resumem as pedagogias invisíveis presentes na BNCC. O primeiro deles refere-se a uma 

possível ausência de realidade contemporânea brasileira como princípio na constituição 

do documento e o segundo alude a uma presumível responsabilização do professor pelos 

resultados dos processos educativos. 

A falta de uma contextualização com relação ao cotidiano escolar e as necessidades reais 

da escola estão no alicerce da Base. A linguagem técnico-científica, as idealizações sobre as 

aprendizagens, a alusão a recursos materiais nem sempre disponíveis pautam o discurso 

pedagógico oficial e o afastam do contexto escolar. O fraco enquadramento da proposta 

curricular abre uma lacuna para um maior estreitamento com a realidade. Entretanto, destaca-

se que os mecanismos de regulação e controle são ainda mais efetivos na medida em que não 

comunicam aquilo que deveriam. Por não contemplar as diferenças culturais, a diversidade 

na escola, outros saberes e linguagens e a ausência de qualquer alusão aos processos 

avaliativos ampliam esse descolamento do mundo da escola e relegam o documento a um 

nível hierárquico dito superior, mas idealizado e distante. 

Se esta ausência de realidade marca a constituição da BNCC, a responsabilização do 

professor parece ser o seu objetivo implícito. Os intentos explícitos são expressos através das 

competências gerais para os diferentes níveis de ensino. Todavia, na medida em que estas se 

mostram viáveis apenas no plano de um discurso pedagógico oficial, sem maior 

comprometimento com o enquadramento que poderia permitir sua execução, pode-se 

entender que os objetivos reais não são estes aparentes, mas aqueles que estão implícitos. 

Nesse caso, considera-se que o mais expressivo objetivo implícito é a responsabilização dos 

professores pelos desempenhos dos estudantes e pelo desenvolvimento dos processos 

educativos. A autonomia do professor, ainda que presente intensamente no discurso da 

BNCC, é vazia de sentido, pois é aludida apenas quando há problemas a serem encarados ou 

dificuldades que a política curricular se nega a confrontar. A autonomia do professor torna-

se presente quando se quer transferir uma responsabilidade para ele.  

Ora, a BNCC estabelece uma relação social específica na medida em que seu nível 

discursivo volta-se para um saber científico distante dos saberes escolares dos professores. 

BNCC e escola não conversam por que não falam a mesma língua e não compartilham a 

mesma gramática. Por certo, não se pode dizer que o discurso pedagógico oficial da BNCC 
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é errado em si mesmo ou mal-formulado. Esse juízo pode ser pensado quando em relação a 

quem se destina ou a quem o pratica. Como seu processo de construção não foi sustentado 

no diálogo com os profissionais da escola, não há como pensar que se comuniquem ou que 

há intenção de comunicação. Entende-se que a BNCC é boa e bem-feita para si mesma. Ela 

pensa a escola sem falar com a escola ou com as demandas da escola. Aquilo que é valorado 

na BNCC é o discurso científico enquanto os professores esperam que um currículo valore 

seus cotidianos e enfrente seus problemas diários de sala de aula. Para estas questões, a 

BNCC não tem, nem quer ter, resposta.  
 

 

Notas 

 
1. Usaremos intencionalmente os termos apenas no masculino como marca política que denuncia o retrocesso das 

discussões de gênero nesta reforma curricular que não contempla as diferenças e a valorização do feminino no trabalho 

escolar das professoras e das alunas. 

2. Houve a tentativa de divulgação de dados que aclamavam grande participação social, pois a primeira versão recebeu 12 

milhões de contribuições enquanto a segunda versão havia recebido algo em torno de 9 mil proposições. O quanto esse 

número expressivo de contribuições foi levado em conta é um mistério que não se pode saber. 

3. Ratificando dados de outras pesquisas, Damiani (2006, p. 457) constatou, entre outros, “influência de fatores como 

grupo étnico, renda familiar, número de irmãos, escolaridade dos pais, tipo de moradia” no desempenho dos/das 

estudantes. Observou, ainda, em sua investigação, em estudo de caso de duas escolas, com populações com os mesmos 

fatores de risco, “taxas de reprovação e evasão altas em uma escola e baixas na outra”, destacando a relevância de fatores 

intra-escolares, em especial o discurso pedagógico das escolas, para o desempenho dos/as respectivo/as alunos/as. 

4. Há, ainda, de se problematizar essa ideia de déficit. A criança pode ser deficitária em relação a própria BNCC, que se 

promulga como parâmetro de si mesma. 
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