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Resumo 
O presente trabalho estuda a participação das instâncias educacionais, como o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), Conselho Nacional de Secretários de 

Educação (CONSED) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME), nos debates relativos ao processo de definição e homologação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio, bem como a influência do 

Executivo Federal via Ministério da Educação (MEC), na condução dessa política 

educacional. Trata-se de pesquisa qualitativa-quantitativa, bibliográfica-documental. 

Pauta-se, em levantamento bibliográfico voltado a compreensão do currículo, com 

foco na ideia de Currículo Nacional. Posteriormente, baseia-se no levantamento de 

documentos vinculados às referidas instâncias educacionais e também do MEC. 

Pretende-se, analisar o material documental por meio da técnica da Análise de 

Conteúdo. Os resultados expõem a relação existente entre currículo nacional e 

sistema de avaliação nacional e, ainda, exibem a influência do Executivo Federal no 

âmbito da definição da BNCC para o Ensino Médio.  

Introdução 

O Brasil está diante de um processo de definição e homologação de um currículo 

nacional para as etapas da educação básica. A rigor, corresponde a um projeto de 

definição de uma cultura comum, que deve pautar a base dos currículos (APPLE, 

2011a; SILVA, 2015).  Neste panorama, no âmbito da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental as bases curriculares já foram homologadas. Ainda resta definir, 

todavia, as bases para o Ensino Médio. Trata-se de processo capitaneado por 

instâncias educacionais, como o Conselho Nacional de Educação (CNE), Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME), com participação efetiva do Executivo Federal 

via Ministério da Educação (MEC).  

As referidas instâncias, portanto, atuam na formulação de políticas educacionais em 

consorcio com o Ministério da Educação (MEC). Seus posicionamentos e principais 

debates estão presentes em documentos, pareceres, propostas etc. Aguiar (2002), 

neste sentido, expõe essa relação ao tratar da aproximação do CONSED com o 

MEC, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), exibindo um 

processo de atenuação de conflitos entre essas instâncias e também a ampliação da 

influência do Executivo Federal na condução das políticas educacionais.  

 



Objetivo  

Analisar o conteúdo dos discursos das instâncias educacionais envolvidas na 

definição e homologação da BNCC para o Ensino Médio. 

Objetivos Específicos 

(a) Realizar levantamento de autores ligados as teorias pós-críticas do currículo, 

com foco nas ideias de currículo nacional; (b) Levantar e analisar os documentos 

das instâncias educacionais; (c) expor os conflitos, divergências e consonâncias, 

bem como, a influência do Executivo Federal (via MEC) na condução do debate. 

Metodologia 

Trata-se de pesquisa bibliográfica-documental, qualitativa-quantitativa. Baseia-se em 

levantamento bibliográfico de autores do campo do currículo, com foco na ideia de 

currículo nacional e, também, de documentos que encontrados nos sites das 

instâncias educacionais (CNE, CONSED e UNDIME). A análise dos dados 

documentais efetiva-se por meio da técnica da Análise de Conteúdo, que permite a 

visualização do modo como é tratada a temática (VERGARA, 2005). 

Desenvolvimento 

Por ser um campo de disputas, o currículo não é alheio às estratégias de governo 

construídas juntamente com suas instâncias educacionais, na medida em que 

produz sentidos em uma relação intrínseca entre saber e poder (MOREIRA e SILVA, 

2011; SILVA, 2015). Por isso, o currículo não se resume ao conjunto neutro de 

conhecimentos eleitos ou preteridos, na medida em que integra uma tradição 

seletiva, resultante de um processo de seleção e disputa no âmbito de uma política 

cultural (APPLE, 2011).  

No Brasil, O Plano Nacional de Educação (PNE), reforçou a pertinência de um 

currículo nacional, ao salientar a necessidade de um pacto interfederativo que 

implante uma base comum dos currículos (BRASIL, 2014).  No âmbito específico do 

Ensino Médio, a controversa Medida Provisória n. 746/06 convertida na Lei n. 13.415 

de 2017, deu nova redação ao caput do artigo 36 da LDB estabelecendo, que o 

currículo relativo ao Ensino Médio deve ser composto pela BNCC e por itinerários 

formativos (BRASIL, 2017). Observa-se, neste particular, que a legislação 

educacional aguarda pela definição e homologação da BNCC. Por essa razão, 

torna-se relevante entender como será a aproximação das instâncias educacionais 

com o Executivo Federal na condução da política curricular nacional e, ainda, quais 

serão os conflitos e consonâncias entre essas instâncias?  



Resultados Preliminares 

A ideia de um currículo nacional aparece associada a uma pretensão avaliadora por 

meio de um sistema de avaliação nacional (APPLE, 2011). O modelo de Estado 

intervencionista e provedor, relacionado ao Estado de Bem-Estar Social, deu lugar 

ao modelo de Estado avaliador, pautado pelo neoliberalismo de regulação (GOMES, 

2002). Não se trata de um movimento que ocorreu unicamente em território 

brasileiro. O texto de Feeney e Feldman (2016), por exemplo, analisa os 

movimentos de regulação em torno da ideia de um currículo nacional na Argentina.  

Por outro lado, os documentos coletados até o momento expõem um alinhamento 

entre as pretensões do Executivo Federal e as propostas suscitadas pelas instâncias 

educacionais. 
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