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Installation view of Projects 105: Cinthia Marcelle, MoMA PS1, October 23, 2016–September 10, 2017. Shown: 
Cinthia Marcelle. Educação pela pedra (Education by Stone). 2016. Chalk. Courtesy the artist and Galeria 
Vermelho, São Paulo. Photo: Pablo Enriquez



“A artista ressignifica objetos cotidianos, os iluminando com outros olhares. O quê, um
simples giz branco de quadro negro, presente na grande maioria das escolas pode nos dizer
além do óbvio? Poderíamos atribuir novos significados a outros objetos comuns de uma
escola? Que outros olhares inesperados podem ser lançados à própria escola e seus
habitantes?”

Fonte: ARTEVERSA https://www.ufrgs.br/arteversa/?p=970

https://www.ufrgs.br/arteversa/?p=970


Cinthia Marcelle. Sobre este mundo, 2010.



Cinthia Marcelle. Sobre este mundo, 2010.

Currículo e BNCC:
Novos significados? Olhares inesperados?



“A definição de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino 
fundamental, levada a efeito pelo Ministério da Educação e apresentada ao 
professorado brasileiro no início de 1996, colocou a temática do Currículo 

no centro das discussões atuais sobre a educação. [...]

Rapidamente a proposta dos PCN transformou-se em polêmica nacional, 
questionando-se não apenas as concepções pedagógicas inspiradoras de tal 

documento, mas também a estratégia utilizada em sua elaboração. Em relação, 
especialmente, a esse ponto, tem sido contestado o alijamento dos professores 
e professoras da escola pública brasileira de todo o processo que culminou na 

composição da versão atual dos PCN. Sensível ao significado crucial desse 
momento para a escola brasileira, Educação & Realidade elegeu o tema 

Currículo e Política de Identidade para foco dos debates deste número. [...]

Ele é, sobretudo, uma tentativa de convocar professoras e professores, 
pesquisadoras e pesquisadores para empreenderem um amplo debate em 

defesa de um currículo que, reconhecido seu poder na construção de 
identidades sociais, comporte a diversidade dentro de um amplo espectro de 

possibilidades.”

Marisa Vorraber Costa, 1996 – Editorial da revista Educação & Realidade (UFRGS).



“O discurso pedagógico não pode deixar de dizer o que é o 
Bem, visto que a vida é uma negociação permanente entre 

desejo e norma. Mas sempre existe uma defasagem entre o 
projeto e seus resultados e neste espaço nasce a suspeita de 
uma intervenção do Mal. Trata-se de um Mal radical, do diabo 

como tentador, sedutor e rebelde. [...] 
Hoje, a sociologia da reprodução dá figura social ao diabo, o 
discurso pedagógico some em proveito do ‘mercado livre’ e 
da avaliação, mas o diabo volta como loucura burocrática, 
violência escolar, discursos de ódio contra o ‘gênero’ e a 

reflexão sociopolítica.”

AS FIGURAS DO DIABO NO DISCURSO PEDAGÓGICO 
Bernard Charlot 

Professor Emérito da Universidade de Paris 8 Professor Visitante da 
Universidade Federal de Sergipe



• Finalidades da Educação e da Escola.

• Natureza da função específica do professor: ENSINAR.

• LIBERDADE DE ENSINAR e DIREITO DE APRENDER.

• Ensino e aprendizagem como dois processos intrinsecamente 
relacionados.

Uma agenda política e 
pedagógica 







“As discussões sobre o currículo incorporam, com maior ou menor 
ênfase, discussões sobre os conhecimentos escolares, sobre os 

procedimentos e as relações sociais que conformam o cenário em 
que os conhecimentos se ensinam e se aprendem, sobre as 

transformações que desejamos efetuar nos alunos e alunas, sobre os 
valores que desejamos inculcar e sobre as identidades que 

pretendemos construir. 
[...] Estamos entendendo currículo como as experiências escolares 
que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações 

sociais, e que contribuem para a construção das identidades de 
nossos/as estudantes. Currículo associa-se, assim, ao conjunto de 
esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. 

Antonio Flavio Barbosa Moreira e 
Vera Maria Candau,  2007,p.17-18.

Currículo



“No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, 
acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, os 
sistemas e redes de ensino devem construir currículos, e as escolas 

precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem as 
necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim 

como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. 

Nesse processo, a BNCC desempenha papel fundamental, pois 
explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem 

desenvolver e expressa, portanto, a igualdade educacional sobre a 
qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas. Essa 

igualdade deve valer também para as oportunidades de ingresso e 
permanência em uma escola de Educação Básica, sem o que o direito 

de aprender não se concretiza.

Diante desse quadro, as decisões curriculares e didático-pedagógicas 
das Secretarias de Educação, o planejamento do trabalho anual das 
instituições escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar 

devem levar em consideração a necessidade de superação dessas 
desigualdades. Para isso, os sistemas e redes de ensino e as 

instituições escolares devem se planejar com um claro foco na 
equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos 

estudantes são diferentes.”

p.15



Docência e Ensino 

Que é um/a professor/a? O que o/a distingue de outros/as profissionais? 
Qual a especificidade da sua ação” 

“Só pode exercer a docência um professor em certa condição. Ele exerce a docência 
quando no contexto de um processo educativo intencional desenvolve o ensino, 

junto a um grupo de indivíduos que estão em posição de aprendentes – são alunos. 
pressupõe sujeitos em posições e funções diferenciadas de ensino e de 

aprendizagem. 

Isso não impede que as trocas entre professoras e alunas aconteçam de distintas 
formas. Ora a aprendente pode ensinar, ora a ensinante pode aprender, mas isso 

não implica uma inversão de posições e funções, em que a professora é vista como 
aluna e a aluna é percebida como professora. 

A docência é uma condição exercida pelo professor, comprometido com o processo 
de ensino e com as possíveis aprendizagens promovidas a partir dele. Aqui, nos 

posicionamos absolutamente contrárias a qualquer moda educacional que fragilize 
os saberes docentes e secundarize a função de ensinar, primordial para um exercício 

qualificado da docência” (Elí Fabris e Maria Cláudia Dal’Igna, 2017, p.57).



Docência e Ensino 

Professor/a
Adulto referência

Figura pública, que está num espaço público, 
comprometido com a preparação 

das novas gerações. 

Precisa de uma sólida formação em sua área 
de saber, mas também ter capacidade de 
mediar a relação dos estudantes com o 
conhecimento. 
Aquele/Aquela que SABE e saber ENSINAR.

É capaz de pensar autonomamente, e 
mobiliza os/as estudantes a pensar por si 

mesmos para fazerem as escolhas 
necessárias em suas vidas. 



“A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um 
documento de caráter normativo que define o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 
todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas 

e modalidades da Educação Básica, de modo a que 
tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua 
o Plano Nacional de Educação (PNE).” 

p. 7-8

“Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens 
essenciais definidas na BNCC devem concorrer para 

assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez 
competências gerais, que consubstanciam, no âmbito 

pedagógico, os direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento. ”









“Uma das mudanças mais notáveis que ocorreram na 
teoria e prática da educação nas últimas décadas foi a 

ascensão do conceito de ‘aprendizagem’ e o 
subsequente declínio do conceito de ‘educação’. 

Ensinar foi redefinido como apoiar ou facilitar a 
aprendizagem, assim como a educação é agora 

frequentemente descrita como propiciadora de 
oportunidades ou experiências de aprendizagem.” 

(BIESTA, 2013, p.32). 

Docência e Aprendizagem  



Educação e Mercado 

As reformas neoliberais e gerencialistas interpelam os sujeitos, as escolas, os 
professores e as professoras, no sentido de uma subjetivação que conduz a 

comportamentos de aceitação e que são produtivos para o bom desempenho das 
políticas educativas, no sentido de atender ao modelo mercadológico e gerencial 
das políticas, tanto nos aspectos da gestão, do currículo e das práticas escolares.

Isso é o que Stephen Ball (2009) denomina tecnologias da reforma educacional: 
mercado, gestão e performatividade. 

Essas tecnologias são dispositivos de mudança de significado das práticas e das 
relações sociais. Elas provêm uma nova linguagem, um novo conjunto de 

incentivos e disciplinas e um novo conjunto de regras, posições e identidades, a 
partir do que se define o que é ser docente, estudante/educando, pais e como são 

todos modificados. responsabilização, competição e escolha, liderança, 
empreendedorismo, pagamento por desempenho e privatização articulam novas 

formas de penar sobre o que fazemos, o que valemos e quais são nossos 
propósitos. Elas trabalham juntas para tornar a educação uma ‘mercadoria’ ao 

invés de um bem público”. 
(Stephen Ball, 2009, p.42-43).



Instituições financeiras e empresas: Itaú [Unibanco], Bradesco, 
Santander, Gerdau, Natura, Volkswagen, entre outras — além de 
Fundação Victor Civita, Fundação Roberto Marinho, Fundação 
Lemann, CENPEC, Todos pela Educação, Amigos da Escola. 

O Instituto Natura apoia a concepção de um Currículo Nacional 
por meio do diálogo entre parceiros, profissionais da educação e 
o Ministério da Educação, contribuindo para o movimento de 
catálise entre os projetos já existentes e a produção de uma 
solução inovadora para a construção da proposta curricular .

Educação e Mercado 



 Qual é o meu posicionamento pedagógico?

 Como eu ensino?

 Como meus alunos aprendem?

 O que eu preciso fazer para que os alunos aprendam? Isso
envolve pensar sobre a organização curricular, a concepção
de currículo, os planos de estudos e projetos, os processos e
registros de avaliação.

PISTA – O currículo está intrinsecamente relacionado com a
produção das diferenças e desigualdades.

Currículo e diferença



Projeto Pedagógico da Escola
- Colocar sob suspeita a visão de mundo da escola e de 

cada professor/a;
- Elaborar princípios pedagógicos (fundamento e ponto de 

partida);

Currículo (matriz curricular – percurso)
- Valorizar as diferenças culturais dos sujeitos e atribuir 

importância ao conhecimento escolar – o que tivemos ou 
temos em comum, bem como avaliar o que gostaríamos 
de ter em comum;

- Adaptar objetivos e conteúdos; metodologias e 
atividades; instrumentos e critérios de avaliação. 

Currículo e diferença



“Um currículo e uma pedagogia democráticos devem 
começar pelo reconhecimento dos ‘diferentes 

posicionamentos sociais e repertórios culturais nas 
salas de aula, bem como das relações de poder entre 

eles’. Assim, se estivermos preocupados com 
‘tratamento realmente igual’ – como acho que 

devemos estar – devemos fundamentar o currículo no 
reconhecimento dessas diferenças que privilegiam e 

marginalizam nossos alunos de formas evidentes”

(Michael APPLE, 2011, p. 90).

Currículo e diferença



Citando Johan Muller (2003) , Moreira (2012) explica que 
“diversos estudos têm demonstrado que os métodos de 
instrução tradicionais geram melhores resultados que os 

métodos centrados nos alunos. [O autor] recorre a John Dewey 
para argumentar que a ênfase no desenvolvimento do 

estudante não poderia originar um currículo apenas centrado 
no aluno ou em atividades. [...]

Não basta acentuar o que professores e alunos devem fazer, é 
preciso realçar o que os alunos devem saber” (p.p.183-184).

Currículo e conhecimento



Acredito que para viver bem a própria vida e a docência é 
preciso sempre buscar uma chance de tentar algo diferente, 
encontrando uma forma de se expressar que represente um 

desafio para si mesma.

Quando trabalhamos, quando estamos em sala de aula, é 
preciso compreender que cada aula é única e não se 

repetirá, ainda que o tema/conteúdo seja o mesmo. Por 
isso, é preciso arrancar os alunos e alunas do lugar para que 

possam ver o mundo de outros ângulos. E, para isso, é 
preciso sempre antes arrancar a si mesma do lugar, como 

professora, a cada aula. 

É preciso pensar e viver a docência recusando ser uma cópia 
de si mesma. É preciso reafirmar a docência todos os dias 

para viver. É preciso reinterpretá-la para saber-se viva como 
professora e não morta viva como repetidora de clichês. 


