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RESUMO 

 

Desde 2015, o Ministério da Educação, acompanhado de outras instituições, especialmente 

Conselho Nacional de Secretários da Educação e União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação, se propôs a construir um documento intitulado: Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) ao Sistema de Ensino Brasileiro e divulgar suas versões ao público, via 

portal eletrônico. Essa é a proposta mais atual do MEC, embora não seja nova; em momentos 

anteriores já se anunciava e sugeria-se ideias de elaboração de uma base, mas tais discussões 

não se fizeram presentes na concretização das duas versões preliminares apresentadas. Frente 

ao principal problema notado nos meios educacionais que é a ausência de clareza sobre a 

discussão e a construção de uma base, buscou-se, na pesquisa, ampliar a compreensão sobre o 

processo de discussão e a construção da Base Nacional Comum Curricular no Sistema 

Educacional Brasileiro, a partir das duas versões apresentadas. Para tanto, por meio de uma 

metodologia de levantamento bibliográfico qualitativo e documental, observou-se a 

construção da concepção de base comum curricular na história do currículo e verificou-se 

alguns modelos de currículos externos; estudou-se a estrutura do texto BNCC – 1ª e 2ª 

versões, especificamente nas suas partes introdutórias e analisou-se pareceres dos pareceristas 

oficiais, considerando suas críticas à primeira versão preliminar. Autores como Gimeno 

Sacristán (1998, 2000, 2013), Apple (2006), Arroyo (2013), Jurjo Santomé (2013), Chizzotti e 

Ponce (2012), Libâneo (2012), Cury (2014), Alves (2014), Macedo (2014, 2015, 2016), Lima 

Verde (2015), dentre outros, formaram o escopo da fundamentação teórica do trabalho, além 

dos documentos oficiais do Ministério da Educação. Concluiu-se um avanço no texto de uma 

versão para outra, porém, notou-se que a estrutura da base não foi posta em discussão pelos 

órgãos responsáveis, nesse momento histórico. 
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ABSTRACT 

 

Since 2015, the Brazilian Ministry of Education, together with other institutions, particularly 

the Brazil's National Board of Secretaries of Education and the National Union of Municipal 

Directors of Education have proposed to write up a paper entitled: Curricular Common 

National Basis (CCNB) to the Brazilian Education system and to spread out its version to the 

community by electronic means. That is the most current proposal of the Brazilian Ministry of 

Education and its relevance is yet questionable in the educational area, although it is not a 

new one; in previous time, it was already announced and, including, it should be suggested 

some ideas on an elaboration of a national basis, but such negotiations no longer exist on the 

achievement of the two presented introductory versions. Facing the main noticed problem in 

education which is the absence of clarity in the educational and academic circles, about the 

negotiation and the elaboration of a basis, we sought after on the research to amplify the 

comprehension on the negotiation process and the elaboration of the curricular common 

national basis in the Brazilian Educational System from the two versions presented. 

Therefore, it was observed the elaboration of a curricular common basis in the history of 

national curriculum and some external curriculum frameworks; it has been studied the 

structures of the CCNB texts – 1st e 2nd versions, specifically in the introductory fragments, 

some technical views were analyzed from the official peer-review committee, taking into 

consideration their critics to the first preliminary version. Authors as Gimeno Sacristán (1998, 

2000, 2013), Apple (2006), Arroyo (2013), Jurjo Santomé (2013), Chizzotti and Ponce 

(2012), Libâneo (2012), Cury (2014), Alves (2014), Macedo (2014, 2015, 2016) , Lima Verde 

(2015), among others were the scope of the theoretical foundation of this work, besides the 

official papers from the Brazilian Ministry of Education. It was noticed a long step forward 

related to the offered text of one version to another, but, the negotiation was over delayed 

about the structure of a paper that could be considered a national Basis and it was not 

contemplated by the responsible authorities. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação trabalha o tema Currículo, no Programa de Pós-Graduação – 

Educação, Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, na linha de 

“Políticas Públicas e Reformas Educacionais e Curriculares”. Neste sentido, analisa-se aqui o 

documento que se propõe direcionar o Currículo Escolar da Educação Básica no Brasil, 

intitulado como Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Desde 2005 atuo no campo educacional, de modo particular em atividades voltadas ao 

campo pedagógico. Nesses onze anos encontro-me envolvida com a Educação Básica, fator 

crucial que fez surgir em mim um interesse às discussões curriculares e às suas influências na 

formação integral do sujeito.  

Ao estudar Pedagogia, percebi que muitas das indagações que me acompanhavam 

estavam submersas nas discussões sobre Currículo e Avaliação: estes têm se mostrado 

norteadores do trabalho da educação, pois as escolhas feitas por esse ou aquele determinado 

conteúdo, competência ou habilidade influenciam o modo de pensar dos alunos que estão em 

processo formativo. 

Meu trabalho, durante esses anos, foi mais voltado à disciplina de Ensino Religioso 

em Escola Confessional. Para que as percepções não ficassem apenas no campo das ideias, e, 

por vezes, baseadas no senso comum, me propus a acompanhar e opinar sobre a organização 

curricular da disciplina de Ensino Religioso nas escolas do Instituto das Apóstolas do Sagrado 

Coração de Jesus, instituição a qual fiz parte como membro por 13 anos. O desafio de 

encontrar respostas do modelo mais adequado a cada local onde a instituição atuava sempre 

me inquietou e me instigou buscá-las em espaços que se mostrassem permeados por reflexões 

acadêmicas. O questionamento foi: qual modelo adotar como referencial, aquele mais 

doutrinário, voltado às leis básicas do cristianismo e suas experiências de fé ou aquele mais 

inter-religioso, que considera a possibilidade de diálogo entre religiões e acolhimento aos que 

não mantêm tal prática? Certamente qualquer posição adotada poderia influenciar diretamente 

nas posturas dos alunos em relação ao Ensino Religioso, uma vez que a lei garante a oferta 

obrigatória por parte da escola e a escolha facultativa por parte do aluno, conforme Lei de 

Diretrizes e Bases (LBD) 9394/96, art.33. 

Tentamos, por vezes, organizar uma espécie de currículo de Ensino Religioso e as 

tendências sempre recaíam sobre um mesmo ponto nevrálgico: copiar ou reproduzir 

fragmentos e ideias de outros modelos propostos no mercado e no campo educacional 
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confessional. Mas até que ponto as experiências de outros locais, até de países como Portugal 

ou Itália, surtiriam efeitos nos nossos espaços de trabalho e seriam validadas em nossas 

práticas, levando em consideração a Constituição Brasileira e as Leis que determinam a 

educação no Brasil e a nossa própria cultura? Inquieta pela ausência de respostas, do meu 

ponto de vista, coerentes e coesas, busquei participar e envolver-me nas discussões do gênero 

nesses últimos anos nos espaços acadêmicos e percebi, de modo geral, fraquezas nas respostas 

por diversos motivos, dentre eles: falta de clareza nas indagações; poucos recursos didáticos; 

ausência de pesquisadores sobre o assunto nos grupos. De certo modo, o tema esteve sempre 

presente em minhas práticas, embora não aparecesse ainda como um problema de pesquisa. 

Em 2015 fui aceita no mestrado como aluna do Programa de Pós-Graduação: 

Educação: Currículo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na linha de pesquisa: 

Políticas Públicas e Reformas Educacionais e Curriculares, sob a orientação do professor 

Doutor Antonio Chizzotti. Tenho buscado ser uma pesquisadora na área do Currículo para 

justamente envolver-me com as suas práticas na Educação Básica. Participei, na academia, de 

discussões relevantes sobre o Currículo no Sistema de Educação Brasileiro. O tema: Base 

Nacional Comum Curricular tem sido muito presente nas reflexões do grupo em razão da 

proposta da Secretaria de Educação Básica, coordenada por Manuel Palácios, de implantação 

de uma Base, cujo objetivo declarado é “sinalizar percursos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes ao longo da Educação Básica” (BRASIL, 2015, p.7), 

garantindo as competências propostas. Os desdobramentos têm sido diversos e o mais recente 

anúncio do Ministério da Educação (MEC) foi a Medida Provisória para o Ensino Médio (MP 

746/2016). 

Das minhas reflexões e das discussões em sala de aula surgiram leituras da e-

Curriculum e outros documentos que me fizeram voltar a esse tema e situar nele um problema 

de pesquisa. Dessa participação, tomei como objeto de pesquisa a BNCC, apresentada pelo 

Ministério da Educação, nas suas duas versões preliminares. 

O texto a Base, como tem sido denominado, que se encontra, neste momento histórico, 

em fase preliminar no Brasil, foi elaborado, em sua primeira versão, por um comitê de 116 

assessores e especialistas escolhidos pelo MEC, apoiado por outros órgãos, de modo especial 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (CONSED) e Universidades Federais e Estaduais, e outras fontes 

provenientes de todos os assessores selecionados1. Além desses, outros grupos e pessoas 

                                                           
1Lista de nomes e instituições correspondentes encontra-se presente nos anexos desta pesquisa. 
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organizaram um movimento a favor da base, divulgado no endereço eletrônico2 conhecido 

como “Movimento Pela Base”. Esse movimento tem como parceiros institucionais declarados 

no próprio endereço eletrônico: Associação Brasileira de Avaliação Educacional (ABAVE), 

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), 

Comunidade Educativa Cedac, CONSED, Fundação Lemann, Fundação Roberto Marinho, 

Instituto Ayrton Senna, Instituto Inspirare, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Todos pela 

Educação e UNDIME, além de diversas pessoas físicas parceiras, cujos nomes encontram-se, 

também, descritos no endereço eletrônico. 

Em 16 de setembro de 2015 foi disponibilizada ao público, em endereço eletrônico3 da 

Base Nacional Comum Curricular, a 1ª versão do documento, para análise e sugestões até a 

data de 15 de março de 2016. Ao final, se computou um total de 12.226.510 contribuições. A 

fim de viabilizar a análise dessas contribuições, outra comissão foi agregada à primeira, qual 

seja, os 91 assessores e especialistas para fazer o tratamento de dados coletados via portal 

eletrônico, enviados dos diferentes lugares do Brasil, tanto individualmente como 

institucionalmente. O grupo selecionado para tratar dos dados foi da Universidade Nacional 

de Brasília (UNB), que, por sua vez, convidou um grupo da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro (PUC-RJ) “para apoiar a elaboração da metodologia de análise dos dados 

qualitativos e a realização do tratamento dos dados” (BRASIL, 2016, p.1).  

No dia 13 de maio de 2016, foi disponibilizada, no mesmo endereço eletrônico, a 2ª 

versão do documento preliminar. Essa, por hora, encontra-se disponível para consulta, pois as 

sugestões de modificações foram discutidas em Seminários Estaduais, organizados pelo 

CONSED e UNDIME, que ficaram responsáveis pela sistematização das contribuições, bem 

como pela elaboração de relatórios de devolutivas ao MEC. 

Na data em que se faz a revisão de dados dessa pesquisa verifica-se a disponibilização 

eletrônica dos relatórios dos seminários ocorridos em todo o país, entregues ao Ministro da 

Educação Mendonça Filho aos 14 de setembro de 2016 pelos presidentes do CONSED e da 

UNDIME e por outros membros dessas equipes. Há o anúncio de vinda da 3º e última versão, 

mas os prazos sobre a entrega do documento final não foram publicados até o momento da 

revisão desse trabalho. 

A BNCC referenda a pesquisa porque ela é a proposta atual do Ministério da Educação 

sobre a formação de um currículo padrão à Educação Básica no Brasil. Dela, o tema procura 

observar o que vem a ser um currículo na educação e suas dimensões estruturais; além disso, 

                                                           
2Endereço eletrônico: www.movimentopelabase.org.br 
3Endereço eletrônico: www.basenacionalcomum.mec.gov.br 
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far-se-á um olhar sobre modelos de currículos nacionais externos, a fim de verificar suas 

estruturações; a seguir, se faz um percurso histórico da existência de uma base por meio de 

alusões nos documentos do Ministério da Educação, especialmente nas últimas duas décadas, 

e leis educacionais, observando a linha do tempo apontada pelo Ministério da Educação. O 

passo seguinte é a verificação da proposta de elaboração de uma base no sistema de ensino 

brasileiro, reconhecida como BNCC, apresentada ao público em 1ª e 2ª versões preliminares; 

dela, limitar-se-á na análise dos textos introdutórios da BNCC, reconhecendo, no conjunto 

estrutural, o que mudou de uma versão a outra. Por fim, dos 91 pareceristas, foram 

selecionados 19 pareceres que se referiam à análise dos textos introdutórios ou uma leitura 

analítica da base em âmbito geral e os que, embora fossem especialistas nas diversas áreas de 

ensino, no corpo do seu parecer, se dedicaram a fazer uma análise desses textos introdutórios 

(desses pareceres foram consideradas apenas essas partes). 

Deste modo, evidencia-se que, embora este trabalho se proponha verificar a Base, não 

será feita uma análise específica de qualquer das etapas de ensino e áreas de conhecimento 

propostas no corpo do documento BNCC. Em outras palavras, da Base Nacional Comum 

Curricular em versão preliminar tratar-se-á da sua estrutura geral e dos seus textos 

introdutórios. É pertinente relatar ainda que não se entrará no mérito das discussões 

levantadas pelos textos introdutórios e as políticas que estão por traz de cada modalidade ou 

etapa de ensino no Brasil.  

O reconhecimento da situação atual do Brasil é considerado relevante a esta pesquisa 

porque os reflexos dos processos afetam diretamente a organização das Políticas Públicas 

Educacionais. Portanto, um olhar à política se faz imprescindível, pois é inerente às decisões 

em planos educacionais de qualquer nação. No momento, o cenário político e econômico do 

país tem se revelado bastante turbulento.  

Durante este curto período de tempo da elaboração da Base presenciou-se a troca de 4 

ministros da Educação: Cid Gomes, no período de 02 de janeiro de 2015 a 19 de março do 

mesmo ano corrente; Renato Janine Ribeiro, de 06 de abril de 2015 a 04 de outubro de 2015; 

Aloízio Mercadante, de 05 de outubro de 2015 a 11 de maio de 2016 e atualmente José 

Mendonça Bezerra Filho, que assumiu o Ministério aos 12 de maio de 2016.  

As rápidas mudanças no Ministério da Educação são, também, reflexos das demais 

sofridas no interior do governo, envolvendo cassações, renúncias, a ponto de se presenciar 

uma situação de retirada presidencial (considerada por nós um golpe) da ex-presidente da 

República Federativa do Brasil Dilma Vana Rousseff, que governou o país durante os últimos 

cinco anos e cinco meses, até 12 de maio de 2016, e foi destituída através de um processo de 
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impeachment, consumado em 31 de agosto de 2016. Quem assumiu a Presidência do País foi 

Michel Temer, vice-presidente de Dilma Rousseff. 

A influência deste período conturbado na política e na economia brasileira tem 

influência direta sobre a BNCC. Os políticos da Câmara deveriam ter votado com cautela as 

questões educacionais do Sistema de Ensino Brasileiro. Não houve tempo e o resultado foi a 

deliberação de uma Medida Provisória para o Ensino Médio4 (MP 746/2016) que determinou, 

sem consulta pública, a organização do Ensino Médio e outras questões sobre o documento da 

Base Nacional Comum Curricular. As consequências foram a invasão de muitas escolas 

públicas e manifestações em todo o país por estudantes, pais e educadores em protesto à 

MP746/2016. 

Em se tratando da proposta da pesquisa, a ideia de construir um currículo que seja 

comum não é nova. Desde a Constituição de 1988, no seu artigo 210, se prevê assegurar uma 

formação básica comum. “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores artísticos, nacionais e 

regionais”.5 

Mas criar algo que possa servir como “comum” a uma população6 de 205.066.910 de 

pessoas, numa extensão territorial7 de 8.515.767,049 km2 parece uma proposta, no mínimo, 

ousada; focando apenas na parcela da população que está atualmente matriculada na 

Educação Básica,  

 

Segundo os dados preliminares, incluindo escolas estaduais e municipais 

de áreas urbanas e rurais estão matriculadas na creche 1.933.445 de 

crianças; na pré-escola, 3.636.703; no ensino fundamental, 22.720.900; 

no médio, 6.770.271 e 2.765.246, na educação presencial de jovens e 

adultos. Um total de 37.826.565 alunos matriculados no Brasil. Já na 

educação especial são 718.164 matrículas.8 

 

Se não bastassem os números, é pertinente lidar com o fato de que cada parte desse 

país tem suas características específicas e muito diferentes umas das outras; pode-se arriscar a 

dizer que o Brasil é composto por vários “brasis”. 

                                                           
4 Documento presente nos anexos dessa pesquisa. 
5 Endereço eletrônico: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso aos 

20/08/2016. 
6Endereço eletrônico: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/. Acesso aos 11/11/2015. 
7  Endereço eletrônico: http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm. 

Acesso aos 11/11/2015. 
8Endereço eletrônico: http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/mec-divulga-resultados-preliminares-do-

censo-escolar-2015. Acesso aos 10/05/2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm
http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/mec-divulga-resultados-preliminares-do-censo-escolar-2015
http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/mec-divulga-resultados-preliminares-do-censo-escolar-2015
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Além do mais, pensar uma ideia que seja comum, embora as inúmeras divergências, 

não é tão difícil quanto colocá-la em prática, levando em consideração principalmente os 

dados apontados acima e outros tantos que serão citados ao longo da pesquisa. Daí a 

pertinência e justificativa de se investigar a elaboração de uma Base Nacional Comum 

Curricular, proposta lançada pelo Ministério da Educação no documento preliminar em suas 

duas versões até o momento atual, ampliando a sua compreensão nos direitos e deveres da 

educação. 

O problema de pesquisa desta dissertação é a ausência de clareza, nos meios 

educacionais, sobre a discussão e a construção de um documento que seja uma Base Nacional 

Comum Curricular no Sistema de Ensino Brasileiro. Ele ancora-se no contexto da construção 

desse documento, proposta pelo Ministério da Educação desde 2015 e suscita a seguinte 

questão de pesquisa: como, nesse contexto, tem sido o processo de discussão e construção 

para a elaboração do pretendido documento? 

Buscando encaminhar essa questão, este estudo tem como foco os textos iniciais, 

introdutórios, e pareceres de especialistas. Assim, o objeto desta pesquisa se limita:  

 aos textos que delineiam os princípios teóricos para a elaboração do documento;  

 os textos da 1ª e 2ª  versão no que se refere à parte introdutória que apresenta os 

fundamentos do documento; 

 a análise dos textos dos pareceristas sobre a 1ª versão  da BNCC. 

 

Desse modo, objetivou-se ampliar a compreensão sobre o processo de discussão e de 

construção da Base Nacional Comum Curricular no Sistema Educacional Brasileiro, a partir 

das duas versões apresentadas.  Pretendeu-se, igualmente, na primeira Seção, observar a 

construção da concepção de base curricular comum na história do currículo brasileiro até se 

chegar ao documento apresentado (BNCC); na segunda Seção, estudar a estrutura do texto 

BNCC nas duas versões e, finalmente, na terceira Seção, analisar os pareceres dos 

pareceristas sobre a construção da BNCC no Sistema Educacional Brasileiro, considerando os 

textos introdutórios do documento. 

 

Segundo Laville e Dione (1999), para se obter uma pesquisa científica, é preciso 

percorrer um caminho que vai da compreensão do problema, aspecto central da pesquisa, à 

eventual contribuição de solução a este problema, que atingirá o grau de hipótese à conclusão. 

Neste percurso, se desenvolve uma metodologia a esta temática selecionada, que por sua vez 

foi obtida por meio do problema.  
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De acordo com Chizzotti (2014), no trabalho científico a metodologia conduz à 

descoberta ou comprovação de uma verdade, coerente com a concepção de realidade e teoria 

do conhecimento. A pesquisa qualitativa, considerada nos dias atuais um campo 

transdisciplinar, envolve as ciências humanas e sociais, assume “tradições ou 

multiparadigmas de análise”, que se derivam de correntes teóricas e servem para a 

investigação de um fenômeno situado no ambiente a ser pesquisado. Afirma que as pesquisas 

se tornam “formas textuais originais, recorrentes a todos os recursos linguísticos” (p.29). 

Lima e Mioto afirmam em sua pesquisa que 

 

A metodologia de pesquisa denominada pesquisa bibliográfica consiste em 

um importante procedimento metodológico na construção do conhecimento 

científico, capaz de gerar a postulação de hipóteses ou interpretações que 

poderão ser utilizadas como ponto de partida para outros estudos. (LIMA & 

MIOTO, 2007) 

 

Apoiada nessas teorias, a presente pesquisa seguiu a metodologia de um levantamento 

bibliográfico qualitativo e documental, porque tratou de dados voltados às ciências humanas e 

sociais, cujas influências das políticas públicas foram percebidas no todo dos espaços 

educacionais, sejam eles públicos ou privados. 

Essa estratégia metodológica se deve a dois aspectos fundamentais: o primeiro, pela 

relevância sócio histórica do tema e o segundo, a escassez de bibliografia sobre o assunto. Em 

relação ao primeiro aspecto, a discussão da Base Nacional Comum Curricular é a mais atual e 

intensa em termos de políticas públicas educacionais; o segundo aspecto se deve ao fato de 

haver pouca bibliografia a respeito do assunto em torno do objeto que se quer analisar.  

Outra razão que me levou a estudar este assunto por meio de bibliografias é porque 

não há campo para observação das práticas, uma vez que o documento ainda, em elaboração, 

não foi finalizado e nem implantado. A expectativa é que a implantação se dê a partir da 

terceira e última versão, respeitando normas, prazos, limites físicos, de recursos financeiros e 

outros.  

Apesar disso, a partir dos dados disponíveis na plataforma eletrônica que o próprio 

MEC disponibilizou para consulta da população, tornou-se possível estabelecer os critérios de 

seleção de dados para este trabalho. Tais materiais são passíveis de análise, uma vez que 

permitem interpretação e levantamento de hipóteses, portanto, conforme pensamento de Lima 

e Mioto, justificam a construção de uma pesquisa qualitativa. 

Seguindo a delimitação do tema descrita na introdução, estabeleceram-se dois critérios 

de seleção de dados. O primeiro diz respeito à seleção de um corpo teórico para a análise dos 
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textos que fazem referência direta ou indireta/ oficial ou não oficialmente ao documento 

BNCC. Já o segundo critério consistiu em selecionar materiais oficiais relativos à Base, 

concentrando-se, sempre, na primeira parte que trata da fundamentação teórica da proposta. 

Feita esta delimitação, procedeu-se a uma leitura de referenciais teóricos. Em seguida, foram 

coletados documentos oficiais do MEC como BNCC, Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), Diretrizes e Planos Nacionais de Educação e Leis como Constituição Federal, Lei de 

Diretrizes e Bases e pareceres sobre a Base Nacional Comum Curricular. 

 Assim, dentre outras possibilidades bibliográficas, foram selecionadas para a 

construção dessa pesquisa: 

 a Base Nacional Comum Curricular – 1ª e 2ª versões preliminares; 

 outras Bases Curriculares Internacionais, tais como o Documento ‘Desenhos 

curriculares internacionais: cinco experiências para reflexões sobre o sistema 

educacional brasileiro’9, que apresenta cinco modelos de currículos externos e o 

Currículo Nacional da França, que pôde servir como um contraste de estrutura com 

o modelo do Brasil; 

 os textos de autores como Gimeno Sacristán, Apple, Arroyo, Torres Santomé, 

Chizzotti, Ponce, Libâneo, Cury, Alves, Macedo, Lima Verde, Marchelli, Cóssio, 

Moder,  dentre outros, que formam o escopo da fundamentação teórica do 

trabalho;  

 os documentos oficiais do Ministério da Educação do Brasil ao longo das últimas 

duas décadas, que se referem à construção de uma base no sistema de ensino 

brasileiro, escolhidos para essa pesquisa por apontarem historicamente a 

necessidade da existência de uma base comum; 

 leis e outros documentos oficiais que revelam caminhos conducentes à construção 

de uma base comum curricular; 

 19 textos escolhidos entre os 91 produzidos pelos pareceristas da BNCC – 1ª 

versão. Foram selecionados os pareceres que se restringiram às discussões envoltas 

à parte introdutória do documento da BNCC e de especialistas de áreas de 

conhecimento que, embora tivessem feito a análise da especificidade da sua área, 

se posicionaram também frente à parte de teoria que compõe o texto introdutório 

do documento; 

                                                           
9Ele permite o confronto de outros currículos nacionais com o modelo de currículo brasileiro e está 

indicado no portal eletrônico do Ministério da Educação como um documento que serviu de estudo para a 

posterior construção das versões preliminares propostas ao sistema de ensino brasileiro. 
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 o recorte do tempo, a saber, setembro de 2015 a julho de 2016, marcado pelo 

período de divulgação das duas versões em fases preliminares e análise da 

primeira versão. 

 

Os dados da pesquisa foram tratados por meio dos seguintes procedimentos 

metodológicos: 

1. elaboração de um breve percurso histórico do termo currículo e suas implicações na 

educação do Brasil, a partir das fundamentações teóricas, para que servisse de referência na 

discussão da construção de um currículo comum a uma nação;  

2. construção de uma síntese do documento “Desenhos curriculares internacionais: 

cinco experiências para reflexões sobre o sistema educacional brasileiro”, a fim de verificar o 

funcionamento dos currículos em outros países. Procedeu-se, igualmente, a formulação de 

uma síntese do currículo nacional da França, a fim de reconhecer outras estruturas e ampliar a 

visão de base; 

3. descrição da síntese da estrutura do documento BNCC – 1ª versão preliminar, na 

parte introdutória e, a seguir, comparação com a 2ª versão do documento preliminar, com o 

objetivo de divulgar as diferenças estruturais sofridas de uma versão à outra; 

4. síntese e análise de 19 pareceres dos pareceristas da BNCC – 1ª versão, que tratam 

de apontar questões referentes à leitura geral da BNCC ou se focam na análise da primeira 

parte do documento, denominados introdutórios. 

A estrutura dessa dissertação foi organizada em três Seções e Considerações Finais. 

Na primeira Seção, intitulada “A construção da concepção de Base Curricular na 

história do currículo do Sistema de Ensino Brasileiro” é feita uma breve leitura histórica do 

termo currículo e suas implicações na educação atual; uma síntese de modelos nacionais de 

currículos externos e a inserção do termo base na história do currículo na educação brasileira, 

a partir da Constituição Federal de 1988 até os dias atuais, com a apresentação de um 

documento oficial denominado ‘Base Nacional Comum Curricular’. 

A segunda Seção: “A Base Nacional Comum Curricular no Sistema de Ensino 

Brasileiro” é composta de um estudo comparativo do documento apresentado pelo Ministério 

da Educação, intitulado Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em primeira e segunda 

versões preliminares, apontando as mudanças sofridas em suas partes introdutórias de uma 

versão a outra. 

A terceira seção, cujo título é “Ampliando a compreensão da BNCC na estrutura do 

atual Sistema de Ensino Brasileiro”, buscou ampliar a compreensão do processo de discussão e 
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construção da BNCC por meio da síntese e análise dos pareceres dos pareceristas do 

documento, na primeira versão. 

As Considerações Finais apresentam um desfecho das ideias permeadas ao longo da 

pesquisa e demonstram que, embora se tenha reconhecido avanços na construção textual de 

uma versão para outra, adquiridas com as contribuições dos pareceres, instituições e outros 

sujeitos, via endereço eletrônico, não se retoma em nenhum momento a discussão sobre a 

estrutura da base, fato importante do ponto de vista de alguns autores. Revela-se, ainda, nesse 

ponto do texto, as expectativas em relação à educação e às problemáticas em torno da 

construção da base. 
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1 A CONSTRUÇÃO DA CONCEPÇÃO DE BASE CURRICULAR NA HISTÓRIA DO 

CURRÍCULO DO SISTEMA DE ENSINO BRASILEIRO 

 

 

A prática de discussão do currículo escolar e a elaboração de uma base que seja 

comum a uma nação tem sido recorrente em diversos países. A ideia anunciada, ao criar tal 

estrutura, é a de garantir direitos de aprendizagem a todos os sujeitos. O Brasil atualmente 

vivencia a elaboração desse documento, nominado BNCC, e não é país pioneiro nisso. Há 

diversos países que passaram pela elaboração de uma base e estes continuam em fase de 

aprimoramentos, uma vez que as práticas consolidadas embasam as teorias anunciadas nos 

textos.  

 

 

1.1 Caminhos do Currículo e Sistemas de Ensino 

 

 

De acordo com Gimeno Sacristán, o termo currículo tem sua origem na derivação da 

palavra latina curriculum, usado para determinar carreira, ordenação e representação do 

percurso. Um de seus sentidos usados na Roma Antiga seria “constituir a carreira do estudante 

e, de maneira mais concreta, os conteúdos desse percurso, sobretudo sua organização, aquilo 

que o aluno deverá aprender e superar e em que ordem deverá fazê-lo”. (2013, p.16) 

Para Sacristán, currículo seria “uma espécie de ordenação ou partitura que articula os 

episódios isolados das ações” e sem este, se teria uma aprendizagem fragmentada. (2013, 

p.17). A ideia de currículo sempre teve relação com uma seleção de conteúdos ordenados, 

classificando, desse modo, o conhecimento. 

 

O conceito de currículo e a utilização que fazemos dele aparecem desde os 

primórdios relacionados à ideia de seleção de conteúdos e de ordem na 

classificação dos conhecimentos que representam, que será a seleção daquilo 

que será coberto pela ação de ensinar. Em termos modernos, poderíamos 

dizer que, com essa invenção unificadora, pode-se, em primeiro lugar, evitar 

a arbitrariedade na escolha de o que será ensinado em cada situação, 

enquanto, em segundo lugar, se orienta modela e limita a autonomia dos 

professores. (Sacristán, 2013, p.17) 

 

Os caminhos do currículo ao longo da história foram determinados pelo aumento de 

alunos, que, por sua vez, exigiram a estruturação do sistema educacional, que se viu obrigado 
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a organizar-se por classes e seriar por idade, o que deu origem à verticalidade do currículo. 

Nos séculos XVI e XVII, com a percepção do currículo organizado em ano letivo geral, 

verificou-se a necessidade de uma ampliação na visão da separação que fosse além da 

distribuição dos alunos por classes e então surgiu o currículo organizado por unidades de 

tempo e conteúdo, que corresponde à estruturação curricular que temos hoje nas escolas. 

Essas mudanças ocasionaram um “reforço da distinção entre as disciplinas e a determinação 

concreta dos conteúdos que os professores deveriam cobrir, bem como o refinamento dos 

métodos de ensino”, e, por conseguinte, uma norma de escolarização. (SACRISTÁN, 2013, 

p.18) 

Atualmente, a “inserção do conceito de currículo no discurso da educação mostrou sua 

máxima presença quando a escolaridade se converteu em um fenômeno de massa” (KEMMIS, 

1986 apud SACRISTÁN, 2013). Acompanhado da lógica de que todos têm direito à 

educação, valorizando a igualdade, pensa-se que “os conteúdos sejam dosados e organizados 

dentro de um sistema escolar desenvolvido”. (SACRISTÁN, 2013). 

O currículo se mostra, desse modo, fundamentalmente, a ordem da aprendizagem, por 

ser capaz de “estruturar a escolarização, a vida nos centros educacionais e as práticas 

pedagógicas” (SACRISTÁN, 2013, p.20). A seguir, o quadro 1 de Gimeno Sacristán, 

“Dimensões que regulam o currículo”: 

1. Dimensões ou aspectos estruturais do currículo: a 

ordem pela qual ele é estabelecido 

Elementos e aspectos estruturados ou afetados 

- Divisões de tempo: 

Anos ou cursos da escolaridade sequenciados. 

Horário semanal repetido ciclicamente. 

Horário diário, em parte repetido ciclicamente. 

Concepções de tempo. 

 

- Delimitação e organização de conteúdos: 

Acessibilidade e fontes de onde a informação pode ser 

obtida. 

Demarcação do que se pode e deve aprender. 

Organização em disciplinas e outras formas de 

classificação dos conteúdos. 

A ordem da sequência de conteúdos. 

Permeabilidade das fronteiras entre os territórios 

demarcados. 

Itinerários de progressão nos conteúdos e no tempo. 

Opções epistêmicas sobre o conhecimento. 

Sistemas e mecanismos de avaliação das aprendizagens. 

 

 

 

 

 

Tempo de aprender, tempo livre, etc. 

Tempo de ensinar. 

Conhecimentos e saberes valorizados. 

Atividades possíveis de ensinar ou transmissoras em 

geral. 

Atividades possíveis e prováveis de aprendizagem e 

seus resultados. 

Comportamentos tolerados e estimulados. 

Linha e ritmo de progresso. 

Identidade e especialização dos professores. 

Orientação do desenvolvimento das pessoas. 

 

2. Outros elementos e agentes: 

O espaço escolar. 

Classificações dos alunos. 

Clima social. Regras de comportamento. 

O método como ordem das ações. 

Relações verticais/ horizontais. 

Sistemas de avaliação e controle não curriculares. 

Ideologias, filosofias e outras abordagens dos processos de 

ensinar. 

 

Quadro 1: Dimensões que regulam o currículo 
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No quadro acima, é possível verificar aspectos que precisam ser considerados na 

elaboração do currículo, pois eles têm o poder de definição sobre ele. Um currículo definido 

pelo tempo de modo fragmentado, aulas seguidas e recortadas em minutos, se mostra um 

modelo pouco avançado do ponto de vista da construção do conhecimento integrado. Embora 

o currículo inicie a sua estruturação pela ideia de fragmentação, organizando-se em série, 

acredita-se, hoje, que essa visão precisa ser superada, a fim de alcançar um pensamento em 

rede, onde o conhecimento não seja ensinado de modo estanque, por disciplinas, mas que 

desempenhe uma visão interdisciplinar. Desse modo, a concepção de tempo se mostra 

determinante na perspectiva de um currículo moderno. 

Outro ponto é a delimitação e organização dos conteúdos que corresponde a uma 

escolha cultural e epistêmica. Ao selecionar alguns em detrimento de outros, toma-se uma 

decisão política e não neutra. Não é possível que se selecione todos os conteúdos 

correspondentes a todas as áreas de ensino, mas ao escolhê-los, é posicionado, pelo modelo 

curricular, as crenças daquele grupo. Sendo assim, quando se fala em uma base, a princípio, 

ela poderia ser vista como uma hipotética solução se formulada por habilidades e 

competências, visão diferente da de definição de base por conteúdos, que na maioria das 

vezes fica exposta às escolhas políticas e éticas de determinado grupo que, naquele momento, 

dirige o governo, já que a educação no Brasil é baseada por uma política de governo e não por 

uma política de Estado. 

Cada um dos demais pontos levantados no quadro - espaço escolar, classificação de 

alunos, clima social, regras de comportamento, método com ordens nas ações, relações 

verticais / horizontais, sistemas de avaliação e controles não curriculares, ideologias, 

filosofias e outras abordagens - mereceria uma discussão à parte, que embora se considere 

relevante, não cabe no foco de discussão desse trabalho. Destaca-se apenas que cada um 

desses pontos marca, tanto quanto a questão do tempo, a opção do currículo. Quando se pensa 

em currículo numa perspectiva inovadora não se assimila a fragmentação desses elementos, 

mas sim a integração de modo que se extrapole o pensamento recortado em pequenos blocos. 

Um espaço escolar onde não há possibilidade de investigação constante por parte do aluno, 

pode não se mostrar adequado a um currículo de viés moderno. 

Garante-se uma aprendizagem significativa quando o ensino também o é. Isso requer 

processos. E, portanto, um questionamento importante a se fazer é: o Ensino do Sistema 

Brasileiro tem se mostrado significativo? Em Libâneo (2012), a globalização a que a 

educação escolar também está submetida exige mudanças na escola, porque a sociedade exige 

novos tipos de trabalhadores, capazes de estabelecer fins mais compatíveis aos interesses de 
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mercado, gerando modificações de objetivos e de prioridades, alterando valores, induzindo 

novas atitudes no professor. Isso tudo porque nessa nova visão de sociedade como uma 

sociedade do conhecimento se veem ampliados os espaços de aprendizagem.  

 

Aos professores e textos, precisamos apresentar os usos e as propostas de 

desenvolvimento do currículo: documentos sobre as exigências curriculares 

impostos pelas autoridades da educação, normas técnicas às quais os 

professores devem se submeter e exigências de notas ou conceitos mínimos 

nas provas de avaliação externa, quando existem. Não haverá mudança 

significativa de cultura na escolarização se não forem alterados os 

mecanismos que produzem a intermediação didática. (SACRISTÁN, 2013, 

p.22) 

 

Segundo Libâneo (2012), ao se criar um novo jeito de ensinar, abre-se um novo espaço 

e jeito de aprender, requerido de outros contributos desse ensino escolar, que são a formação 

de indivíduos capazes de pensar e aprender permanentemente, providos de uma educação 

global que atenda às necessidades dessa sociedade atual, que desenvolvam conhecimentos, 

capacidades e qualidades para o exercício autônomo e forme cidadãos éticos e solidários. De 

acordo com Sacristán (2013), a educação serve de 

 

Instrumento de uma revolução silenciosa da sociedade com base em 

um projeto iluminista e emancipador”. “[...] presumimos que a 

educação tem a capacidade de servir para o desenvolvimento do ser 

humano como indivíduo e cidadão, de sua mente, seu corpo e sua 

sensibilidade”. (SACRISTÁN, 2013, P.24) 

 

Para o ensino dos conteúdos na escola, Sacristán afirma que há uma cultura 

curricularizada, pois esses conhecimentos são específicos, transformados em conteúdos 

escolares, não importa qual seja o tema. Isso diferencia o conhecimento, que já é preparado 

para ser conteúdo escolar. Desse modo, ao se referir à cultura escolar, “é preciso que ela se 

dirija às formas escolares do conhecimento”; e ao tratar de projeto cultural na escola, 

nomeado por ele de projeto de cultura para a escolaridade “deveremos avaliá-lo em função 

do que ele pode chegar a se transformar uma vez traduzido em conhecimento escolar”. 

(SACRISTÁN, 2013, p.21).  

 Em torno do conteúdo escolar, Sacristán acena que há um problema de interpretação. 

O autor vê conteúdo de ensino como construção social e resgata em Popkewitz uma 

explicação para seu entendimento: 

 

Nossos esquemas de linguagem fazem com que percamos a perspectiva de 

que a condição da escolaridade é uma construção social. Essa perda faz com 
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que pareça natural e inevitável. [...] utilizando a linguagem da escolaridade, 

esquecemos que aprendiz, ensino e matérias escolares têm suas histórias 

particulares. (POPKEWITZ, 1987, p.2 apud SACRISTÁN, 1998, p.149) 
 

 Se aprendiz, ensino e matérias escolares são peculiares, pensar cada um dos termos 

demanda uma construção linguística específica e separação de “papéis”, inclusive. Sacristán 

afirma que não é simples responder ao questionamento do que é considerado relevante para 

ser ensinado, pois, segundo ele, o ensino não opera no vazio, há nisso uma expressão de 

valores e funções, cuja escolha por um determinado conteúdo escolar traduz a sua importância 

dada e legitimada naquele determinado momento histórico. A partir da ampliação da 

escolarização, passa-se a utilizar o termo conteúdos do currículo “englobando neles todas as 

finalidades que a escolaridade tem num determinado nível e as diferentes aprendizagens que 

os alunos /as obtêm da escolarização”. (SACRISTÁN, 1998, p.150) Para Bernstein, (1988, 

p.75 apud Sacristán, 1998, p.150) conteúdo vai representar, então, tudo o que ocupa o tempo 

escolar.  

 A ampliação do conceito, segundo Sacristán, diminui a segurança das clarezas em 

torno do assunto. O resultado observado é uma “invisibilidade”, em decorrência da 

complexidade das funções escolares. Sobre alguns temas há consensos, mas sobre outros não, 

como é o caso da educação da afetividade ou o pensamento crítico. Em torno desta reflexão 

paira uma subjetividade que diz: “o ensino é um trabalho sem objeto. Na melhor das 

hipóteses, seria um objeto tão intocável [...] que não se pode especificar a não ser de forma 

vaga”. Logo, “os resultados do ensino, para utilizar a linguagem da investigação educativa, 

são notoriamente difíceis de medir”. (Connell, 1985, p.70 apud Sacristán, 1988, p.152). 

 Na cultura escolar, há uma cultura do ensino obrigatório que, segundo Sacristán, 

“serve para introduzir no debate e análise do currículo uma peculiaridade que marca 

decisivamente a função cultural dos níveis escolares compreendidos nessa etapa educativa”. 

(1998, p.170) Esse ensino obrigatório, de acordo com o autor, tem um significado social, que 

compreende um caráter de serviço social; prevê um projeto de socialização do cidadão; 

oferece um preparo para o mundo do trabalho e propicia um “tratamento substituto” da tarefa 

de educação familiar que as famílias não são capazes de oferecer. 

O ensino obrigatório no Brasil, estabelecido durante o período de escolaridade do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio (BRASIL, LDB 9394/96, art.4), e ampliado no Plano 

Nacional de Educação (PNE) (2014-2024) dos 4 aos 17 anos, assim como em outros países, se 

pauta em uma filosofia básica do ensino obrigatório que prevê “a diminuição das 

desigualdades de origem entre os cidadãos”. (SACRISTÁN, 1998, p.171) 
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Frente à necessidade de um ensino obrigatório, é basilar um currículo comum que 

ofereça o fundamental para o desenvolvimento da população na sociedade, mas em Sacristán 

(1998), verifica-se que o fato de ser comum desperta inconvenientes relevantes. São eles:  

1º estabelecer conteúdo comum é impossível pela dificuldade de acordos sobre os fins 

da educação e seus conteúdos apropriados; 

2º se torna imposição a todos porque não há consideração da diversidade de valores e 

culturas; 

3º para ser aceitável, precisaria ser definido em termos gerais, o que o tornaria 

superficial; 

4º se for superficial, será demasiado vago e não terá valor prático nas escolas; 

5º existe uma limitação para adequação das peculiaridades; 

6º se for comum, obedecerá aos critérios do sistema dominante, causando, obviamente, 

a centralização dos poderes; 

7º limita a autonomia dos professores. 

 

Gimeno Sacristán organiza réplicas a esses inconvenientes e apresenta um conjunto de 

razões que justificam o currículo comum, que parecem contrapor ou criar reflexões da 

necessidade dessa filosofia do comum, congruentes com o respeito aos direitos. O quadro 

abaixo elaborado a partir do pensamento do autor (SACRISTÁN, 1998, p.173-181) possibilita 

a verificação de tais razões. 

 

 

RAZÕES QUE JUSTIFICAM O CURRÍCULO COMUM 

 

A diversidade cultural numa 

sociedade complexa é um fato 

 

Embora todos devam ser respeitados, não se pode cair no 

relativismo ou na ingenuidade de que todas as culturas tenham o 

mesmo valor. A escolha deve estar sustentada em componentes 

que respeitem a diversidade cultural; ela deve revelar as 

necessidades básicas comuns para todos e consensos sobre aquilo 

que é fundamental na cultura. 

 

 

O currículo comum não deve 

ser todo o currículo que cada 

aluno/a recebe 

 

Devem-se haver direitos de escolhas dentro do que se considera 

comum, variável às possibilidades, condições e interesses de 

cada um. 

O currículo comum é um meio 

para ajudar na igualdade de 

oportunidades 

 

Ele deve ofertar conhecimentos, competências e valores que 

todos possam tirar proveito, já que há uma cultura dominante, 

que determina atividades sociais e produtivas.  



34 
 

O currículo comum é a base 

da educação geral ou básica 

que, além disso, será integral 

 

Considera-se três aspectos fundamentais: o princípio da 

igualdade de oportunidades (baseados no estímulo de todas as 

capacidades humanas); a ideia da educação como 

desenvolvimento integral do ser humano (baseada no princípio 

do humanismo pedagógico) e o fato de que a escolarização é 

uma socialização total dos indivíduos nas sociedades modernas 

que, de certa forma, supre a outros agentes de socialização, como 

a família. 

 

O currículo comum exige a 

chamada “escola única” e a 

compreensibilidade 

 

Para atender as potencialidades do currículo comum, é necessária 

uma escola comum única, ou seja, outros aspectos além de 

conteúdos devem ser comuns como o acesso aos recursos, o tipo 

de professorado, etc. Tal compreensibilidade é uma fórmula 

política que pretende aprofundar na igualdade, ao apostar numa 

solução que não segrega os alunos /as, tentando mantê-los o 

máximo de tempo possível dentro do currículo comum. 

 

O currículo comum não é 

necessariamente uma 

determinação centralizada de 

conteúdos fechados 

 

O sistema escolar deve ter as suas prescrições, mas deve 

viabilizar a participação ativa da sociedade, ofertando certo grau 

de autonomia às escolas. “O equilíbrio será possível enquanto as 

prescrições sobre o currículo comum, ainda que sejam 

determinantes, não definam a práticas nem seus conteúdos até os 

últimos detalhes”. (1998, p.179) 

 

Os conteúdos comuns não são 

apenas generalidades 

indefinidas 

 

A falta de definição não pode ser vista como um defeito, mas a 

iniciativa do consenso. Dentre outras questões, ela marca, 

principalmente, a autonomia do professor. 

 

 

O currículo comum prescrito 

é um referencial da qualidade 

mínima exigível a um sistema 

homologado de ensino  

 

Sob esta perspectiva, o currículo comum facilita a avaliação 

diagnóstica contínua e democrática, para que o sistema de ensino 

possa se repensar frente aos seus resultados. 

Quadro2: Razões que justificam o currículo comum 

 

Se ensino obrigatório é direito do cidadão e o currículo comum é a tentativa de 

amenização das desigualdades de aprendizagem e garantia de direitos, a base, sendo 

verificada como uma organização de um currículo comum pode ser necessária no processo de 

construção dos direitos. “Segundo Cury (2002; 2008), se a educação escolar é direito de 

todos, é “[...] imprescindível que [haja] algo de comum e universal [...]”. (CURY, 2008, p.297 

apud MACEDO, 2015, p.895) 

As razões apresentadas por Sacristán parecem justificar a existência de uma proposta 

de currículo comum, porque a concretude dos direitos individuais garantidas nas propostas do 

quadro acima, baseado no pensamento do autor, sobrepuja os universais, que, de acordo com 
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Macedo, estes últimos podem ser de ordem abstrata e, portanto, genéricos (MACEDO, 2015, 

p.896). 

Porém, parece inevitável que alguns conteúdos sejam selecionados em detrimento de 

outros que sequer serão mencionados e essa tem se demonstrado a luta do currículo como um 

território de disputa, com suas inúmeras ideologias.  

 

Na perspectiva de um padrão curricular nacional, ao eleger os conteúdos 

escolares, outros conteúdos poderão ser esquecidos e, portanto, muitos 

saberes poderão ser silenciados, ou, ainda, algumas representações e 

discursos discriminatórios, conservadores e excludentes poderão ser 

naturalizados, uma vez que somente alguns pontos de vistas serão 

privilegiados. (CÓSSIO, 2014, p.1581) 

  

Poder-se-ia explorar muitos outros livros e autores que escrevem sobre um currículo 

comum, mas a opção foi um recorte nesse ponto por considerar que a organização de uma 

base se pauta em uma proposta de organização de um currículo comum. Além disso, não 

foram encontradas teorias a respeito do que, efetivamente, seja uma base curricular, a não ser 

associada ao termo currículo. 

Considera-se, ainda, relevante a essa pesquisa, o olhar a outras realidades, verificando 

os currículos nacionais de outros países; ao anunciar a criação da Base Nacional Comum 

Curricular no Brasil (BNCC), o Ministério da Educação e os Movimentos em apoio a esse 

documento compartilharam eletronicamente, por vídeos e textos, outros currículos, sugerindo 

que estes pudessem servir como uma espécie de reconhecimento de suas existências e, quiçá, 

apoio na construção da BNCC.  A seguir, uma síntese sobre alguns Modelos de Currículos 

Nacionais Externos. 

 

 

1.2 Modelos de Currículos Nacionais Externos 

 

 

Um relatório denominado “Desenhos curriculares internacionais: cinco experiências 

para reflexões sobre o sistema educacional brasileiro”, escrito por Maximiliano Moder, foi 

publicado no endereço eletrônico da Base, no intuito de oferecer um resultado de análise de 

modelos curriculares dos seguintes países: Coreia do Sul, Austrália, Colômbia, Chile e África 

do Sul e, segundo revela, servir de referência para pessoas que se ocupam com as políticas 

públicas e a Educação no Brasil, que ele descreve como estudiosos, profissionais e gestores. 
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Esse texto demonstra o desenho do currículo atual dos países selecionados e justifica 

tal escolha trazendo características do desenvolvimento da educação nesses locais. De modo 

geral, os critérios para essa seleção, segundo o autor, foram o alto desempenho nos estudos 

internacionais sobre êxito em aprendizagens e qualidade de Educação e consideração de 

contextos comparáveis ao Brasil. A justificativa do porquê esse documento foi selecionado a 

fazer parte nesse trabalho encontra-se nos critérios de seleção de dados. 

A começar pela Coreia do Sul, o autor anuncia que dois fatores importantes na sua 

educação são a alta estabilidade do desenvolvimento na instituição educacional e as 

características do seu Currículo Nacional. A educação do país está estruturada da seguinte 

maneira atualmente: três anos de ensino infantil, seis de educação básica, três de ensino médio 

e três de ensino secundário, sendo que cada ciclo tem o seu próprio currículo. A educação 

obrigatória é composta pela educação básica e ensino médio. Eles têm um órgão chamado 

Kice que é o regulador da qualidade do ensino. “Ao Kice cabe também a responsabilidade de 

recomendar ao Ministério a relevância e o tempo para a introdução de melhorias, parciais e 

gerais, ao currículo” (MODER, 2015, p.18). Este tem criado uma profunda mudança na 

concepção do desenvolvimento curricular da Coreia.  

 

O órgão “(...) é um instituto de pesquisa educacional, financiado pelo 

governo, que tem como propósito contribuir para elevar a qualidade da 

educação escolar e o crescimento da educação pública da nação, com a 

pesquisa e o desenvolvimento curricular para a escola básica, média e 

secundária e para a implementação de várias avaliações educacionais e 

testes”. (Kice, 2013) (MODER, 2015, p.17) 

 

 Moder (2015) descreve que a Educação, para as autoridades sul-coreanas, foi de 

grande importância na “conformação de uma consciência nacional” (2015, p.18). Desde 1954 

eles têm o Currículo, elaborado logo após a 2ª Guerra Mundial. Hoje estão no Sétimo 

Currículo, em vigência desde 2009. Para eles, a educação é vista como gerador de 

desenvolvimento do país, por isso, segundo Jin Sook Kim, representante do Kice, “o foco na 

criatividade e formação do caráter pode fazer diferença na Educação coreana” (apud 

MODER, 2015, p.20). A visão que se tem de criatividade é de que ela é um produto do 

processo de ensino-aprendizagem.  “É uma abordagem que não se limita ao conteúdo, nem a 

habilidades puras, mas se aproxima, por meio do desenvolvimento dos conteúdos, do 

desenvolvimento das competências e habilidades pretendidas pela Educação do país”. 

(MODER, 2015, p.21). Veja o esquema da Figura 1 (retirada do documento): 
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Figura 1: Modelo de Educação na Coreia 

 

Segundo o autor, a educação sul-coreana tem evoluído desde seu Primeiro Currículo, 

optando por um modelo cada vez mais descentralizado, pois “incorpora a tomada de decisão 

de outros níveis do sistema educacional”. (MODER, 2015, p.24). 

Em nenhum momento o autor apresenta a estrutura curricular coreana, e, por isso, ela 

não aparece nesta síntese, mas o que se vê, na organização do Kice, são doze grupos “que se 

articulam e interagem para desenvolver pesquisas básicas e de políticas educacionais” 

(MODER, 2015, p.17). Eles podem favorecer uma visualização daquilo que é considerado 

relevante na estrutura curricular da Coreia: grupo de currículo; grupo de avaliação 

educacional; grupo de Língua Coreana; grupo da Educação Moral; grupo das Matemáticas; 

grupo de Estudos Sociais; grupo de Ciências; grupo de Educação Técnica e para a Indústria; 

grupo de Educação Física, Musical e das Artes; grupo de Educação da Língua Inglesa; e 

grupo para a segunda Língua Estrangeira. (MODER, 2015, p.17-18). 

  

O Currículo Australiano é denominado por Maximiliano como “Um currículo pautado 

no futuro”.  

A Austrália é uma democracia federal parlamentar com seis estados e dois 

territórios, que assumem a responsabilidade de organizar e prover a 
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Educação, caracterizando a ampla independência sobre essa área. O governo 

australiano tem um papel primordial na definição de políticas gerais e no 

desenvolvimento de programas educacionais, além de garantir subsídios 

extras para a sustentabilidade das escolas. (MODER, 2015, p.24) 

 

 O sistema de ensino básico é estruturado em sete anos, sendo um de educação infantil 

e seis de educação primária e depois mais seis anos de educação secundária. Há variações. 

“Nos estados de Queensland, South Australia (SA) e Western Australia (WA), são oito anos 

de educação primária (do ensino infantil até o 7º grau) e cinco anos de educação secundária” 

(oitavo ao 12º grau). (MODER, 2015, p.24). Em todo o país, a educação é obrigatória até o 

10º grau. O sistema de gestão da educação no país é misto: setores público e privado, este 

último, por sua vez, se divide em escolas independentes e escolas católicas. Abaixo um 

quadro que ilustra essa separação (Figura 2) (retirada do documento): 

 

Figura 2: Escolas do Sistema Educacional da Austrália 

 

Pela leitura dos dados, percebe-se que o total de alunos matriculados em escolas 

públicas (2.294.638) é quase duas vezes o número de alunos matriculados em escolas privadas 

(1.190.019), ou seja, considerando o setor privado, 20% das escolas atendem 34% dos 

estudantes, situação um tanto diferente da realidade brasileira, quando, segundo o Instituto 
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Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) 2013, 20% das escolas privadas 

atendem 15% dos estudantes. 

 Estabeleceu-se na Austrália um Conselho, formado por alguns órgãos; ele apresentou 

um trabalho denominado “Acordo Nacional de Educação” (NEA), que definiu três objetivos 

gerais para mensurar a educação em 2012. Foram eles: elevar a escolaridade a 90% até 2015; 

reduzir à metade a lacuna de aprendizagem dos aborígenes australianos em leitura, escrita e 

matemática até 2018; reduzir à metade a lacuna da escolaridade dos aborígenes australianos 

até 2020. A seguir, os planos de desenvolvimento do país para cumprimento dos objetivos 

(Figura 3) (retirada do documento): 
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Figura 3: Participação e Produtividade 

  

O país, desde 2010, implementou um Currículo Nacional que foca nos padrões de 

aprendizagem, estabelecidos por meio de objetivos a serem alcançados em toda a Austrália 

nas áreas de ensino (são elas: Língua Inglesa, Matemática, Ciências, História e Geografia) e, 

em breve serão implementados os currículos já elaborados de Línguas, Artes, Tecnologia, 
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Educação Física, Economia e Negócios, Educação Cívica e Cidadania. Vê-se a educação 

como estratégia de alcance das grandes metas do país.  

 Após o primeiro ano do chamado Acordo Nacional, aconteceu a Conferência de 

Melbourne, que estabeleceu o desenvolvimento do “Currículo Nacional Australiano”. 

 

Criou-se a Acara 10  como instituição independente para levar adiante o 

desenvolvimento técnico desse currículo, posteriormente submetido à 

consulta pública de professores, autoridades e agentes-chave da Educação 

Australiana. Após esse processo, a implementação seguiu progressivamente 

nos estados, primeiro com os currículos de Inglês e Matemática e, 

atualmente, com os de Ciências e Ciências Sociais. (MODER, 2015, p.29) 
 

 O currículo obrigatório abarca a educação infantil até o 10º grau. O país valoriza o 

ensino do fundamento das áreas distintamente, organizando-se por conteúdos e habilidades, 

com o fim de “desenvolver as competências necessárias dos alunos para a Austrália do 

futuro” (MODER, 2015, p.32), cujo foco está na aprendizagem. Considera-se nesse currículo 

algo chamado de competências genéricas, que perpassam todas as áreas e graus, ou seja, 

transversais no currículo. São elas: alfabetização; alfabetização numérica; competências das 

tecnologias de informação e comunicação; pensamento crítico e criativo; competências 

sociais e pessoais; compreensão ética; compreensão intercultural. Encontra-se ainda nesse 

currículo padrões de aprendizagem, orientador do trabalho docente no ensino e avaliações. 

Eles vão mensurar a qualidade da aprendizagem dos estudantes. 

 

A história do currículo comum na Colômbia se dá entre as décadas de 1970 e 1980, 

com a formação de um ‘Movimento Pedagógico’, inspirado pela Escola Nova, o que gerou 

uma reflexão no país sobre a Educação. Com a Nova Constituição, lançada em 1991, visou-se 

um processo de descentralização, estabeleceram-se as autonomias estatais e “a elaboração da 

nova Lei Geral da Educação que, em meados dos anos 1990, foi formalizada pelo decreto 

nº115, estabelecendo os objetivos gerais da Educação e a normativa sobre o currículo que 

vigora até hoje”. (MODER, 2015, p.41). 

 Segundo Moder, 2015, concomitante às decisões anunciadas, foi definida a seguinte 

estrutura: um ano de educação inicial, nove de educação básica (divididos em cinco anos de 

educação básica primária e quatro de educação básica secundária) e dois anos de ensino 

médio.  

As escolas da Colômbia ficaram responsáveis pela elaboração do currículo e os 

“Alinhamentos Curriculares”, documento com função de orientá-las nessa elaboração, seria, 

                                                           
10 ACARA: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. 



42 
 

então, definido pelo Ministério da Educação Nacional (MEN). “As Secretarias de Educação 

dos Departamentos assumiram o papel fundamental na aprovação dos currículos escolares” 

(MODER, 2015, p.41). A diversificação dos modelos de currículo, a falta de preparo dos 

professores para critérios de seleção e a demanda de materiais para análise na Secretaria não 

permitiu o sucesso esperado nesse esquema. Foram criados na tentativa de amenizar os 

problemas, textos orientadores feitos pelas editoras privadas e estes se tornaram o recurso de 

seleção e escolha do currículo por parte dos professores.  

A Colômbia decide entrar para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) no início do séc. XXI. Esta organização, (OCDE), 

 

Consiste num fórum internacional que promove políticas públicas entre os 

países mais ricos do planeta, que apresentam os mais elevados Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Auxilia no desenvolvimento e expansão 

econômica das nações integrantes, proporcionando ações que possibilitem a 

estabilidade financeira e fortaleça a economia global11. 

  

Esse passo obrigou o país a preocupar-se com as avaliações de desempenho dos 

alunos, o que o conduziu ao envolvimento em discussões sobre competências e padrões 

escolares, de acordo com as exigências da OCDE. Esse movimento o levou à construção de 

uma orientação conhecida como “Padrões Básicos de Competências” (PBC), escrita pela 

primeira vez em 2003, que serviu de suporte para a organização curricular da Colômbia. 

Embora tenham ocorrido grandes debates sobre a função desse documento: estabelecer 

competências a serem atingidas ao final de cada dois anos (um ciclo), ele foi imposto em 

2004, sob a contrariedade de professores e do meio acadêmico, que reclamavam a falta de 

autonomia deles prevista nessa implantação e na construção do currículo, conforme o direito 

estabelecido na Constituição de 1991. Mais uma vez as editoras tomaram a frente do trabalho 

“traduzindo” aos professores os currículos em forma de materiais didáticos.  

 

Os “Padrões Básicos de Competências” são as definições de desempenhos 

dos estudantes de determinada etapa de ensino para cada nível de cada 

competência específica. Existem PBC da Língua, Matemática, Ciências 

Sociais e Ciências, e Cidadania. As descrições dos desempenhos apresentam 

a competência de referência, um enunciado identificador e os subprocessos 

observáveis. A sequência de padrões é progressiva [...] há quatro níveis que 

o aluno tem de alcançar: o primeiro, ao final do quinto ano; o terceiro, ao 

final do sétimo ano; e o último, ao final do nono ano. A linguagem usada nas 

análises é voltada ao aluno para que ele mesmo observe os padrões e reflita 

se pode ou não alcançá-los e de que forma. (MODER, 2015, p.46) 

 

                                                           
11Endereço eletrônico: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/ocde.htm. Acesso aos 11/09/2016. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/ocde.htm.%20Acesso%20aos%2011/09/2016
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As orientações curriculares que descreveram a estrutura do sistema educacional 

colombiano foram organizadas em: “os objetivos gerais para a Educação; os objetivos por 

ciclo e subciclo; e as áreas de aprendizagem para a educação básica e média”. (MODER, 

2015, p.44). A partir deles, as escolas fizeram os desenhos de seus currículos, escolhendo 

conteúdos e sequência para ensiná-los. Abaixo um quadro que revela o Artigo 20 da Lei nº115 

(Lei Geral de Educação), que trata dos objetivos gerais da Educação Básica: (Figura 4) 

(retirada do documento): 

 

 

Figura 4: Artigo 20: Objetivos gerais da Educação Básica 

 

Além desses objetivos, as outras áreas de aprendizagem destinadas a esse ciclo 

definidas por lei foram: “Ciências Naturais e Educação Ambiental; Ciências Sociais, História, 

Geografia, Política e Democracia; Educação Artística; Ética e Valores Humanos na Educação; 

Educação Física, Recreação e Esportes; Educação Religiosa; Humanidades, Língua Espanhola 

e Línguas Estrangeiras; Matemática; Tecnologia da Informação”. (MODER, 2015, p.44) 

 A Colômbia, atualmente, segundo Moder, tem evoluído na construção do PBC; 

mesmo sendo um país que lida com um processo de autonomia na construção do currículo, 
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acredita-se que a evolução desse documento os conduzirá a convertê-lo em base curricular do 

país. 

  

No Chile, o processo de reforma curricular iniciou-se em meados dos anos 1990, após 

o estudo de especialistas que identificaram os principais desafios da educação chilena e 

traçaram recomendações de superação. Esse grupo conhecido como Comissão para a 

Modernização da Educação ou Comissão Brunner, estabeleceu em 1994 os alinhamentos 

básicos da reforma educacional chilena, após sua conclusão naquele ano.  

 

O documento recomendava o aumento de horas de estudo na escola, o que, 

na prática, significava um grande esforço para aumentar a capacidade de 

atendimento aos alunos e organizar os processos de ensino-aprendizagem de 

acordo com essa nova realidade. (MODER, 2015, p.50) 

 

 A Reforma Educacional foi marcada legalmente aos 10 de março de 1990 pela Lei 

Orgânica Constitucional de Educação (LOCE). Essa lei “mantinha o sistema educacional com 

oito anos de ensino básico (obrigatório) e quatro anos de ensino médio” (MODER, 2015, 

p.51), além de estabelecer “os objetivos da educação e a estrutura curricular que deviam 

contemplar o futuro Currículo Nacional” (MODER, 2015, p.51). 

 Não é atual a presença de um Currículo Nacional no Chile, mas o que marcou a 

caminhada curricular nesses últimos tempos no país foi o estabelecimento dos “Objetivos 

Fundamentais e Conteúdos Mínimos Obrigatórios” (OF/CMO) em 2006. A seguir, o do 

Ensino Médio, em 2008, conhecido como Marco Curricular para o Ensino Médio. Esse 

Currículo Nacional se tornou obrigatório em escolas públicas e privadas. 

 Em 2006 surgiram os “Mapas de Progresso da Aprendizagem” (padrões de 

aprendizagem), cuja função era “orientar os professores na implementação do Currículo 

Nacional” (MODER, 2015, p.51). Eles ajudaram no reconhecimento de problemas sérios na 

estrutura e sequência curricular e permitiu ajustes no Marco Curricular. 

 Tendo sido criada uma nova lei - Lei Geral de Educação (LGE) para substituição da 

LOCE, em função de problemas administrativos e de gestão, houve nova estrutura curricular 

que adotou dessa vez “Objetivos de Aprendizagem” (OA), substituindo os outros (OF/CMO). 

Além disso, houve mudança na estrutura obrigatória que nesse momento passou a ser seis 

anos de educação primária e seis anos de secundária. 

Em 2009, foram implementados nas escolas os “Mapas de Progresso da 

Aprendizagem” e o ajuste curricular; em 2010, com a mudança de governo foi implementado 
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imediatamente a LGE, que alterou a implantação do Marco Curricular para a adoção de novas 

bases curriculares em 2012, sob os parâmetros da Lei Geral de Educação. 

Atualmente, há três referências curriculares no Chile. A explicação do próprio 

pesquisador demonstra a estrutura: 

 

As escolas de 1º ao 6º grau têm como marco normativo as “Novas Bases 

Curriculares” (NBC), implementadas pelo atual governo. Do 7º grau e até o 

3º grau do ensino médio (secundário), o marco normativo é o Marco 

Curricular, ajustado em 2009; e, para 4º grau do ensino médio, é o Marco 

Curricular sem os ajustes de 2009. 

No entanto, a principal referência curricular chilena são as NBC, definidas 

pela LGE em 2009, desenvolvidas pelo governo em 2010 e 2011 e 

implantadas a partir de 2012, alinhadas aos OA, em que se articula a 

prescrição de conteúdos para toda a trajetória escolar. Os OA se dividem em 

dois tipos: OA das matérias, que incluem conhecimentos e habilidades; e 

OAT12, conteúdos transversais desenvolvidos por todas as matérias em todas 

as etapas de ensino. A prescrição dos OA vale para cada um dos anos da 

Educação obrigatória. A redação do documento é na forma de competências, 

ou seja, expressam o que os estudantes precisam fazer com um determinado 

conteúdo. Alguns currículos, como os de Matemática, História e Ciências 

Sociais, têm OA específicos para o desenvolvimento de habilidades; outros, 

como o da Língua, incorporam as habilidades nos eixos próprios de cada 

área. 

Os eixos não são equivalentes e apresentam diferenças importantes na 

estrutura dos distintos currículos.  

[...] as aprendizagens definidas são gerais e a didática na sala de aula é tema 

dos planos de estudo, elaborados pelas escolas ou por grupos de escolas, 

sendo que aquelas que não possuem planos próprios devem trabalhar com os 

desenvolvidos pelo Mineduc 13  para todas as áreas e anos da Educação 

obrigatória. 

[...] os OA estabelecem, claramente, uma relação entre conteúdos e 

habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes. (MODER, 2015, p.53) 

  

 Desse modo, os referenciais curriculares do Chile em vigor são: para o 1º ao 6º grau as 

NBC; do 7º grau ao 3º do Ensino Médio, o Marco Curricular ajustado em 2009 e, para o 4º 

grau do Ensino Médio, o Marco Curricular sem os ajustes de 2009. 

 

O Currículo da África do Sul, reconhecido por Maximiliano como “Um Currículo para 

as Diversidades” está sendo elaborado há vinte anos, desde o Apartheid, com a primeira 

democracia do país, sob o poderio do Congresso Nacional Africano (ANC).  

 A Constituição de 1996 anunciava transformação e democratização na Educação, 

sendo a igualdade, os direitos humanos e a liberdade, bases desse processo, garantindo 

educação para todos, inclusive aos adultos e colocando fim do racismo e sexismo. Houve 

                                                           
12Objetivos de Aprendizagens Transversais. 
13 Ministério de Educação. 
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muitos debates por questionamentos sobre como colocar em prática esse tipo de educação 

prevista na lei até que, em 2002, foi implementado o Novo Currículo. Tentou-se por parte das 

autoridades e sindicatos, garantir uma educação secular, liberal e humanista, com foco nos 

direitos das pessoas e no reconhecimento da diversidade na África do Sul.  

 

O documento “Reformed National Curriculum of South Africa” (RNCS) é 

conhecido como “Currículo 2005”, cuja implementação teve início em 1997 

e, após alguns anos, passou por uma importante revisão. No ano 2000, foi 

criado o Education Portfolio Committee, presidido pela professora 

Chrisholm, com a missão de realizar a revisão do “Currículo 2005”, 

contando com a participação dos principais especialistas da área, a fim de 

detectar os pontos mais problemáticos que exigiam melhorias. (MODER, 

2015, p.60-61) 

  

A revisão desse documento originou o atual currículo nacional da África do Sul. Seu 

sistema de ensino é formado por cinco ciclos sendo, no total, 13 anos de Educação.  

 

O primeiro ciclo corresponde a um ano de ensino infantil (4 a 5 anos de 

idade) e se chama R (ano de Recepção). O segundo ciclo, o primeiro da 

educação escolar propriamente dita, vai do 1º ao 3º grau e se chama fase 

fundação (inicial). Em seguida vem a fase intermediária, do 4º ao 6º grau, e a 

fase sênior, do 7º ao 9º grau, que completam a Educação obrigatória. O 

último ciclo é o Further Education and Training (FET) do 10º ao 12º grau, 

não obrigatório. (MODER, 2015, p.61) 

 

 O Novo Currículo Nacional concluído em 2011, foi resultado da unificação dos dois 

anteriores, com o fim de melhoria da organização do desenvolvimento escolar. Para 2014 foi 

prevista a implementação do documento “Nova Política Curricular Nacional” que trouxe 

como princípios orientadores: transformação social; pensamento ativo e crítico; alto 

conhecimento e altas habilidades; progressão e direitos humanos, valorizando os sistemas de 

conhecimento indígena; credibilidade; qualidade e eficiência, educação similar à de outros 

países em qualidade, amplitude e profundidade. (MODER, 2015, p.62) 

 Há uma característica interessante que é o tratamento dado à língua materna. Até o 

início do ciclo intermediário as matérias são ministradas na língua materna (local). Ao todo, 

são 11 as línguas oficiais reconhecidas pelo Estado (Afrikaans, English, isiNdebele, isiZulu, 

Sepedi – Sesotho as Leboa, Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga). A seguir, a 

organização da estrutura do ensino, retirada de Moder, 2015: (Figura 5) 
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Figura 5: A estrutura curricular 

  

O currículo da África do Sul se propõe ser voltado às habilidades, mas há confusões 

pelos exemplos analisados nos textos sobre o que seria habilidade, conteúdo e competência. 

 

Ao fazer uma síntese desse documento disponibilizado pelo Ministério da Educação 

no endereço eletrônico oficial da Base, percebe-se que há um avanço, de modo geral, nos 

países selecionados no entendimento do currículo e sua estrutura nacional. A introdução de 

habilidades e competências demonstra uma aproximação daquilo que se vem estudando de 

currículo nos dias atuais. Esse texto de Moder, 2015, quis servir de reconhecimento de outros 

modelos e não necessariamente alguma referência para a BNCC brasileira. Os esquemas de 

ciclos já fazem parte da educação no Brasil.  

Em Chizzotti e Ponce (2012) encontra-se uma apresentação do caminho de construção 

da educação na França baseado exclusivamente no sistema centralizado, que traz consigo um 

ideário, cujo objetivo é “formar uma comunidade de cidadãos livres” (p.28). Esse sistema de 

ensino centralizado, segundo os autores, mostra a sua finalidade que é 

 

[...] a formação para a cidadania compreendida como: a comunhão coletiva 

na igualdade universal ao direito à cultura comum, sem distinções 

econômicas, diferenças sociais ou particularismos culturais, que busca 

garantir, a toda população, igualdade de oportunidades. (p.28) 
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Afirmam ainda que o “objetivo primordial de garantir o acesso à cultura comum é o 

estreitamento dos laços de solidariedade coletiva e a solidificação da coesão social”. (p.28) 

 

O modelo francês não foi selecionado no documento de MODER (2015) em sua 

análise de currículos externos, mas é lembrado nesse trabalho como uma possibilidade de 

currículo analisada por ser um modelo existente há mais de dez anos, por ter sido usado no 

passado como referência ao Brasil e por demonstrar uma organização na sua educação a partir 

dos focos das competências.  

Recentemente, a República Francesa colocou em prática a sua última versão de Base 

Nacional que entrou em vigor no início do ano letivo de 2016 no país, conforme informa a 

introdução das competências: (Figura 6) (retirada do endereço eletrônico oficial do Ministério 

de Educação Nacional, do Ensino Superior e da Pesquisa da França): 

 

 

Figura 6: Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

 

De acordo com o Ministério de Educação Nacional, do Ensino Superior e da Pesquisa 

da França 14 , atualmente, a educação na França é organizada por uma “base comum de 

conhecimentos, habilidades e cultura” para a educação básica, denominada educação 

elementar. Esse núcleo comum mostra o que seus alunos devem saber ao atingirem o final da 

escolaridade obrigatória. Ela é formada por sete habilidades e estas, encaixadas em cinco 

competências, conhecidas como domínios. Sua estrutura educacional é baseada em ciclos, 

                                                           
14Endereço eletrônico:  http://www.education.gouv.fr/ Acesso aos 05/10/2016. 

http://www.education.gouv.fr/%20Acesso%20aos%2005/10/2016
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conforme figura15 a seguir: (Figura 7) (retirada do endereço eletrônico oficial do Ministério de 

Educação Nacional, do Ensino Superior e da Pesquisa da França): 

 

Figura 7: Le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

 

Percebe-se que a distribuição dos anos escolares da educação básica é organizada em 

quatro ciclos, sendo o primeiro deles precedente da escolarização obrigatória e corresponde ao 

ensino materno, ciclo das primeiras aprendizagens. Os Ciclos 2, 3 e 4 se dividem, 

sucessivamente, em aprendizagens fundamentais (2), consolidação (3) e aprofundamentos (4). 

O fato de serem apenas sete habilidades condensa o documento considerado Base em 

um texto de apenas 30 páginas, que contém as descrições das habilidades, embora pareça 

garantir a flexibilidade de articulação de conteúdo nos níveis. Ele é encontrado, na íntegra, no 

endereço eletrônico do Ministério de Educação da França. A seguir, o sumário que apresenta 

exatamente as 7 habilidades, conteúdo do documento. (Figura 8) (retirada do documento “Le 

socle commun des connaissances et des compétences”, 2006): 

                                                           
15Endereço eletrônico:  http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-

competences.html#Le_nouveau_socle_commun_de_connaissances_de_competences_et_de_culture 

Acesso aos 05/10/2016. 

http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html#Le_nouveau_socle_commun_de_connaissances_de_competences_et_de_culture Acesso aos 05/10/2016
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html#Le_nouveau_socle_commun_de_connaissances_de_competences_et_de_culture Acesso aos 05/10/2016
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html#Le_nouveau_socle_commun_de_connaissances_de_competences_et_de_culture Acesso aos 05/10/2016
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Figura 8: Sommaire 

 

Na sequência, uma breve descrição das habilidades, conforme o texto deste currículo 

nacional: 

A primeira habilidade, que trata do domínio da língua francesa, é uma prioridade. Nela 

está prevista a capacidade de ler e compreender uma variedade de textos; desenvolver 

qualidade de expressão escrita; ter fluência na expressão oral; aprender ortografia e gramática 

e participar no desenvolvimento do vocabulário diário. A segunda, que se refere à prática da 

língua viva estrangeira, espera que o aluno seja capaz de comunicar-se e entender outras 

línguas vivas, de maneira simples e eficaz. A terceira habilidade diz sobre o domínio dos 

principais elementos da matemática e da cultura científica e tecnológica, que se traduz em o 

aluno ser capaz de, na matemática, baseado em aritmética e elementos da geometria, 

mobilizar argumentos que resolvem problemas. Na ciência e alfabetização tecnológica, 

estudarem a estrutura e o funcionamento da Terra e do Universo; o material e suas 

propriedades físicas e químicas; a energia; as características da vida (celular, a biodiversidade, 

a evolução das espécies); a concepção, implementação e operação dos objetos técnicos, numa 

abordagem investigativa, garantindo que, enquanto este ganha conhecimento, aprende 

também a agir numa perspectiva sustentável. Essas três habilidades formam o Domínio 1 “As 

linguagens para pensar e se comunicar”. 
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A quarta habilidade se refere ao domínio de técnicas usuais de informação e de 

comunicação, quando cada aluno aprende a fazer uso responsável da tecnologia da 

informação e comunicações. Ela corresponde ao Domínio 2 “Os métodos e as ferramentas 

para aprender”. 

A quinta habilidade trata da cultura humanista, que visa contribuir para a formação de 

julgamento, gosto e sensibilidade e pode adquirir pontos de referência: na geografia, na 

história, na literatura e nas artes. Nela está envolvida práticas artísticas pessoais. Esta 

corresponde ao Domínio 3 “A formação da pessoa e do cidadão”. 

A sexta habilidade se compromete com as competências sociais e cívicas, formando 

noção das regras básicas da convivência social e, para tanto, eles desenvolvem valores de 

referência dos direitos e deveres dos cidadãos; sobre as noções de responsabilidade e 

liberdade e a relação entre eles e sobre os princípios do Estado de Direito, o funcionamento 

das instituições do Estado da União Europeia. O Domínio referente é “Os Sistemas Naturais e 

os Sistemas Técnicos”. 

A sétima e última habilidade diz respeito à autonomia e iniciativa. Ambas são 

adquiridas em toda escola, em cada atividade e assunto escolar. Com elas se aprende a ser 

independente no trabalho; se envolver em um projeto e levá-lo a termo; construir o seu projeto 

de orientação. Está relacionada ao Domínio 5 “As representações de mundo e das atividades 

humanas”. 

Essas são as sete habilidades acompanhadas dos seus domínios que traduzem a 

educação da França em 2016. Sem grandes discursos teóricos, mas levando-os em 

consideração ao pensar suas habilidades, a França busca corresponder às expectativas 

educacionais do seu país e fazer parte da globalização mundial.  

Abaixo, o quadro dos Domínios 16  da França: (Figura 9) (retirada do endereço 

eletrônico oficial do Ministério de Educação Nacional, do Ensino Superior e da Pesquisa da 

França): 

 

                                                           
16Endereço eletrônico:  http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-

competences.html  Acesso aos 05/10/2016. 

http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html%20%20Acesso%20aos%2005/10/2016
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html%20%20Acesso%20aos%2005/10/2016
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Figura 9: Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture - Domaine. 

 

Os currículos apresentados manifestaram a finalidade de oferecer um olhar sobre 

outras realidades antes de adentrar na análise daquilo que se propõe a ser o modelo brasileiro.  

 

 

1.3 Trajetória da elaboração do documento BNCC no âmbito do movimento histórico 

nacional 
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Não é nova a percepção da necessidade de se ter um currículo que seja comum e que 

possa servir de orientação para a garantia de direitos de aprendizagem dos estudantes da 

educação básica. “Na construção espacial do sistema escolar, o currículo é o núcleo e o 

espaço central mais estruturante da função da escola”. (ARROYO, 2013, p.13) 

Conforme Chizzotti e Ponce (2012), o Brasil tem marcas de um país influenciado por 

outros que mantêm um sistema centralizado de ensino, de tradição republicana, cujo 

financiamento acontece pelo Estado e a educação é monopólio estatal e de sua 

responsabilidade: “a oferta de um ensino gratuito que pretende atender ao ideal de 

universalidade como fundamento da democracia e da formação da cidadania, de modo a 

assegurar o que se considera conhecimentos básicos indispensáveis a todos os cidadãos”. 

(p.26) 

Esses autores acrescentam que a educação escolar é um direito objetivo do Estado e o 

seu serviço deve ser ofertado a todos os cidadãos. O Estado, nessa condição, assume a 

competência de proposição e supervisão do currículo, do corpo docente e da gestão de 

educação; desse modo, esse serviço não pode ser delegado sob qualquer condição, apenas em 

condições especiais; já o sujeito tem o direito subjetivo sobre a educação e merece uma 

“formação escolar de qualidade, necessária à participação qualificada na vida social” 

(p.27).Sob essa perspectiva há presente as duas tradições: de financiamento e regulação do 

Estado (sistema centralizado); e de supervisão do serviço educacional ofertado à população, 

uma vez que se vê dependente de iniciativas privadas (sistema descentralizado). 

Ambos os sistemas justificam a existência de um currículo que seja comum, de acordo 

com observações das práticas nos países correspondentes. No caso do Brasil, as justificativas 

da existência de uma base têm sido endossadas principalmente pela Constituição Federal de 

1988, art. 210, apoiadas pelas próprias estruturas dos sistemas adotados. 

Ao debruçar-se sobre a história, numa leitura geral, é possível rememorar que na 

década de 1930 o Brasil viveu um marco do processo de industrialização. Por diversos modos, 

esse fator criou marcas na história e a educação foi influenciada principalmente por três 

questões: econômicas, políticas e sociais. Esse fato demarcou, de modo relevante, a estrutura 

do ensino. 

Com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o Brasil sofreu fortemente a crise do 

café e reagiu encaminhando o país ao desenvolvimento industrial, introduzindo um 

capitalismo industrial, substituindo as importações e gerando o crescimento de novas 

indústrias. 
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No campo educacional percebeu-se um enorme avanço nos 10 anos seguintes, 

marcado por uma multiplicação no número de escolas de ensino primário e secundário 

(correspondente ao atual ensino fundamental). Também houve um crescimento importante no 

número de escolas técnicas: “As escolas técnicas multiplicaram-se entre 1933 e 1945, 

passaram de 133 para 1.368, e o número de matrículas, de 15 mil para 65 mil” (Aranha, 1989, 

apud LIBÂNEO, 2012, p.152). 

Ainda em 1930, foi criado o Ministério da Educação, atrelado ao da saúde (Ministério 

da Educação e Saúde Pública - MESP), sob a responsabilidade do ministro Francisco Campos. 

Um fator importante nesse período foi a organização dada pelo plano nacional de priorizar ao 

Estado a educação escolar nos níveis secundário e universitário e voltados ao ensino 

comercial, deixando de lado o ensino primário; essa formação foi uma tentativa de 

descentralização, cujo intento era cumprir com a Constituição de 1891, art. 35, que previa a 

União como a responsável de “criar instituições do ensino superior e secundário nos Estados” 

e “prover a instituição secundária no Distrito Federal”. (LIBÂNEO, 2012, p.153-154) 

A Igreja Católica sempre teve um papel marcante no curso educacional no Brasil pela 

presença e atuação jesuítica; ela nunca abriu mão do direito de inferir na educação, muito 

embora, a intenção por trás do “educar” era, na verdade, naquele momento histórico, 

“catequizar”.  Em meados de 1932 aconteceram muitas disputas ideológicas entre os liberais e 

os católicos. Os primeiros defendiam uma educação laica, uma pedagogia nova, entendendo 

“que a educação é uma atividade complexa que se dá de “dentro para fora” (SAVIANI, 2013, 

p.247); foi assimilado, no processo de escolarização, que a criança não devia ser vista como 

um adulto em miniatura, valorizando, desse modo, o tempo da criança e seu raciocínio 

infantil; além disso, essa nova pedagogia defendia uma educação de qualidade que atendesse 

aos fins do mercado, baseada numa visão de capitalismo. Já a educação tradicional defendida 

pelos católicos se sustentou na proposta de um ensino de transmissão, quando o aluno era o 

sujeito que tudo precisava aprender e não tinha informações prévias que agregassem algo em 

sua formação; foram adeptos de um modelo de ensino autoritário, baseado em métodos de 

memorização e formalista, ou seja, um ensino por dedução.  

Em 1932 foi escrito o Manifesto dos Pioneiros, com o fim de criar determinações 

legais sobre os princípios escolares. É fundamental considerar que este foi um documento de 

natureza política, considerado no Brasil o desponte da modernidade, pois entendia-se que a 

educação precisava dar passos significativos em busca dela (a modernidade). O que se 

atestou, segundo os reformadores, foi uma falta de organização do sistema escolar, vista como 

“inorganização” no Manifesto. Considerou-se esse Manifesto e momento político como um 
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Movimento de Reconstrução Educacional. Outros países latino-americanos como México, 

Chile e Argentina viviam suas transformações educacionais, que acabaram servindo de 

inspirações para tal renovação. Além disso, todo o país, em suas outras instituições, vivia um 

tempo de mudança, por causa da Segunda Revolução Industrial. As indústrias sentiam falta da 

mão-de-obra qualificada para operar determinados espaços industriais e a escola atual não 

dava conta de atender a essa demanda. O Movimento foi motivando, aos poucos, os 

professores e trazendo-lhes novos ares. O que se presumia era uma reforma social, que 

focasse no indivíduo e seus valores morais, servindo seus interesses pessoais e afastando-se 

cada vez mais da ideia que tinham de escola tradicional, entendida numa visão burguesa. 

De 1937 a 1945 foi instaurado o Estado Novo, era ditatorial de Getúlio Vargas. Isso 

diz muito ao processo de centralização e descentralização da organização do ensino no país. 

Uma vez que o poder podia ser aumentado para uns e diminuído a outros, criou-se uma 

relação conflituosa com a democratização da educação nacional.  

Segundo Libâneo (2012), o período que corresponde de 1945 a 1973 foi de um 

capitalismo monopolista de Estado, que, por sua vez, era advindo do ideal democrático-

igualitarista, cujo paradigma não representa uma “negação do liberalismo clássico, mas uma 

grande e complexa rearticulação do liberalismo, imposta pela nova ordem econômica 

mundial” (LIBÂNEO, 2012, p.98). Significa dizer que a ideia de igualdade de oportunidades 

não estava garantida pelo pensamento neoliberal, muito menos a distribuição das rendas ou 

alcance do bem comum, que, aliás, é uma ideia utópica do que se pensava como o 

aperfeiçoamento dos dois paradigmas neoliberais: o social-liberalismo (baseado no 

pensamento de Dewey e Keynes que prevê uma maior participação social e princípios 

socialistas como um ideal de democracia direta e uma educação com ênfase na escola pública) 

ou o liberalismo de mercado (sustentado no pensamento de Hayek, posto em prática no 

governo de Margaret Thatcher, na Inglaterra e Ronald Reagan, nos EUA; prevê uma educação 

com ênfase no ensino privado e mostra um ideal de democracia indireta; nele, a liberdade 

econômica é condição para as demais liberdades). 

O mercado era a grande máquina que regia todas as instituições sociais e em benefício 

próprio agregava sistemas que pudessem, fundamentalmente, contribuir com o seu 

desenvolvimento e, por consequência primordial, o enriquecimento. O paradigma da 

igualdade de direitos que se afirmava no marxismo, mas se adentrava ideologicamente no 

neoliberalismo como igualdade de oportunidades estava substancialmente ligado à educação. 

Ele ofertava aos membros da sociedade aquilo que precisavam, ou seja, os saberes necessários 
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e suficientes para garantia de manutenção dessa máquina. Parece que tal ideal não tem se 

revelado como garantia de direitos aos homens e cidadãos numa sociedade. 

 

A modernização econômica capitalista pós-Segunda Guerra Mundial, que 

requer maior socialização do consumo para o desenvolvimento econômico, 

depositou maior confiança na educação em vista de mudanças na economia e 

no mercado de trabalho. A formação de sistemas nacionais de ensino e a 

expansão do ensino, nesse período, surgiram por decorrência. A igualdade de 

acesso tem sido perseguida em todos os graus e modalidades de ensino. 

(LIBÂNEO, 2012, p. 103). 
 

 

 Mas, de acordo com Libâneo (2012), aqueles que defenderam esse liberalismo social 

professaram a crença de que se acontecesse a universalização do ensino, principal proposta do 

Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, se tornaria “possível estabelecer as condições 

de instituição da sociedade democrática, moderna, científica, industrial e plenamente 

desenvolvida” (LIBÂNEO, 2012, p. 103). Portanto, defenderam a política de igualdade de 

oportunidades, que previa uma sociedade homogênea, capaz de democratizar“ a seleção dos 

indivíduos e, [desse modo], seu julgamento social ocorreria naturalmente” (LIBÂNEO, 2012, 

p. 103). 

  De 1930 a 1964 o Estado Brasileiro trabalhou por sua nacionalização e pelo 

desenvolvimento econômico. Começou a adotar programas de educação e de saúde pública. 

Após a Segunda Guerra Mundial, criou força o discurso da universalização do ensino 

fundamental e cresceu aquele da eficiência e da qualidade para a contenção da expansão 

educacional pública e gratuita, só que um em substituição ao outro porque parece que os dois 

se opunham entre si: não se poderia universalizar o ensino e garantir educação de qualidade a 

todos os que dele se servissem. 

 Aos 20 de dezembro de 1961 foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases (Lei 

nº4.024/1961), cujo intento deveria ser regulamentar a Constituição no tocante à Educação, 

expressando a ideia do Estado sobre a base curricular. Ainda de maneira imprecisa, por vezes 

sem clareza, surgiu esse documento que garantia a educação como direito a todos, sob a 

responsabilidade pública ou liberdade da iniciativa privada, podendo ser dada no lar ou na 

escola. “[...] o uso da expressão currículo mínimo somente aparece nas prescrições para o 

grau superior” (MARCHELLI, 2014, p.1485). É um destaque na LDB 4.024/61 o fato de, pela 

primeira vez, ser apresentado ao Sistema de Ensino Brasileiro, a ideia de um rol de disciplinas 

determinadas por quantidades em alguns ciclos e em outros não, sempre variantes entre 

disciplinas obrigatórias e optativas (art.35,45 e 46). 
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O currículo posto era de três graus de ensino: o primário, o médio e o superior. A 

finalidade do grau primário era “o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de 

expressão da criança e a sua integração no meio físico e social” (art.25). Esse grau era de no 

mínimo quatro anos e, no máximo, seis (art.26), obrigatório a partir dos sete anos de idade ou 

cursar supletivos depois dessa idade (art.27). Após o primário, deveria ser cursado o grau 

médio: “O ensino médio era ministrado em dois ciclos, o ginasial e o colegial, e abrangia, 

entre outros, os cursos secundários, técnicos e de formação de professores para o ensino 

primário e pré-primário” (art.34). 

O que se vê, na sequência, é a estrutura do Sistema de Ensino Brasileiro apresentado 

nessa LDB 4024/1961: 

 

[...] o sistema educacional brasileiro foi formulado pela primeira LDB de 

acordo com a seguinte terminologia: primeiro grau, constituído por escolas 

maternais, jardins de infância e ensino primário de quatro anos; grau médio, 

compreendendo dois ciclos, o ginasial de quatro anos que abrangia o 

secundário e os cursos técnico-industrial, agrícola e comercial, vindo depois 

do ciclo colegial de três anos, com as modalidades de clássico e científico 

que complementavam o secundário, bem como as formações que 

finalizavam o primeiro ciclo de natureza técnica, além do curso normal 

voltado para a formação de professores. (MARCHELLI, 2014, p.1483) 
 

 O Conselho Federal de Educação (CFE) instituído à época não tardou em determinar 

quais seriam as disciplinas de caráter obrigatório e quais seriam as optativas, já que estas não 

estavam nominadas na LDB: matriz curricular – 1ª parte e suas disciplinas obrigatórias: 

“português, história, geografia, matemática e ciências”; 2ª parte da matriz, também de 

disciplinas obrigatórias, mas definidas pelos conselhos estaduais: “desenho e organização 

social e política brasileira, ou desenho e uma língua clássica e uma língua estrangeira 

moderna; ou duas línguas estrangeiras modernas e filosofia” (apenas para o 2º ciclo) 

(TREVIZOLI; VIEIRA; DALLABRIDA, 2013, p.8 apud MARCHELLI, 2014, p.1486). 

Além dessas, os conselhos estaduais também definiram as disciplinas optativas: ciclo ginasial 

– línguas estrangeiras modernas, música (canto orfeônico), artes industriais, técnicas 

comerciais e técnicas agrícolas; colegial – línguas estrangeiras modernas, grego, desenho, 

mineralogia e geologia, estudos sociais, psicologia, lógica, literatura, introdução às artes, 

direito visual, elementos de economia, noções de contabilidade, biblioteconomia, 

puericultura, higiene e dialética. (SOUZA, 2008, p.234 apud MARCHELLI, 2014, p.1486) 

Frente a tantas lacunas deixadas pela LDB 4024/1961, foi promulgada em 11 de 

agosto de 1971 a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 5692/1971. Lê-se no art. 5: “As disciplinas, 

áreas de estudo e atividades que resultem das matérias fixadas na forma do artigo anterior, 
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com as disposições necessárias ao seu relacionamento, ordenação e sequência, constituirão 

para cada grau o currículo pleno do estabelecimento”. (BRASIL, 1971, art.5) 

 

A elaboração o currículo pleno não se conclui com a conversão das matérias 

em atividades, áreas de estudo ou disciplinas. Estas categorias curriculares 

não são entidades estanques. Conquanto lecionadas sob rubricas distintas, 

num inevitável artifício cartesiano, devem convergir para uma reconstrução, 

no aluno, da substancial unidade do conhecimento humano (CHAGAS, 

1993, p.391 apud MARCHELLI, 2014, p.1503). 

 

Verifica-se uma primeira tentativa de relacionar, ordenar e sequenciar elementos 

curriculares, criando uma organização curricular, com “ordenações vertical e horizontal dos 

conteúdos, bem como a abordagem das disciplinas, áreas de estudo e atividades em termos de 

cumprirem objetivos colocados separadamente” (MARCHELLI, 2014, p.1503). 

Ao se referir a um núcleo curricular, Lima Verde (2015) retoma um dos principais 

pareceres que complementou a LDB de 1971, o Parecer nº853 de 12 de novembro de 1971, 

que descreve esse pensamento da época sobre o currículo: 

 

O Parecer nº 853/71 deteve-se em descrever detalhadamente a doutrina do 

currículo na lei, levando em consideração a forma de determinação dos 

conteúdos, realçando as diferenças, semelhanças e identidades que há entre 

núcleo comum e parte diversificada; aborda o currículo pleno a partir das 

noções de atividades, áreas de estudo e disciplinas; discute os conceitos de 

relacionamento, ordenação e sequência e a função de cada um na construção 

do currículo pleno; ao final aborda a questão educação geral e formação 

especial, pontos chaves da nova proposta de escolarização. (ZOTTI, 2004, 

p.12 apud VERDE, 2015, p.83) 

 

A Constituição Federal do Brasil de 1988, art. 210, prevê que serão fixados conteúdos 

mínimos para o Ensino Fundamental (EF), assegurando a formação básica comum e respeito 

aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.  

 Em 1996, em obediência à lei, foi aprovada a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN 9394/96), art. 26, que regulamentou uma base nacional comum 

para a Educação Básica. Divulgou-se uma lei alterando a LDBEN, Lei nº 12.796, de 2013, 

que afirma:  

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 

ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 

cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e dos educandos. 
 

 Em cumprimento à Lei, foram organizados documentos para os três diferentes níveis 

da Educação Básica: Educação Infantil (EI), Ensino Fundamental (EF) e Ensino Médio (EM). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26
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À Educação Infantil organizou-se um documento denominado Referencial Curricular 

para a Educação Infantil (RCNEI), cuja função visava contribuir com a “implementação de 

práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar as condições necessárias 

para o exercício da cidadania das crianças brasileiras” (BRASIL, 1998, p.13). Todos os seus 

objetivos, direta ou indiretamente contemplaram a questão da seguridade, da dignidade e do 

direito da criança, que contribuiria para a construção da sua identidade. No texto introdutório, 

o documento destacou a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, cujo fim 

desejado seria: o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade. 

A proposta prevista pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil foi 

uma organização por eixo curricular, o que viabilizaria a questão interdisciplinar, pois o 

trabalho deveria ser pensado a partir de projetos. Garantindo essa viabilização, o Ministério da 

Educação apresentou em seu documento a seguinte organização estrutural: a determinação de 

dois âmbitos ou campos de ação nomeados como Formação Pessoal e Social e Conhecimento 

de Mundo, formados pelos eixos temáticos: Identidade Humana e Autonomia, Movimento, 

Artes Visuais, Música, Linguagem oral e escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. Nesses 

componentes curriculares foram delineados os objetivos, classificados em gerais e 

específicos, cuja função seria assegurar a integralidade da proposta e garantir a aprendizagem 

em todas as faixas etárias.  Foram também delineados os conteúdos, classificados como 

conceituais, que desenvolvem os temas (conteúdos) de maneira espiralada e crescente na sua 

complexidade; procedimentais, que se referem à aplicabilidade dos conteúdos e 

procedimentos a serem adquiridos durante a escolarização e atitudinais, que estão estritamente 

ligados aos valores e atitudes. 

Em 1997 foram lançados dez Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), direcionados 

para 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, e, em 1998, foram lançados mais dez, focando o 

ensino das disciplinas nas séries de 6º ao 9º ano. O intento foi elaborar uma proposta de 

reorientação curricular, provocando “debates a respeito da função da escola e reflexões sobre 

o que, quando, como e para que ensinar e aprender” (BRASIL, 1998, p.9), envolvendo pais, 

governo e sociedade.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em seus documentos introdutórios, tanto do 

Fundamental I quanto do Fundamental II, anunciam que as diretrizes curriculares preveem 

uma educação democrática e participativa, tendo em vista essencialmente a construção de 

uma educação para a cidadania. Esses documentos quiseram provocar debates na sociedade 

sobre a função social da escola e reflexões acerca da aprendizagem e seu processo, 

envolvendo a comunidade. 
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Nesse enfoque, o tratamento didático dado a essa fase de ensino a partir desses 

materiais consistiu numa organização por área curricular e por ciclo de aprendizagem, visando 

“garantir coerência entre os pressupostos teóricos, os objetivos e os conteúdos, mediante sua 

operacionalização em orientações didáticas e critérios de avaliação” (BRASIL, 1998, p.41), 

ou seja, uma proposta curricular com enfoque por área ou disciplina curricular e tratamento 

específico de cada área. Nesse momento, as áreas que compuseram a organização curricular 

obrigatória do Ensino Fundamental foram: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências 

Naturais, História, Geografia, Língua Estrangeira, Ensino Religioso, Educação Física e Arte.  

A organicidade foi por quatro ciclos: 1º e 2º correspondentes ao Fundamental I e 3º e 

4º, ao Fundamental II. A partir deles, houve a organização dos componentes curriculares com 

os objetivos que se definiram “em termos de capacidades de ordem cognitiva, física, afetiva, 

de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tendo em vista uma formação ampla” 

(BRASIL, 1998, p.47), se classificaram em gerais e específicos e serviram de orientadores 

para trabalhar os conteúdos, responsáveis pela previsão da ação pedagógica escolar. Esses 

conteúdos também foram organizados em conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Quanto à questão da transversalidade, para os dois segmentos do Ensino Fundamental, 

houve propostas cujo objetivo foi discutir questões sociais como ética, meio ambiente, 

orientação sexual, saúde, trabalho, pluralidade cultural, consumo e outros, cujos assuntos 

foram denominados: temas transversais, pois sua proposta seria de um trabalho ao longo do 

processo educativo. 

Em 2000 foram lançados em quatro volumes os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCNEM). Esses últimos se propunham orientar professores e cumprir 

com a reforma do currículo dessa etapa de ensino. 

De acordo com o texto proposto na LDB 9394/96, Seção IV, art. 35 e 36, o Ensino 

Médio, sendo etapa final, trouxe como característica a seguridade ao aluno da consolidação e 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, além de aprimorá-lo 

como pessoa humana, dar-lhe condições de prosseguir com seus estudos, oferecer-lhe a 

garantia de preparação básica ao trabalho e cidadania e dar-lhe instrumentos que lhe 

permitiria continuar o processo de aprendizagem, por meio das habilidades e competências 

adquiridas, pois este cidadão é sujeito na produção do conhecimento e participante no mundo 

de trabalho. 
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A reforma curricular e a organização do Ensino Médio tomaram por base, para 

orientação de sua proposta, os quatro pilares da UNESCO17 (1994 apud BRASIL, 2000): 

aprender a conhecer, que afirma que o conhecimento é instrumento de resgate de dignidade ao 

humano; aprender a fazer, que favorece a aquisição de habilidades e novas aptidões para o 

desenvolvimento e crescimento da sociedade; aprender a viver que trata da questão da 

interação e convivência entre os seres, gestando projetos comuns; aprender a ser, que 

compromete a educação com o desenvolvimento total da pessoa. 

 
É no contexto da Educação Básica que a Lei nº 9.394/96 determina a 

construção dos currículos, no Ensino Fundamental e Médio, “com uma Base 

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

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela” (Art. 26) (BRASIL, 2000, p.16). 

 

Em consonância com a proposta do Ensino Fundamental, a formação dos alunos do 

Ensino Médio focou-se no desenvolvimento de habilidades e competências básicas, garantia 

da democratização. 

 

Os princípios axiológicos que devem inspirar o currículo foram propostos 

para atender o que a lei demanda quanto: 

 ao fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância 

recíproca; 

 à formação de valores; 

 ao aprimoramento como pessoa humana; 

 à formação ética; 

 ao exercício da cidadania (BRASIL, 2000, p.91-92). 

 

Em 2013, foi lançado pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de 

Educação, via Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI) o documento: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica: 

diversidade e inclusão (BRASIL, 2013). Este é composto pelas diretrizes voltadas a cada 

modalidade da Educação Especial. Abaixo, o Sumário do documento demonstrando a 

referência de cada uma das diretrizes, destinado às diferentes modalidades da Educação 

Especial. (Figura 10) (BRASIL, 2013): 

                                                           
17 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
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Figura 10: Sumário do Documento: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica: 

diversidade e inclusão. 

 

As Diretrizes apresentadas exercem a função de organicidade e garantia dos direitos de 

cada grupo referido. Ao todo, são dez diretrizes específicas, o que parece revelar o esforço 

dos órgãos responsáveis em buscar garantir os direitos dos grupos que representam uma 

parcela, por vezes, não muito expressiva numericamente falando, da sociedade educacional. 
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Portanto, percebe-se avanços importantes dados por essa Secretaria a fim de consolidar uma 

educação que atenda às necessidades dos diversos grupos existentes na Federação. 

 

Ao longo dos anos, nos Planos Nacionais de Educação e na própria Lei, por diversas 

vezes foi manifestada a necessidade de se ter uma base, pois se pensava na tentativa, mesmo 

que não completamente explícita, de manter o controle educacional por parte do Estado e 

garantir aprendizagens comuns.  

 

De acordo com a Linha do tempo exposta no endereço eletrônico do Ministério da 

Educação, em 2008 é lançado o “Programa Currículo em Movimento”. Em apresentação, 

esse programa afirma que “busca melhorar a qualidade da educação básica por meio do 

desenvolvimento do currículo da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio”. 

Seus objetivos específicos anunciados:  

 
 Identificar e analisar propostas pedagógicas e a organização curricular 

da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio implementadas nos 

sistemas estaduais e municipais; 

 Elaborar documento de proposições para atualização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da educação infantil, do ensino fundamental e ensino 

médio; 

 Elaborar documento orientador para a organização curricular e 

referências de conteúdo para assegurar a formação básica comum da 

educação básica no Brasil (Base nacional comum/Base curricular comum); 

 Promover o debate nacional sobre o currículo da educação básica 

através de espaços para a socialização de estudos, experiências e práticas 

curriculares que possam promover o fortalecimento da identidade nacional.18 

  

Os grupos responsáveis por organizar a estrutura do programa foram: Comitê Gestor 

do Programa (Equipe da Secretaria de Educação Básica (SEB) e consultores da área do 

currículo); Grupo de Trabalho (GT) no âmbito do MEC; Grupos de Trabalho da SEB 

(coordenações-gerais de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, membros do 

Conselho de Educação Básica (CEB) /Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

colaboradores); Comitê Nacional de Políticas da Educação Básica (CONPEB). 

Por causa do Programa Currículo em Movimento, no ano 2009 foi lançado um 

documento pelo Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica e Diretoria de 

Concepções e Orientações Curriculares da Educação Básica cujo título “Subsídios para 

                                                           
18 Endereço eletrônico: http://portal.mec.gov.br/programa-curriculo-em-movimento-sp-

1312968422/apresentacao Acesso aos 09/10/2016. 

http://portal.mec.gov.br/programa-curriculo-em-movimento-sp-1312968422/apresentacao
http://portal.mec.gov.br/programa-curriculo-em-movimento-sp-1312968422/apresentacao
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Diretrizes Curriculares Nacionais Específicas da Educação Básica”, foi organizado em duas 

partes: a primeira tratou, em linhas gerais, das políticas públicas e o processo de 

universalização do ensino básico e o que se pensou de currículo para a educação básica e, a 

segunda, anunciou as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, especificamente da 

Educação Infantil. 

Na primeira parte encontra-se o seguinte: 

 

Para uma escola cujo acesso precisa ser universalizado, que precisa se 

caracterizar pela qualidade das experiências oferecidas e dos resultados 

obtidos, e na qual a diversidade precisa ser aceita e respeitada, é necessário 

que se formulem diretrizes curriculares que considerem a tensão entre as 

necessidades locais e a ordem global em que nos inserimos. Trata-se, então, 

de oferecer uma base nacional comum, que contribua para a formulação de 

uma identidade nacional, suficientemente inclusiva e democrática, de modo 

a garantir o respeito aos direitos humanos para todos os grupos, bem como a 

abrigar as distintas identidades culturais (GIROUX, 1996 apud BRASIL, 

2009, p.13) 
 

A segunda parte do documento se preocupou em descrever a trajetória histórica e 

documental da Educação Infantil, reiterando-a como fase inicial da Educação Básica e 

concluiu apresentando as diretrizes curriculares da Educação Infantil. 

Embora esse documento tenha se proposto ser direcionado à Educação Básica, ele não 

apresentou o que se poderia vir a ser o currículo comum dessa fase de ensino e nem detalhou 

as demais fases (Ensino Fundamental e Médio) como fez com a Educação Infantil. O que se 

encontrou foram os Pareceres do Conselho Nacional de Educação sobre o programa. Pela 

informação na linha do tempo divulgada no portal eletrônico da Base, esse Programa só 

funcionou até 2010.  

De 28 de março a 01 de abril de 2010 aconteceu a Conferência Nacional da Educação 

(CONAE), resultando em um documento denominado: “Documento Final”, que teve uma 

Comissão Organizadora Nacional da CONAE, sob a coordenação geral de Francisco das 

Chagas Fernandes. Basicamente, essa Conferência contou com 3.889 participantes, advindos 

de diferentes representações. 

A CONAE foi um espaço de discussão sobre a educação brasileira; seu documento 

final, dentre outras funções anunciadas, se propôs contribuir especialmente para a construção 

de um novo Plano Nacional de Educação. Para isso, o documento se organizou por eixos 

sendo cada um deles:  
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 Eixo I – Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade: 

Organização e Regulação da Educação Nacional;  

 Eixo II – Qualidade da Educação, Gestão Democrática e Avaliação;  

 Eixo III – Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar;  

 Eixo IV – Formação e Valorização dos Trabalhadores em Educação;  

 Eixo V – Financiamento da Educação e Controle Nacional;  

 Eixo VI – Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade.  

 

É declarado tema central da CONAE a organização de um Sistema Nacional 

Articulado de Educação que seria o proposto na Constituinte, qual seja, um Sistema Nacional 

de Educação (SNE).  

 

Espera-se, portanto, que o Documento Final, resultante das deliberações da 

plenária final da CONAE, suscite um processo de mobilização e debate 

permanente nos diferentes segmentos educacionais e setores sociais 

brasileiros, e que possa contribuir efetivamente no balizamento das políticas 

educacionais, na perspectiva do Sistema Nacional de Educação, da efetiva 

consolidação de políticas de Estado no país e na elaboração do novo Plano 

Nacional de Educação 2011-2020. (MEC, 2010, p.15) 

 

No seu primeiro eixo há um anúncio relevante quando aponta que o Estado Brasileiro 

não construiu ainda uma organização que atingisse os “fins da educação”, nem um “regime de 

colaboração entre os sistemas de ensino – federal, estadual / distrital e municipal”, o que 

poderia viabilizar o que é o comum aos poderes públicos no que tange a educação: “a garantia 

de acesso à cultura, à educação e à ciência” (art.23, inciso V) (MEC, 2010, p.20). 

 Significa dizer que se acredita na construção do Sistema Nacional de Educação como 

um contribuinte determinante na materialização das políticas públicas. Ele é pensado para 

viabilizar o regime de colaboração entre os sistemas de ensino. O documento final da CONAE 

foi divulgado em 2014 com o título “Por uma política curricular para a educação básica: 

contribuição ao debate da base nacional comum a partir do direito à aprendizagem e ao 

desenvolvimento”. Este documento foi a construção de uma proposta sobre a possível 

elaboração da base comum nacional. Este documento considerado importante, bem elaborado, 

com 14 objetivos de aprendizagem denominados macro objetivos, citado por estudiosos como 

Fernando Penna (2016) e Elisabeth Macedo (2015), foi posto à margem durante a elaboração 

do documento “Base Nacional Comum Curricular” porque, supostamente, segundo Penna19, 

não fez parte dele os membros do Movimento Todos Pela Educação, uma das instituições que 

                                                           
19Endereço eletrônico:  https://www.youtube.com/watch?v=5GlMYGacmzE Acesso aos 15/11/2016. 

http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html%20%20Acesso%20aos%2005/10/2016
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tomou à frente a construção daquilo que hoje recebemos como BNCC em versões 

preliminares. 

 

 Em 2010 foram definidas as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica (DCNGEB) que trouxe como objetivo sistematizar o previsto na Constituição e nas 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), cuja tentativa foi organizar a Educação Básica 

e assegurar que ela fosse direito comum à nação, tendo como foco os sujeitos. Nela se anuncia 

em diretriz o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Além disso, elas se propuseram estimular 

a reflexão crítica e propositiva na elaboração do projeto político-pedagógico da escola de 

Educação Básica e orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais 

profissionais da Educação Básica, com o fim de organizar o sistema nacional de Ensino. 

 Tais diretrizes citam a criação de uma base nacional: 

 

Art.14 A base nacional comum na Educação Básica constitui-se de 

conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas 

políticas públicas e gerados nas instituições produtoras de conhecimento 

científico e tecnológico; no mundo do trabalho; no desenvolvimento das 

linguagens; nas atividades desportivas e corporais; na produção artística; nas 

formas diversas de exercício da cidadania; e nos movimentos sociais. 

 

§1º Integram a base nacional comum nacional: 

a) A Língua Portuguesa; 

b) A Matemática; 

c) O conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e 

política, especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da História e das 

Culturas Afro-Brasileira e Indígena, 

d) A Arte, em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a 

música; 

e) A Educação Física; 

f) O Ensino Religioso. 

 

§2º Tais componentes curriculares são organizados pelos sistemas educativo, 

em forma de áreas de conhecimento, disciplinas, eixos temáticos, 

preservando-se a especificidade dos diferentes campos do conhecimento, por 

meio dos quais se desenvolvem as habilidades indispensáveis ao exercício da 

cidadania, em ritmo compatível com as etapas do desenvolvimento integral 

do cidadão. 
 

§3º A base nacional comum e a parte diversificada não podem se constituir 

em dois blocos distintos, com disciplinas específicas para cada uma dessas 

partes, mas devem ser organicamente planejadas e geridas de tal modo que 

as tecnologias de informação e comunicação perpassem transversalmente a 

proposta curricular, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, 

imprimindo direção aos projetos político-pedagógicos. (BRASIL, 2013, 

p.67-68) 
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 Foram igualmente publicadas, nesse período, as diretrizes específicas por etapas de 

ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Anunciadas nas Diretrizes 

Gerais da Educação Básica, essas etapas se constituem do seguinte modo no sistema de ensino 

brasileiro: 

Art. 21 São etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do 

desenvolvimento educacional: 

I – a Educação Infantil, que compreende: a Creche, englobando as diferentes 

etapas do desenvolvimento de criança até 3 (três) anos e 11 (onze) meses; e a 

Pré-Escola, com duração de 2 (dois) anos; 

II – o Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) 

anos, é organizado e tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais e a 

dos 4 (quatro) anos finais; 

III – o Ensino Médio, com duração mínima de 3 (três) anos. (BRASIL, 

2013, p.69) 

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) foram 

revisadas e sua publicação datada aos 17 de dezembro de 2009. Seus princípios fundamentais 

foram mantidos como os estabelecidos nas diretrizes anteriores, por serem considerados ainda 

atuais. São eles:  

 princípios éticos, que valorizam a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade e o 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades, ensinando essas crianças pequenas a construírem uma visão de mundo 

e de si próprias;  

 princípios políticos, educando-os para a cidadania, no exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática;  

 princípios estéticos, que promove a valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais.  

 

A proposta pedagógica da Educação Infantil trouxe 

 

[...] como objetivo principal promover o desenvolvimento integral das 

crianças de zero a cinco anos de idade garantindo a cada uma delas o acesso 

a processos de construção de conhecimentos e a aprendizagem de diferentes 

linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao 

respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras 

crianças. Daí decorrem algumas condições para a organização curricular. 

(BRASIL, 2013, p.88) 

 

Aos 14 de dezembro de 2010 foram fixadas a Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental (DCNEF) de 9 (nove) anos. Os princípios adotados a essa etapa de 
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ensino foram os mesmos da Educação Infantil, avançando-se na capacidade de reflexão e 

desenvolvimento de cada um deles. O artigo 4, parágrafo único da Resolução, explicita que: 

 

As escolas que ministram esse ensino deverão trabalhar considerando essa 

etapa da educação como aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o 

acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis para o 

seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assim como os 

benefícios de uma formação comum, independentemente da grande 

diversidade da população escolar e das demandas sociais. (BRASIL, 2013, 

p.130) 

 

 O texto dessa Resolução (art. 10 e 11) cita que o currículo prevê uma base nacional 

comum e uma parte diversificada e que ambas integram um todo, embora sejam distintas. Os 

componentes curriculares obrigatórios são todos os citados na referência da base comum, 

anunciada anteriormente.  

 O Ensino Médio teve suas Diretrizes aprovadas aos 30 de janeiro de 2012, 

reconhecidas como Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM). A 

proposta de organização do currículo foi por áreas: I – Linguagens; II – Matemática; III – 

Ciências da Natureza; IV – Ciências Humanas, cada área com seus componentes curriculares 

específicos, conforme quadro20 abaixo: (Figura 11) 

 

Figura 11: Componentes Curriculares obrigatórios do Ensino Médio nas DCNEM - 2012. 

                                                           
20 Endereço eletrônico: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-

basica-nova-pdf&category_slug=abril-2014-pdf&Itemid=30192 Acesso aos 09/10/2016. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&category_slug=abril-2014-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&category_slug=abril-2014-pdf&Itemid=30192
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Tais componentes são previstos em forma de disciplina ou que se trabalhe de forma 

universal e integradora. Afirmam as Diretrizes: 

 

Art. 12 O Currículo do Ensino Médio deve: 

I – Garantir ações que promovam: 

a) A educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; 

b) O processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; 

c) A língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 

conhecimento e exercício da cidadania; 

II – Adotar metodologias de ensino e de avaliação de aprendizagem que 

estimulem a iniciativa dos estudantes; 

III – Organizar os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação de tal 

forma que ao final do Ensino Médio o estudante demonstre: 

a) Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna; 

b) Conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. (BRASIL, 

2013, p.197) 

 

Outro passo dado pelo Ministério da Educação foi a instituição do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), em 2012, pela Secretaria de Educação Básica, cuja 

proposta foi divulgada pelo MEC em documento intitulado Elementos Conceituais e 

Metodológicos para definição dos Direitos de Aprendizagem e do Desenvolvimento do Ciclo 

de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental21 e pelos Cadernos de Formação, 

contendo materiais e propostas pedagógicas22. 

O objetivo principal do PNAIC, de acordo com o portal eletrônico, é garantir que as 

crianças sejam alfabetizadas na idade certa e que a concepção de alfabetização que está 

subjacente na prática do alfabetizador seja compreendida por ele. O resultado esperado é o de 

que crianças aos oito anos de idade tenham compreensão do sistema de escrita. 

Para tanto,  

 

No Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, quatro princípios 

centrais serão considerados ao longo do desenvolvimento do trabalho 

pedagógico: 

1. o Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige um ensino sistemático 

e problematizador; 

2. o desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de textos 

ocorre durante todo o processo de escolarização, mas deve ser iniciado logo 

no início da Educação Básica, garantindo acesso precoce a gêneros 

                                                           
21 Endereço eletrônico: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/biblioteca/texto_referencia_consulta_publica_2013_c

ne.pdf Acesso aos 09/10/2016. 
22Endereço eletrônico: http://pacto.mec.gov.br/2012-09-19-19-09-11 Acesso aos 09/10/2016. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/biblioteca/texto_referencia_consulta_publica_2013_cne.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/biblioteca/texto_referencia_consulta_publica_2013_cne.pdf
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discursivos de circulação social e a situações de interação em que as crianças 

se reconheçam como protagonistas de suas próprias histórias; 

3. conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e devem ser 

apropriados pelas crianças, de modo que elas possam ouvir, falar, ler, 

escrever sobre temas diversos e agir na sociedade; 

4. a ludicidade e o cuidado com as crianças são condições básicas nos 

processos de ensino e de aprendizagem.23 

 

De acordo com o texto “Elementos Conceituais e Metodológicos para definição dos 

Direitos de Aprendizagem e do Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) 

do Ensino Fundamental”, o PNAIC foi pensado para atender a urgência de melhorar a 

educação, que não apresentou bons resultados em pesquisas censitárias, especialmente no que 

tange à alfabetização. 

 Aos 22 de novembro de 2013 foi instituído, por meio de uma portaria, o Pacto 

Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNFEM) que visava ações articuladas para a 

elevação do padrão de qualidade do Ensino Médio no Brasil em suas diferentes perspectivas. 

Duas ações foram previstas: o redesenho curricular do EM com foco na formação humana 

integral e a Formação Docente Continuada. 

Percebiam-se alguns desafios a serem considerados nessa etapa de ensino:  

 Universalização do atendimento dos 15 aos 17 anos – até 2016 (Emenda 

Constitucional 59/2009 e as decorrentes mudanças na LDB) e adequação 

idade ano escolar; 

 Ampliação da jornada para Ensino Médio Integral; 

 Redesenho curricular nacional; 

 Garantia da formação dos professores e demais profissionais da escola; 

 Carência de professores em disciplinas (Matemática, Física, Química e 

Inglês) e regiões específicas; 

 Ampliação e estímulo ao Ensino Médio Diurno; 

 Ampliação e adequação da rede física escolar; 

 Ampliação da oferta de educação profissional integrada e concomitante 

ao ensino médio; 

 Universalização do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.24 

A Regulamentação do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 aconteceu aos 

25 de junho de 2014, cuja Lei nº13.005 tem sido utilizada para justificar de modo incisivo a 

construção da Base Nacional Comum Curricular. No portal eletrônico denominado 

‘Observatório do PNE’ encontra-se a seguinte justificativa: 

 

                                                           
23Endereço eletrônico: http://pacto.mec.gov.br/o-pacto Acesso aos 09/10/2016. 
24 Endereço eletrônico: 

http://pactoensinomedio.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5 Acesso aos 

09/10/2016. 

http://pactoensinomedio.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5
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O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei ordinária com vigência de 

dez anos a partir de 26/06/2014, prevista no artigo 214 da Constituição 

Federal. Ele estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no 

campo da Educação. Municípios e unidades da federação devem ter seus 

planos de Educação aprovados em consonância com o PNE.25 

 

 O PNE é formado por 20 metas, todas referentes à seguridade e universalização da 

educação em suas diferentes etapas e modalidades. Algumas metas, com suas respectivas 

estratégias, foram utilizadas de maneira mais evidente para justificar a elaboração da BNCC. 

Estas estão descritas abaixo, inclusive com suas análises gráficas, como se pode acompanhar: 

 

Meta 1 - Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as 

crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em 

Creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o 

final da vigência deste PNE. Estratégia 1.9 - Estimular a articulação entre a 

pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais 

da Educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas 

pedagógicas capazes de incorporar os avanços de pesquisas ligadas aos 

processos de ensino e de aprendizagem e teorias educacionais no 

atendimento da população de 0 a 5 anos. 
 

26 

Figura 12: Porcentagens de análise da Meta 1. 

 

Meta 2 - Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a 

população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos 

concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência 

deste PNE. Estratégia 2.1 - O Ministério da Educação, em articulação e 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, deverá, até 

o final do 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, elaborar e encaminhar ao 

Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública nacional, 

proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para 

os(as) alunos(as) do ensino fundamental. Estratégia 2.2 - Pactuar entre 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância 

permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos 

                                                           
25Endereço eletrônico: http://www.observatoriodopne.org.br/pne/linha-do-tempo Acesso aos 09/10/2016. 
26 Endereço eletrônico: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil Acesso aos 

09/10/2016. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
http://www.observatoriodopne.org.br/pne/linha-do-tempo
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e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base 

nacional comum curricular do ensino fundamental. 
 

27 

Figura 13: Porcentagens de análise da Meta 2. 

 

Meta 3 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 

população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste 

PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%. Estratégia 

3.2 - O Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes 

federados e ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional, 

elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação - CNE, até o 2º 

(segundo) ano de vigência deste PNE, proposta de direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento para os(as) alunos(as) de ensino médio, a 

serem atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino, 

com vistas a garantir formação básica comum. Estratégia 3.3 - Pactuar entre 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância 

permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos 

e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base 

nacional comum curricular do ensino médio.  
 

28 

Figura 14: Porcentagens de análise da Meta 3. 

 

Meta 7 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 

atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB29: 

                                                           
27Endereço eletrônico: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/2-ensino-fundamental Acesso aos 

09/10/2016. 
28 Endereço eletrônico: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/3-ensino-medio Acesso aos 

09/10/2016. 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/2-ensino-fundamental
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/3-ensino-medio
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30 

Figura 15: Porcentagens de análise da Meta 7. 

 

É possível verificar que as três primeiras metas se referem à ideia de universalização. 

A tentativa de fazer que elas se tornassem concretas foram propostas nas estratégias. Estas, 

sim, se referem diretamente à construção de uma Base Nacional Comum Curricular; mas, 

conforme afirma MACEDO (2015, p.898), há “um indicativo das articulações que foram se 

fazendo durante o longo processo de convencimento sobre a necessidade de uma base comum 

nacional”. Não parece óbvio que universalizar seja igual a criar uma base, mas foi o 

convencimento criado na tentativa de garantir a universalização. (MACEDO, 2015) 

 Fazer uma análise dessas metas é um processo complexo que requereria um novo 

estudo, mas as estratégias conduzem o pensamento a possíveis manobras, conduzidas pelas 

instituições que compõem o Movimento Pela Base, conforme referências de ALVES (2014) e 

MACEDO (2015). 

                                                                                                                                                                          
29 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 
30 Endereço eletrônico: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/7-aprendizado-adequado-fluxo-

adequado Acesso aos 09/10/2016. 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/7-aprendizado-adequado-fluxo-adequado
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/7-aprendizado-adequado-fluxo-adequado
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Finalmente é possível chegar ao momento histórico atual, com a construção das duas 

versões preliminares do documento: Base Nacional Comum Curricular. A seguir, são 

citados31os principais fatos32 desde a informação na mídia da configuração da BNCC, retirados 

do endereço eletrônico oficial do Ministério da Educação: 

 

 11 de maio de 2015 – Ministro abre debate sobre base curricular com a área científica; 

 17 de junho de 2015 – Ministro defende base comum curricular como prioridade; 

 08 de julho de 2015 – Janine defende base nacional como eixo do sistema de ensino; 

 24 de julho de 2015 – MEC reúne representantes de secretarias estaduais para debater 

Base Nacional Comum; 

 30 de julho de 2015 – Portal Base Nacional Comum Curricular é lançado na internet; 

 15 de setembro de 2015 – Proposta da Base Nacional Comum (BCN) é apresentada 

para representantes das secretarias municipais e estaduais de educação e 

disponibilizada em endereço eletrônico; 

 25 de novembro de 2015 – Base Nacional é tema de exposição do ministro na 

Comissão de Educação da Câmara; 

 02 de dezembro de 2015 – Base Nacional já recebeu mais de 6 milhões de 

contribuições; 

 04 de dezembro de 2015 – Base Comum é apresentada à comunidade acadêmica da 

UnB; 

 15 de dezembro de 2015 – MEC começa a avaliar sugestões apresentadas pela 

sociedade; 

 25 de janeiro de 2016 – Equipe da Universidade de Brasília apresenta dados 

preliminares da consulta pública; 

 17 de fevereiro de 2016 – Pareceres e contribuições apresentadas na primeira fase da 

consulta estão disponíveis; 

 04 de março de 2016 – CONSED entrega documentos com posicionamentos sobre a 

Base e proposta para o Ensino Médio; 

 15 de março de 2016 – Encerramento da Consulta Pública sobre a Base Nacional 

Comum; 

                                                           
31As reportagens na íntegra, retiradas do endereço eletrônico oficial da BNCC estão nos Documentos 

Anexos desse trabalho. 
32Embora as notícias sejam inúmeras, o critério de seleção para escolha foi retirar as que, de maneira 

efetiva, marcaram de modo decisório o tempo do documento. As demais notícias que se referem às 

discussões, incentivos e apresentações foram verificadas, porém, não pontuadas nesse trabalho. 
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 03 de maio de 2016 – Segunda versão da Base Nacional Comum é entregue ao CNE 

para avaliação final; 

 23 de junho de 2016 – Início dos Seminários de discussão da 2ª versão preliminar da 

BNCC; 

 10 de agosto de 2016 – Finalização dos Seminários de discussão da 2ª versão 

preliminar da BNCC; 

 14 de setembro de 2016 – MEC recebe posicionamento sobre a segunda versão da 

BNCC; 

 

Tantas notícias encontradas no endereço eletrônico oficial servem para verificar quais 

ações estão sendo realizadas e quais pessoas têm sido mobilizadas para a execução da 

construção dessa proposta. Mas é curioso notar que as discussões sempre recaem sobre o 

documento lançado. Não se encontram, nesses dados, discussões sobre como pensar a base e 

outras que parecem antecedentes à construção de objetivos de aprendizagens em áreas 

curriculares, que seriam, por exemplo, o modelo de currículo que se pretende. Há uma 

pressuposição implícita de que a estrutura e as concepções de fundo sobre se ter uma base e 

suas perspectivas já foram predefinidas. O que resta, portanto, são apenas as definições de 

objetivos de aprendizagem nos componentes curriculares e problemas de clareza daquilo que 

já foi proposto.  
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2 A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR NO SISTEMA DE ENSINO 

BRASILEIRO  

 

 

A Educação Brasileira vive momentos de mudanças constantes e, dessa vez, a 

proposta oferecida pelo Estado foi a construção de uma base comum curricular, que alinhasse 

o ensino e garantisse o direito das aprendizagens do que se considera básico a todos os 

brasileiros estudantes, minimizando as desigualdades de oportunidades, pautada num sistema 

de ensino centralizado, a saber, a publicação de um currículo que atendesse o interesse da 

formação de uma unidade solidária, cujas normas e valores são comuns, dados “por 

intermédio de um programa de conhecimentos básicos obrigatórios para todos os cidadãos 

que devem ter, nessa concepção, igualdade de direitos”. (CHIZZOTTI e PONCE, 2012, p.28) 

Nesta proposta, caberia ao Estado, de acordo com CHIZZOTTI e PONCE, “veicular 

uma moral de vida coletiva, difundir um conjunto de saberes, linguagens e práticas cuja 

aquisição depende da escola, e propor uma referência comum para todos como meio 

indispensável para participar da vida social e assumir um posto de trabalho”. (2012, p.28) 

Mas a incoerência parece revelar-se quando se reconhece o movimento de 

terceirização dessa produção e, inclusive, controle desse sistema, pensamento que aproxima o 

país a um sistema de ensino de mercado, pautado essencialmente numa prática de privatização 

não só do serviço, mas do seu acompanhamento e avaliação. 

Atingiu-se essa compreensão ao observar na trajetória do movimento pela construção 

da base, o apoio e participação de movimentos e grupos institucionais de origem nacional ou 

internacional, na intervenção com caráter decisório sobre questões que se referem às políticas 

públicas e na participação da construção de concepção, elaboração e institucionalização do 

texto que compôs o documento: Base Nacional Comum Curricular. 

Segundo Lima Verde (2015), as discussões de organização curricular ganham espaço e 

legitimação a partir das Diretrizes Curriculares, como o caso de abordagens interdisciplinares 

e transdisciplinares. Ele defende a possibilidade de relações de “hegemonias subjacentes aos 

processos decisórios das atuais políticas públicas em relação ao debate atual sobre a Base 

Nacional Comum”. (VERDE, 2015, p.80) 

De acordo com a LDB 9394/96, é papel da União “estabelecer [...] competências e 

diretrizes [...] que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de forma a assegurar 

formação básica comum” (BRASIL, 1996, art.9, inciso IV apud VERDE, 2015, p.80). Essa 

determinação se assegura apresentando uma espécie de estrutura curricular nos art. 26 e 27 da 
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mesma lei. “Não é claro, porém, a que instância cabe a eleição dos conteúdos curriculares a 

partir das diretrizes propostas pela União através da LBD”. (VERDE, 2015, p.81) De acordo 

com Lima Verde (2015), quem, de fato, vai explicitar a necessidade de se “estabelecer a partir 

do Ministério da Educação “em articulação” com as demais instâncias, direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento” (VERDE, 2015, p.83) será a lei 13.005/2014 que aprova o 

Plano Nacional de Educação 2014-2024. 

A pesquisadora Nilda Alves apresenta (2014, p.1470) a origem do pensamento da 

construção de uma Base Comum Nacional (BCN) no Brasil advinda como uma metodologia 

para a Formação de Professores em 1983, pelo órgão reconhecido hoje como Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), naquela época 

reconhecida como Comissão Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação de 

Educadores (CONARCFE). A proposta do MEC seria a criação de currículo de formação 

docente, mas o movimento enveredou-se para a criação de propostas locais (institucionais). 

As propostas locais deveriam ser discutidas na tentativa de articular uma Base Nacional 

Comum. Resumidamente, entendia-se que a proposta da BCN estaria sendo construída por 

vivências locais e “debatidas em reuniões nacionais, sem modelo exterior determinante”. 

(ALVES, 2014, p.1471) 

A LDB 9394/96, segundo Alves (2014), atravessou a discussão que vinha sendo feita e 

cunhou a expressão Base Comum Nacional como uma indicação necessária ao Ensino Básico 

(art.26) e manteve-a ao se referir à formação de professores (art.64), sem dar quaisquer 

explicações a respeito do que estaria sendo proposto. Surgiram, logo em seguida, os 

Parâmetros Curriculares e um sistema avaliativo “é posto em andamento, com a supervisão 

inicial do INEP, coordenado neste período por Maria Helena Guimarães Castro”. (ALVES, 

2014, p.1472-3) 

Parece que desde há um tempo na educação, 

 

[...] uma das questões centrais à discussão é relacionada à definição de Base 

Nacional Comum. Umas das possíveis interpretações a partir de uma 

legislação difusa é que a Base Nacional Comum é uma matriz comum aos 

currículos de todos os sistemas de ensino, construída a partir das diretrizes 

colocadas pela própria LDB, como também pelo conjunto de pareceres e 

resoluções pertinentes às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica, organizados e publicados em um documento único em 2013. 

(VERDE, 2015, p.82) 

 

Nesse momento histórico em que se reconhece a construção de um documento 

denominado Base Nacional Comum Curricular (BNCC), considera-se fundamental uma 
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análise sobre sua organicidade e proposta apresentada, uma vez que tais rumos preveem 

mudança significativa no Sistema de Ensino Brasileiro. 

 

 

2.1 Concepção e justificativa do MEC para a criação da BNCC 

 

 

Observa-se em uma análise do material disponibilizado pelo Ministério da Educação 

extraído no portal eletrônico, que a Base se apresenta como uma proposta de currículo que 

descreve os objetivos de aprendizagem, que são os saberes previstos à aprendizagem do 

estudante em qualquer parte do território brasileiro; ela justifica-se na expectativa de 

minimização da desigualdade de oportunidades. Sua construção tem seguido alguns passos de 

acordo com informações anunciadas nessa pesquisa. Seu fim, nesse momento, seria 

estabelecer os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das diversas áreas do 

conhecimento, propiciando a reforma das propostas curriculares e conduzindo um repensar, a 

partir dela, a política de avaliação do país. 

Na primeira seção deste trabalho há um percurso de como o Ministério da Educação 

justifica a necessidade da elaboração de um currículo comum ao longo da história da 

educação.  

No endereço eletrônico oficial da Base Nacional Comum Curricular, encontra-se uma 

série de informações que justificam a construção dessa BNCC. Dentre elas, há uma 

preocupação de se explicar o que é, o porquê, e o para quê da existência de uma Base no 

Sistema de Ensino Brasileiro.  

A fonte citada responde ao questionamento: “o que é? ”Informando que a Base 

Comum Curricular (BNC), esclarece os conhecimentos essenciais que são de direito dos 

estudantes brasileiros na trajetória da Educação Básica, ano a ano. Diz que servirá de 

instrumento de gestão pedagógica aos sistemas educacionais, escolas e professores e permitirá 

às famílias acompanharem de perto a vida escolar de seus filhos; que será ferramenta para 

orientação da construção do currículo das escolas públicas e particulares no Brasil. Com ela, 

se esclarecerá os elementos fundamentais a serem ensinados nas Áreas de Conhecimento: na 

Matemática, nas Linguagens e nas Ciências da Natureza e Humanas. Essa Base é parte do 

currículo e orienta a formulação das escolas, permitindo sua articulação; porém, os 

professores continuarão escolhendo os melhores caminhos para ensinar, além de acrescerem 

outros elementos (Parte Diversificada), a ser somada no processo de aprendizagem e 
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desenvolvimento dos alunos, considerando o respeito à diversidade, às particularidades e os 

contextos. O documento é considerado uma conquista social e sua construção é fundamental 

para encontrar entendimento no processo de desenvolvimento dos estudantes brasileiros da 

Educação Básica. Entender seu significado e participar é direito e dever de todos.33 

Há informações relevantes na explicação dada acima: justifica-se a criação desse 

documento pela intencionalidade do governo de criar, ao longo dos anos, uma referência, uma 

base que garanta os direitos de aprendizagem dos cidadãos brasileiros, estudantes na educação 

básica. Percebe-se que se quer oferecer ferramentas de orientação para que as escolas 

construam seus currículos, permitindo a aquisição dos conhecimentos básicos necessários 

para garantia dos direitos e deveres de todos. Destaca-se que, por essa informação, não parece 

que todos deverão seguir exatamente as propostas ofertadas, mas utilizá-las como subsídio 

para a elaboração dos seus currículos. 

Mas, curiosamente, ao verificar o texto explicativo acima sobre o que é base, percebe-

se uma justificativa, mas não há clareza daquilo a que ele se propõe. Segundo MACEDO 

(2016), apresentar uma proposta federativa de Base Nacional não significa garantir que sua 

proposição seja atingida: equidade por intermédio do acesso aos conhecimentos considerados 

essenciais para a concretização do projeto de vida. A autora destaca, utilizando como exemplo 

a Educação da Austrália, que a ACARA ao tratar do currículo, não oportuniza, no sistema de 

participação, a discussão sobre a necessidade de um currículo comum, mas adentra 

diretamente na discussão sobre forma e conteúdo. Além disso, se percebe, num comparativo a 

esse Sistema, uma retórica sobre a construção de uma base nacional. (MACEDO, 2016) 

O portal eletrônico da BNCC também justifica, dentre outros aspectos34, o porquê e 

para que se ter uma base. Abaixo, as informações conforme anunciadas em endereço 

eletrônico: 

 

Por que uma BNC? 

A necessidade de criação de uma Base Nacional Comum aparece na nossa 

Constituição Federal, de 1988, no Art. 210. Anos depois, ela também é 

prescrita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), em 

seu artigo 26. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) é que a Base é efetivamente 

detalhada. E é a partir das Dons que todo o processo atual de construção da 

BNC se inspira e se organiza. Mais recentemente a necessidade da BNC foi 

evidenciada ainda em outros documentos significativos para a Educação, 

frutos de discussões de todos os setores da sociedade. Ela está indicada 

                                                           
33Endereço eletrônico: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/o-que Acesso aos 22/07/2016. 
34Considerou-se relevante trazer as informações na íntegra, como aparecem no portal eletrônico, uma vez 

que as críticas que são feitas ao documento se usam daquilo que tem sido oferecido por meio desse portal 

de comunicação oficial do Ministério da Educação. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/o-que
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nas Conferências Nacionais de Educação e também no Plano Nacional de 

Educação (PNE). O PNE estabelece, em diversas estratégias, a construção de 

uma proposta de Direitos e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, 

coordenada pelo MEC, e que deve ser encaminhada, até junho de 2016, para 

o Conselho Nacional de Educação (CNE). 

O atendimento a essas determinações legais – Constituição, LDBEN, DCNs, 

CONAE e PNE - terá como efeito a produção de uma referência de currículo 

que articule os esforços existentes nos estados, no Distrito Federal e em 

muitos municípios na produção de seus documentos curriculares.35 

 

 

Para que serve a BNC? 

Já é possível calcular alguns dos muitos reflexos que BNC deve promover 

quando chegar às escolas, aos estudantes, à sociedade. 

Quando os principais objetivos de aprendizagem e desenvolvimento forem 

estabelecidos nas Áreas de Conhecimento, nas etapas e nos segmentos da 

Educação Básica, espera-se que a BNC se torne um instrumento de gestão 

que oferece subsídios para a formulação e a reformulação das propostas 

curriculares dos sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, em diálogo com as diferenças presentes na escola e com as 

especificidades que caracterizam o contexto educacional brasileiro. 

Além disso, espera-se que a Base seja um dispositivo para (re) orientar as 

políticas de Avaliação da Educação Básica; (re) pensar e atualizar os 

processos de produção de materiais didáticos e, também, colabore na 

discussão da política de formação inicial e continuada de professores.36 

 

É evidente a tentativa de um resgate histórico para justificar a elaboração da base. 

Acompanhando a leitura histórica feita na linha do tempo no endereço eletrônico oficial da 

BNCC, encontra-se a citação de documentos apontando essa necessidade. Há uma afirmação 

que parece não corresponder à realidade, mas muito mais a um forçoso processo de 

convencimento já anunciado anteriormente por Macedo (2015), de que a Base já estaria sendo 

prevista na Constituição Federal. De acordo com art. 210 da CF, já referido nesta pesquisa, o 

que se prevê, na verdade, é a fixação de conteúdos mínimos.  

Dentre tantos outros pontos a se destacar, há um detalhe importante presente nas 

últimas linhas da citação acima, que é a leitura da base como dispositivo para reorientação das 

avaliações censitárias, instrumento útil, de certa forma, para atualização dos livros didáticos e 

apoio para a política de formação de professores. Um dos riscos prementes dessa valorização 

ou não é que os resultados do trabalho ficam intrinsecamente ligados à qualificação da figura 

do professor. Para LIBÂNEO (2012), “a ênfase sobre as questões da qualidade do ensino 

revela, contraditoriamente, certo desprezo pelas questões políticas e sociais que condicionam 

                                                           
35Endereço eletrônico: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/por-que Acesso aos 22/07/2016. 
36 Endereço eletrônico: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/para-que Acesso aos 

22/07/2016. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/por-que
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/para-que
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o sucesso do aluno e a obtenção da cidadania, bem como responsabiliza o professor pelo 

fracasso escolar”. (2012, p.148) 

 

Conforme BRIANT (2012) apud MACEDO (2016), na Austrália “há preocupação em 

relação ao efeito da padronização curricular sobre a agência do professor e sobre seu papel 

ativo como mediador (descontextualizado) das políticas”. Para o autor, uma base nacional 

significa padronização curricular, o que denota um risco sobre o protagonismo do professor 

no Sistema de Ensino. Assim como na análise da questão anterior, a resposta dada sobre o 

porquê de uma base se responde numa retórica, mas, como já referido anteriormente nessa 

pesquisa, a visão de uma base na estrutura que hoje tem se apresentado não corresponde ao 

que se pensou da sua necessidade em outros momentos dessa mesma discussão, portanto, o 

que se percebe não é claramente um processo de construção, mas muito mais de legitimação. 

(VERDE, 2015) 

O portal eletrônico oficial do Ministério da Educação apresenta a metodologia da 

construção da base, respondendo ao questionamento: “como construir uma base”? A 

apresentação textual se inicia destacando que construir uma Base Nacional Comum se faz 

com a participação da sociedade brasileira e que seus atores são muitos. Sua concretude, 

afirma, se dará fundamentalmente se “experimentar e (re) pensar mecanismos que facilitem a 

coleta e a análise de todas essas manifestações, especialmente as que são aguardadas a partir 

da proposta preliminar de Base que em breve será apresentada e posta em discussão”. 

Anuncia que o Portal servirá de amplitude para a comunicação, análises e sugestões dos 

documentos que ali forem disponibilizados. Diz ainda que o texto preliminar da BNC usa 

como parâmetro as DCNGEB, as demais diretrizes, “os documentos curriculares dos estados e 

municípios e os conhecimentos produzidos pelas áreas de conhecimento da educação básica”. 

Para tanto, têm sido promovidas pela Secretaria de Educação Básica, reuniões com diversos 

segmentos e grupos da sociedade, no intuito de informá-los das ações e mobilizá-los à 

proposta. Conclui com a afirmação de que o portal é um dos métodos de construção da Base 

Nacional Comum. 37 

Durante o anúncio preparatório do Ministério da Educação, via Secretaria de Educação 

Básica, alguns documentos foram elaborados como preparação para a construção (ou 

divulgação e reduzida participação, pois a construção viria a ser apenas sobre forma e 

conteúdo) do documento BNCC, 1ª versão. Um desses documentos foi a “Proposta da 

                                                           
37Endereço eletrônico: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/como. Acesso aos 22/07/2016. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/como
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Secretaria de Educação Básica, com contribuições da Secretaria da Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão, para a construção do documento da Base Nacional 

Comum Curricular: orientações quanto à forma e abrangência”, da Secretaria de Educação 

Básica (MEC), datado de 15 de junho de 2015. 

O teor do texto se volta a orientações de como lidar com as questões da Educação 

Especial. Sua estrutura foi organizada em: Introdução; 1. Objetivos da Base Nacional Comum 

Curricular; 2. As Diretrizes Curriculares Nacionais; 3. Formato para o Documento da Base 

Nacional Comum Curricular. Embora esse texto tenha sido escrito como subsídio para a 

construção do documento (BNCC), parte dele consta na segunda versão preliminar da Base 

Nacional Comum Curricular. A seguir, uma síntese desse texto38. 

O texto, de início, afirma que há um desafio posto à sociedade pela 

contemporaneidade: superar formas de exclusão e discriminação, considerando os diversos 

aspectos do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento. Desse modo, há necessidade de se 

repensar uma escola que responda às singularidades dos sujeitos individuais e coletivos, uma 

vez que a Constituição Federal de 1988 (art. 6 e 205) assegura a Educação como Direito 

Social e Direito de Todos, garantindo a formação para: o exercício da cidadania, ao longo da 

vida, que contemple o reconhecimento e valorização da diversidade humana e a perspectiva 

inclusiva. Diz ainda que o que compõe uma Educação Básica são as etapas da Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas modalidades de Educação de Jovens e 

Adultos, Educação Especial, Educação Escolar Quilombola, Educação do Campo, Educação 

Escolar Indígena e Educação Profissional Técnica. 

Segundo o documento, espera-se com a BNC, que o direito à aprendizagem e ao 

desenvolvimento humano sejam fundamentos centrais na proposta da construção dos 

currículos e das propostas pedagógicas das escolas. Ao que diz respeito à formação do 

educando, o documento apontou a necessidade de uma Formação Integral. Para a Formação 

do educador, há o desejo de que este se abrigue a partir de uma Formação: Humana, 

Científica e Cultural. 

O documento resgata que, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Básica, a Base Nacional Comum 

 

Constitui-se de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, 

expressos nas políticas públicas e gerados nas instituições produtoras do 

conhecimento científico e tecnológico; no mundo do trabalho; no 

desenvolvimento das linguagens; nas atividades desportivas e corporais; na 

                                                           
38Foram mantidas as conjugações verbais em muitos momentos para salientar que a proposta desse texto 

seria um norteador da construção. 
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produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania; nos 

movimentos sociais. (BRASIL, 2013 apud BRASIL, 2015, p.2) 

 

Anuncia que há um tempo para o envio dessa Proposta de Direitos e Objetivos da 

Aprendizagem e Desenvolvimento dos educandos do Ensino Fundamental e Médio, precedida 

de consulta pública e garante que a construção da BNC se efetiva priorizando o diálogo com 

educandos, professores e gestores e demais profissionais da Educação, além de universidades, 

associações acadêmicas e científicas e movimentos sociais. 

 O principal objetivo da Base Nacional Comum Curricular, segundo esse documento, é 

contribuir para que o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento humano seja assegurado a 

todos, garantindo-lhes a aprendizagem para a escola e para a vida. Portanto, a expectativa é de 

que a construção da BNC se constitua em um instrumento de gestão que ofereça subsídios 

para a Formulação e Reformulação das propostas curriculares, considerando as diferenças e 

especificidades que caracterizam o contexto educacional brasileiro. O texto já adianta que na 

Base Nacional Comum Curricular o conhecimento está proposto como Componente 

Curricular que, por sua vez, se articula em áreas do conhecimento; os conhecimentos são 

produzidos nos componentes curriculares; as áreas de conhecimento expressam princípios que 

são comuns a alguns componentes curriculares, favorecendo comunicação entre saberes e 

preservando os componentes. 

Sobre a Educação Especial, o texto caracteriza-a como uma área de conhecimento que 

perpassa, de forma complementar, as demais áreas do conhecimento, “articulando-se a cada 

etapa da educação e da básica, em suas diferentes modalidades” (BRASIL, 2015, p.4), 

atendendo a necessidade dos estudantes com deficiência. 

 De acordo com o texto, interculturalidade, sustentabilidade socioambiental, causas 

históricas, políticas, econômicas e sociais das diferentes formas de discriminação e exclusão 

serão temáticas contempladas na BNC. A orientação prevista pela legislação e pelas diretrizes 

instituídas pelo Conselho Nacional de Educação preveem as seguintes orientações, no que 

corresponde às modalidades: 

 Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

 Educação Especial na Perspectiva Inclusiva; 

 Educação do Campo; 

 Educação Escolar Indígena; 

 Educação Escolar Quilombo; 

 Educação para as Relações Étnico-Raciais; 
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 Educação Ambiental; 

 Educação em Direitos Humanas; 

Cada uma das modalidades de Educação apontadas acima, de acordo com o 

documento, é caracterizada pelas suas especificidades e público-alvo, de acordo com os 

contextos instaurados. 

 Umas das justificativas que o documento apresenta para a construção da Base 

Nacional Comum é que os conhecimentos produzidos em campos diversificados do saber 

constituem um patrimônio cultural comum em contextos sociais, culturais e econômicos 

diversos e a sua apropriação amplia os horizontes dos educandos. Apresenta como sujeitos da 

educação os “bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, pertencentes a 

coletividade, em toda sua diversidade” (BRASIL, 2015, p.7), com suas especificidades, 

características e vivências socioculturais que deverão ser referência ao documento da BNC. 

 O documento ratifica que os conhecimentos científicos, transformados em 

conhecimentos escolares têm um caráter histórico e social, sendo necessária, portanto, uma 

reflexão, adequação e criação de formas de apresentação aos educandos, além de uma 

percepção crítica sobre processos de construção desses conhecimentos, considerando suas 

especificidades. Esses conhecimentos escolares com seus objetivos de aprendizagem são 

apresentados nas áreas de conhecimento, a partir dos componentes curriculares próprios a 

cada etapa da escolarização.  

Sobre os objetivos de aprendizagem, na Educação Infantil, eles são apresentados nas 

áreas pela brincadeira, eixo articulador. Na Educação Indígena o eixo articulador é a 

territorialidade, a gestão socioambiental, a valorização e ampliação das línguas maternas, a 

recuperação das memórias históricas e a afirmação das identidades étnicas; na Educação do 

Campo, a terra e a sustentabilidade; na Educação Escolar Quilombola, a territorialidade e 

ancestralidade e na Educação de Jovens e Adultos, o trabalho e a cultura. A Educação 

Especial perpassa as áreas do conhecimento assegurando as modalidades e etapas, ofertando o 

atendimento educacional especializado complementar à escolarização. Objetiva-se, desse 

modo, que esse educando se aproprie de recursos e estratégias para acessibilidade a todas as 

dimensões da aprendizagem e desenvolvimento enquanto pessoa humana. A Educação 

Ambiental e a Educação em Direitos Humanos integram os componentes curriculares, 

articulando-se nas etapas e modalidades da Educação Básica, integrando o projeto pedagógico 

da escola. Eles podem ocorrer na transversalidade, mediante tratamento interdisciplinar. 
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 Ele anuncia que a estrutura proposta para o documento da Base, no que se refere às 

áreas de conhecimentos e componentes curriculares, será: (Figura 16 – Estrutura proposta 

para BNC no que se refere às áreas de conhecimento e componentes curriculares): 

 

 

Figura 16: Estrutura proposta para BNC no que se refere às áreas de conhecimento e componentes curriculares. 

 

Afirma-se que as referências para construção do texto que apresenta as áreas de 

conhecimento são: legislação, diretrizes curriculares e demais documentos oficiais 

mencionados. A segunda parte é composta pela apresentação dos componentes curriculares 

obrigatórios a cada etapa. Esses componentes apresentam progressão ao longo da 

escolarização. Esse tema progressão é desafiador nas transições do ensino, pois implica novas 

relações e nova mediação do estudante com o conhecimento. 

Para os autores do documento, as unidades de conhecimento são um recurso para 

agrupar os conhecimentos com o objeto de trabalho em cada etapa de escolarização, 

considerando como critérios relevantes uma educação de qualidade, de acordo com o art. 23 

da Lei 9394/96. Elas podem ser expressas como eixos organizadores, que podem ou não ser 

comuns aos componentes curriculares de uma mesma área. Cada escola tem a possibilidade 

de fazer as adequações em função das necessidades conforme lhe aprouver. Os currículos 

estaduais e municipais são importantes, desse modo, ao tratamento que deve ser dado em cada 

contexto, sem, contudo, descartar os documentos oficiais, importantes para tal definição. 
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A Base Nacional Comum indica os objetivos gerais de cada área para contribuir na sua 

organicidade e na perspectiva da sua progressão. Esses objetivos de aprendizagem, última 

parte da estrutura do documento BNC, são expressão do que se pretende alcançar com aquele 

determinado conhecimento, como objeto de abordagem sistemática pela escola, garantindo 

condições aos direitos de aprendizagem do educando. A indicação dos objetivos não deve 

sobrepor o tempo previsto para não comprometer a parte diversificada do currículo. A 

estrutura proposta para os enunciados desses objetivos são: verbo, conhecimento esperado, 

nível de complexidade e/ou contexto, considerando as diferenciações qualitativas adquiridas 

ao longo do processo de escolarização. 

Sobre a LDBEN e as Diretrizes, ambas orientam que os currículos devem ter uma 

parte diversificada que enriquece e complementa a BNC. A parte diversificada visa atender à 

necessidade de contextualização regional e local, perpassando todas as fases; ela deve estar 

articulada à BNC, garantindo a integração das áreas, sem criar fragmentos ou dissociações. A 

Base Nacional Comum, portanto, nesse texto, é considerada parte do currículo, e não o 

currículo em si.  

O texto conclui ratificando que no cotidiano da escola e salas de aula, os sujeitos da 

educação recriam, incorporam, reconstroem, produzem conhecimentos e saberes que, em sua 

vitalidade e historicidade, fazem produzir o currículo. 

 Essa síntese, apresentada em linhas gerais, desperta o leitor a pensar que no momento 

em que foi produzida, dizendo-se ser um princípio norteador, parece, pelo tempo, ter sido 

produzido após a elaboração da BNCC. Toda a estrutura da 1ª versão, apresentada cinco 

meses depois, está detalhadamente descrita nesse texto. Soa, mais uma vez, um indício de 

legitimação. 

 Outros dois documentos que foram elaborados em caráter de orientação preliminar à 

construção do documento da BNCC – 1ª versão: 

 Princípios Orientadores da definição de objetivos de aprendizagem das áreas de 

conhecimento; 

 Documento Preliminar à Base Nacional Comum Curricular – Princípios, Formas 

de Organização e Conteúdo. 

Os dois textos compuseram a parte introdutória do documento Base Nacional Comum 

Curricular, na primeira versão. Eles foram sintetizados e encontram-se no tópico “2.2.1 

Textos da parte introdutória da 1ª versão”. 

 

 



87 
 

2.2 Documento BNCC na 1ª versão preliminar 

 

 

A primeira versão do documento Base Nacional Comum Curricular contém trezentas e 

duas páginas, organizada em diversas partes, conforme apresentação do Sumário.
39Numa 

breve apresentação do documento, contempla-se: 

 Apresentação inicial introdutória composta por uma carta do Ministro da Educação 

em exercício: Renato Janine Ribeiro;  

 Sumário;  

 Textos: Princípios Orientadores da Base Nacional Comum Curricular; A Educação 

Especial na Perspectiva Inclusiva e a Base Nacional Comum Curricular; 

Documento Preliminar à Base Nacional Comum Curricular – Princípios, Formas 

de Organização e Conteúdo; 

 Proposta da Educação Infantil (Texto: A Educação Infantil na Base Nacional 

Comum Curricular);  

 Quatro áreas voltadas ao Ensino Fundamental e Ensino Médio (parte mais densa 

do documento): Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas, subdivididas por Componentes Curriculares: estes, por sua vez, 

organizam seus respectivos eixos e apresentam os objetivos de aprendizagem 

separados por eixos e por ano letivo; 

 

A primeira versão preliminar da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como 

anunciado nessa pesquisa, foi disponibilizada ao público aos 16 de setembro de 2015 por 

meio do portal eletrônico do Ministério da Educação, intitulado BNCC. Para a construção 

desse documento, foi oficialmente elencado um Comitê de Assessores e uma comissão de 116 

especialistas.40 

A Educação Infantil foi apresentada em um texto: “A Educação Infantil na Base 

Nacional Comum Curricular”, que registrou as informações descritas a seguir: sua proposta 

revelou que a construção do conhecimento nessa idade “efetiva-se em diferentes práticas 

cotidianas nas quais interagem com parceiros adultos e companheiros de idade”. (BRASIL, 

2015, p.18)  Nesse processo, dois pontos se mostram importantes: a relação I. das crianças 

                                                           
39 O Sumário do documento: BNCC – 1ª versão encontra-se como anexo nesta dissertação. 
40Conforme anunciado, os textos que compõem a parte introdutória do documento foram sintetizados e 

encontram-se em tópico separado; por isso, dá-se um salto direto à Educação Infantil. 
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com o mundo e os recursos que utilizam para isso e II. O “reconhecimento do conjunto dos 

discursos [...] que conforma um contexto” (BRASIL, 2015, p.18) de vida da criança. Significa 

dizer que é necessário um trabalho pedagógico com foco na diversidade. Devido a essa 

necessidade de um currículo aberto que viabilize a exploração das crianças ao mundo social e 

físico, apropriando-se de diferentes linguagens e tecnologias, o seu currículo “acontece na 

articulação dos saberes e das experiências das crianças com o conjunto de conhecimentos já 

sistematizados pela humanidade, ou seja, os patrimônios cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico. (DCNEI, art.3º apud BRASIL, 2015, p.19) Tais considerações foram 

apontadas como fundamentos para os três princípios que regem seu projeto pedagógico: 

éticos; políticos e estéticos. (BRASIL, 2015, p.19) Estes, por sua vez, são os princípios que 

“embasam os temas, as metodologias e as relações que constituem o modo de gestão das 

turmas e das unidades e a programação dos ambientes no dia a dia da unidade de Educação 

Infantil”. (BRASIL, 2015, p.19) 

O texto apresentou também os Direitos de Aprendizagem na Educação Infantil que se 

resumem em seis e encontram-se na figura abaixo: (Figura 17 – Direitos de Aprendizagem na 

Educação Infantil): 

 

Figura 17: Direitos de Aprendizagem na Educação Infantil. 
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Sobre os Campos de Experiências e objetivos de aprendizagem na Educação Infantil, 

estes foram pensados não de modo fragmentado, segundo o texto, mas a fim de atenderem os 

princípios e direitos da criança de 0 a 6 anos de idade. Os campos não são áreas de 

conhecimento, mas estas perpassam nos campos. As áreas são Linguagem, Matemática, 

Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Os Campos de Experiências41 são: 

 Corpo, Gestos e Movimentos; 

 Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; 

 Traços, Sons, Cores e Imagens; 

 Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

 

O texto findou com o anúncio da necessidade de o sistema educacional garantir a 

organização dos espaços, o acesso aos materiais diversificados e fazer a gestão do tempo. 

(BRASIL, 2015) 

Já as áreas (correspondentes às etapas do Ensino Fundamental e Ensino Médio), 

apresentadas uma em sequência da outra, são quatro, consecutivamente: Linguagens; 

Matemática; Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Cada área é composta por 

componentes curriculares, que, por sua vez, têm seus campos de atuação (também 

reconhecidos como eixos ou subcomponentes), e, dentro destes últimos, estão distribuídos os 

objetivos de aprendizagem.  

Linguagens se propõe a apresentar conhecimentos relativos à atuação dos sujeitos em 

práticas de linguagem, nas suas variadas esferas da comunicação humana. Essa se forma por 

quatro componentes curriculares: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e 

Educação Física. As linguagens abrangidas nela são, além da verbal, musical, a visual e a 

corporal. Conforme o documento, a ideia de apresentá-las num mesmo bloco foi propor 

rompimento com a lógica de organização que causa certa dissociação e hierarquização entre 

tais áreas.  

O documento considera que a sua principal tarefa é, resumidamente, garantir o 

domínio da escrita e suas convenções e no que se refere ao letramento, garantir a construção 

de saberes múltiplos na sociedade moderna, o que prevê atuação de autonomia de leitura e 

preparo para produção de textos com função social (BRASIL, 2015, p.29-33). Abaixo a tabela 

que demonstra os componentes curriculares da área e as respectivas etapas de ensino em que 

                                                           
41 No documento, em cada conjunto de Campos de Experiências foram descritos os objetivos de 

aprendizagem correspondentes. 
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seriam contempladas: (Tabela 1: Componentes Curriculares e Etapas de Ensino da Área de 

Linguagens): 

 

 

Tabela 1: Componentes Curriculares e Etapas de Ensino da Área de Linguagens 

  

 Matemática considera os conhecimentos matemáticos imprescindíveis às ações 

humanas, uma vez que se vive numa sociedade cada vez mais baseada no desenvolvimento 

tecnológico. “O conhecimento matemático é fruto da busca, pelo ser humano, de respostas a 

problemas que a sociedade lhe apresenta em suas práticas sociais.” Desse modo, a matemática 

compreende conceitos, relações entre eles, procedimentos e representações de diversas 

ordens. Para tanto, é fundamental o estudante fazer Matemática, desenvolver registros de 

representação pessoal e, por fim, apropriar-se dos registros formais (BRASIL, 2015, p.116-

118). Abaixo a tabela que demonstra o componente curricular da área e a etapa de ensino em 

que está prevista: (Tabela 2: Componente Curricular e Etapa de Ensino da Área de 

Matemática): 

 

Tabela 2: Componente Curricular e Etapa de Ensino da Área de Matemática. 

  

Ciências da Natureza se comprometem: em preparar o sujeito para interação e atuação 

em diversos ambientes, considerando sempre a dimensão planetária; a desenvolver a 

alfabetização e o conhecimento científico e a constituição da ciência ao longo da história; a 

compreender questões culturais, sociais, éticas e ambientais, “associadas ao uso dos recursos 

naturais e à utilização do conhecimento científico e das tecnologias”. Essas Ciências  

 

Têm em comum a observação sistemática do mundo material, com seus 

objetos, substâncias, espécies, sistemas, fenômenos e processos, 
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estabelecendo relações causais, fazendo e formulando hipóteses, propondo 

modelos e teorias e tendo o questionamento como base da investigação e a 

experimentação como critério de verificação. (BRASIL, 2015, p.149) 

 

 A seguir, a tabela com os componentes curriculares e suas respectivas etapas de ensino 

previstas: (Tabela 3 - Componentes Curriculares e Etapas de Ensino da Área de Ciências da 

Natureza): 

 

Tabela 3 - Componentes Curriculares e Etapas de Ensino da Área de Ciências da Natureza. 

 

Ciências Humanas é a área que mais abrange componentes curriculares. Elas 

“compõem um campo cognitivo” que se dedica aos estudos da existência humana e suas 

intervenções sobre a vida. Problematiza “as relações sociais e de poder, os conhecimentos 

produzidos, as culturas e suas normas, as políticas e leis, as sociedades com a natureza”. O 

pressuposto fundamental da área é o ser humano, protagonista de sua existência. Por ser 

campo de reflexão, está sujeita a “diferentes correntes e vertentes teóricas”. Ela estuda ações e 

relações que refletem conhecimentos sobre a pessoa e o mundo nas “diferentes manifestações 

naturais e sociais” (BRASIL, 2015, p.236-238). “A identificação e a caracterização da área 

das Ciências Humanas ocorrem a partir da compreensão das especificidades dos pensamentos 

filosóficos, históricos, geográficos, sociológicos e antropológicos” (BRASIL, 2015, p.236). 

 A seguir, a tabela com os componentes curriculares e suas respectivas etapas de ensino 

previstas: (Tabela 4 - Componentes Curriculares e Etapas de Ensino da Área de Ciências 

Humanas): 

 

Tabela 4 - Componentes Curriculares e Etapas de Ensino da Área de Ciências Humanas. 
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2.2.1 Textos da parte introdutória da 1ª versão 

 

 

Ao estabelecer um tópico específico sobre os textos introdutórios da BNCC, 

objetivou-se dedicar atenção especial a eles que, de certo modo, precisariam ser as referências 

deste documento pesquisado. Acredita-se que o papel destes textos deveria ser embasar 

teoricamente e nortear as linhas adotadas nas especificidades e, por isso, demonstrar clareza 

de proposta. Abaixo serão apresentadas as sínteses dos três textos que compõem tal Parte 

Introdutória da 1ª versão, a saber: 

 Princípios Orientadores da Base Nacional Comum Curricular;  

 A Educação Especial na Perspectiva Inclusiva e a Base Nacional Comum Curricular;  

 Documento Preliminar à Base Nacional Comum Curricular – Princípios, Formas de 

Organização e Conteúdo. 

O documento preliminar à 1ª versão da BNCC: “Princípios Orientadores da definição 

de objetivos de aprendizagem das áreas de conhecimento”, teve seu nome modificado e está 

presente quase que na íntegra como primeiro documento da Primeira Versão Preliminar, 

intitulado de “Princípios Orientadores da Base Nacional Comum Curricular (BNC)”. Ele se 

propôs ser norteador no processo de construção da BNCC; anuncia que o Ministério da 

Educação, pela Secretaria de Educação Básica, produziu esse texto, a fim de dar continuidade 

ao processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular, atendendo ao Plano Nacional 

de Educação. 

 O objetivo da BNC, segundo esse documento, seria sinalizar percursos de 

aprendizagem e desenvolver os estudantes da Educação Básica às seguintes capacidades: 

(abaixo, figuras 18 e 19 com Objetivos de Aprendizagem, de acordo com o texto) 
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Figura 18: Capacidades esperadas a partir dos objetivos de aprendizagem - 1. 

 



94 
 

 

Figura 19: Capacidades esperadas a partir dos objetivos de aprendizagem – 2. 

 

A escola, mesmo não sendo a única instituição responsável pela garantia desses 

direitos, exerce uma função muito importante em tentar assegurá-los. Para tal cumprimento, o 

texto afirma que serão mobilizados recursos de todas as áreas de conhecimento e de cada um 

dos seus componentes curriculares, de forma articulada e progressiva. Tais direitos serão 

garantidos aos sujeitos da Educação Básica quando estes dispuserem de condições para o 

desenvolvimento pleno de suas competências. Essas condições se efetivam numa escola que 

protagonize sua função social e cultural. 

Na Educação Infantil, para atingir essas características, requer-se um ambiente 

acolhedor, que crie socialização, estabeleça vínculos afetivos e de confiança, acompanhados 

de atividades que promovam a aprendizagem e o desenvolvimento. Para tanto, é essencial 
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criar situações em que o brincar seja contexto que promova o conhecimento de si, do outro, 

do mundo em interações amistosas. 

Nos primeiros anos do Ensino Fundamental estende-se a proposta de Acolhimento 

Integral, alfabetização e articulação dos conhecimentos, que deve se dar na brincadeira, 

exploração e compreensão dos processos naturais e sociais. 

Nos anos finais do Ensino Fundamental os componentes curriculares existentes devem 

ser objeto de reflexão e ainda considerarem a necessária continuidade do desenvolvimento 

social e afetivo, além de serem inseridos outros componentes, que compartilham desse 

processo de letramento, o que demanda uma articulação interdisciplinar consistente, 

considerando a convergência entre temáticas. 

Para o Ensino Médio considera-se igualmente importante a articulação interdisciplinar, 

considerando, inclusive correlações entre diversos aprendizados e articulação entre 

formulação teórica e aplicações práticas. 

Sendo este texto submetido à apreciação, os direitos de aprendizagem fundamentam as 

articulações entre as áreas do conhecimento e etapas da escolarização na definição dos 

objetivos da educação básica. A partir dessa apresentação, a proposta seria definir os objetivos 

de aprendizagem que contribuem para assegurar os direitos enunciados.  

O texto assinala que há aspectos de formação que envolvem todas as áreas que 

perpassam as etapas da Educação Básica. Entretanto, é necessário que a cada etapa sejam 

apresentadas as características que se diferem nesses aspectos, de maneira contextualizada, 

antes das abstrações e generalizações. 

O texto conclui relatando que as áreas e componentes curriculares atuarão em conjunto 

para permitir sua apropriação, reconhecer e interpretar fenômenos e processos naturais e 

sociais, enfrentar problemas práticos, argumentar e tomar decisões, individual e 

coletivamente. Anuncia que estará descrito na BNC e será submetido à consulta pública. 

 O segundo texto que compõe a parte introdutória da Base Nacional Comum Curricular 

– 1ª versão intitula-se: “A Educação Especial na Perspectiva Inclusiva e a Base Nacional 

Comum Curricular”. 

As pessoas com deficiência necessitam de seus direitos garantidos e efetivados para 

que se consolide sua “plena participação em igualdade de condições” aos demais, inclusive na 

promoção de igualdade de oportunidades, sem discriminação. Para tanto, necessitam ter 

assegurado um sistema de educação inclusivo em todos os níveis ao longo de suas vidas. 

A fim de que a diversidade humana seja mantida, se faz necessário o rompimento das 

barreiras que se dão por meio da acessibilidade, que por sua vez garante a autonomia e 
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independência da pessoa com deficiência. Para tanto, os sistemas de ensino precisam apoiar 

medidas que promovam as condições de acessibilidade, maximizando o desenvolvimento 

integral da pessoa em condição de inclusão. 

A acessibilidade arquitetônica servirá para garantia do ir e vir do educando e a 

acessibilidade à comunicação e informação permitirá o uso dos equipamentos e recursos de 

tecnologia assistiva. 

A Educação Especial, como modalidade transversal a cada etapa, precisa “integrar o 

currículo como área de conhecimento responsável pela organização e oferta de serviços e 

recursos de acessibilidade” (BRASIL, 2015, p.11). Dentre os serviços que garantem o acesso 

ao currículo na Educação Especial, destacam-se os que oferecem vínculo com profissional 

específico no Atendimento Educacional Especializado (AEE). Suas atividades: 

 

1. Estudo de Caso – Caracterizado pelo estudo prévio das condições do estudante; 

2. Plano de AEE – Planejamento de ações educacionais a serem desenvolvidas; 

3. Ensino do Sistema Braille – Definição e utilização de métodos e estratégias para 

garantir acesso à leitura e escrita; 

4. Ensino do uso do Soroban – Uma calculadora mecânica manual, que possibilita o 

estudante ao desenvolvimento de atividades mentais e raciocínio lógico matemático; 

5. Estratégias para autonomia no ambiente escolar – São atividades desenvolvidas que 

visam a fruição aos bens por parte dos estudantes; 

6. Orientação e Mobilidade – Consiste em técnicas e desenvolvimento de atividades que 

garantam a orientação e mobilidade – estas consideram as condições físicas, 

intelectuais e sensoriais dos estudantes; 

7. Ensino do uso de recursos de tecnologia assistiva – Identificação dos recursos da 

tecnologia assistiva, aplicabilidade às atividades pedagógicas e ensino de sua 

usabilidade; 

8. Ensino do uso da Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) – São atividades 

realizadas com a finalidade de ampliar a comunicação e “atender às necessidades 

comunicativas de fala, leitura ou escrita dos estudantes”; 

9. Estratégias para o desenvolvimento de processos cognitivos – Atividades promovidas 

a fim de ampliar as estruturas cognitivas que facilitem a aprendizagem nos diversos 

campos de conhecimento, visando desenvolver a autonomia e independência do 

estudante em seus diversos contextos escolares, possibilitando maior interação 

coletiva; 
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10. Estratégias para enriquecimento curricular – São práticas pedagógicas exploratórias 

suplementares ao currículo comum, que se propõem aprofundar e expandir as diversas 

áreas do conhecimento. (BRASIL, 2015, p.12-13) 

 

O Profissional de Apoio precisa ser disponibilizado a partir do momento da 

identificação da necessidade individual do estudante, visando cuidados pessoais de 

alimentação, higiene e locomoção. Ele não substitui o profissional da escolarização, mas 

articula-se às atividades propostas. 

 

 Tradutor / Intérprete da Língua Brasileira de Sinais / Língua Portuguesa – Deve ser 

garantido sempre que houver estudante usuário de libras; seu serviço alia-se a meios 

tecnológicos; 

 Guia Intérprete – Serviço caracterizado pela disponibilização do profissional 

habilitado na tradução e interpretação tátil da LIBRAS ou ao uso da dactilologia, ou 

ainda como mediador da comunicação.  

 

O terceiro documento que compõe a Parte Introdutória da 1ª versão preliminar da 

BNCC é o “Documento Preliminar à Base Nacional Comum Curricular – Princípios, Forma 

de Organização e Conteúdo”. Ele também foi produzido na fase de preparação a esta primeira 

versão da BNCC e foi agregado ao texto, mantendo o mesmo título. Abaixo a sua síntese. 

O documento afirma que, de acordo com o exposto nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica e no Plano Nacional de Educação, a Secretaria de 

Educação Básica apresenta à consulta pública a Base Nacional Comum Curricular – BNC, 

cujo documento reúne direitos e objetivos da aprendizagem, voltados às quatro áreas do 

conhecimento: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática. 

Os doze direitos de aprendizagem dos princípios orientadores da definição de 

objetivos de aprendizagem das áreas de conhecimento são o ponto de partida para a definição 

dos objetivos de aprendizagem desse documento, considerando as dimensões ética, estética e 

política de tais direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

A BNC, constituída por conhecimentos fundamentais, visa assegurar Direitos à 

Aprendizagem e ao Desenvolvimento. Deve ser acrescida a essa base comum a parte 

diversificada do currículo, de modo a construir o diálogo com a parte comum e a realidade da 

escola que vai além da cultura local; ela considera, também, as escolhas de cada sistema 

educacional. 
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A organização do documento preliminar se dá por áreas de conhecimento: Linguagens, 

Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Essa organização se pretende superar 

fragmentação dos conhecimentos, integrando suas contextualizações e respeitando as 

especificidades dos componentes. Os princípios, objetivos e especificidades de cada etapa 

estão descritos no texto de apresentação da área no Ensino Fundamental e Ensino Médio. Na 

Educação Infantil cada área é apresentada por um texto, descrevendo a especificidade. 

Também os componentes curriculares estão presentes em um texto de apresentação dos 

componentes curriculares.  

A referência para os objetivos de aprendizagem são as características dos estudantes, 

suas experiências e os contextos de atuação na vida social. Os critérios de relevância e 

pertinência se materializam nos eixos em torno dos quais se organizam os objetivos de 

aprendizagem. Esses eixos têm a função de articular componentes de áreas e diferentes etapas 

da escolarização. 

A integração entre componentes de uma mesma área e das diferentes áreas é 

estabelecida pelos temas integradores. Eles atravessam as experiências dos sujeitos em seus 

contextos, intervindo nos processos de construção da identidade. O que se espera desse sujeito 

é que interaja, posicionando-se ética e criticamente sobre e no mundo nessa interação. 

Contemplam a dimensão cognitiva, política, ética e estética. Esses temas são: Consumo e 

educação financeira; Ética, direitos humanos e cidadania; Sustentabilidade; Tecnologias 

digitais; Culturas africanas e indígenas. 

Os objetivos de aprendizagem estão apresentados em quatro áreas. A Educação 

Infantil tem referência nos campos de aprendizagem. Para os Ensinos Fundamental e Médio 

os objetivos de aprendizagem são apresentados ano a ano. O objetivo é oferecer progressão e 

alcançar a distribuição possível e desejável, considerando especificidades locais e articulação 

entre parte comum e diversificada do currículo. 

A proposta para os componentes Arte e Educação Física é de que cada sistema de 

ensino e/ou escola faça suas escolhas das linguagens e objetivos para privilegiar a cada ano.  

Ainda existem importantes debates a serem estabelecidos: condições de acessibilidade 

aos estudantes deficientes, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e 

superdotação. Cabe também ao debate público dizer como a BNC contribuirá para a 

proposição de diferentes trajetórias acadêmicas para os estudantes do Ensino Médio. 

A expectativa do documento é de que o debate para a finalização da BNC contribua 

para a manifestação da sociedade brasileira em relação às escolhas que se materializam no 



99 
 

documento preliminar e, tal manifestação deve, por sua vez, conduzir à reflexão e 

consequente revisão dessas escolhas. 

 

 

2.2.2 Metodologia de análise das contribuições nacionais da 1ª versão preliminar do 

documento Base Nacional Comum Curricular 

 

 

O Ministério da Educação criou uma estratégia para o tratamento dos dados recebidos 

de análises, sugestões e críticas da primeira para a segunda versão do documento Base 

Nacional Comum Curricular. Foi divulgado no endereço eletrônico um documento, intitulado 

“Notas sobre o tratamento e a publicação dos dados e das contribuições ao documento 

preliminar da base nacional comum curricular”, explicando a análise desses dados.  

 Esse documento, de 15 de fevereiro de 2016, anunciou a publicação das contribuições 

dadas como sugestões ou críticas entre 25 de setembro e 15 de dezembro de 2015 sobre a 

primeira versão do documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular. 

 Essas contribuições foram organizadas em quatro tipos de documentos: 

 

1. Resultados estatísticos da avaliação da Base quanto à clareza, pertinência 

e relevância dos textos, bem como de proposta de exclusão de objetivos 

de aprendizagem; 

2. Propostas de novos objetivos de aprendizagem; 

3. Propostas de alteração de texto dos objetivos de aprendizagem; 

4. Propostas de alterações dos textos da Base, que inclui os textos de 

apresentação da Base, das áreas de conhecimento e dos componentes 

curriculares. (BRASIL, 2016, p.1) 

 

Formulando uma espécie de inventário, a avaliação realizada diz respeito à “clareza, 

pertinência e relevância da proposta preliminar da Base” (BRASIL, 2016, p.2), além de outras 

espécies de contribuições fornecidas por especialistas, professores e profissionais da 

educação, ou ainda organizações e indivíduos em geral. 

Foi contratada pelo Ministério da Educação uma equipe da Universidade de Brasília 

considerada especializada e experiente a pesquisas desse teor para a realização dos 

tratamentos dos dados, que, por sua vez, convidou pesquisadores da PUC-RJ “para apoiar a 

elaboração de metodologia de análise dos dados qualitativos e a realização do tratamento dos 

dados” (BRASIL, 2016, p.2). 
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Os objetivos e princípios adotados sobre os dados encaminhados via Portal da 

Base42foram os seguintes: 

1. Assegurar o máximo grau possível de confiabilidade aos resultados da 

análise. 

2. Fornecer aos especialistas elaboradores da BNCC material categorizado, 

passível de ser levado em efetiva consideração durante o processo de 

elaboração da segunda versão do documento. 

3. Enfatizar a pluralidade das vozes engajadas na construção da Base via 

Portal, permitindo que dialoguem entre si e com formas outras de 

contribuição, por exemplo, as vozes dos leitores críticos e aos relatórios 

produzidos a partir de fóruns de debate especializado. (BRASIL, 2016, 

p.2) 

 

Observou-se, segundo o documento, que as propostas advindas pelo Portal da Base 

sugeriam alteração na redação dos objetivos, inclusão de novos ou ainda deslocamento destes 

no ano de escolarização. Valorizar tais contribuições exigiu cuidado no tratamento de dados, 

praticado com a utilização de filtros e códigos que, por sua vez, foram disponibilizados aos 

especialistas e ao público. Esse material foi disponibilizado para utilização dos especialistas, a 

fim de verificarem, dentre tantas coisas, clareza, aceitação e compreensão das propostas do 

texto preliminar, primeira versão. 

Este documento afirma que a concordância da versão preliminar foi bem alta, acima de 

85% e a proposta de exclusão de objetivos de aprendizagem muito baixa, menor que 5%, o 

que lhes serviu para verificar as controvérsias, significando os pontos menos consensuais ou 

mal formulados. Ele diz que ao relacionar os indicadores estatísticos com as contribuições 

qualitativas, é possível identificar os objetivos de aprendizagem menos bem avaliados. 

As contribuições dadas ajudaram a percepção das contradições, ambiguidades, 

modificações de ano de escolaridade, novas redações ou necessidade de melhor explicitação 

das razões adotadas para as escolhas. 

Desse modo, acreditou-se no cumprimento dos objetivos fundamentais das 

contribuições via Portal, “o de nortear a modificação de objetivos de aprendizagem e o de 

exigir melhores justificativas e maior reflexividade quanto às opções adotadas pela comissão 

de redação da Base”. (BRASIL, 2016, p.4) Ele é visto nesse texto como ferramenta poderosa 

para a versão definitiva pelo seu caráter consensual. 

Os passos para o tratamento dos dados qualitativos foram, primeiramente, a 

organização de base de dados com filtros para identificação das contribuições acerca dos 

objetivos; a formulação de filtros com códigos para distinção dos quase 20 mil novos 

                                                           
42 Endereço eletrônico: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 
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objetivos sugeridos, além de base de dados para consultas de diferentes modos, como relação 

de novos objetivos por ano de cada componente curricular e outros. 

Sobre as contribuições aos diferentes tipos de textos da Base, pretendeu-se produzir 

um relatório específico, mas tais dados já estariam disponíveis para consulta. Por fim, foi 

lembrado que contribuições não se restringiram às contribuições via portal e pareceres dos 

especialistas, mas também pareceres de “associações científicas, bem como as contribuições 

advindas da participação dos assessores e especialistas em reuniões com associações 

científicas, em universidades e escolas das diferentes regiões do país” (BRASIL, 2016, p.6). 

Todas as contribuições formaram o material que seria utilizado para o debate público nos 

estados e municípios. 

 

 

2.3 Documento BNCC na 2ª versão preliminar 

 

 

 Da primeira para a segunda versão preliminar do documento Base Nacional Comum 

Curricular houve significativas mudanças, desde a quantidade de informações às tentativas de 

esclarecimento com uma nova redação de textos explicativos das etapas de ensino e áreas. A 

começar pelo tamanho, o documento avançou para seiscentas e setenta e seis páginas. Sua 

estrutura geral43 compôs: 

 Nome dos membros integrantes das comissões das representações: Ministério da 

Educação, CONSED, UNDIME NACIONAL, Equipe de assessores e especialistas, 

Comissão de especialistas das etapas de ensino e áreas, Professores que colaboraram 

como revisores, Assessoria de comunicação social ao Portal da Base Nacional Comum 

Curricular, Equipe de Arquitetura da informação do Portal da BNCC, Equipe de 

sistematização das contribuições ao Portal da Base Nacional Comum Curricular, 

Coordenadores institucionais das comissões estaduais para a discussão da BNCC e 

lista de agradecimentos. 

 Sumário. 

 Textos Introdutórios: “Sobre a construção de uma base nacional comum curricular 

para o Brasil”; “Princípios da Base Nacional Comum Curricular e Direitos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento”; “A Base Nacional Comum Curricular”. 

                                                           
43O Sumário da 2ª Versão Preliminar encontra-se presente nos anexos dessa pesquisa. 
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 Proposta da Educação Infantil: texto “A Etapa da Educação Infantil”. 

 Apresentação das áreas: texto “As áreas do conhecimento e seus componentes 

curriculares na Base Nacional Comum Curricular”. 

 Explicação introdutória de cada componente nas áreas. 

 Propostas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio: “A Etapa do Ensino 

Fundamental”; “Os anos iniciais do Ensino Fundamental”; “Os anos finais do Ensino 

Fundamental”; “A Etapa do Ensino Médio”. 

 Após a apresentação de cada etapa, estão as áreas com seus respectivos componentes 

curriculares, acompanhados dos objetivos de aprendizagem em cada ano de 

escolarização. 

 

A segunda versão preliminar do documento Base Nacional Comum Curricular foi 

disponibilizada ao público aos 13 de maio de 2016, via portal eletrônico oficial da BNCC. Ele 

se anuncia como resultado das contribuições via portal, todas oferecidas em formas de 

pareceres dos pareceristas oficiais e pareceres enviados por universidades, associações ou 

especialistas. Essas contribuições foram levantadas e analisadas, conforme anunciado 

anteriormente, por uma equipe da Universidade de Brasília e, em seguida, apresentadas ao 

Ministério da Educação num documento intitulado “Encaminhamentos para Revisão do 

Documento Preliminar da BNCC: proposições a partir dos dados da consulta pública” 

(BRASIL, 2016). 

No início do documento há os quadros com os nomes e os respectivos locais de cada 

participante do Comitê que elaboraram e/ou contribuíram na construção do texto (os que estão 

em quadros amarelos são representantes da CONSED, os que estão em azul, representantes da 

UNDIME e os verdes, representantes das Universidades) e que se encontram presentes nos 

anexos desse trabalho, conforme anunciado anteriormente. 

Essas comissões, coordenadas pelos assessores, são responsáveis pela 

redação dos objetivos de aprendizagem. Compõem esta comissão 

representantes de 35 universidades e 2 Institutos Federais de Educação; 

professores de redes públicas estaduais dos 26 estados e do Distrito Federal, 

indicados pelas secretarias estaduais de educação; gestores das redes 

públicas estaduais, também indicados pelas secretarias estaduais. 

Os professores das universidades que compõem a equipe de especialistas 

foram indicados pelo grupo de assessores a partir dos seguintes critérios: ser 

professor doutor de universidades, envolvidos com atividades de pesquisa, 

ensino e extensão relacionadas à educação básica, ter participação anterior 

em políticas do MEC voltadas à educação básica (PNAIC, PNLD, PACTO 
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do Ensino Médio PNBE, dentre outras) ter participação em processos de 

elaboração de currículos municipais e/ou estaduais.44 

 

Sobre a Educação Infantil foram percebidas mudanças de ordem estrutural e de 

conteúdo textual em relação à primeira versão. A proposta apresentada a esta etapa de 

educação foi considerar o brincar na Educação Infantil “algo indissociável do processo 

educativo” (BRASIL, 2016, p.54), rompendo, desse modo, com fragmentações de conteúdo, 

apresentados por meio de propostas descontextualizadas e com “tarefas de controle e de 

guarda” (BRASIL, 2016, p.54). 

O documento propõe que a Educação Infantil seja pautada sobre cinco aspectos que 

oferecem o embasamento do currículo. São eles:  

1. Três grandes princípios: ético; político e estético. 

2. Cuidar e Educar: manter associação entre os dois eixos. 

3. Interações e Brincadeiras: por meio da relação um com o outro, possibilitar “as 

aprendizagens, o desenvolvimento e a socialização das crianças na Educação Infantil” 

(DCNEI, art.9 apud BRASIL, 2016, p.59). 

4. Seleção de práticas, saberes e conhecimentos: seleção de saberes significativos e 

contextualmente relevantes às novas gerações. 

5. Centralidade das crianças: oferta de projetos que considerem a diversidade e as 

singularidades das crianças. 

O documento proposto reforçou a necessidade de o currículo ser organizado “a partir 

dos conteúdos da experiência da criança” e ter uma avaliação que sirva de instrumento de 

reflexão sobre suas aprendizagens. Desse modo, espera-se que a participação da Educação 

Infantil na BNCC estabeleça relações de continuidade e efetive sua integração no Sistema 

Nacional de Educação. 

Como na primeira versão, repetem-se os Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento e são retomados os Campos de Experiência, porém, cinco são 

reestruturados (BRASIL, 2016, p.65): 

 O eu, o outro e o nós. 

 Corpo, gestos e movimentos. 

 Traços, sons, cores e imagens. 

 Escuta, fala, linguagem e pensamento. 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

                                                           
44 Endereço eletrônico: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/os-protagonistas. Acesso aos 

17/09/2016. 
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O texto, dessa vez, faz distinção entre o trabalho a ser desenvolvido entre bebês e 

crianças pequenas, baseado nas DCNEI e para que fique claro o que deve ser explorado em 

cada faixa etária, são apresentados os objetivos de aprendizagem subdivididos nos subgrupos: 

bebês (0 a 1 ano e 6 meses), crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e 

crianças pequenas (4 anos a 6 anos e 2 meses). 

No que se referem aos textos das apresentações das áreas e componentes curriculares 

voltadas ao Ensino Fundamental e Ensino Médio, percebeu-se a tentativa de apresentação de 

maior quantidade de textos e estes, mais explicativos sobre tais propostas. Os Objetivos de 

Aprendizagem também foram reformulados e, como na primeira versão, formam a parte mais 

extensa do documento. Os anos letivos a que foram destinados os componentes curriculares 

também sofreram algumas modificações em relação à primeira versão. 

 

 

2.3.1 Textos da parte introdutória da 2ª versão 

 

 

 Na segunda versão do documento preliminar Base Nacional Comum Curricular, os 

textos introdutórios são três, porém, diferentes dos da primeira versão. Na sequência, a síntese 

desses textos.  

O primeiro texto: “Sobre a Construção de uma Base Nacional Comum Curricular para 

o Brasil” mostra-se como uma nova introdução. Anuncia que a BNCC é o fruto da produção 

de muitos atores e que esta apresenta os Direitos e Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento, norteadores do currículo para a Educação Básica. 

Destaca que o Ministério da Educação acredita numa formação humana integral e uma 

educação de qualidade social. Os objetivos de aprendizagem registrados nos componentes 

curriculares respondem à concepção de educação como direito, pela garantia de acesso que 

oferecem.  

Considerando a BNCC com caráter de construção participativa, há a expectativa de 

que ela balize os direitos dos estudantes. A natureza do documento é de caráter normativo e 

espera-se que seja uma referência na elaboração dos currículos das escolas. O texto apresenta 

um esquema dessa Política Curricular Nacional. Abaixo a figura do esquema apresentado 

(Figura 20: Política Nacional de Educação Básica): 
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Figura 20: Política Nacional de Educação Básica 

 

 O texto afirma que essas quatro políticas (Política Nacional de Formação de 

Professores, Política Nacional de Materiais e Tecnologias Educacionais, Política Nacional de 

Infraestrutura Escolar e Política Nacional de Avaliação da Educação Básica) se articulam no 

intuito de garantir condições de qualidade na Educação Básica. No entanto, aponta que há 

necessidade de ações articuladas das políticas para o cumprimento da melhoria de qualidade 

da educação. 

 Sobre o papel dos movimentos sociais na conquista dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, o Parecer CNE/CEB nº11/2010 “explicitou a importância dos movimentos 

sociais para o respeito e consideração às diferenças entre os sujeitos que fazem parte da 

sociedade, assegurando lugar à sua expressão” (BRASIL, 2016, p.28). A BNCC busca 

contemplar tais direitos por meio do acesso ao conhecimento e condições de aprendizagem e 

desenvolvimento e se usa de diversos recursos para efetivá-los. 

 A existência de sistemas educacionais autônomos no Brasil cria a necessidade de uma 

política de educação nacional regulamentada. O PNE nº13.005 determina a instituição de um 

Sistema Nacional de Ensino (SNE). Este Sistema seria um conjunto unificado, capaz de 

articular a educação, superar a fragmentação das políticas públicas e garantir a promoção da 

equidade, com qualidade para todos. 

 Esse texto narrou o processo de construção da BNCC com a formação do comitê, 

abertura à participação do público via portal eletrônico e todos os seus demais passos, já 

anunciados nessa pesquisa. 
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 A BNCC compõe parte importante do SNE por esclarecer os conhecimentos essenciais 

dos alunos desde a creche ao Ensino Médio. Configura-se como parâmetro fundamental para 

a realização do planejamento curricular, em todas as etapas e modalidades de ensino, a ser 

consolidado no Projeto Político Pedagógico (PPPs) das Unidades Educacionais (UEs), de 

acordo com o inciso I, do artigo 12, da Lei 9.394/96. (BRASIL, 2016, p.31) 

Recomenda-se o estímulo da reflexão crítica e propositiva no processo de 

implementação da BNCC e a organização de cada escola para a formulação do PPP  

considerando: o Plano Nacional de Educação (PNE), bem como os demais 

Planos Estaduais e Municipais; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica; a BNCC e os documentos orientadores das políticas 

educacionais, produzidos pelas secretarias ou departamentos de educação; as 

avaliações nacionais; as avaliações regionais realizadas pelos órgãos 

dirigentes da educação e pelas UEs em relação aos processos e resultados de 

trabalho do ano anterior. (BRASIL, 2016, p.31) 

 

 Esses Projetos Político Pedagógicos devem considerar a parte comum e a parte 

diversificada do currículo e as “características e necessidades cognitivas dos educandos”. 

(BRASIL, 2016, p.31) Nessa implementação, sugere-se que as Unidades de Ensino 

considerem a formação dos profissionais por meio de planejamento e acompanhamento da 

política pedagógica. É fundamental considerar no processo as experiências culturais dos 

sujeitos, traduzidas nos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Além disso 

e, por fim, as Unidades de Ensino precisam considerar a complexidade do processo, 

construindo o trabalho com planejamento, organização e rigor na coletividade, por meio de 

investigações, análises, elaborações, formulações e tomada de decisões e ações coletivas, 

inclusive com a participação dos educadores. Ao final, é imprescindível a previsão da 

avaliação, num caráter contínuo e cumulativo. 

 O segundo texto que compõe a parte introdutória da segunda versão do documento 

Base Nacional Comum Curricular denomina-se “Princípios da Base Nacional Comum 

Curricular e Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento”. Ele está na organização dos 

Direitos, das Modalidades da Educação Básica e da Educação Especial na perspectiva 

inclusiva. 

 Em sua primeira parte, repete a informação de que cabe à BNCC “definir direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que orientarão a elaboração dos currículos 

nacionais” (BRASIL, 2016, p.34). Afirma que aprendizagem e desenvolvimento são 

processos contínuos que se dão ao longo da vida em todas as suas dimensões. No caso da 

Base Nacional Comum Curricular, o enfoque é apontar direitos e aprendizagens previstos no 

trabalho da Educação Básica. Tais direitos têm os princípios ético, político e estético, visando 



107 
 

uma formação humana integral. O texto contém quadros que explicitam tais direitos a partir 

de cada um dos princípios. A fim de garantir esses direitos, decorrentes desses princípios, 

foram estabelecidos no documento BNCC “os objetivos gerais de formação para cada etapa 

de escolarização e os objetivos de aprendizagem relacionados a cada um dos componentes 

curriculares”. (BRASIL, 2016, p.36) 

 A segunda parte do texto é igual ao tópico 2 do documento “Proposta da Secretaria da 

Educação Básica, com contribuições da Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão, para a construção do documento da Base Nacional Comum 

Curricular: orientações quanto à forma e abrangência”, já sintetizado e apresentado 

anteriormente nessa pesquisa, exceto com o acréscimo de um parágrafo na introdução: 

 

Para além do tratamento dado, na BNCC, às temáticas afins às diferentes 

modalidades da Educação Básica, a existência de uma base comum para os 

currículos demandará, posteriormente à sua aprovação, a produção de 

documentos que tratem de como essa base se coloca em relação às 

especificidades das modalidades da educação básica, vez que essas 

modalidades têm diretrizes próprias, que as regulamentam (BRASIL, 2016, 

p.36). 

 

 A terceira parte desse texto é idêntica ao texto já apresentado na 1ª versão da Base 

Nacional Comum Curricular, inclusive mantido o mesmo título: “A Educação Especial na 

perspectiva inclusiva e a Base Nacional Comum Curricular”, já sintetizado nessa pesquisa no 

tópico que se refere aos textos introdutórios da primeira versão da BNCC. 

 O terceiro texto da parte introdutória da segunda versão é “A Base Nacional Comum 

Curricular”. Ele afirma que a BNCC avança em relação aos demais documentos elaborados 

anteriormente por “definir direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento” 

(BRASIL, 2016, p.45). Reafirma que o os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento são 

subsidiados pelos Direitos e, em seguida, se detém a apresentar a organização das etapas de 

escolarização da BNCC. 

 Na Educação Infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento são 

apresentados em três faixas etárias (bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas), cujas 

principais ações dos Direitos de Aprendizagem são: conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar, conhecer-se. A partir deles, são definidos os Campos de experiência, já apontados 

anteriormente nessa pesquisa. 

 O Ensino Fundamental é organizado em duas fases (Anos iniciais – 1º ao 5º ano de 

escolarização e Anos finais – 6º ao 9º ano de escolarização). A essa fase são estabelecidos na 

BNCC quatro eixos: Letramentos e capacidade de aprender; Leitura do mundo natural e 
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social; Ética e pensamento crítico; Solidariedade e sociabilidade. “A articulação entre as áreas 

se faz pela definição de objetivos gerais de formação, referidos aos quatro eixos de formação” 

(BRASIL, 2016, p.47). 

 No Ensino Médio o texto revela que é feita a apresentação da etapa e das dimensões de 

formação, que são: trabalho, ciência, tecnologia e cultura. A partir dessas dimensões, são 

definidos os eixos de formação dessa etapa: Letramentos e capacidade de aprender; 

Solidariedade e sociabilidade; Pensamento crítico e projeto de vida; Intervenção no mundo 

natural e social. Nessa etapa há a possibilidade de integração da Educação Profissional e 

Tecnológica. 

 Por fim, esse terceiro texto apresenta “O papel dos temas integradores na estrutura da 

BNCC”, que foram apenas mencionados na primeira versão e apareceram nesse momento 

detalhados. Ele afirma que a função desses temas integradores seria estabelecer integração 

entre uma área ou diferentes áreas da educação básica. Tratam de questões que perpassam as 

experiências contextuais dos sujeitos, intervindo na construção de suas identidades e modos 

de interação. Sendo assim, se referem a temas sociais contemporâneos, às outras dimensões 

dos educandos além da cognitiva, que são política, ética e estética. Almeja-se que superem, 

portanto, a proposta de transversalidade, mas se mostrem “contextualizadores dos objetivos de 

aprendizagem” (BRASIL, 2016, p.49), de uma natureza multidisciplinar. 

Esses temas são derivados de ordenamentos legais, que alteraram as orientações 

curriculares da LDB sobre o ensino de cultura religiosa, história e cultura afro-brasileira e 

indígena, educação ambiental, garantia dos direitos das pessoas com deficiência, estratégia 

nacional de educação financeira, dentre outros. 

 

Esses temas derivam de um ordenamento legal que implica em alterações 

nas orientações curriculares emanadas da LDB ou que agregam 

responsabilidades aos sistemas de ensino em relação a temáticas a serem 

abordadas no currículo. Dentre essas modificações, destacam-se: a Lei nº 

9.475/1997, que alterou o artigo 33 da LBD, prevendo a obrigatoriedade do 

respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil; a Lei 11.645/2008, que 

alterou o artigo 26-a da LDB, para incluir no currículo a obrigatoriedade de 

“história e cultura afro-brasileira e indígena”, a Lei nº 9.795/99, que dispõe 

sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental; a Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso; o 

Decreto nº 6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e o Decreto nº 7.397/2010, que institui 

a Estratégia Nacional de Educação Financeira. (BRASIL, 2016, p.49) 

  

Desse modo, sente-se a necessidade de reorganização do currículo, incluindo esses 

temas de relevância social, contribuintes da reflexão no exercício da cidadania. Os temas 
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integradores que permeiam, portanto, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento nos 

diferentes componentes curriculares são: 

 

Economia, educação financeira e sustentabilidade, que visa a formação da consciência 

frente aos problemas de falta de recursos, criando um comprometimento com a construção de 

relações mais sustentáveis. 

Culturas indígenas e africanas, cujo enfoque é reconhecer o protagonismo dos “atores 

excluídos das narrativas históricas e da necessidade de que esse reconhecimento se incorpore 

à formação das novas gerações”. (BRASIL, 2016, p.50) 

Culturas digitais e computação, cuja proposta é abordar o “uso pedagógico das novas 

tecnologias da comunicação e da exploração dessas novas tecnologias para a compreensão do 

mundo e para a atuação nele”. (BRASIL, 2016, p.51) 

Direitos humanos e cidadania, que tem como expectativa a formulação de direitos e 

objetivos de aprendizagem que garantam o tratamento dos direitos humanos, no combate à 

desigualdade, promoção da igualdade e defesa da dignidade humana. 

Educação ambiental é um tema que almeja um repensar das condições de desigualdade na 

distribuição dos bens materiais e culturais, por meio da articulação de direitos e objetivos de 

aprendizagem sobre as questões socioambientais, “de tal forma que os currículos escolares 

sejam capazes de debater a continuidade da vida de todas as espécies, inclusive a humana, no 

planeta terra”. (BRASIL, 2016, p.52-53) 

 

  

 As mudanças sofridas da primeira para a segunda versão do documento preliminar 

Base Nacional Comum Curricular, portanto, foram contempladas durante a apresentação das 

sínteses dos textos, especialmente nas comparações apontadas na segunda versão. É 

perceptível que estas mudanças se deram não somente na quantidade de textos, mas na 

tentativa de maiores esclarecimentos sobre a estrutura da BNCC nos textos que compuseram a 

parte introdutória da segunda versão preliminar. A questão que não apareceu em nenhum 

momento contemplada nos documentos oferecidos pelo Ministério da Educação foi 

justamente sobre a discussão da relevância desse documento e sua organização estrutural. 
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3 AMPLIANDO A COMPREENSÃO DA BNCC NA ESTRUTURA DO ATUAL 

SISTEMA DE ENSINO BRASILEIRO 

 

Encontra-se presente no portal eletrônico disposto pelo Ministério da Educação, 

pareceres com análises críticas e relatórios sobre a primeira versão da BNCC. Além disso, há 

uma parte denominada ‘Estatísticas e Análise de dados’ que não será referida nesta pesquisa 

porque se trata de análise das partes consideradas específicas do documento: Educação 

Infantil e as Áreas, com seus respectivos Componentes Curriculares. 

Verificou-se, até aqui, que há arguições a esse documento em versão preliminar: Base 

Nacional Comum Curricular. Acredita-se que olhares, de lugares e em especialidades 

diferentes, enriquecem a construção de uma proposta e criam possibilidades de ampliação à 

sua compreensão. Possivelmente, neste intuito é que foram consultados 91 pareceristas para 

analisar o documento. Por considerar relevantes tais análises, foram resgatados alguns 

pareceres desses pareceristas oficiais, sintetizadas as suas formulações e, em seguida, 

levantou-se uma análise sobre essas diferentes opiniões. 

   

  

3.1 Síntese do pensamento de pareceristas oficiais sobre a parte de fundamentação do 

documento da BNCC 

 

  

Como dito, o Ministério da Educação convidou oficialmente 91 pareceristas para 

analisarem a 1ª versão da BNCC. Destes, foram selecionados 19 que fizeram em suas 

considerações referências à análise da estrutura geral e/ou da parte introdutória do documento 

BNCC – 1ª versão. Abaixo a relação dos nomes ou instituição e enfoque da análise: 

 

 ANIS – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero 

 Profº Dr. Antonio Hilario Aguilera Urquiza – Diversidade 

 Profª Drª Clarice Salete Traversini – Educação Integral e Integrada 

 Profº Dr. Douglas Santos – Geografia 

 Profª Drª Elisete Medianeira Tomazetti – Filosofia 

 Profº Dr. Luiz Alexandre Oxley da Rocha – Educação Integral 

 Profº Dr. Luís Donisete Benzi Grupioni – Diversidade 

 Profº Drª Marcia Paraquett Fernandes – Língua Estrangeira 
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 Profº Dr. Marcos Sorrentino – Diversidade (Educação Ambiental) 

 Profª Drª Maria Alice Gravina – Matemática 

 Profº Dr. Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira – Ciências Naturais 

 Profª Drª Mirian Celeste Martins – Arte 

 Profº Dr. Pedro Paulo Abreu Furnari – História 

 Profº Dr. Ricardo Rezer – Educação Física 

 Profª Drª Silvana de Gaspari – Língua Estrangeira Moderna  

 Profª Drª Tizuko Morchida Kishimoto – Educação Infantil 

 Profª Drª Vania Carvalho de Araújo – Educação Infantil 

 Profª Drª Vânia Rubia Farias Vlach – Geografia 

 Profª Drª Wilma de Nazaré Baía Coelho – Diversidade  

 

Na sequência, as sínteses de alguns pareceres, com relação ao que se referem à parte 

introdutória do documento ou a uma leitura da sua estrutura geral. Há pareceristas que em 

toda a sua análise trataram disso. Esses foram considerados por inteiro.   

 

Parecerista: ANIS – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero 

 

A instituição inicia seu parecer a partir da lista de doze direitos de aprendizagem que 

contempla uma das seções dos “Princípios orientadores”, comentando que o texto se apresenta 

sempre em uma perspectiva contextual, que envolve tanto o desenvolvimento das condições 

psicossociais dos estudantes quanto a promoção de um ambiente próspero para este 

desenvolvimento. Próximo às propostas da filosofia política, a lista expressa requisitos de 

desenvolvimento e de convivência social que são considerados indispensáveis para a 

promoção da cidadania, da dignidade humana e da justiça. Expressa, assim, um compromisso 

da política de educação com aqueles elementos de formação listados, indicando aqueles que 

considera fundamentais para uma vida plena e para o exercício da cidadania. 

Com relação ao primeiro direito de aprendizagem listado, a instituição parecerista 

enuncia a centralidade de uma vida livre de discriminação, ainda que a educação para os 

direitos humanos não esteja listada textualmente nos direitos de aprendizagem, o combate à 

discriminação expressa um vínculo importante que servirá de base para o restante do 

documento. No entanto, de acordo com a Anis, visto que os direitos de aprendizagem listados 

requerem compromissos explícitos com os direitos humanos, pode ser que sua enunciação 

textual traga mais clareza aos objetivos da própria BNCC. 
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Em tempo, ainda segundo a Anis, uma proposta de direitos que pretenda garantir uma 

formação adequada aos estudantes precisa fortalecer suas habilidades, capacidades e valores 

no nível individual, mas ao mesmo tempo, não pode colocar responsabilidades que são sociais 

para os indivíduos. A distinção dessas responsabilidades no texto é central para a clareza da 

política de educação. Os direitos de aprendizagem como foram redigidos usam terminologias 

que expressam um desnível dessas responsabilidades, como o termo “fazer-se respeitar”. O 

termo pode indicar que o respeito é negociável a depender dos comportamentos individuais. 

Em uma perspectiva de direitos humanos, o respeito é sempre um valor mandatório e 

inegociável. É um valor inerente a condição de ser humano e os termos não podem promover 

dubiedades em relação a isso. 

Outro trecho que gera ambiguidades de interpretação “identificar suas possibilidades, 

potencialidades, perspectivas e preferências reconhecendo e procurando superar limitações 

próprias e de seu contexto”, identificado na p. 8, e que diz respeito às limitações próprias, o 

termo pode estar se referindo a estímulos a superações em um sentido positivo, como um 

valor a ser perseguido. Em tempo, as pessoas com deficiência sofrem desvantagens na nossa 

sociedade porque há uma expectativa de normalidade que não contempla a diversidade 

humana. Do ponto de vista dos direitos humanos, é importante modificar a cultura da 

normalidade e promover a inclusão das pessoas com deficiência em detrimento de entender a 

diversidade como limitações e promover suas superações como um valor individual. 

Ainda com relação à primeira parte do documento, a instituição Anis observa que as 

responsabilidades individuais devem também ser ressaltadas. A promoção dos direitos 

humanos requer o compromisso de todos os cidadãos. Assim, no trecho “desenvolver critérios 

práticos, éticos e estéticos para mobilizar conhecimentos e se posicionar diante de questões e 

situações problemáticas”, é fundamental que se ressalte a responsabilidade individual dos 

posicionamentos. Aprender a se posicionar é fundamental para a cidadania, mas também o é a 

ciência da responsabilidade pelo conteúdo dos discursos proferidos. Posicionar-se com ciência 

do alcance e efeito de suas palavras é parte do próprio significado da cidadania em sociedades 

democráticas. 

A leitura realizada pela instituição parecerista do item “As estratégias da BNCC”, 

identificou duas grandes ausências que podem comprometer uma abordagem adequada dos 

direitos humanos no referido documento. A primeira é um silêncio sobre o combate ativo a 

discriminação como medida de promoção da igualdade, da cidadania e da justiça. A segunda é 

a ausência de um vocabulário inclusivo. Os esforços para resistir a corponormatividade não 

foram suficientes no texto da BNCC. 
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Em conformidade com a instituição Anis, a promoção dos direitos humanos requer 

clareza política de que a manutenção das lógicas das desigualdades implica sempre em 

violações de direitos fundamentais, e que não há como combater tais lógicas sem seu 

endereçamento adequado. Não se promove a cidadania e os direitos humanos sem se 

combater explicitamente a discriminação. O texto precisa dizer, abertamente, em todos os 

componentes curriculares seu compromisso de combate ao racismo, homofobia, hierarquia de 

gênero e todas as expressões da desigualdade. 

A segunda grande ausência identificada, de acordo com a instituição parecerista, é a de 

um vocabulário inclusivo. Em vários momentos, no documento, a linguagem corponormativa 

assume, mesmo com os esforços para se considerar a diversidade. Primeiramente, é necessária 

uma padronização do enfoque na diversidade em todos os componentes curriculares. Alguns 

deles abordam a temática e outros silenciam. Segundo, há um esforço por se reconhecer 

linguagens não orais no texto, e reforça o rompimento com as “hierarquias entre as 

linguagens”, em destaque na p. 29, mas em vários momentos outras formas de comunicação 

são reconhecidas sob um descritor guarda-chuva que não as expressam adequadamente.  

 

Parecerista: Profº Dr. Antonio Hilario Aguilera Urquiza – Diversidade 

 

O parecerista inicia suas observações a partir dos “objetivos iniciais”, apresentados na 

p. 7 do documento intitulado “Princípios orientadores da BNC”, argumentando que tal texto 

não cita explicitamente as normativas da Lei nº 11.645, que trata dos povos indígenas. Trata 

indiretamente quando fala de “fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro, para que 

sejam apreciados sem discriminação por etnia, origem, idade, gênero, condição física ou 

social, convicções ou credos”. Considera-se que a base epistêmica seja a do respeito à 

diversidade do conhecimento e das culturas presentes no campo da educação no Brasil. 

Com relação à “educação especial na perspectiva inclusiva”, comenta que se trata de 

um ampliar de horizontes para a inclusão “pedagógica em todos os níveis, mas considera que 

tais conteúdos permitem uma abordagem consistente e coerente com os temas da diversidade. 

No entanto, observa que não é suficiente apenas o conceito de inclusão – qual inclusão? Não é 

possível seguir a prática, muito comum atualmente, que é a inclusão do “outro”, da 

diversidade, mas de forma subalterna, ou como uma concessão, ou até como “tolerância”. 

 

Parecerista: Profª Drª Clarice Salete Traversini – Educação Integral e Integrada 
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Seu parecer inicia destacando dois motivos expostos no documento que impactam 

diretamente entre os sujeitos e o currículo da escola. Afirma que o primeiro se refere ao 

problema de os objetivos de aprendizagem serem lidos como expectativas de aprendizagem. 

Isso pode fazer com que, em vez de a aprendizagem do conhecimento escolar ser tratada 

como um direito, pelo qual o poder público (em grande parte) é responsável, provendo 

condições para que o estudante aprenda, o que vai se esperar é que o estudante aprenda em 

determinado ano, secundarizando-se, assim, as condições para que isso ocorra. 

Com relação ao segundo problema, a parecerista refere-se ao formato do documento 

que por ser segmentada em cada componente curricular, corre o risco de pouco contribuir para 

articulação dos conhecimentos nas e entre as áreas e, também, de limitar o espaço no currículo 

da escola destinado à parte diversificada. 

Em tempo, de acordo com a parecerista, a ampliação da jornada escolar só faz sentido 

se representar ampliação de oportunidades e situações que promovam aprendizagens 

significativas. Construir um currículo da educação integral não se trata de simplesmente 

aumentar o que já é ofertado. Trata-se de um aumento quantitativo, isto é, um número maior 

de horas para oportunizar espaços e atividades com intencionalidade educativa. Trata-se, ao 

mesmo tempo, de um aumento qualitativo, pois essas horas não são suplementares, mas 

compreendem todo o período escolar, o qual oportuniza que os conhecimentos propostos 

possam ser ressignificados, revestidos de caráter exploratório e vivencial, e protagonizados 

por todos os envolvidos na relação de ensino e aprendizagem. 

Com relação à “valorização profissional do docente”, a professora considera que a 

construção do currículo na escola é atribuição específica do docente e pressupõe competência 

técnica para criar propostas pedagógicas voltadas a estudantes de diferentes etapas e 

condições para que aprendam conhecimentos considerados importantes em uma determinada 

época, tendo em vista sua qualificação como cidadãos que cuidam de si, dos outros e do 

espaço onde vivem. Essa ação tem no seu âmago a escolha de conhecimentos para compor o 

currículo da escola e o processo de aprender e ensinar. 

Defende em seu parecer, também, que aprender e ensinar não são práticas que ocorrem 

automaticamente, mas uma relação a ser construída. É possível ensinar sem preocupação com 

o aprender, e é possível aprender sem ter alguém que ensine, mas o processo de escolarização 

exige que o aprender e o ensinar estejam em relação permanente. Em especial, quando se trata 

de desenvolver as diferentes dimensões do ser humano, foco da educação integral e integrada 

na escola, é necessário que a seleção dos conhecimentos para compor o currículo em turno 

único seja de autoria dos docentes. Os saberes da comunidade onde está inserida a escola 
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podem vir a tornar-se conhecimento escolar, e outras pessoas da comunidade podem fazer 

parte das aulas para compartilhá-los com os estudantes. Entretanto, para o exercício da 

docência, a articulação entre saberes e conhecimentos é competência específica do professor. 

Portanto, além da carreira e da formação, construir currículos nas escolas é uma das 

importantes formas de valorização docente. 

Ao concluir a Introdução, a parecerista observa que a educação integral está sendo 

entendida como política pública, conforme preconizado na Meta 6 do PNE, e como prática 

curricular de educação integral e integrada; e no que concerne ao currículo, o termo 

“integral” não só é compreendido no sentido do tempo que o estudante permanece na escola, 

mas também contempla as diferentes dimensões do sujeito. É preciso problematizar a 

representação equivocada do termo integral como sendo a parte divertida da escola, apenas o 

lugar de permanência do aluno enquanto seus cuidadores e provedores estão trabalhando ou 

um local com baixo custo que “ocupa” o tempo ocioso de crianças e jovens. A escola não é 

ampliação da casa do sujeito; é um lugar específico com a função de desenvolver a 

aprendizagem escolarizada e sistematizada que outra instituição não tem competência para 

fazer. É o lugar de interação e desenvolvimento das dimensões humanas heterogêneas e 

singulares que caracterizam as diferenças como potencialidades dos sujeitos. É nessa 

perspectiva que a socialização passa a ter sentido na escola. Já o termo “integrada” remete a 

uma forma de organizar a experiência de aprendizagem para o estudante que demanda 

comunicação entre as áreas de conhecimento e entre seus componentes curriculares. 

 

Parecerista: Profº Dr. Douglas Santos – Geografia 

 

O parecerista inicia suas considerações, se dando conta que a BNCC não resulta de 

uma demanda das escolas ou de um entendimento prévio das necessidades da educação 

escolar. Para o Profº Douglas “É um documento do Estado que gera outro documento de 

Estado, que, por sua vez, gera mais um documento de Estado, num percurso cujo objetivo se 

perde no interior de demandas criadas para se criar demandas”. 

Em tempo, reforça a questão se de fato há a necessidade de uma base nacional comum 

curricular e responde a sua própria pergunta de maneira simples “frente às prováveis 

profundas diferenças entre as abordagens (principalmente no que concerne aos conteúdos e 

aos procedimentos pedagógicos), as escolas estariam colocando em risco seus objetivos 

fundamentais, como a realização dos ritos de passagens necessários para que as novas 

gerações realizem o “salto escalar” e experimentem romper com o sentido de pertencimento à 
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família, à tribo, ao clã – e possam, assim, pertencer à nação (naquilo e quando ela se confunde 

com o Estado) e à civilização (naquilo e quando ela se confunde com a existência do 

capitalismo)”. 

Segundo o parecerista, a BNCC deve ser um ato de Estado quando este e a sociedade 

que o cria se percebem em risco que assim é identificada no documento “em que medida os 

procedimentos que serão indicados combatem, ajustam, resolvem, interferem em relação ao 

formato diverso da escola que temos e para a qual falta uma base nacional comum 

curricular”? 

Com relação à “longa” lista de doze objetivos que “parecem se resolver em torno de si 

mesmo e não estão associados a nenhum objetivo mais abrangente e diretivo”, fica a pergunta 

para os dois primeiros: “A escola que temos já não propicia parte considerável de tais 

objetivos? Será necessária uma base nacional para que crianças e jovens se relacionem, 

constituam amizades, partilhem sentimentos e emoções”? 

Dando continuidade às proposições que se seguem, os problemas se repetem sem que 

se explicite “o objetivo de tais objetivos” permanecendo a dúvida “a escola que temos já não 

dá conta do que aqui quer se implantar”? O documento em questão “parece deixar de lado o 

fato de não ser a escola a única instituição socializadora com a qual temos contato no 

transcorrer da vida: igrejas, clubes, partidos, sindicatos e família que nos proporcionam 

experiências que jamais poderão ser disponibilizadas na escola”. 

Para o parecerista, o objetivo que finaliza a lista de objetivos é a expressão mais 

evidente do equívoco que marcou toda a introdução do referido documento e, portanto, trata-

se de “algo a ser repensado para que possa ser explicitado”. Assim, o autor deste parecer 

conclui esta etapa destacando, no documento, que todas as atividades escolares só cumprirão 

com seus objetivos quando “dispuserem de condições para o desenvolvimento” dos próprios 

objetivos, ou seja, a “ambiguidade da linguagem é um sintoma explícito da ausência de 

clareza quanto ao sentido das proposições”. 

 

Parecerista: Profª Drª Elisete Medianeira Tomazetti – Filosofia 

 

Seu parecer inicia problematizando a presença do componente “Ensino Religioso” no 

contexto das Ciências Humanas, tendo como justificativa seu “caráter histórico e filosófico”, 

quando a parecerista questiona: “Onde se situa o caráter ‘filosófico’ deste ensino”? 

Destaca, também, que os verbos que indicam os “Objetivos Gerais da Área na 

Educação Básica” e em suas etapas específicas, não são claros a quem se referem e que a 
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referência a “dinâmicas que mobilizem os estudantes como protagonistas sociais”, poderia ser 

ampliada com a lembrança de práticas orientadas para a leitura e a escrita, habilidades 

fundamentais na Área das Ciências Humanas. 

Com relação ao texto introdutório, a parecerista questiona logo no início “É 

importante e necessária uma BNCC para as escolas brasileiras nesse momento”? A essa 

questão ela encontra respostas nos Art. 8º e 26º, da Lei 9.394 de 1996 e no Plano Nacional de 

Educação (2014-2024) em sua Meta 7, estratégia 7.1, que destacam a necessidade de 

implantação de uma BNCC. 

No entanto, a crítica se trata acerca do conteúdo que está expresso em seu interior, 

pois a BNCC não deve ser considerada como uma lista de conteúdo, um currículo mínimo a 

ser ensinado em todas as escolas, a qual não contemplaria a diversidade de locais, culturas e 

sujeitos e a autonomia dos professores, mas, em tempo, deve orientar a criação de currículos. 

 

Parecerista: Profº Dr. Luiz Alexandre Oxley da Rocha – Educação Integral 

 

O parecerista consultou as representantes do Comitê Territorial Estadual de Educação 

Integral do Espírito Santo para auxiliá-lo na construção deste trabalho. O grupo decidiu não 

responder as questões orientadoras na sequência proposta porque percebeu não ser possível 

fazer sugestões pontuais ao texto. De modo objetivo, apresentou uma concepção de educação 

integral; a natureza contraditória da instituição escolar e três questões para serem tratadas nas 

reflexões da formulação da BNCC, tanto para os documentos introdutórios quanto pelas áreas 

do conhecimento: a) os estudantes como o centro das formulações para o desenvolvimento da 

Educação Básica; b) que o conteúdo emerja da prática social e das relações e arranjos 

educativos que se estabelecem em um território educador; c) e a última questão diz respeito à 

formação para os valores da democracia. Por fim tecem alguns comentários e sugestões 

quanto a relação entre a BNCC e a “parte diversificada” do currículo. 

Com relação à implantação da educação integral, o grupo destaca que suas 

experiências estão associadas ao aumento e diversificação do conhecimento que se quer 

ofertar e da permanência dos estudantes na escola por no mínimo sete horas diárias, que está 

associada à ideia de cuidar e educar como propõe as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica. Em tempo, três questões devem ser consideradas para o atendimento da 

educação integral no âmbito da BNCC, considerando uma concepção ampliada de currículo 

que ultrapasse a ideia de listagem de conteúdos e se disponha a tratar do ambiente de 
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desenvolvimento curricular: a) dos sujeitos a serem formados; b) do compromisso de 

formação para um projeto de nação democrática; c) da relação entre a avaliação e o currículo. 

De acordo com o parecerista, “o conteúdo” apresentado no texto da BNCC não deve 

ser considerado “o currículo”, mas a indicação formal dos conteúdos e formas de 

apresentação necessária à formação humana ao longo do tempo; a indicação de um tempo 

certo para aprender, torna-se inócuo. Para este autor, a prática social se eleva de referência 

para compreensão de um conteúdo definido a priori; as práticas sociais são as experiências 

vividas por crianças, jovens e adultos e a vida exige cada vez mais novas práticas sociais e 

com elas novas elaborações e novos conhecimentos. Estas práticas sociais e as novas 

exigências se constituem em um percurso formativo integrado à realidade. A “educação 

integral e integrada” responde necessariamente a estas experiências. 

Ainda considerando que as atividades de ensino devem partir da prática social, o grupo 

argumenta que “conhecimentos, valores, comportamentos, etc.”, apresentados na BNCC, 

devem ser vividos e problematizados pelos estudantes a partir das referidas práticas. Para a 

questão que diz respeito à formação para os valores da democracia, à formação cidadã, à 

formação para a cidadania, o parecerista e seu grupo sugerem não só a participação de todos, 

mas que todos devem proporcionar aos estudantes que participem das decisões 

cotidianamente, senão corre-se o risco de aceitar o inaceitável. Explicam, ainda, que isso 

significa exigir e construir coletivamente democracia mais organizada, respeitando aqueles 

que conosco vivem. 

O grupo destaca, ainda, que além de estabelecer relações democráticas com os 

estudantes, as áreas do conhecimento devem se comprometer com a ênfase em metodologias e 

conhecimentos que privilegiem os valores para a democracia: liberdade, solidariedade e 

participação. Com relação aos itens “currículo” e “parte diversificada”, o parecerista é 

categórico: não há justificativa para indicar um currículo em duas partes; para ele, o currículo 

deve representar uma unidade de formação, pois somente assim é possível produzir formação 

integral. 

Ainda com relação à “parte diversificada”, pode-se perceber que no documento 

preliminar da BNCC, não há um conteúdo, mas temas que podem ser desenvolvidos de forma 

transversal. O texto sugere para a integração entre as áreas, a adoção de “temas integradores” 

e alguns são importantes, mas insuficientes para a formação integral. 

Para concluir o parecer, o autor acredita que a melhor saída seria a ampliação do 

currículo, mas sem criar a figura da parte diversificada. 
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Parecerista: Profº Dr. Luís Donisete Benzi Grupioni – Diversidade 

 

Para o parecerista Profº Dr. Luís Donisete, a questão da diversidade está 

adequadamente contemplada na proposta, bem como estão satisfeitas as condições para se 

afirmar que a Lei 11.645 encontrou acolhida nas principais áreas e componentes curriculares 

da proposta. No entanto, apresenta um conjunto de observações sobre a proposta analisada. 

Com relação ao primeiro item sobre a estrutura do documento, tece quatro 

comentários: sugere incluir mais um tópico aos “Princípios Orientadores”, de modo a reforçar 

a temática do respeito à diversidade; em seguida, comenta que o tópico “Educação Especial” 

parece fora do lugar, pois quebra a fluidez do texto e sugere que seja colocado após o 

“Documento preliminar” e, ainda, repensado, uma vez que a explicitação das dez 

atividades/estratégias não parece produtivo para o documento; em seu terceiro comentário, 

destaca a importância de contar com textos específicos para as modalidades “educação 

indígena, do campo e quilombola” para que uma questão objetiva possa ser respondida – essas 

modalidades de ensino e as escolas que as oferecem seguirão a base nacional curricular 

comum?; no quarto e último comentário, sugere que os “seis temas integradores” entre as 

diferentes áreas de conhecimento sejam conceitualizados e explicitados pois, a simples 

citação dos temas e o recurso a buscar correlações via um link e um filtro não dão a dimensão 

do que se pretende. 

Sobre o “conteúdo dos textos” (de área e componente), de acordo com parecerista, a 

diversidade está contemplada em diferentes passagens dos textos introdutórios, mas sentiu 

falta que no texto do componente de “língua portuguesa” o tema pluralidade linguística e 

diversidade de línguas faladas no Brasil e no mundo, não seja tratado também de modo 

enfático; no entanto, considera excelente o texto que apresenta o componente curricular de 

“língua estrangeira” moderna. 

Considera, também, que a Lei 11.645 foi contemplada na área de “Ciências Humanas” 

nos conteúdos e abordagens propostas para os componentes curriculares de história, geografia 

e religião, mas para a disciplina de sociologia, acredita que a abordagem da pluralidade 

cultural ganharia maior ênfase se conceitos como Cultura, Identidade, Gênero e Sexualidade 

fossem incorporados à proposta. 

Para o componente “Ciências da Natureza”, destaca o que o torna distinto dos demais, 

pois é o único que apresenta exemplos de temas e abordagens e estratégias para objetivos de 

aprendizagem.  



120 
 

O contato e a apreciação com textos literários tradicionais, bem como indígenas e de 

outros povos está contemplado nos “Objetivos de Aprendizagem” e ao parecerista é o 

suficiente para uma abordagem da diversidade indígena no componente de “Língua 

Portuguesa”. No entanto, no componente “Arte”, sugere uma referência mais explícita no 

sentido de trazer para o currículo o conhecimento e o estudo das manifestações artísticas 

indígenas seja na música, na produção material, na pintura corporal, nos rituais. Para o 

componente “Educação Física”, sugere que seja incluído o termo “indígena” e que na página 

105 substitua-se Uga-Uga por Huka-Huka, que é o modo como os índios do Xingu se referem 

a essa prática. 

 

Parecerista: Profª Drª Marcia Paraquett Fernandes – Língua Estrangeira 

 

De acordo com Marcia Paraquett, a estrutura do texto não favorece a compreensão 

proposta, pois, num primeiro momento, refere-se a “objetivos” em duas situações distintas; 

em um segundo momento, propõe melhorar o que o documento estabelece como Base 

Comum Curricular a um país de dimensão cultural tão variada como é o Brasil; num momento 

seguinte, discute a concepção de interculturalidade, tão pouco presente no documento. Em 

tempo, propõe alterações significativas no texto de acordo com este último momento: “[...] 

compreender a valiosa diversidade cultural regional, brasileira e latino-americana [...]”. 

Critica, também, a utilização equivocada de cultura, entendida apenas como produção estética 

e alguns temas integradores, como: Consumo e Educação Financeira não estar vinculado ao 

tema Ética, Direitos Humanos e Cidadania. 

A parecerista ainda alerta sobre o equívoco de se atribuir à área de “Linguagens”, toda 

a responsabilidade da leitura e do conhecimento de linguagens e o uso do conceito “língua 

adicional” que ainda é pouco difundido e que poderá confundir ou desorientar os professores 

acostumados com a nomenclatura de língua estrangeira. No mesmo item, acredita ser 

redundante o texto quando utiliza dois adjetivos de mesmo peso, como “expressivos” e 

“comunicativos” para definir objetivos da área de Linguagem. 

Com relação ao Ensino Médio, apresenta uma preocupação com as “cinco dimensões 

de atuação”, especificamente com o item quarto, quando o termo “cultura” fica fragilizado, 

pois está associado à faixa etária (juvenil e adulta) e às tecnologias. Para os princípios que 

orientam a organização dos objetivos de aprendizagem, ressalta o aspecto positivo de orientar 

o professor a promover vivências de “situações que envolvam textos na (s) língua (s) em 

estudos relevantes à sua vida”. No entanto, pode haver uma interpretação equivocada da 



121 
 

expressão “aprender pelo uso e para o uso”, pois estaria associada ao modelo Comunicativista 

e que não seria adequada à educação básica. 

Enquanto destaca um ponto muito positivo como o de as comunidades escolherem a 

língua estrangeira que querem ensinar e aprender, logo em seguida o documento perde a 

oportunidade de incluir a palavra “sexualidade”, aliás bastante ausente no texto e tão 

necessária na formação de nossos estudantes.  

Com relação às transições ocorridas ao longo da educação básica, somente o 

componente Língua Estrangeira contempla o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio, mas 

observa que tanto o estudante do Ensino Fundamental como o do Ensino Médio, precisam 

entender que a aprendizagem de uma língua estrangeira tem a mesma importância que 

qualquer componente curricular para a sua formação. Outra crítica é a utilização desnecessária 

da palavra “lúdico”, que vem sendo marcada de sentidos inapropriados ao compromisso da 

escola com a educação. 

Sobre os objetivos gerais para a educação básica, com relação apenas ao Ensino 

Fundamental, a parecerista observa que um deles “tem o foco no professor e não no aluno”; 

outro deveria incluir a “escuta”, pois o aprendiz deve “dominar, progressivamente, a fala, a 

escuta, a leitura e a escrita”; rever a forma de termos como “viver” e “refletir”; adjetivos 

como “corporal, estético etc.”, não devem compor objetivos de cunho geral; a não 

compreensão da categoria “manifestação cultural linguística”; e, por último, a inadequação da 

expressão “intercâmbio cultural”, que costuma tomar um sentido de viagens. 

Quanto aos objetivos gerais do Ensino Médio, faz as seguintes observações: no 

primeiro devem acrescentar a “perspectiva intercultural”; nos terceiro e quinto substituir 

“social” por “sociocultural”; no sexto pode abranger a diversidade humana através do corpo, 

ressaltando também sua estética; no sétimo, ressaltar, ainda mais, o aspecto intercultural; e, no 

oitavo, incluir a dimensão cultural. 

Com relação a articulação dos objetivos gerais com os objetivos de aprendizagem para 

cada etapa da educação básica, do ponto de vista da parecerista não há, pois, a BNCC só 

deveria se ocupar de temas norteadores e nunca de conteúdo. Assim, a página 94 e as 

seguintes deveriam ser eliminadas se as especificações dos objetivos forem mantidas, porque, 

algumas vezes, têm valor prescritivo e contraproducente. No entanto, comenta os objetivos 

das páginas 92 e 93. Quanto ao primeiro, destaca a inclusão dos termos “sonoros, visuais, 

multimodais” para complementar “compreender e produzir textos orais e escritos na língua 

estrangeiro”; no terceiro, substituir “adicional” por “estrangeira”; e, no sexto, incluir 

“multiculturalismo” ao lado de “plurilinguismo”.  
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Considera que a redação dos objetivos para o 6º ano do EF acerta quando começa com 

a definição de que se discutirá no início do componente “práticas da vida cotidiana”, mas 

alerta para um problema quando da definição de aspectos a serem trabalhados, inibindo ou 

apagando a autonomia do professor. Lamenta, também, que as “práticas interculturais”, as 

“práticas político-cidadãs” e as “práticas do trabalho” tenham ficado para o 7º ano, pois o 

professor deve saber que suas aulas devem abranger essas práticas seja em que séries for e na 

ordem que for. Conclui, entretanto, que os objetivos dos 8º e 9º anos estão mais coerentes e 

não pretendem ser prescritivo e nem limitador. 

Com relação ao 1º ano do Ensino Médio, observa que a perspectiva intercultural deve 

estar presente em uma educação para a cidadania. Para o 2º ano sugere a introdução do 

adjetivo “sociocultural” para “diversidades” e “mudanças”. Também estão apropriadas as 

sugestões referentes ao 3º ano quando imprime, mais uma vez, a perspectiva intercultural. 

 

Parecerista45: Profº Dr. Marcos Sorrentino – Diversidade (Educação Ambiental) 

 

Os pareceristas destacam, de início, que a Base Comum deve prever de forma explícita 

o necessário compromisso dos sistemas (redes), nacional, estaduais e municipais de educação 

com a implantação de mecanismos de incentivo e apoio à formulação de currículos escolares 

e PPP contextualizados; cursos de formação de distintos profissionais da educação e dos 

diferentes setores da comunidade escolar; apoio material, de tempos e de espaços, para 

encontros dialógicos da comunidade escolar. 

Observam, em tempo, a importância da construção participativa, em cada Escola, de 

currículo contextualizado e a necessidade de previsão de recursos, apoio diversos e incentivos 

para que isso seja realizado com ampla participação da comunidade; a criação e o 

fortalecimento, em todos os municípios brasileiros, de Conselhos Municipais de educação que 

elaborem PPP do Município, prevendo, dentre outras prioridades, a constituição de coletivos 

educadores municipais com a missão de promover a Educação Ambiental permanente, 

continuada, articulada e com a totalidade dos seus habitantes, pois a compreensão integrada 

da educação de todos os cidadãos é parte essencial dos desafios colocados para a construção 

da sustentabilidade socioambiental e se materializa pela explícita formulação de uma proposta 

                                                           
45 Embora a síntese do parecer esteja no plural, por ter sido feito coletivamente, oficialmente quem foi anunciado 

no endereço eletrônico como parecerista foi apenas este autor. Esta observação vale para outros casos 

semelhantes. 
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de Município Educador Sustentável, conforme proposta já enunciada pelo Ministério do Meio 

Ambiente. 

Com relação ao item “Princípios Orientadores”, os pareceristas sugerem a inclusão de 

uma referência explícita à conformidade da BNCC com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental (DCNEA), assim como é feito menção à sua conformidade com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; sugerem, ainda, que seja 

mencionada também tal conformidade com as demais Diretrizes aprovadas pelo CNE para o 

campo da Diversidade e Inclusão. 

Em tempo, ainda como forma de sugestão, propõe a inclusão no item “Princípios, 

Formas de Organização e Conteúdo”, de um parágrafo no qual conste junto aos “temas 

integradores” a sua observância às mencionadas Diretrizes da Diversidade e Inclusão. No 

mesmo item, com relação aos “temas integradores”, sugerem a substituição dos nomeados 

como “Consumo e Educação Financeira” e o de “Sustentabilidade” por um tema único e 

integrador que possa ser nomeado como “Economia, Sustentabilidade e Educação 

Ambiental”. 

Assim, acreditam, pois, o consumo e as questões financeiras podem melhor cumprir o 

papel de temas integradores se abordados dentro de uma ótica mais ampla que traga o campo 

da economia para além das variáveis financeiras e de consumo e, o campo da 

sustentabilidade, como uma proposta desafiante que visa unir proteção ambiental, justiça 

social, equidade econômica, diversidade cultural e ação política. Acompanhado da perspectiva 

educadora ambientalista possibilita aprendizados sobre economia solidária, economia local, 

consumismo, sustentabilidade socioambiental, desenvolvimento sustentável e sociedades 

sustentáveis, bem como o questionamento de necessidades de material simbólico e o 

aprendizado de valores, conceitos e práticas como os de participação, pertencimento, 

comunidade, identidade, potência de agir, diálogo e felicidade. 

 

Parecerista: Profª Drª Maria Alice Gravina – Matemática 

 

De início, a parecerista destaca que o texto introdutório do referido documento 

apresenta uma redação um tanto precária e até ingênua em diferentes momentos; em alguns 

momentos, é feito um uso abusivo de negritos e não fica claro qual é o critério de escolha para 

os destaques. No sumário nota-se uma falta de uniformidade nas diferentes áreas, enquanto 

em “Linguagens” e “Matemática” fala-se em objetivos da aprendizagem nos diferentes 
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componentes curriculares, em “Ciências da Natureza” não há menção à questão da 

aprendizagem e em “Ciências Humanas”, fala-se somente em objetivos da área. 

Com relação ao item “Princípios Gerais para a Educação Básica”, a parecerista afirma 

que o documento é bastante superficial; o texto não faz maior vinculação com as diferentes 

diretrizes publicadas anteriormente pelo MEC, as quais, a autora julga, deveriam ser 

consideradas como parte do processo de definição de rumos a serem dados à Educação 

Básica. 

Destaca, ainda, que no início das “Considerações Gerais” é feita uma breve referência 

às Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, onde é dado um breve 

destaque, em negrito, ao “direito à educação”. Após este início, a parecerista comenta os doze 

itens elencados que falam de diferentes aspectos a serem contemplados na Educação Básica e, 

destaca, mais uma vez, a coleção exagerada de verbos – desenvolver, aperfeiçoar, reconhecer, 

valorizar, prezar, cultivar, participar, se aprazer, estabelecer, preparar, saborear, cultivar, 

partilhar, debater, apreciar, cuidar, se responsabilizar, promover, se expressar, e assim 

continua numa lista infinita que, segundo a autora deste parecer, não chega a realçar, afinal, 

quais os aspectos fundamentais a serem considerados no desenvolvimento dos alunos durante 

a Educação Básica. 

Em tempo, fala-se em: “participar ativamente da vida social, cultural e política”, fala-

se em “debater e desenvolver ideias sobre a constituição e evolução da Terra e do Universo”, 

fala-se em “articular conhecimentos formais às condições de seu meio”, fala-se em 

“desenvolver critérios práticos, éticos e estéticos para mobilizar conhecimentos” e, até 

mesmo, fala-se em “preparar e saborear conjuntamente refeições”. De acordo com a 

parecerista, tem-se a impressão que os diferentes itens foram listados de forma um tanto 

aleatória, sem uma maior organização de elenco e habilidades e competências a ser priorizado 

no trabalho escolar; nesse sentido, a quantidade de verbos, ao longo dos doze itens elencados, 

reforça esta impressão. 

 

Parecerista: Profº Dr. Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira – Ciências Naturais 

 

O parecerista inicia seu comentário a partir da proposta que é necessário frisar que 

existe muito pouco espaço para inserções em ser completado no momento de sua 

adequação/implementação às diversas regiões/escolas do país. Inclusive em questões 

curriculares em que há a necessidade de restringir a quantidade de conteúdos sugeridos, seja 

na extensão e/ou na profundidade do que é proposto no documento em discussão. 
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Em sua análise, observa que o excesso de conteúdo reverbera na forma com que 

muitos deles acabam sendo apresentados; o detalhamento excessivo, muitas vezes, acaba 

ditando a abordagem a ser utilizada, ritmos de aprendizagem e outras características que são, 

também, de competência dos programas escolares. Observa, também, que há um excesso 

cometido quando da sugestão dos conteúdos conceituais que é transformado em mínimo 

quando da apresentação dos eixos estruturantes – Conhecimento conceitual; Contextualização 

histórica, social e cultural; Processos e práticas de investigação; Linguagens. Assim, seria 

fundamental que o texto apresentado diluísse esses eixos naquilo que ele espera sejam os 

elementos estruturadores da prática docente e da aprendizagem dos alunos. 

Em tempo, o eixo “Processos e práticas”, de acordo com o parecerista, deve ganhar 

uma atenção dos autores na medida em que as atividades didáticas se organizarão a partir das 

orientações contidas no devido item do documento, como também pela sua importância, ele 

deveria ser muito bem discutido de modo a fornecer exemplares que evitem práticas já 

consagradas nas ciências, quais sejam, a resolução de problemas numéricos, a memorização 

de nomes e termos, os questionários de perguntas e respostas e, ainda, as experiências de 

comprovação de leis e grandezas. 

Outro aspecto a ser considerado pelo parecerista, diz respeito ao risco de cisão aos 

eixos: a. conhecimentos conceituais e b. processos e práticas investigativas. O documento não 

dá ênfase clara ao fato de que os últimos só fazem sentido quando associadas aos primeiros, 

ou melhor, não há que se ensinar processos e práticas desvinculados de contextos conceituais 

sob pena de termos a volta de apresentações ingênuas do método científico. Para este fim, um 

diálogo dos eixos estruturantes com a concepção epistemológica, axiológica e ontológica das 

ciências naturais seria fundamental. 

Com relação aos “Temas Integradores”, o autor deste parecer afirma que eles estão 

explicitados apenas em seus próprios termos, que os critérios e as justificativas não estão 

claras quanto à escolha dos temas e subtemas, como também à forma pela qual se pretende 

que eles sejam inseridos nas disciplinas. Acredita, também, que devesse ser destinado um 

espaço na proposta curricular que contemplasse a aplicação anual/semestral de um dos temas 

integradores. Assim como seria de interesse dos professores que houvesse propostas 

metodológicas capazes de sinalizar a forma de integração de componentes curriculares na sala 

de aula, como por exemplo o uso de projetos. 

 

Parecerista: Profª Drª Mirian Celeste Martins – Arte 
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A parecerista inicia suas observações já no primeiro parágrafo quando o texto “fala do 

mundo social”, mas não aponta o mundo da cultura e destaca que é nele “mundo” que a 

cultura se instala para além da comunicação humana e social. Em tempo, afirma que a 

inclusão da cultura é especialmente importante na relação com as linguagens artísticas, 

incluindo também a literatura. No entanto, para a autora deste parecer, a visão de cultura que 

está presente no documento parece relacionada ao prazer, ao entretenimento, ao 

encantamento. 

Em seguida, justifica o termo “linguagens” no plural, mas, nesta mesma perspectiva, 

acredita que deveriam ser também apresentadas as demais linguagens “musicais, visuais e 

corporais”, pois são muitas as linguagens da arte. Em continuidade, completa que 

diferentemente da Língua Portuguesa, da Língua Estrangeira ou da Educação Física que têm 

códigos fechados e regras próprias, as “linguagens artísticas” têm códigos abertos, isto é, 

permitem múltiplas leituras e suas regras foram e são construídas no processo do próprio fazer 

individual e coletivo. Além disso, ainda observa a autora deste parecer, que as linguagens não 

são apenas aprendidas, mas elas fazem parte da vida e, por isso, sugere uma nova construção 

para esta parte do texto: “A utilização dos termos ‘linguagens’, no plural, aponta para a 

abrangência da vivência e aprendizado na área, que recobre não apenas a linguagem verbal da 

língua pátria e da língua estrangeira, mas também as linguagens artísticas: artes visuais, 

dança, música e teatro, cada uma com seus códigos, processos de criação e desafios 

específicos”. 

Com relação aos “Objetivos Gerais para a Educação Básica”, a parecerista sugere 

incluir no segundo objetivo “diversas linguagens artísticas”, pois seria um modo de apontar as 

várias linguagens da linguagem da arte. No quarto objetivo, questiona: “e o espaço das 

subjetividades”, após o texto declarar como um dos objetivos: “compreender a diversidade de 

manifestações linguísticas, artísticas e de práticas corporais como construções sociais e 

culturais”. Para o último objetivo a autora destaca que a dimensão poética e estética, 

impulsiona a criação pessoal tanto como leitores ou produtores de linguagem e sugere a 

reformulação do texto para: “reconhecer a dimensão poética e estética constitutiva das 

linguagens, como impulso par a criação pessoal e coletiva como leitores e produtores de 

linguagem, apreciando a cultura, a arte e a língua como patrimônios”. 

No item “Objetivos da Área de Linguagens no Ensino Fundamental”, em um deles são 

levantados espaços formais de interação: “Por isso, o trabalho em sala de aula, na quadra ou 

no pátio e em outros espaços que perfazem o ambiente escolar”, quando a parecerista observa 
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e questiona: E os espaços fora do ambiente escolar? E os espaços culturais: museus, centros 

culturais, espaços públicos como praças e seus monumentos? E os espaços esportivos?  

O texto sobre a área de linguagens no Ensino Médio é claro e aponta os desafios e 

dimensões que devem estar presentes. No entanto, há uma questão apenas, segundo a 

parecerista, em relação ao necessário adensamento das reflexões linguísticas e estéticas e da 

teorização com um exercício profundo de análise e de categorização. Para ampliar este 

objetivo, ela acredita ser fundamental que o estudante do Ensino Médio possa trabalhar com 

conceitos que lhe permitam operar frente as culturas adultas e juvenis, como a cultura visual, 

os capitais culturais, o patrimônio cultural, a mercantilização da arte, a força das mídias para o 

consumismo acrítico além, de melhor compreender processos de criação que sempre 

envolvem o caos criador, a percepção e a imaginação. 

Mais adiante, no objetivo “refletir sobre a diversidade das linguagens”, para ampliar os 

saberes sobre o modo como elas constituem as realidades sociais, a parecerista acredita que a 

constituição de realidades sociais aparece como algo pré-determinado, como também, a 

diversidade das linguagens amplia os saberes sobre os processos de criação, contextos 

históricos e sociais e códigos específicos que envolvem tradição e vanguarda, assim como a 

transformações, apropriações e oposições. 

 

Parecerista: Profº Dr. Pedro Paulo Abreu Furnari – História 

 

O parecerista inicia suas observações destacando sua preocupação com relação a um 

currículo apresentado no documento que, centrado no estado nacional, tenderá a aprofundar o 

fosso entre os poucos que conhecem o mundo para além do local e a maioria que terá ainda 

menos recursos cognitivos para lutar para diminuir as desigualdades. Em tempo, este mesmo 

currículo centrado no estado nacional, tenderá a aprofundar as desigualdades sociais e a 

distanciar o país do objetivo compartilhado de inserção no mundo contemporâneo. 

Exemplifica suas observações, citando a China como um país onde milhões de pessoas 

estudam e tocam Mozart e que, nessa mesma China, Heráclito e LaoTse são estudados, pois 

sem eles não haveria Mao. Uma nação preocupada com a igualdade de oportunidade de 

conhecimento, não abandona um conhecimento universal, até mesmo por saber dos efeitos 

iníquos de uma formação centrada no estado nacional. 

Em continuidade, este parecer está a indicar que um currículo de História deve 

incorporar maior profundidade temporal e espacial e, nesse caso, se almeja formar cidadãos 

bem informados, não pode prescindir de um referencial universal que extrapole o estado 
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nacional. De acordo ainda com o parecerista, as páginas dedicadas à História abandonam o 

objetivo de formar cidadãos com um conhecimento universal e, de forma tácita, consagram 

uma formação superficial para a imensa maioria deixando aos poucos a oportunidade de um 

conhecimento de significado integrado ao mundo. 

Apenas a inclusão de uma perspectiva universal, de acordo com o parecerista, que dê 

conta do repertório da tradição e inclua um inventário de diversidades, poderá resultar em 

uma educação menos excludente. Tal como está no documento proposto, contraria as políticas 

de estado de inclusão social e de inserção mundial, praticadas há tempo, e aprofundará as 

desigualdades. 

 

Parecerista: Profº Dr. Ricardo Rezer – Educação Física 

 

Este parecer é iniciado com um argumento que à primeira vista, segundo seu autor, 

pode parecer mero preciosismo, pois entende que uma proposta como a que está em 

discussão, teria maior chance de sensibilizar os sujeitos que levarão adiante estas 

considerações, os professores de diferentes redes escolares, a partir da alteração da noção de 

“princípios” pela noção de “horizontes” e justifica: “princípio”, do Latim principium, 

“origem, causa próxima, início”, de primus, “o que vem antes”, do Grego prin, de mesmo 

significado, representa, em síntese, algo que não se abre mão. Assim, para este parecerista, há 

condicionantes externos, bem como internos à própria escola, que não permitem a 

radicalidade deste significado e parece importante, também, enfrentar um “esvaziamento do 

discurso”, pois determinadas expressões, tal como, “princípios”, de forma aparente, vem 

perdendo fôlego junto aos professores das redes escolares em diferentes regiões do Brasil. 

Sendo assim, completa, um “horizonte” se desloca conforme nosso avanço; se por um 

lado constitui-se como inalcançável, por outro, nos faz andar, nos coloca em movimento em 

uma direção que nunca chega, mas que nos permite entender melhor e avançar nossa própria 

caminhada. 

Em sequência, elogia a inserção da “dimensão lúdica” como fenômeno privilegiado na 

formação escolar, mas, no entanto, faz duas considerações específicas acerca do “brincar na 

escola”: por um lado, percebe-se um barateamento da possibilidade de brincar, ou seja, a ideia 

de aprender brincando ou que o lúdico deve estar “sempre” presente, certamente o mundo não 

funciona assim e, por outro lado, o brincar vai perdendo espaço na escola, conforme os 

estudantes ficam com mais idade, em nome da formação para o trabalho ou para o vestibular. 

Para este autor, tratar com cuidado o cultivo da dimensão lúdica é uma responsabilidade da 
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escola, na direção de contribuir com uma cultura lúdica mais presente de forma responsável 

no cotidiano da vida em sociedade. 

Destaca em seguida a “interdisciplinaridade” e observa que se trata de uma nobre 

proposição, mas que, no entanto, deveria ser alçada a uma condição de “tema de estudo” dos 

professores. Segundo este parecerista, pensar de forma interdisciplinar requer construir 

problemas e projetos complexos em comum, o que representa, sem dúvida, uma possibilidade 

altamente significativa para a formação. Além disso, se faz necessário reconhecer que práticas 

interdisciplinares significativas requerem amplo e consistente conhecimento disciplinar, que 

permita a compreensão e o debate com outros campos do conhecimento e, ainda, pensar a 

interdisciplinaridade requer a produção/construção de problemas em comum, que necessitem 

do esforço de diferentes campos do conhecimento em seu enfrentamento. Neste parecer, seu 

autor acredita que práticas interdisciplinares são importantes, no entanto, necessitam de tempo 

e amadurecimento dos professores e estudantes, algo que se conquista com paciência, estudo e 

a produção de boas propostas de intervenção que venham a ser socializadas. 

Observa em seguida que lidar com a “dimensão estética” requer envolvimento, estudo 

e o reconhecimento de que as crianças nesta etapa da vida, entre zero e cinco anos de idade, 

são seres fundamentalmente estéticos. Assim, os professores necessitam se empoderar frente a 

esta discussão, constituindo mecanismos de tratar de maneira consistente a estética como uma 

dimensão nevrálgica no contexto desta fase da infância e, enfatiza assim, que a dimensão 

estética é uma dimensão distante da escola, enquanto campo de experiência de mundo, salvo 

algumas investidas no campo da Arte e da Educação Física. 

Ainda com relação aos “princípios”, o parecerista chama a atenção para a questão de 

uma formação cosmopolita para entender a cidadania como condição humana universal, pois 

cada vez mais, de acordo com este autor, nos deparamos com as questões de migração e 

imigração como fatos do cotidiano, tema por vezes permeado de pré-conceitos e sectarismos, 

quando não de xenofobia. Assim, aprender sobre este movimento, inclusive na Educação 

Infantil, em todos os componentes curriculares, indica ser articulado sobremaneira com a 

questão do “conviver democraticamente”, pois o convívio democrático como uma lição de 

humildade cultural necessita de espaço evidente na escola e, neste documento, há uma 

excelente oportunidade para sinalizar sobre isso. 

Para concluir esta etapa, o parecerista indica como perfeita a expressão “a abordagem 

curricular precisa relacionar conhecimento e vida”, porém, não só “contemplando as 

realidades dos estudantes”, tal como expresso na referida proposta, mas, sim, apresentando a 

ideia de que há outras realidades e, todas elas, historicamente construídas ao longo da 
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humanidade e, ainda, entre elas, a de cada um em seu respectivo grupo social, justificando 

assim que o conhecimento amplia a nossa compreensão da vida, que se alarga na medida em 

que conhecemos melhor o mundo e a nós mesmos e, assim, cita Wittgenstein, o mundo é do 

tamanho do que dele conhecemos. 

 

Parecerista: Profª Drª Silvana de Gaspari – Língua Estrangeira Moderna  

 

O parecer é iniciado com a proposta que o documento apresente “o ano e todo o 

conteúdo, de todas as áreas e disciplinas a serem desenvolvidas no ano ao qual elas se 

referem”, uma apresentação que reflita a sua totalidade em cada ano a ser cumprido, pois a 

proposta apresentada é dividida por áreas e depois o conteúdo é dividido em anos. Em tempo, 

ainda de acordo com esta autora, os objetivos também deveriam ser apresentados da mesma 

forma, compondo, assim, ao final, um objetivo geral da proposta para aquele ano 

especificamente. 

Em continuidade, faz um alerta que em nenhum momento do documento é 

especificado quantas horas/aula cada área terá disponível para desenvolver seu conteúdo, pois 

é imprescindível para o professor pensar na adequação do tempo para à efetiva possibilidade 

de como desenvolver o conteúdo. 

Quanto a parte da “apresentação” do documento, a parecerista acredita que políticas de 

formação e preparação docente deveriam ser apresentadas pois, sem que haja a preparação 

efetiva do professor, que estará colocando em prática esta nova proposta, ela se tornará 

inviável. Ainda falando dos textos “introdutórios”, quando a parecerista analisa os direitos de 

aprendizagem elencados no item “Princípios orientadores”, ela percebe a necessidade de se 

acrescentar um ‘novo item’ que leve em consideração o acesso do estudante às tecnologias 

digitais e que garanta isso como um direito deles e, justifica, porque se estas tecnologias são 

vistas como um tema integrador, elas não podem ser facultativas e sim obrigatórias para que a 

proposta se efetive de forma completa e integrada. 

Ainda dentro deste mesmo item, a autora deste parecer destaca o termo ‘letramento’ e 

aponta que termos como esse não fazem parte do cotidiano de todo cidadão que terá acesso à 

proposta, assim sugere que seu conceito e sua orientação teórica sejam apresentadas no 

documento em questão. 

Com relação à parte específica da área das linguagens, novamente a parecerista faz um 

alerta para termos teoricamente construídos e que estão sendo usados em um contexto no qual 

esta definição teórica não está sendo marcada. Assim, destaca os tais termos: “elementos 
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canônicos e não canônicos das linguagens artísticas” (O que é canônico? O quê ou que tipo de 

literatura poderia ser considerada canônica na contemporaneidade? Ler a adaptação de uma 

obra literária reconhecidamente ‘clássica’ ou ‘canônica’ é estar lendo um texto canônico?); 

“gêneros textuais acadêmicos” (Quais são eles? Como serão desenvolvidos e apresentados? 

Qual a teoria que embasará esta escolha?); e, ainda, que a palavra “compreender” esteja 

vinculada a toda definição de ‘alfabetização’, pois a alfabetização deve ser ler e produzir 

textos, mas também, de acordo com a autora deste parecer, deve estar diretamente vinculada a 

entender o que se lê e se escreve, pois sabe-se que há muitos cidadãos que escrevem e leem, 

mas não compreendem o que aquilo tudo quer dizer. 

Com relação à parte “Componente Curricular Língua Estrangeira Moderna” é 

apresentado no documento que será permitido à comunidade escolher a língua estrangeira que 

prefere estudar. Nesse aspecto, a parecerista questiona: Que tipo de preparação será feita para 

esta escolha? Que tipo de conscientização será realizada na comunidade? Assim, para 

concluir, encerra a primeira parte do seu parecer com mais um questionamento: Como será 

construído o valor das línguas estrangeiras se, entre todas as disciplinas da área de linguagens, 

somente português ‘reprova’? 

 

Parecerista: Profª Drª Tizuko Morchida Kishimoto – Educação Infantil 

 

A parecerista inicia seu texto descrevendo, de forma magnífica, o desenvolvimento 

das questões curriculares e conteúdos de aprendizagem para que o leitor possa compreender o 

processo histórico da educação infantil instalada no Brasil no século XIX. 

Em seu parecer a autora destaca que a infância, conhecida como o período de zero a 

doze anos indica a necessidade de continuidade do brincar, integrando a Educação Infantil ao 

Fundamental I e depois ao Fundamental II, proporcionando transição tranquila, com 

aparecimento de nova estrutura, no formato de aprendizagens conceituais e, para que essa 

passagem seja bem sucedida, requer-se que o brincar proporcione a passagem das funções 

psíquicas inferiores para as superiores criando bases para aprendizagens conceituais. 

Em tempo, destaca também, que essa modalidade de brincar como atividade principal 

seria, de fato, um andaime indispensável para o ensino fundamental. Para sua efetivação, 

continua a parecerista, é a oferta de tempo prolongado e o suporte do adulto para 

disponibilizar diversidade de jogos, artefatos, cenários e ferramentas da cultura para dar 

qualidade ao brincar. A ausência dessas condições no país reproduz o brincar espontaneísta, 

repetitivo, sem complexidade e que impede o avanço no aprendizado. Assim, cursos teóricos 
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sobre o que representa o brincar como atividade principal, enfatiza esta autora, pouco 

avançam na mudança de práticas.  

De acordo com a parecerista, qualquer mudança requer aprendizagem da nova prática 

por meio do “learning by doing” de Dewey (John Dewey 1859-1952), uma prática em que a 

experiência propicia a reflexão em profundidade e dirige a investigação na busca de respostas, 

na forma de práxis, que transforma o profissional no pesquisador de sua prática. 

Para concluir seu parecer faz algumas sugestões para a Base Nacional Curricular de 

Educação Infantil, tais como: que os Campos de Experiência sejam mantidos como lócus 

inicial dos conteúdos de aprendizagens, que caminha na direção das áreas do conhecimento; 

que os direitos de aprendizagem dos bebês sejam valorizados, especialmente em ambientes de 

bem-estar; que os direitos de aprendizagem como indicadores de objetivos de aprendizagem 

sejam mantidos; que se amplie o escopo das expressões relacionadas apenas aos movimentos 

e motricidade incorporando concepções sobre gestualidade e cultura corporal; que seja 

inserido o letramento em todas as linguagens, dando destaque para as linguagens oral e 

escrita, pois são essenciais para a inserção da criança no mundo letrado; que se acrescente o 

termo “desafiador” ao “ambiente acolhedor”, por sua relevância na experiência da criança; 

que o termo “socialização” seja detalhado como forma de expressão da cultura infantil e da 

cultura de pares no lugar de reprodução de conhecimentos; que o letramento seja inserido 

como prática social, configurando-o como direitos e objetivos de aprendizagens das crianças; 

que o termo como “pequena infância” seja substituído, porque pode ser interpretado como 

“pouco importante” e, como sugestão, utilizem “primeira ou primeiríssima infância”; 

acrescentar termos como “enfrentar ou experimentar conflitos”, pois apenas “interações 

amistosas” revela um mundo idealizado, onde se ignoram conflitos que auxiliam a superação 

de dificuldades. 

Em tempo, duas ponderações, para conclusão. A primeira, destaca a parecerista, é a 

necessidade de a Base Nacional reforçar as especificidades dos bebês, geralmente ausentes 

nos documentos, e o enriquecimento dos campos de experiência para ampliar o domínio 

simbólico e garantir complexidade a essa educação. A segunda é o aproveitamento da 

definição da Base Nacional para suscitar processos formativos e de reestruturação dos 

espaços, mobiliários, tempos e relações, nas unidades de educação infantil no país. 

 

Parecerista: Profª Drª Vania Carvalho de Araújo – Educação Infantil 
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A parecerista inicia seu texto dando a sugestão de que seja incluído no documento 

BNCC algumas imagens/esquemas explicativos, de modo que a escrita seja ilustrada para uma 

melhor compreensão, sobretudo onde a leitura do documento exige outras formas de 

compreensão da especificidade proposta ao campo da educação infantil. 

Com relação ao conteúdo do texto, a autora desse parecer destaca a necessidade de 

definição dos termos “direitos” ou “objetivos”, pois ambos apresentam definições distintas. 

Assim, sugere que sejam considerados os “direitos” de todas as crianças da educação infantil, 

pois os campos de experiências já estão articulados aos respectivos objetivos de 

aprendizagem. 

Em tempo, continua a parecerista, enquanto o documento afirma que “as aquisições 

ocorridas não são apontadas em termos de domínio de conceitos [...]”, as diferentes áreas do 

conhecimento são destacadas em todos os campos de experiência da educação infantil. Sendo 

assim, acredita que do modo como elas se apresentam no texto, vai exigir uma atenção 

especial para sua definição, sobretudo quando propõe uma articulação com o ensino 

fundamental. Dando continuidade ao mesmo tema, questiona “como esclarecer domínio de 

conceitos? ” Pois, dois fatores poderiam decorrer de uma falta de compreensão por parte dos 

leitores do referido documento: um, que apenas ocorreu uma substituição de nomenclatura 

entre campos de experiências e áreas de conhecimento, e outro que o destaque dado às áreas 

do conhecimento pressupõe a possibilidade de sua manutenção na prática pedagógica. 

Ainda no decorrer do referido documento, a autora desse parecer destaca a utilização 

dos termos “direitos de aprendizagem e desenvolvimento”. De acordo com a parecerista, 

enquanto o conceito de “aprendizagem” se apresenta de forma mais clara, o conceito de 

“desenvolvimento” aparece, frequentemente, muito solto/fluído. Mas o que é 

“desenvolvimento” no contexto da educação infantil? Para conceituá-lo melhor, a autora 

desse parecer cita Jobim e Souza (1996, p.45), de modo a superar seu enfoque “pedagógico-

normativo” ou “biológico-evolucionista” que ainda se mostra presente nas práticas da 

educação infantil, em que a criança é “[...] jamais vista por inteiro, como membro de uma 

classe social situada histórica, social e culturalmente [...]”, mas, sim, “[...] é seccionada em 

infinitos comportamentos e/ou habilidades”. 

Para concluir seu parecer, analisa os objetivos dos campos de experiência da educação 

infantil com os objetivos apresentados pelas diferentes áreas do conhecimento para os 

primeiros anos do ensino fundamental e afirma que há uma desconexão que certamente 

dificultará uma pretensa articulação entre esses dois níveis da educação básica, como também 

comprometer a consolidação de um “rito de passagem” da educação infantil para o ensino 
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fundamental, que, de acordo com o documento, pressupõe compreendê-lo à luz dos “ritos 

luminares” (o tempo de conhecer o novo), os “ritos preliminares” (os momentos vividos com 

a chegada à instituição), a “separação” (da família, neste caso, da educação infantil) e os 

“ritos pós-liminares” (momento de as crianças agregarem novas experiências com o acesso e 

permanência na instituição). 

 

Parecerista: Profª Drª Vânia Rubia Farias Vlach – Geografia 

 

A parecerista inicia seu texto com uma crítica em relação a ausência de uma 

padronização do conjunto das disciplinas escolares, decorrente das especificidades de cada 

uma delas, relacionadas/dependentes, ou não, de uma ciência. Registra, em sequência, a 

singularidade do ensino de Geografia, enquanto ciência, instituída a partir de seu papel 

político-pedagógico no processo de constituição/consolidação do Estado-nação na Europa 

Ocidental, especificamente na Alemanha, a partir do século XIX. 

Dando continuidade ao seu parecer, a autora destaca a estranheza do fato que causa o 

documento ao não se pronunciar como uma política pública do Estado brasileiro e nem sobre 

o ensino profissionalizante. Que o documento em questão não explicita o que entende a 

respeito do mundo do trabalho, como o jovem pode acessá-lo, como a escola trabalharia no 

sentido de lhe proporcionar a mencionada vivência profissional dentre outros argumentos. E, 

no entanto, de acordo com essa autora, o documento não desconhece os impactos 

socioambientais que o trabalho acarreta ou pode acarretar. 

A parecerista destaca, ainda, que a relação entre conhecimentos e conteúdos deve ser 

explicitada, inclusive para deixar claro que os conteúdos se configuram como problemas 

apenas quando são vistos em si e por si mesmos, quando são dissociados do contexto em que 

surgiram, quando são separados dos métodos de ensino, quando são impostos ou quando 

deslocados do cotidiano, da realidade social do Brasil e do mundo. Segundo ela, outro aspecto 

que não está claro é a relação entre direitos e objetivos de aprendizagem. “Direitos” trata-se 

de algo muito amplo no processo de civilização humana e “objetivos de aprendizagem” se 

situam no âmbito da educação desse processo. Considerando as desigualdades sociais no 

Brasil, essa parecerista afirma que, via defesa do “direito à educação”, o documento incorre o 

risco de fragmentar os direitos humanos, afinal, outros direitos – à moradia, à saúde, por 

exemplo – interferem no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Parecerista: Profª Drª Wilma de Nazaré Baía Coelho – Diversidade  
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A parecerista afirma, logo de início, que a instituição de um Currículo Nacional 

estruturado na forma de objetivos é bem favorável e que, a partir dele será possível inverter 

algumas das impropriedades de nosso sistema de ensino. Assim, destaca duas delas em 

sequência: a perpetuação de um currículo de fato, conformado a partir da literatura didática, 

editada e elaborada por editoras; a exclusão de uma parcela significativa de estudantes do 

saber escolar, em função das diferenças regionais e da extensão do rol de conteúdo a ser 

enfrentado em uma carga horária incompatível com o volume previsto. Em tempo, conclui 

que uma base curricular nacional pensada para servir de alicerce para todo o sistema de 

ensino, impactando desde a formação docente, a literatura didática e os instrumentos de 

avaliação, potencializará as ações da sociedade civil organizada no sentido de interferir nos 

rumos da Educação Nacional. 

Dando sequência a seu parecer, a autora faz algumas sugestões de forma a aprimorá-

lo. Em primeiro lugar por omissão às questões relativas à trajetória/história africana, indígena 

e negra são abordadas timidamente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, parcialmente 

nos anos finais daquela etapa e mais expressivamente, no Ensino Médio. A Educação Infantil, 

no entanto, permanece infensa aos princípios da Educação para as Relações Étnico-Raciais. 

Da mesma forma, segundo a parecerista, no que se refere aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, aspectos importantes da cultura brasileira, os quais decorrem da cooperação 

entre os diversos elementos reunidos nesta parte da América, não são abordados. Considera, 

também, especialmente importante que a questão do trabalho das populações indígenas e 

negras seja enfatizada. 

Para concluir este parecer afirma que o currículo nacional deve considerar a expressão 

das culturas africana, afro-brasileira e indígena como parte efetiva de sua conformação e não 

apenas como apêndices menos importantes. Assim, por conseguinte, enfatiza que tanto nossa 

cultura política quanto nossa compreensão da experiência democrática decorrem das relações 

vividas aqui, das negociações e conflitos que demarcam nossa trajetória política. 

 

 Após uma leitura geral de cada um dos pareceres selecionados, optou-se por levantar 

alguns pontos que foram comuns aos olhares dos pareceristas e tecer um texto a partir dessas 

observações. 

 

 

3.2 Análise dos textos sintetizados 
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 Diversas foram as observações levantadas pelos pareceristas, como se percebeu 

anteriormente. A partir dessas informações, optou-se por construir um texto de observação. A 

expectativa foi ampliar a compreensão do documento em construção Base Nacional Comum 

Curricular, levando em consideração as visões diversificadas dos especialistas e instituição 

citada.  A percepção foi de que não houve grandes consensos a respeito das críticas levantadas 

sobre o documento preliminar em primeira versão Base Nacional Comum Curricular por parte 

desses especialistas que o analisaram. 

 Uma crítica estabelecida por alguns foi quanto à necessidade da existência de uma 

Base ao Sistema de Ensino Brasileiro. A parecerista Wilma de Nazaré Baía Coelho 

manifestou-se favorável a se ter esse documento, levando em consideração que este cria a 

perpetuação de um currículo e minimiza a exclusão de parcela significativa de estudantes do 

saber escolar, por diferenças regionais. O parecerista Douglas Santos questionou sobre o 

documento e se mostra igualmente favorável, por permitir que alunos possam desenvolver 

pertencimento à nação, porém, enumerou riscos. O autor afirmou que conteúdo não é 

currículo. Elisete Medianeira Tomazetti responde à questão com a retórica de que tal 

necessidade está explícita em documentos anteriores, mas afirma que BNCC não deve ser 

uma lista de conteúdos ou um currículo mínimo, mas este deve orientar a criação do currículo.  

 Marcos Sorrentino enfoca o aspecto da coletividade e sugere um sistema que formule 

currículos contextualizados, ofereça cursos aos profissionais e forneça apoio por meio de 

material, tempo e espaço. Também Clarice Traversini apoia que o profissional docente deva 

ser o responsável pela construção do currículo. 

Em se tratando de currículo integral, ao verificar a sugestão de ampliações, há também 

pontuações por parte dos pareceristas: Clarice Salete Traversini é favorável da educação 

integral, mas também integrada, quando a escola contempla as diferentes dimensões do 

sujeito. Ela reclama a ausência da articulação entre as áreas e até limitação da parte 

diversificada por causa do formato do documento. Luiz Alexandre Oxley da Rocha julga que 

a ampliação da jornada deve vir acompanhada à ampliação de aprendizagens, de modo que o 

aumento não seja apenas quantitativo, mas qualitativo. Para este autor, a solução seria a 

ampliação do currículo, mas sem a existência da parte diversificada, ou seja, apenas um 

currículo. De acordo com Douglas Santos, ampliar o tempo deve prever ampliação do 

currículo, a fim de que sujeitos sejam formados com comprometimento, visando uma nação 

democrática; para tanto, é fundamental relação entre avaliação e currículo. Maurício 
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Pietrocola Pinto de Oliveira acredita na necessidade de enxugar o currículo, permitindo mais 

espaço às inserções previstas na parte diversificada.  

 Sobre os direitos de aprendizagens, as observações foram diversas. Destaca-se a 

instituição ANIS, que pontua a necessidade de maior clareza na lista dos 12 “Princípios 

Orientadores” que descrevem os direitos de aprendizagem, particularmente no que se refere 

ao combate contra a discriminação, a responsabilidade individual, além da coletiva frente à 

democracia, o respeito como algo inegociável, a diversidade, que precisa ser entendida como 

não sinônimo de limitação, e o perigo da criação da cultura da corponormatividade, que não 

favorece de modo algum a inclusão; destaca que é os esforços não foram suficientes no 

documento BNCC para resistir à corponormatividade. O parecerista Antonio Hilario Aguilera 

Urquizadiz que o texto não explicita as normas de direitos dos indígenas; trata apenas quando 

fala a questão do respeito, o que, para ele, é insuficiente para garantir o respeito à diversidade 

do conhecimento e das culturas. Luís Donisete Benzi Grupioni sugere que se reforce a 

imagem a respeito da diversidade e valoriza o fato de aparecerem textos específicos das 

modalidades “Educação indígena, do campo e quilombola”, mas faz um questionamento 

bastante pertinente: “essas modalidades de ensino e as escolas que as oferecem seguirão a 

base nacional curricular comum? ”.  

Ricardo Rezer fez uma crítica aos “princípios” e sugeriu que o termo seja substituído 

por “horizontes”; elogiou a dimensão lúdica e destacou a importância do cuidado e cultivo 

dessa dimensão na escola; comentou sobre a dimensão estética, enfatizando a necessidade de 

tratá-la de modo consistente, como uma dimensão nevrálgica. Ainda sobre os princípios, 

comenta da necessidade de “conviver democraticamente”, uma vez que nos deparamos com 

questões migratórias cotidianamente. 

Clarice Traversini verifica a educação como direito e distingue os termos “objetivos de 

aprendizagem” de “expectativa de aprendizagem”, considerando que o primeiro provê 

condições de educação, enquanto o outro espera que o estudante aprenda em determinado ano. 

Marcia Paraquett Fernandes critica a organização estrutural e afirma que esta não favorece a 

compreensão proposta, de modo específico ao se referir aos “objetivos de aprendizagem”.  

 Sobre a falta de clareza na linguagem, as queixas são de vários, em diversos pontos do 

texto: ANIS manifesta essa necessidade, como dito anteriormente; Antonio Hilario Urquiza, 

quando fala sobre a Educação Especial e a Inclusão; Clarice Traversini, quando se refere aos 

12 objetivos (entendidos também como direitos); Douglas Santos conclui seu parecer 

apontando a ambiguidade da linguagem como um sinônimo da falta de clareza; Elisete 

Medianeira Tomazetti, ao tratar do documento como um todo e especificamente sobre os 
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verbos que formam os “Objetivos Gerais da Área na Educação Básica”; Luís Donisete Benzi 

Grupioni, quando trata sobre temas integradores; Maria Paraquett Fernandes, conforme 

informação anterior; Maria Alice Gravina, ao se referir ao texto introdutório, reclama da falta 

de clareza e até problemas na estruturação. Esta autora critica que os “Princípios Gerais para a 

Educação Básica” se demonstram superficiais e sem vinculação e as “Considerações Gerais” 

apresentam muitos verbos que não provocam efeito. Conclui seu parecer afirmando que há 

muitas palavras sem uma reflexão de sentidos. Mirian Celeste Martins, que focou seu parecer 

sobre as linguagens, especialmente Arte, reclama que o texto fala do mundo social, porém, 

sobre o mundo na cultura não se refere. Ela sugere novas construções de partes do texto para 

que fique mais claro o uso do termo “linguagens”. Ao falar dos “Objetivos Gerais da 

Educação Básica”, critica a subjetividade do texto apresentado e sugere refacção do texto. 

Sobre os “Objetivos da Área de Linguagens no Ensino Fundamental”, considera, além dos 

espaços citados, outros espaços de aprendizagem como formais, que o texto original não 

revela. Vânia Rubia Farias Vlach reclama da clareza do texto na relação de conhecimento e 

conteúdo e a relação entre direitos e objetivos de aprendizagem. Vania Carvalho de Araújo 

sugere a inserção de imagens e esquemas explicativos para uma melhor compreensão do 

documento no que se refere à Educação Infantil. Finalmente, Tizuko Morchida Kishimoto 

solicita a presença do letramento em todas as linguagens, com destaque às linguagens oral e 

escrita, inserindo-o como prática social. 

 Os temas integradores também ocupam lugar de destaque nos pareceres dos 

pareceristas: de um modo geral, são citados por todos. Especificamente, alguns demonstram 

comentários mais enfáticos: Luís Donisete Benzi Grupioni sugere que temas integradores 

sejam conceitualizados e explicitados e não apenas citados; para o parecerista Luiz Alexandre 

Oxley da Rocha, estabelecer relações democráticas pelas áreas de conhecimento exige 

metodologias e conhecimentos democráticos; Marcia Paraquett Fernandes critica alguns 

temas integradores: “Consumo e Educação Financeira”, para ela, deviam estar vinculados ao 

tema “Ética, Direitos Humanos e Cidadania” e a palavra sexualidade precisaria estar presente 

na formação dos estudantes; Marcos Sorrentino sugere a substituição dos temas integradores 

“Consumo e Educação Financeira” e “Sustentabilidade” por um único “Economia, 

Sustentabilidade e Educação Ambiental”; o parecerista Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira 

diz que os “temas integradores” estão apenas explicitados em seus próprios termos; acredita 

que deveria haver um espaço na proposta curricular para a aplicação anual/semestral de um 

dos temas; Silvana de Gaspari manifesta a necessidade de as tecnologias digitais não serem 
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vistas apenas como tema integrador, mas estas deveriam estar presentes nos direitos, segundo 

a autora. 

 Por fim, o parecerista Pedro Paulo Abreu Furnari, da área de História, embora tenha 

verificado a sua área, apontou uma questão que se liga às outras identificadas ao longo desta 

análise e das críticas dos pareceristas: ele destacou a necessidade de se estabelecer um 

currículo que traga uma perspectiva de igualdade, gerando uma educação menos excludente. 

 

 

3.3 Relatório oficial de encaminhamentos dos pareceres da primeira para a segunda 

versão preliminar da BNCC 

 

No endereço eletrônico foi disponibilizado um relatório indicativo dos 

encaminhamentos realizados, a partir da verificação dos pareceres, cujo título é: 

“Encaminhamentos para revisão do documento preliminar da BNCC: proposições a partir dos 

dados da consulta pública”46. Sua estrutura está organizada na seguinte ordem: 

 Breve introdução, seguida de um quadro com os componentes curriculares, números 

de pareceres e instituições envolvidas dos pareceres recebidos pela equipe de 

Redatores, constando um total de 48 pareceres e 24 instituições. 

 Análise feita quanto à estrutura geral da BNCC. 

 Análise quanto às etapas de escolarização e áreas do conhecimento. 

 Breve conclusão. 

 

Dessa estrutura, optou-se sintetizar apenas o ponto “Análise feita quanto à estrutura 

geral da BNCC” por ser este o foco dessa pesquisa. Esse tópico elenca oito questões para se 

referir à estrutura geral do documento; justifica tal escolha anunciando que estas foram as 

mais recorrentes no processo de consulta pública.  

A primeira questão diz respeito à necessidade de clareza dos princípios da BNCC. 

Estes estão implícitos aos 12 direitos de aprendizagem apresentados no texto introdutório à 

BNCC. Sente-se a necessidade de que fique explícito. O texto informa que, na revisão, tais 

direitos seriam retomados e reformulados, articulando-os com as DCNGEB. 

A segunda questão trata da necessidade de esclarecimento quanto à natureza da 

BNCC: metodologia, avaliação dos objetivos de aprendizagem, contemplação de questões 

                                                           
46 Endereço eletrônico: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/relatorios-analiticos. Acesso aos 15 

de novembro de 2016. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/relatorios-analiticos
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regionais e diálogo com outros documentos curriculares como Referenciais Curriculares da 

Educação Infantil (RCNEI) e Parâmetros Curriculares (PCN). A revisão previu um texto 

discorrendo a natureza da BNCC. Ele explicita que não é proposta desse documento discutir 

método de ensino nem abarcar questões regionais, que deverão ser contempladas na parte 

diversificada do currículo. Quanto aos documentos curriculares, diz que foram incorporadas 

suas concepções na fundamentação do trabalho nas diferentes áreas, e traduz tais concepções 

em objetivos de aprendizagem. 

O terceiro ponto se refere à importância de explicitar o sentido dos termos recorrentes 

no documento preliminar, no contexto da BNCC e de outros específicos presentes nos 

componentes curriculares. Na revisão, anuncia-se a presença de um grupo de trabalho 

formado para elaborar um “glossário da base”, com a função de esclarecer os termos, sua 

acepção nos documentos introdutórios e em cada componente. 

A quarta questão lida com a “importância de articulação mais consistente entre 

princípios, anunciados nos textos introdutórios, objetivos de aprendizagem e, ainda, entre as 

etapas de escolarização, o que permitiria uma leitura mais interdisciplinar dos documentos” 

(BRASIL, 2016, p.4). A resposta da revisão frente a esta questão foi de que para a versão 

preliminar 2 os textos foram retomados, a fim de oferecer a construção de parâmetros comuns 

dos componentes diferentes, mas da mesma etapa de escolarização, traçando, desse modo, os 

“objetivos gerais de formação para cada etapa de escolarização47” (BRASIL, 2016, p.4). 

Também os temas integradores são apresentados com ênfase em cada etapa da escolarização. 

Além disso, o texto “Apresentação do documento por etapa de escolarização” e, em cada 

etapa, a apresentação das áreas e componentes curriculares, pretendem oferecer possibilidades 

de tratamento interdisciplinar dos componentes. Sobre a abordagem interdisciplinar, não é 

objetivo do documento ofertar propostas, uma vez que este não desempenha função 

metodológica. Ele apenas favorece a organização do currículo por eixo temático. 

Na quinta questão o texto aponta a necessidade de articulação das transições entre as 

diferentes etapas da escolarização. Para isso, a revisão formou uma “comissão de transições” 

que verificou e estabeleceu o perfil desses sujeitos focados em 4 dimensões: “as 

características dos sujeitos em cada etapa; o tipo de relação que estabelecem com os 

conhecimentos; o papel da escola com relação a esses sujeitos; a natureza das mediações 

entre os sujeitos e os conhecimentos48” (BRASIL, 2016, p.5). Essa produção subsidiou 

outros trabalhos: de construções de textos, revisões e relação entre as dimensões. 

                                                           
47 Negritado no texto original. 
48 Negritado no texto original. 
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A sexta questão se refere à valoração da progressão de conhecimentos e dos processos 

de desenvolvimento na educação básica. A revisão preocupou-se em retomar as definições 

dos objetivos de aprendizagem e sua construção textual. Aproveitou-se da presença de 

consultores da Austrália. Nesse processo de revisão foi observado pelas equipes os critérios 

de: adequar objetivo ao projeto formativo mais amplo, dialogando com outros componentes; 

adequar objetivo à proposta do componente do ano e mantê-lo em relação com ano anterior e 

posterior; manter a coerência do objetivo em relação à natureza do documento e estrutura de 

redação. 

Os marcos epistemológicos apareceram como a sétima questão. Percebeu-se a 

necessidade de explicitá-los melhor, tanto no texto de modo geral, como nos componentes, de 

modo específico. Optou-se, na revisão, explicitá-los apenas quando fossem imprescindíveis, 

no intuito de evitar identificar algumas abordagens em detrimento de outras e as escolhidas 

tornarem-se legitimadas. 

Por fim, a oitava questão se referiu à percepção da necessidade de oferecer 

esclarecimentos a respeito dos temas integradores e proporcionar-lhes maior visibilidade nos 

componentes. O texto acena que a origem dos mesmos está na legislação que complementa a 

LDB atual e, para a segunda versão, esses temas “serão apresentados em referência às 

etapas de escolarização, juntamente com os objetivos gerais de formação de cada 

etapa49” (BRASIL, 2016, p.6).  Conclui dizendo que há uma demanda para que se inclua 

sexualidade e gênero como tema integrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Negritado no texto original. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Não é possível adivinhar nem prever o futuro da escola, mas é possível 

problematizá-lo a partir de uma reflexão crítica, para que esse futuro possa 

vir a ser o resultado de uma escolha e não a consequência de um destino. Do 

meu ponto de vista, é desejável que, no futuro, a escola possa ser um lugar 

onde se aprende pelo trabalho, e não para o trabalho. Também é desejável 

que a escola seja um lugar privilegiado para desenvolver e estimular o gosto 

pelo ato intelectual de aprender, cujo valor reside na possibilidade de investir 

o que se aprende, para “ler” e intervir no mundo. Finalmente, é bom que a 

escola corresponda a um lugar onde se adquira o gosto pela política, ou seja, 

onde se vive a democracia, onde se aprende a ser intolerante com as 

injustiças e a exercer o direito à palavra. É forçoso reconhecer que a escola 

atual está bem longe desses anseios. (CANÁRIO, 2007, apresentação) 

 

O desafio a ser enfrentado parece significativo, porque pensar um currículo ou “o 

currículo x” implica, em primeira instância, repensar o sentido da escola e para que se quer 

educação. Como anunciou Paulo Freire, não há neutralidade, estamos todos “molhados” de 

nossas experiências e se estas não forem consideradas, não se pode estabelecer um currículo 

carregado de sentidos e significados. Lidar com uma Base é verificar, de perto, todos os 

problemas educacionais que circundam o Sistema e tentar, de algum modo, criar soluções 

contextuais. Parece que, se não houver mudança de paradigmas estruturais e conjunturais em 

todas as instâncias do espaço educacional e na maneira de repensar o ensino e a 

aprendizagem, não se atingirá uma Educação de Qualidade nem se garantirá o Direito de 

Aprendizagem e Desenvolvimento dos educandos. 

Segundo Sacristán, entende-se que o conhecimento escolar é representado por uma 

cultura específica, que é a cultura escolar, ou cultura curricularizada, cujas influências são 

advindas de diferentes fontes, consideradas mediadores culturais: professores, livros didáticos 

e demais materiais didáticos. Ensinar biologia na educação básica, por exemplo, não é igual 

ao ensino desta na graduação, porque os focos técnicos são diferentes, embora os assuntos se 

assemelhem. Contudo, as forças externas sobre esse conhecimento criam tradições que são 

assimiladas pelos professores que se tornam responsáveis por sua transmissão e criam ou não 

a qualidade cultural. 

Sendo o educador, em primeira instância, o responsável pela ação desse currículo, 

pensa-se que ele também deva ser o ator e autor dessa organização didática, encontrando 

espaço para que sua voz seja transformadora das práticas pedagógicas, e não apenas mero 

reprodutor de um programa curricular preestabelecido.  
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Os livros e materiais didáticos seriam, então, os outros mediadores dessa cultura. Aqui 

reside uma problemática que envolve outros setores institucionais, correspondente à instância 

econômica (de mercado), que seriam os setores: editorial, de consultoria e assessoria 

pedagógica, e escolas de cursos preparatórios. A lógica é: o editorial produz materiais 

didáticos, de acordo com a BNCC, a consultoria que oferece treinamento para o uso de tais 

materiais, a assessoria pedagógica que dá suporte às escolas e as escolas de cursos 

preparatórios para a capacitação de professores. Frente a esse esquema empresarial, cujo fim é 

econômico e de mercado, o professor, mediador humano que lida com tais materiais e livros, 

corre o risco de se tornar um reprodutor de falas já preestabelecidas. “Além dos livros 

didáticos, existe uma política editorial e cultural além das intenções de servir ao ensino”. 

(SACRISTÁN, 2013, p.22) 

Acredita-se que o professor, educador, precisa desempenhar a função de um ser 

pensante, valorizado financeiramente, inserido no universo da cultura e reconhecido 

publicamente como autoridade no desempenho de sua função. Não haverá reforma do ensino 

se este continuar sendo visto apenas como um cumpridor de tarefas e ordens preestabelecidas. 

Será que a BNCC garantirá os suportes estruturais socioeconômicos, políticos, culturais para 

que o professor seja o protagonista da urgente educação de qualidade para o país? 

Observa-se que a Base Nacional Comum Curricular, embora se apresente como uma 

proposta de documento complexo, formado por áreas, componentes curriculares e objetivos 

de aprendizagem, ainda não parece ser suficiente para que o Sistema Educacional Brasileiro 

garanta os fins primários aos quais se propõe, como o Direito de todos à Aprendizagem e ao 

Desenvolvimento Humano; parece haver problemas antecedentes a serem verificados. Para 

citar alguns, destaca-se a questão do tempo de dois modos diferentes: 1. O tempo de ensino e 

aprendizagem que tem ocorrido de modo fragmentado, disciplinarizado, com troca de aulas e, 

consequentemente, de professor e disciplina a cada 50 minutos em média, o que não favorece 

em nenhum aspecto a construção de saberes integrados, interdisciplinarizados; 2. O tempo de 

construção do documento (BNCC), que não permitiu às unidades escolares apropriarem-se do 

tema e criarem uma discussão mais delongada para que, em seguida, expusessem suas 

análises que, em consequência, poderiam gerar práxis mais coerentes com a realidade 

educacional brasileira. 

Em se tratando da elaboração do documento BNCC, a ideia foi que toda a população 

brasileira interviesse na 1ª versão preliminar. Mas, frente ao tempo proposto, o que se percebe 

é que não houve essa participação tão efetiva conforme o previsto. Muitos professores de 
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educação básica, principais protagonistas na articulação e implementação do documento, não 

tiveram tempo hábil para se debruçar sobre ele e fazer suas análises.  

Foi pertinente analisar outros modelos externos de currículos, mas eles não podem ser 

parâmetros porque as leis e urgências educacionais no país são muito específicas. Os limites 

da BNCC não se referem apenas aos problemas de linguagem, ou de como escrever, 

transcrever, formular este ou aquele objetivo de aprendizagem, esta ou aquela habilidade e 

competência a ser desenvolvidos com o discente. O maior e mais significativo limite 

encontra-se na estrutura das Políticas Públicas para a Educação.  

Tem se revelado evidente, comprovado pela história educacional, a importância da 

presença de um currículo que organize a educação escolar e que seja construído pelo sistema 

como um todo, cujo delineamento precisaria, em diversas instâncias, ser sugerido pelos 

educadores. Observa-se, desde outrora, que é “do chão da escola” que nascem as necessidades 

primárias para a eficaz organização curricular da educação. Talvez isso signifique que o 

Estado deveria exercer o papel de ser promotor das iniciativas com as respectivas Unidades de 

Educação. Desse modo, alguns questionamentos ainda são fundamentais ao refletir a 

possibilidade de construção de um currículo: 

 

O conteúdo que regula os aspectos estruturadores sobre os quais falamos tem 

o mesmo valor para todos? Frequentemente, temos de considerar que toda 

essa máquina reguladora, junto com seus conteúdos, tem de ser movida por 

alguém ou algo, ela precisa de energia para funcionar, um impulso ou 

motivo. A serviço do que ou de quem está esse poder regulador, e como ele 

nos afeta? O que ou quem pode ou deve exercê-lo? Qual é o interesse 

dominante no que é regulado? Qual grau de tolerância existe na interpretação 

das normas reguladoras? (SACRISTÁN, 2013, p.23) 

 

 Um fator que não deve ser esquecido no processo da construção de um currículo é o 

seu fim, entendido como educação de qualidade. A BNCC anuncia que sua função é a 

garantia de direitos à aprendizagem para todos. Mas, afinal, para que se buscam direitos 

iguais, senão para tornar o ser humano melhor? Sacristán (2013) afirma que o fim da 

educação está em querer e acreditar que, com ela, é possível melhorar o ser humano, aumentar 

seu bem-estar e seu desenvolvimento econômico, atenuar suas deficiências sociais e 

contribuir para sua liberação, redenção. 

 De acordo com o mesmo autor, “a educação pode, inclusive, ser instrumento para a 

revolução silenciosa da sociedade com base em um projeto iluminista e emancipador. Esse 

impulso ou tendência ao crescimento e à melhoria de alguma forma deve ser traduzido no 

currículo que será desenvolvido”. (SACRISTÁN, 2013, p.24) 
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 Portanto, a partir do momento em que o Estado assume o papel de promotor da 

educação para toda a sua sociedade, o currículo a ser adotado precisa ser definido por uma 

cultura, a do Estado, que, por sua vez, fará as escolhas do que se deve ou não ser aprendido e 

ensinado na escola. Mas para que o Estado faça essa escolha, ele precisa estar consolidado por 

uma política forte educacional, ao invés de apenas assumir o papel de supervisor. Se, 

porventura, ocupa esse lugar, deve ter estrutura suficiente para, então, prestar tal serviço com 

qualidade.  

No Brasil, o Ministério da Educação, sob a tutoria da Secretaria de Educação Básica, 

tem permitido influências quando abraça parcerias com grupos externos de iniciativas 

privadas e estes interferem nas definições dos rumos educacionais. 

É possível afirmar, segundo Chizzotti e Ponce (2012), que o Brasil tem vivido sob a 

política de um modelo híbrido no sistema de educação. Essa transferência do serviço 

educacional que o Estado faz às iniciativas privadas não é uma exclusividade na educação do 

Brasil. Segundo Burbules e Torres apud Chizzotti e Ponce, 

 

Esse processo de privatizar a educação está ocorrendo no contexto de novas 

relações e arranjos entre nações, caracterizado por uma nova divisão global 

do trabalho, uma integração econômica de economias nacionais (...), a 

crescente concentração do poder em organizações supranacionais (como o 

Banco Mundial, o FMI, a ONU, a União Europeia e o G-7), e aquilo que 

chamamos de “internacionalização” do Estado. (CHIZZOTTI e PONCE, 

2004, p.15) 

 

O problema é que tais serviços são acompanhados de uma série de outros, como 

criação de um sistema de avaliação censitário e a responsabilização do professor ou da gestão 

da escola pelos resultados não atingidos.   

A iniciativa do MEC tem sido a de criar uma Base Nacional Comum Curricular que 

garanta direitos. Porém, parece haver uma confusão nesse sistema educativo, quando este 

permite que as escolas possam ser mensuradas na sua qualidade pelos sistemas avaliativos, 

fatores determinantes do currículo nesses últimos anos. Apontar os resultados de quem é o 

melhor sem a intervenção direta e controle na educação é raiz de um sistema de extração 

liberal de educação. Conforme CHIZZOTTI e PONCE, 

 

Seguindo a tendência internacional, o Brasil, de tradição mais ligada à escola 

francesa, tem sido permeável aos modelos de extração liberal, o que se 

observa por meio de suas políticas públicas de educação, gerando a 

superposição de duas tradições, que nem sempre se encontram em ideário e 

propostas curriculares. Temos hoje um modelo híbrido, que precisa ser 
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compreendido em suas propostas e práticas contraditórias. (CHIZZOTTI e 

PONCE, 2012, p.30) 
 

 Uma educação de sistema liberal, como é essa referência dada por Chizzotti e Ponce 

(2012) do Estado Britânico, favorece esse tipo de prática: 

 

A criação dos leaguetables elabora o ranqueamento da performance das 

instituições escolares com base nos resultados obtidos pelos alunos nos 

testes e exames avaliativos, com o objetivo de que os pais (consumidores) 

tenham uma referência para escolher a escola para seus filhos. Forma-se o 

quase-mercado, segundo Glennester (1995). Esse ideário inspira a nova 

gestão gerencial da educação (new educational management), que prevê 

ampliar o setor privado via parcerias público-privadas e promove a 

externalização a partir do Estado, no todo ou em parte, das funções e 

serviços de gerenciamento da educação, conforme Vandenberghe 

(2001).(CHIZZOTTI e PONCE, 2012, p.29) 

 

“A necessidade de criar uma cultura tecnológica para a expansão do capital, [...] tem 

realçado a importância da universalização do ensino fundamental com base em três 

princípios: eficiência, equidade e qualidade” (LIBÂNEO, 2012, p.106). Esse raciocínio 

conduz a uma prática que acirra a competitividade, incentivada por organismos multilaterais- 

Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco 

Mundial, UNESCO, dentre outros – e nacionais – Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (FIESP), dentre outros – que na década de 1990 procuraram incentivar a visão do 

conhecimento como um novo processo produtivo. Em 1995, a orientação do Banco Mundial 

era “educar para produzir mais e melhor”. Tal pensamento neoliberal de mercado carregou 

consigo “um discurso de crise e fracasso da escola pública, como decorrência da incapacidade 

administrativa de o Estado gerir o bem comum” (LIBÂNEO, 2012, p.114). Em consequência, 

se desenvolveu a necessidade de o mercado assumir a educação, sob suas leis. 

 

Por isso, a educação básica, ou melhor, a educação fundamental ganha 

centralidade nas políticas educacionais, sobretudo nos países 

subdesenvolvidos. Ela tem como função primordial desenvolver as novas 

habilidades cognitivas (inteligência instrumentalizadora) e as competências 

sociais necessárias à adaptação do indivíduo ao novo paradigma produtivo, 

além de formar o consumidor competente, exigente, sofisticado. (LIBÂNEO, 

2012, p.115-116) 

 

Um dos problemas emergentes no Brasil é o acesso dos sujeitos ao mundo letrado. 

Acredita-se que a educação, em última instância, viabiliza boas condições de vida por 

oferecer aos estudantes o conhecimento do mundo e, por conseguinte, o mundo do trabalho. 

Por essa via, há o desenvolvimento da economia e conscientização dos sujeitos, tornando-os 

éticos. Mas isso se concretiza quando ocorre a construção do pensamento reflexivo. Uma 
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educação de qualidade passa pela via da formação de habilidades e competências iniciadas no 

mundo das letras e do pensamento matemático.  

Ao elaborar um documento de tamanha relevância para o Sistema de Ensino 

Brasileiro, não é suficiente fazer levantamentos comparativos com outros países que tenham 

modelos de currículos nacionais e copiar os bons resultados, pois as diferenças culturais e 

estruturais entre esse país e os analisados são inúmeras, a começar pelos investimentos e 

valorização do sistema educacional e, principalmente, do profissional da educação. Parece 

legítimo o direito de todo cidadão alcançar uma aprendizagem de qualidade. Para tanto, é 

fundamental criar políticas de estado que estabeleçam mais que bons resultados em avaliações 

externas.  

No currículo da Colômbia, por exemplo, pareceu evidente que a pressão pela 

existência de um currículo tinha um fundo econômico que se configuraria no mercado de 

produção dos materiais didáticos e cursos de profissionalização. A influência dos órgãos 

internacionais sobre os países e a manutenção da movimentação do mercado mundial, embora 

de maneira velada, mostra-se grandiosa. As avaliações externas e os rankings estabelecidos 

podem estar servindo para garantir um controle do desenvolvimento econômico mundial, por 

isso, os bons são necessariamente os que atingem os limites preestabelecidos pelos bancos 

mundiais, o que se mostra injusto do ponto de vista da educação, que prima, em sua essência, 

pela formação de seres pensantes e não meros cumpridores de metas. 

Conclui-se que a existência de uma Base Comum Curricular Nacional ao Sistema de 

Ensino Brasileiro precisa considerar a existência dos aspectos culturais do país. Não é 

suficiente apenas focar suas funções em acúmulos de conteúdos ou objetivos de aprendizagem 

a fim de atingir níveis elevados em avaliações externas ou responder às necessidades do 

mercado. Educação é a base da vida do ser humano. A pessoa precisa ser educada em todas as 

suas dimensões, baseada nos princípios da gratuidade, para não correr o risco de se tornar 

descartável. A vida tem um valor imensurável e o educando é o protagonista dela. Educar é 

processo do humano, não pode ser coisificado. 

Para findar, recorre-se ao Grande Mestre Paulo Freire: 

A educação tem sentido porque o mundo não é necessariamente isto ou 

aquilo, porque os seres humanos são tão projetos quanto podem ter projetos 

para o mundo. A educação tem sentido porque mulheres e homens 

aprenderam que é aprendendo que se fazem e se refazem, porque mulheres e 

homens se puderam assumir como seres capazes de saber, de saber que 

sabem, de saber que não sabem. De saber melhor o que já sabem, de saber o 

que ainda não sabem. A educação tem sentido porque, para serem mulheres 

e homens precisam de estar sendo. Se mulheres e homens simplesmente 

fossem não haveria porque falar em educação. (FREIRE, 2000, p.40) 
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Almeja-se, enfim, que a implantação da BNCC que está “às portas” dos espaços 

educacionais provoque reflexões antes de mudanças e não perca de vista a dimensão da sua 

função de servir a pessoas que estão desejosas de terem seus direitos de cidadãos garantidos 

dentro da escola. 
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ANEXO B - NOTÍCIAS RETIRADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA BNCC: 

 

Ministro abre debate sobre base curricular com a área científica 

Brasília, 11 de maio de 2015 

O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, reuniu-se nesta segunda-feira, 11, em São 

Paulo, com entidades científicas para debater a elaboração da base nacional curricular 

comum. “É uma reunião para debater assunto específico, uma das pautas mais importantes 

porque foi determinada pelo Plano Nacional de Educação”, disse o ministro. “É uma decisão 

de somar esforços na educação básica.” 

O encontro com integrantes das entidades científicas foi promovido pela Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC), como parte de reunião de trabalho com a Secretaria de 

Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação para a construção da base comum, 

prevista na Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, a Lei do PNE. 

De acordo com Janine Ribeiro, o plano é claro ao determinar a instituição da base nacional 

curricular comum. Segundo ele, a adoção dessa base não é obrigatória, mas importante. “A 

proposta trará a noção de conhecimento que cada área considere essencial” afirmou. “É 

importante também para organizar melhor o trabalho dos professores e fazer uma ligação 

entre o que se ensina em um país continental como o nosso.” 

Presente ao encontro, o secretário de educação básica do Ministério da Educação, Manuel 

Palacios, explicou que o MEC pretende promover reuniões com representantes de estados e 

municípios para produzir a versão preliminar do documento. Como estabelece o PNE, a base 

nacional curricular comum deve estar concluída até junho de 2016. “A intenção é terminar 

essa primeira proposta até julho, e temos de abrir debates com entidades científicas, 

universidades, professores e todos os atores desse processo”, disse Palacios. “Queremos um 

debate nacional para produzir um pacto federativo o mais avançado possível.” 

A reunião conta com a participação das professoras Maria Eunice Marcondes, da 

Universidade de São Paulo (USP), e Edênia Ribeiro do Amaral, da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE). Elas falarão sobre os princípios gerais para a área de ciências 

da natureza na construção da base nacional curricular. Os princípios gerais para a área de 

matemática serão abordados pelo professor Marcelo Câmara, da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). Os debates têm a coordenação do professor Ítalo Dutra, da Diretoria de 

Currículos e Educação Integral da SEB. 

 

Ministro defende base comum curricular como prioridade 

Brasília, 17 de junho de 2015 

“A base comum é uma das estratégias que a sociedade brasileira, pelo Plano Nacional de 

Educação, decidiu estabelecer como prioridade para um salto qualitativo da educação”, 

afirmou, nesta quarta-feira, 17, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, na abertura do 

1º Seminário Interinstitucional sobre a Base Nacional Comum Curricular, que acontece em 

Brasília. Na oportunidade, Janine também assinou uma portaria que cria a comissão de 

especialistas para debater o tema. 
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O ministro observou que o Plano Nacional de Educação (PNE) apresenta metas bem definidas 

para educação e o desafio do ministério é tirar essas metas do papel para a realidade. “Entre 

essas metas merece particular destaque a qualificação da educação básica, com formação de 

professores da creche ao ensino médio”, disse. 

Janine defendeu que a base nacional comum fortalece a educação básica em todos os níveis, 

sem interferir na autonomia e na especificidade de cada unidade da federação. “A base 

comum é que vai nos permitir saber o que queremos que os alunos aprendam, o que queremos 

que lhes seja ensinado e quais são os critérios que devem estabelecer a sua construção”, 

destacou Janine. 

O 1º Seminário Interinstitucional sobre a Base Nacional Comum Curricular acontece de 17 a 

19 de junho na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O 

encontro tem a participação de gestores educacionais, instituições de ensino superior e 

especialistas nas áreas do conhecimento. 

 

Janine defende base nacional como eixo do sistema de ensino 

Brasília, 8 de julho de 2015 

“A base nacional comum é pré-requisito para discutir a melhor formação de professores”, 

afirmou o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, no Seminário Internacional Base 

Nacional Comum: o que podemos aprender com as evidências nacionais e internacionais, na 

tarde desta quarta-feira, 8, em Brasília. 

Para Janine, o Plano Nacional de Educação (PNE) apresenta muitas frentes para o 

desenvolvimento da educação brasileira, entre eles a definição da base nacional comum para 

os currículos da educação básica, que precisam ser amplamente discutidos. A base nacional 

comum curricular estabelecerá quais conteúdos e competências os alunos devem aprender em 

cada ano de formação na educação básica, bem como estabelecerá as disciplinas obrigatórias 

na educação básica. 

“A base nacional comum é o eixo de construção do sistema de ensino e nos dá uma definição 

mais precisa do que nós queremos na formação dos professores”, disse. 

O ministro também destacou a necessidade do documento acolher as diferenças regionais. “A 

base nacional deve considerar as diferenças regionais, embora por ser nacional justamente ela 

comporte um percentual de escolhas regionais; é fundamental que todos os brasileiros saibam 

que essas diferenças existem”, afirmou Janine. 

Ao reforçar a importância da base nacional comum, Janine destacou que o PNE determina que 

o documento seja encaminhado ao Conselho Nacional de Educação (CNE) até 24 de junho de 

2016, mas que o Ministério da Educação pretende antecipar a entrega do documento. 

O seminário é realizado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed) e a 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), em parceria com o 

Movimento pela Base Nacional Comum. Além de representantes do Ministério da Educação, 
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especialistas da Austrália, Chile, Estados Unidos e Reino Unido também participam do 

debate. 

 

MEC reúne representantes de secretarias estaduais para debater Base Nacional Comum 

Brasília, 24 de julho de 2015 

O Ministério da Educação promoveu nesta sexta-feira, 24, uma reunião com representantes 

das secretarias de estado de educação para formular as diretrizes da Base Nacional Comum do 

setor. Esse foi o segundo de uma série de encontros que buscam fortalecer a troca de 

informações entre os estados e o Governo Federal. 

“O principal objetivo é trocar experiências”, explica Ítalo Dutra, diretor de currículos da 

Secretaria da Educação Básica (SEB) do MEC. “É uma maneira de articular estratégias nos 

locais e com o ministério. É aproximar os estados e ajudar nessa articulação deles com pais, 

professores, estudantes, associações, etc.” 

Durante o debate, cada estado apresentou seus objetivos e diretrizes, como informa a 

secretária executiva de desenvolvimento da educação de Pernambuco, Ana Coelho Selva. 

“Viemos discutir o que seria de comum nesta base e mostrar o esforço dos estados e de cada 

município para que tenhamos essa base de fato.” 

Além da participação dos estados e municípios, o Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria de Educação Básica, vai lançar em breve um portal para que todos possam 

participar. “Queremos encontrar uma proposta preliminar, ouvindo professores, estudantes, 

redes de ensino e, como no caso do evento de hoje, as unidades da Federação, para depois 

convidar a população a nos ajudar a formar a Base Nacional”, disse o secretário de Educação 

Básica do MEC, Manoel Palácios. 

A primeira reunião entre o MEC e as secretarias estaduais aconteceu no início deste mês, após 

o Seminário Internacional Base Nacional Comum, promovido pelo Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(Undime). 

 

Portal na internet promoverá debate nacional sobre a Base Nacional Comum Curricular 

Brasília, 30 de julho de 2015 

A Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação lançou nesta quinta-feira, 

30, o portal Base Nacional Comum Curricular, que propõe uma discussão nacional sobre os 

componentes curriculares da educação básica. Esta é a primeira vez que um debate desta 

dimensão estará acessível a todos os brasileiros. 

“É um projeto de país, estamos pensando que país nós queremos, que conhecimentos 

queremos”, destacou o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, durante o lançamento do 

portal, no auditório da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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(Capes). Ele observou que a Base Nacional Comum se tornará o pivô de várias ações e pré-

requisito para medidas que são essenciais para a educação básica brasileira. 

“Sem a Base Comum é difícil rever a formação de professores, quer inicial quer continuada”, 

disse. “Como poderemos formar os professores sem saber o que eles devem ensinar? Da 

mesma forma, sem a base comum é muito difícil, para não dizer impossível, pensar no 

material que devemos gerar.” 

Para Janine Ribeiro, a diversidade do Brasil deve ser contemplada na base comum. “Faz parte 

da base comum a percepção de que nós temos diferenças regionais que devem ser 

consideradas. Mas cada região deve estudar não somente o que se passa lá, mas saber de todas 

as regiões”, afirmou. 

O ministro ressaltou a autonomia das redes municipais e estaduais de educação para adequar 

seus currículos à base nacional comum. “Espera-se que cada rede de educação defina o que 

considera importante, para além da base comum”, concluiu. 

 

Proposta da BNC é apresentada para representantes das secretarias municipais e 

estaduais de Educação 

Brasília, 15 de setembro de 2015 

Na reunião de trabalho entre Ítalo Dutra, diretor de Currículos e Educação Integral da 

Secretaria de Educação Básica (SEB), e representantes das secretarias estaduais e municipais 

de Educação, o documento preliminar para discussão da Base Nacional Comum Curricular foi 

apresentado, em primeira mão. 

Além de navegar pela proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNC), Dutra também 

apresentou as funcionalidades do Portal da Base que abrigará este documento e permitirá que 

todos os brasileiros tenham acesso ao texto preliminar da BNC. 

Durante sua apresentação, o professor Ítalo ressaltou a importância da participação dos 

representantes das secretarias estaduais e municipais no processo de debate e organização das 

contribuições à proposta da BNC. “É importantíssima essa articulação estado e municípios. A 

gente precisa muito  desta parceria e tem muita expectativa de conseguir bons resultados com 

essa ação em conjunto. Será um grande desafio, teremos muito trabalho, mas com o apoio do 

Consed e Undime estamos certos de que é possível realizar e construir um processo de 

discussão pública em torno da Base”, disse.    

Novas funcionalidades 

A reunião contou com a participação do secretário de Educação Básica do Ministério da 

Educação, o professor Manuel Palacios. Em sua apresentação, o secretário agradeceu o 

empenho e a participação de todos. Palacios disse ainda que, considerando sugestões e 

encaminhamentos daqueles representantes das secretarias municipais e estaduais de 

Educação, o Portal da Base foi reformulado e reorganizado para receber novos documentos, 

entre eles os textos introdutórios e o documento preliminar para discussão da Base Nacional 

Comum Curricular. “A Base poderá ser consultada, nessa fase inicial, por meio de 3 
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funcionalidades: Conheça a Proposta, Interaja com a BNC e Cadastre e Contribua”, ressaltou 

o secretario Palacios. 

Palácios destacou ainda que as contribuições poderão ser feitas de 3 maneiras: de forma 

individual; por meio das redes que reúnem discussões entre professores, comunidade e demais 

profissionais e a partir de organizações, como instituições de ensino superior e grupos da 

sociedade civil. “Agora temos que estimular e divulgar ainda mais esse projeto para que todos 

participem. Nisso, vocês serão especialmente fundamentais. Em cada território, articulando 

com suas redes. Vocês são especialistas e sabem bem como fazer esse trabalho de articulação 

e mobilização da melhor forma, de acordo com seus contextos”, pediu Palácios aos presentes. 

 

Transparência na consulta pública 

“Precisamos dar transparência a esse processo. As contribuições têm que ser públicas para 

que o processo seja transparente o tempo inteiro”, disse Ítalo Dutra ao falar sobre um dos 

elementos que sustentam todo o processo, a discussão pública. 

A coordenadora dos especialistas e assessores que redigiram o documento preliminar da Base, 

a professora Hilda Micarello, também conversou com o grupo que representa as secretarias 

municipais e estaduais de educação. 

Hilda falou sobre os princípios norteadores do documento preliminar para discussão da BNC. 

A coordenadora considera a proposta, que será apresentada no dia 16 de setembro, fruto dos 

entendimentos possíveis construídos entre assessores, especialistas e professores das redes 

públicas de ensino que fazem parte da equipe coordenada por ela. “Há uma grande 

expectativa para recebermos as contribuições e voltarmos ao documento para torná-lo 

representativo e significativo para todas as redes do país”, disse Hilda, que também agradeceu 

ao grupo presente o interesse e empenho em participar das ações. 

A participação de todos no debate da BNC 

O documento apresentado pelo MEC é um texto preliminar que deve ser discutido por todos e 

está disponível no nosso Portal. A partir do dia 25 de setembro o sistema de contribuições 

estará aberto. 

 

Base Nacional Comum é tema de exposição do ministro na Comissão de Educação 

da Câmara 

Brasília, 25 de novembro de 2015 

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, defendeu a Base Nacional Comum Curricular 

como garantia do direito à aprendizagem a todas as crianças e jovens brasileiros. Ao participar 

de audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 

25, ele lembrou que “os melhores sistemas educacionais já construíram uma base comum”. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/conheca
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/interaja?ac=AC_LIN
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/contribua
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio
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A Base Nacional Comum Curricular é uma exigência da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e do Plano Nacional de Educação (PNE), que determina diretrizes, metas e 

estratégias para a política educacional dos próximos dez anos. “A Base vai significar que 

qualquer aluno, em qualquer estado, qualquer município, qualquer escola tenha o mesmo 

direito de aprendizagem, e se mudar de um estado para outro ele tenha o mesmo currículo”, 

afirmou o ministro. 

Para Mercadante, a Base é fundamental na estruturação da educação básica, com reflexo não 

apenas no conteúdo a ser aprendido, mas também para orientar a formação de professores, 

que demanda um debate com toda a sociedade. “Estamos trabalhando fortemente agora, para 

no dia 2 de dezembro abrir um grande debate em todas as escolas do país, para os professores, 

diretores, coordenadores pedagógicos, pais, educadores, para que todos que tenham interesse 

participem desta discussão”, concluiu. 

Investimentos – Mercadante apresentou na Comissão de Educação os dados do relatório 

Education at a Glance 2015, produzido pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). O documento coloca o Brasil entre os países que mais 

fizeram investimentos públicos em educação nos últimos anos. 

A publicação compara dados de 38 países e destaca que, em 2012, 17,2% do investimento 

público total brasileiro foram destinados à educação, enquanto em 2005 esse percentual foi de 

13,3%. Apenas México e Nova Zelândia tiveram maior proporção do que o Brasil. 

O investimento percentual do produto interno bruto (PIB) em educação também subiu, 

passando de 2,4% em 2000 para 4,7% em 2012. O investimento médio dos demais países da 

OCDE é de 3,7%, enquanto o Brasil tem como meta estabelecida no PNE chegar aos 10% do 

PIB até 2023. 

 

Base Nacional já recebeu mais de 6 milhões de contribuições 

Brasília, 02 de dezembro de 2015 

Escolas, professores, organizações da sociedade civil e cidadãos têm até 15 de março para 

participar 

A consulta pública da proposta de Base Nacional Comum Curricular, realizada pelo 

Ministério da Educação, já recebeu mais de 6 milhões de contribuições até esta sexta-feira, 

11. Escolas públicas e privadas, professores, organizações da sociedade civil e cidadãos têm 

prazo até 15 de março para enviar suas contribuições. 

A Base Nacional Comum Curricular é uma das estratégias estabelecidas pelo Plano Nacional 

de Educação (PNE) para melhorar a educação básica, que abrange a educação infantil, o 

ensino fundamental e o médio. Em setembro, o Ministério da Educação apresentou a proposta 

preliminar que vem sendo discutida por meio de sistema virtual, permitindo a participação da 

comunidade escolar e da sociedade civil, que podem dar contribuições ao texto. 

O portal é uma ferramenta para a construção democrática da Base Nacional Comum 

Curricular, com ampla consulta à sociedade. As contribuições podem ser individuais ou 
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coletivas, sejam originárias das redes de ensino ou de movimentos e organizações da 

sociedade civil. Também podem ter caráter geral ou tratar pontualmente de cada tema. 

Até esta sexta-feira, 11, mais de 30.500 escolas e 183 mil indivíduos, dos quais 151 mil são 

professores, já se cadastraram para colaborar. O Ministério da Educação vai começar a análise 

das colaborações na próxima terça-feira, 15. 

A segunda versão da proposta de Base Nacional Comum Curricular, a ser apresentada em 

abril, será avaliada por um grupo de leitores críticos de diversas áreas do conhecimento e 

também será discutida em seminários realizados pelas secretarias estaduais de educação e pela 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). 

Dia da Base – No dia 2 de dezembro, o Ministério da Educação realizou, em todo o país, o 

Dia Nacional da Base, para incentivar o debate sobre a Base Comum. Na última semana, mais 

de 10 mil unidades de ensino se cadastraram no Portal da Base. Escolas públicas e privadas 

são convidadas a discutir a proposta e enviar suas colaborações. 

Equidade – A Base Nacional Comum Curricular tem como objetivo estabelecer os 

conhecimentos e habilidades essenciais que todos os estudantes brasileiros devem aprender 

em sua trajetória na educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. 

A Base busca promover equidade na formação dos alunos e servirá de norte para os 

professores em sala de aula. 

Para participar da apresentação de propostas, basta fazer um cadastramento simples no portal. 

Para cadastros individuais, professores e estudantes devem preencher dados como nome, CPF, 

cidade e estado. Para os de redes de ensino e organizações da sociedade, além dos dados das 

instituições, é necessário indicar um responsável. 

 

Base Comum é apresentada à comunidade acadêmica da UnB 

Brasília, 04 de dezembro de 2015 

O Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Manoel Palácios, participou 

nesta sexta-feira, 4, da mesa de abertura do encontro UnB na Base Nacional Comum 

Curricular (BNC). O objetivo do evento foi permitir que a comunidade acadêmica da 

Universidade de Brasília (UnB) contribua para a construção do documento que vai orientar o 

currículo da educação básica no país. 

O objetivo do encontro, organizado pelo Decanato de Ensino de Graduação e pelo Decanato 

de Extensão da UnB, é levar a comunidade acadêmica, e não apenas as licenciaturas, a 

participar da elaboração coletiva que caracterizará a nova base. A BNC contempla os 

conteúdos fundamentais que devem ser ensinados nas quatro áreas de conhecimento 

(matemática; linguagens; ciências da natureza e ciências humanas). O documento servirá 

como base para a elaboração dos currículos das mais de 190 mil escolas de educação básica, 

públicas e privadas. 

http://unb.br/noticias/downloads/circular%2014.pdf
http://unb.br/noticias/downloads/circular%2014.pdf
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Para Manoel Palácios, as universidades são parceiras essenciais nas discussões, uma vez que, 

além da formar professores, são também responsáveis por realizar pesquisas na área do 

ensino. “A UnB está fazendo um esforço para que a área de graduação das universidades, 

especialmente a área que lida com as licenciaturas, com a pós-graduação, se mobilizem no 

sentido de participar desse debate, fazendo uma contribuição relevante”, ressaltou. Para o 

secretário, é importante que a Base Nacional reflita a pesquisa e o conhecimento acumulado 

das universidades. 

A UnB assumiu o compromisso de produzir um relatório de todos os processos de 

participação. “É uma satisfação enorme, sobretudo pela proximidade, termos essa parceria 

estratégica com o MEC e nós não abrimos mão da nossa posição nessa discussão 

indispensável”, afirmou o reitor da universidade, Ivan Camargo. 

Serão produzidos três relatórios sobre a participação da sociedade na construção da Base 

Nacional: o primeiro será produzido pela UnB e vai trazer quais foram as contribuições, 

quantas pessoas participaram e que tipo de contribuição deram; o segundo será feito a partir 

das contribuições apresentadas por estados, municípios e pela sociedade científica, e o 

terceiro será a proposta a ser encaminhada ao Conselho Nacional de Educação (CNE). 

 

MEC começa a avaliar sugestões apresentadas pela sociedade 

Brasília, 15 de dezembro de 2015 

O Ministério da Educação começa nesta terça-feira, 15, a fazer a análise das contribuições da 

sociedade para a Base Nacional Comum Curricular. Até a segunda-feira, 14, o sistema já 

registrava mais de 8,5 milhões de contribuições, e mais de 32 mil escolas e 190 mil indivíduos 

haviam se cadastrado para colaborar. 

Escolas públicas e privadas, professores, organizações da sociedade civil e cidadãos podem 

continuar contribuindo com a Base até 15 de março de 2016. 

A Base Nacional Comum Curricular é uma das estratégias estabelecidas pelo Plano Nacional 

de Educação (PNE) para melhorar a educação básica, que abrange a educação infantil, o 

ensino fundamental e o médio. Em setembro, o Ministério da Educação apresentou a proposta 

preliminar que vem sendo discutida por meio de sistema virtual, permitindo a participação da 

comunidade escolar e da sociedade civil, que podem oferecer contribuições ao texto. 

O portal é uma ferramenta para a construção democrática da Base Nacional Comum 

Curricular, com ampla consulta à sociedade. As contribuições podem ser individuais ou 

coletivas, sejam originárias das redes de ensino ou de movimentos e organizações da 

sociedade civil. Também podem ter caráter geral ou tratar pontualmente de cada tema. 

A segunda versão da proposta de Base Nacional Comum Curricular, a ser apresentada em 

abril do próximo ano, será avaliada por um grupo de leitores críticos de diversas áreas do 

conhecimento e também será discutida em seminários realizados pelas secretarias estaduais de 

educação e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). 
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Data – No dia 2 de dezembro, o Ministério da Educação realizou, em todo o país, o Dia 

Nacional da Base, para incentivar o debate sobre a Base Comum. Na última semana, mais de 

10 mil unidades de ensino se cadastraram no Portal da Base. Escolas públicas e privadas são 

convidadas a discutir a proposta e enviar suas colaborações. 

Equidade – A Base Nacional Comum Curricular tem como objetivo estabelecer os 

conhecimentos e habilidades essenciais que todos os estudantes brasileiros devem aprender 

em sua trajetória na educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. A Base 

busca promover equidade na formação dos alunos e servir de norte para os professores em 

sala de aula. 

Para participar da apresentação de propostas, basta fazer um cadastramento simples no portal. 

Para cadastros individuais, professores e estudantes devem preencher dados como nome, CPF, 

cidade e estado. Para os de redes de ensino e organizações da sociedade, além dos dados das 

instituições, é necessário indicar um responsável. 

 

Equipe da Universidade de Brasília apresenta dados preliminares da consulta 

pública 

Brasília, 25 de janeiro de 2016 

Os dados preliminares sobre as contribuições feitas ao texto da Base Nacional Comum 

Curricular foram apresentados pela equipe Universidade de Brasília (UnB) ao comitê de 

assessores e à comissão de especialistas responsáveis pela elaboração da proposta à BNC. Os 

dados apresentados consideraram as avaliações feitas, via sistema de contribuições, até o dia 

15 dezembro. 

A apresentação aconteceu no auditório da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível 

Superior), em Brasília, e foi realizada pela professora-doutora Thérèse Hofmann da UnB, com 

o auxílio do professor Marcelo Burgos, da PUC-Rio. Com base nesse material organizado 

pela UnB, assessores e especialistas poderão compreender as demandas da sociedade acerca 

dos conhecimentos a que os estudantes brasileiros devem ter acesso para que sejam 

assegurados seus direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento. 

Desde que foi tornado público, em 16 de setembro de 2015, o documento preliminar à Base 

Nacional Comum Curricular vem sendo revisto pela equipe de assessores, especialistas e 

coordenadores, que se reúnem, periodicamente, por área e/ou por componente curricular para 

aprimorar a versão inicial. 

Sobre a revisão do texto, Manuel Palacios, Secretário de Educação Básica do Ministério da 

Educação, enfatizou: “há uma expectativa generalizada de que sejamos capazes de incorporar 

as principais críticas que as diferentes organizações, sociedades científicas, escolas e 

indivíduos tenham feito à proposta preliminar apresentada pelo MEC e que venhamos dar ao 

público uma versão que consiga representar, da melhor maneira e de uma forma que obtenha 

adesão expressiva, o estado da reflexão sobre o currículo nas diferentes áreas do 

conhecimento”. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/equipe.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/equipe.pdf
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Sobre os dados apresentados pela Universidade de Brasília, Ítalo Dutra, Diretor de Currículos 

e Educação Integral no Ministério da Educação, destacou que são resultado de grandes 

debates realizados em todo o país acerca dos objetivos de aprendizagem expostos no texto 

preliminar da BNC. 

O sistema de consulta pública segue aberto até 15 de março, quando a UnB fará a última 

coleta das contribuições e a organização dos dados. Finalizado o trabalho da UnB, assessores 

e especialistas concluirão a segunda versão do documento que deverá ser encaminhada aos 

parceiros Consed (Conselho Nacional dos Secretários de Educação) e Undime (União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) para que promovam seus seminários 

regionais e estaduais para indicarem os ajustes necessários para a versão que deverá ser 

encaminhada pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação em junho deste 

ano.  

O documento norteará o processo de ensino e aprendizagem bem como a formação de 

professores e a produção de material didático. 

 

Pareceres e contribuições apresentadas na primeira fase da consulta estão 

disponíveis 

Brasília, 17 de fevereiro de 2016 

O Ministério da Educação publicou nesta segunda-feira, 15, as contribuições apresentadas à 

proposta de Base Nacional Comum Curricular na primeira fase do consulta, encerrada em 15 

de dezembro último. Também estão disponíveis no portal da Base os primeiros pareceres dos 

leitores críticos. 

Segundo o secretário de Educação Básica, Manuel Palácios, o processo de construção da Base 

Nacional está sendo feito com a participação da população, das redes de ensino e de 

especialistas. “Apresentar as colaborações é uma forma de fomentar o debate sobre a Base 

Nacional Comum Curricular, ao mesmo tempo estamos dando um retorno à sociedade sobre o 

que já feito até agora”, explicou. 

Colaborações – Ainda é possível apresentar contribuições à Base. Escolas públicas e 

particulares, professores, organizações da sociedade civil e cidadãos têm prazo até 15 de 

março para fazê-lo. As contribuições podem ser individuais ou coletivas, sejam originárias 

das redes de ensino, de movimentos e organizações da sociedade civil ou de qualquer cidadão 

que queira colaborar. Também podem ter caráter geral ou tratar pontualmente de cada tema. 

A Base Nacional Comum Curricular é uma das estratégias estabelecidas pelo Plano Nacional 

de Educação (PNE) para melhorar a educação básica, que abrange a educação infantil, o 

ensino fundamental e o ensino médio. De acordo com o PNE, a segunda versão da Base, 

preparada por uma equipe de especialistas a partir da consolidação das sugestões 

apresentadas, deve ser entregue ao Conselho Nacional de Educação (CNE) até junho de 2016. 
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CONSED entrega documentos com posicionamento sobre a Base e proposta para o 

Ensino Médio 

Brasília, 04 de março de 2016 

MEC, CNE e o deputado federal Reginaldo Lopes, presidente da Comissão do Ensino Médio, 

receberam os documentos com as contribuições do Conselho. Foto: Ascom/Consed 

Reunidos em Brasília, os Secretários Estaduais de Educação, por meio do Consed, realizaram 

uma série de audiências e divulgaram uma Carta de Princípios sobre o Ensino Médio 

brasileiro, um posicionamento sobre a Base Nacional Comum e proposições em relação ao 

Projeto de Lei (PL) 6840/2013, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional, 

propondo uma série de mudanças no Ensino Médio.  

Base Nacional Comum (BNC)  – O presidente do Consed e Secretário de Educação Santa 

Catarina, Eduardo Deschamps, que durante o dia fez a apresentação do posicionamento do 

Conselho, destacou que a Base deve “ser um ponto de partida para o desenvolvimento de 

diferentes arranjos curriculares”. 

Deschamps foi enfático ao afirmar que o debate deve priorizar a organização da Base por 

princípios, objetivos, competências gerais, competências específicas e objetivos de 

aprendizagem “colocando o aluno – e não os conteúdos – no centro do processo”. 

 

Novo Modelo de Ensino Médio  

O vice-presidente do Consed e Secretário de Educação do Amazonas, Rossieli da Silva, fez a 

apresentação da proposta do Conselho para o Novo Modelo de Ensino Médio a ser adotado 

por todos os sistemas de ensino. Rossieli reforçou a importância de se respeitar e “considerar 

trajetórias flexíveis na formação do estudante envolvendo opções de aprofundamento e 

formação das áreas de conhecimento bem como educação técnica profissional”. 

O secretário apontou que o ideal é que a Base Nacional Comum, no que se refere ao Ensino 

Médio, seja elaborada a partir do “Desenho do Novo Modelo indicando as competências e os 

objetivos de aprendizagem por área de conhecimento”. Ele completa o entendimento 

considerando que “as competências e os objetivos de aprendizagem da BNC do EM não 

devem estar seriados, apenas apresentados de forma a deixar clara a progressão dos mesmos”. 

 

Entrega ao Ministro da Educação 

Os Secretários de Educação estiveram reunidos, na sala de atos do MEC, para a entrega 

oficial das proposições ao Ministro da Educação Aloizio Mercadante, que tem a prerrogativa, 

após as etapas de debate e análise do CNE, de homologar a Base Nacional Comum Curricular. 

O ministro Mercadante assistiu as apresentações e recebeu os documentos. Mercadante 

parabenizou e destacou a legitimidade da Iniciativa do CONSED. E defendeu a importância 
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da manutenção do debate e da necessidade de se construir, por meio do processo de 

colaboração coletiva, documentos sobre a Base e Ensino Médio que colaborarem para a 

transformação da educação brasileira. 

 

Segunda versão da Base Nacional Comum é entregue ao CNE para avaliação final 

Brasília, 03 de maio de 2016 

Após meses de debate e mais de 12 milhões de contribuições, a segunda versão da Base 

Nacional Comum Curricular foi entregue na tarde desta terça-feira, 3, ao Conselho Nacional 

de Educação (CNE). Na solenidade, o ministro da educação, Aloizio Mercadante, apresentou 

a nova versão aos conselheiros, que farão a avaliação final sobre o documento após a etapa de 

discussão nos estados. 

“A Base vai assegurar os objetivos e direitos de aprendizagem; ou seja, qualquer estudante, 

em qualquer série, em qualquer escola do Brasil, tem de ter um objetivo e um direito-base de 

aprendizagem, e é isso que ela procura assegurar”, disse Mercadante.  

Representantes de universidades, de movimentos sociais ligados à educação e da sociedade 

civil também acompanharam a entrega do documento. Para chegar à segunda versão, além das 

contribuições colhidas no portal da Base, o texto contou com mais de 700 reuniões de 

discussão e com a participação de 200 mil professores e 45 mil escolas. 

O ministro lembrou, ainda, os efeitos, em médio e longo prazo, que a Base trará para a 

educação brasileira. “Ela vai deflagrar um processo muito rico de aprimoramento na formação 

dos professores, de aprimoramento na produção do livro didático e nas avaliações do Inep 

[Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais], desde a ANA [Avaliação Nacional 

da Alfabetização], a Prova Brasil, o Ideb [índice de desenvolvimento da educação básica] e o 

próprio Enem [Exame Nacional do Ensino Médio]”, disse. “Tudo isso será revisitado a partir 

da BNCC.” 

Mudanças — A partir da consulta pública on-line e do diálogo com especialistas e 

associações de conhecimento, as mudanças mais significativas feitas pela equipe de 116 

redatores do Ministério da Educação foram feitas nas áreas de educação infantil, ensino 

médio, língua portuguesa e história. A relação entre o ensino para os pequenos e a 

alfabetização ficou mais bem explicitada, assim como as faixas etárias relativas a essa 

modalidade, que na primeira versão não apareciam. 

O ensino médio passou a ser dividido por unidades curriculares, o que deve dar aos gestores 

estaduais mais flexibilidade para a construção dos currículos. Há também mais articulação 

com o ensino técnico-profissionalizante a partir das quatro áreas temáticas incluídas nessa 

fase da vida estudantil. 

Em língua portuguesa, a influência dos clássicos lusitanos foi reforçada, mas o destaque para 

os autores brasileiros continua. História, por sua vez, traz uma “reorganização dos temas”, 

conforme o titular da Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC, Manuel Palacios. Além 

da valorização das culturas africana e indígena, foi dado maior destaque ao caráter ocidental 

na formação da sociedade brasileira. 
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Seminários — A nova etapa da Base, iniciada com a entrega da segunda versão, será 

conduzida pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e pela União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). As entidades promoverão 

seminários nas 27 unidades federativas até junho próximo, em continuidade ao processo de 

discussão do documento. 

“Temos aqui um processo de transição; estamos encerrando duas etapas importantes e 

iniciando uma nova”, disse o presidente do Consed, Eduardo Deschamps. Ele lembrou que os 

conselheiros vão acompanhar as discussões nos estados. “Isso nos traz um grau de 

responsabilidade, um grau de comprometimento e será trabalhado da melhor forma possível, 

com muito esmero, por todos nós.” 

Durante a solenidade, o presidente da Undime, Aléssio Costa Lima, elogiou o esforço do 

MEC no cumprimento do prazo estabelecido pelo Plano Nacional de Educação (PNE) para a 

entrega do documento. “Sabemos que a construção de uma base curricular não é um terreno 

neutro, é um espaço de divergências, mas ao mesmo tempo é um espaço plural. E é nessa 

pluralidade que crescemos”, disse. 

De acordo com o presidente do CNE, Gilberto Gonçalves, o texto traduz um grande 

compromisso com a educação brasileira, com a educação básica. “Entendemos também que 

no Plano Nacional de Educação esse texto é o que melhor traduz o compromisso de uma 

pátria educadora”, disse. 

 

MEC recebe o posicionamento Sobre a Segunda Versão da BNCC 

 

O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou o caráter democrático, aberto, 

cooperativo e plural do processo de construção do documento da Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC), na noite de ontem (14), quando recebeu o relatório com contribuições e 

sugestões de melhoria da segunda versão das mãos do presidente do Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (Consed) e secretário de Estado da Educação de SC, Eduardo 

Deschamps, e do presidente da Undime e Dirigente Municipal de Educação de Tabuleiro do 

Norte/ CE, Alessio Costa Lima, na sede do Ministério da Educação (MEC). 
  
 "Durante os seminários estaduais sobre a base, em julho e agosto, tivemos uma ampla 

participação de educadores, estudantes, pais e de toda a sociedade. Isto é nós da uma clareza 

de terá o lastro necessário sociais com uma consistência técnica que representará a 

necessidade das escolas de todo o Brasil ", destacou. 

Os seminários realizados em de todos os estados brasileiros, com a participação de 10 pessoas 

mil. Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a o evento realizar, no dia 23 de junho e esta 

etapa foi concluída em Tocantins, no dia 10 de agosto. 

Os encontros foram organizados pelo Consed e pela Undime, com o apoio do MEC. A partir 

desses encontros, Consed e Undime sistematizaram as contribuições e desenvolveram o 

relatório entregue ao MEC, na noite de ontem. 
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Alguns pontos de destaque dos seminários, segundo o relatório, são a necessidade de maior 

organização da estrutura, clareza e objetividade do texto, esclarecimento sobre concepção e 

propósito do documento, diferença entre Base e Currículo, recomendações específicas sobre 

as etapas (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), sugestões sobre os 

objetivos de aprendizagem, entre outros. 

 

Etapas próximas 

No dia 28 de julho deste ano, o MEC instituiu o Comitê Gestor da Base Nacional Comum 

Curricular e Reforma do Ensino Médio, que na semana passada, realizou a sua terceira 

reunião de trabalho. O comitê tem como presidente a secretária executiva do MEC, Maria 

Helena Guimarães de Castro e como secretário executivo o titular da Secretaria de Educação 

Básica (SEB) do MEC, Rossieli Soares da Silva. 

A entrega dos documentos dos seminários estaduais pelo Consed e Undime encerrou a 

segunda etapa de consulta ao documento. Agora, o Comitê iniciará a discussão, análise e a 

redação da terceira versão da BNCC, à luz dos relatórios enviados e enviará a terceira versão 

ao Conselho Nacional de Educação (CNE). 

De acordo com Rossieli Silva, a Base irá gerar uma série de mudanças no sistema educacional 

brasileiro e assuntos como o livro didático e a formação de professores terão que ser 

redesenhados. “São macroprocessos que levarão anos de implementação, mas que a partir da 

aprovação do documento final pelo CNE, começarão a ser intensificados”, destacou. 

 

Ensino Médio 

Outro ponto de destaque é a base do Ensino Médio. Para o Consed o Ensino Médio é especial, 

principalmente, depois dos resultados do IDEB divulgados na semana passada. "A análise que 

fizemos da base do ensino médio aponta justamente para a necessidade daquilo que sentimos 

como fundamental, a flexibilização, um novo modelo que permite ao aluno estabelecer o 

percurso que ele quer seguir nesta etapa e, principalmente, que ele possa pensar mais por 

competência e não tanto por conteúdo ou objetivos de aprendizagem especificamente. O 

ensino médio precisa ser tratado de  maneira diferente do ensino fundamental para que 

possamos torná-lo mais atrativo e que siga o projeto de vida dos estudantes", enfatiza 

Deschamps. 
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ANEXO C - QUADROS COM OS NOMES DOS ASSESSORES REDATORES DA 

BNCC – 1ª VERSÃO: 
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ANEXO D - SUMÁRIO DA 1ª VERSÃO PRELIMINAR - BNCC: 
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ANEXO E - SUMÁRIO DA 2ª VERSÃO PRELIMINAR - BNCC: 
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