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Quais questões temos a quem nos pressiona a 
fazer a adequação da proposta da escola à BNCC?

• Se na BNCC se repete 10 vezes que ela é um arranjo possível mas não 
obrigatório, por que temos que nos adequar? O que da BNCC será 
adotado pelo município?

• Que formação de professores será feita para esclarecer as dúvidas?

• Os professores e pedagogos serão obrigados a ‘decidir’ sem ao menos 
receberem da secretaria de educação/ou governo federal o 
documento completo, que nem foi publicado (impresso) ainda?

• O município abandonará sua proposta?

• Há pressão do NRE/SEED para que a proposta seja adotada? (Se há, 
dão orientações suficientes sobre a BNCC?)



ESTADO
• não é poder que se impõe de fora para dentro, é produto social, 

resultado da materialidade. 

• Para a manutenção do Estado capitalista, as relações sociais, 
econômicas e políticas devem ser orientadas no sentido de garantir a 
reprodução do capital, portanto, exige um Estado subordinado ao 
mercado. A burguesia forjou o Estado representativo moderno que é 
benéfico a ela.  

• não há natureza de classe no Estado, mas utilização de classe do 
Estado, portanto, se existem várias classes, o Estado é ocupado pelas 
mesmas, de forma diferente e com poder diferente.

• Poulantzas entende que o Estado jamais se esconde, nem as táticas 
que representa.



• Estado brasileiro atende às regras impostas aos países periféricos, a partir do 
Consenso de Washington (1989), que exigiram: disciplina fiscal, revisão dos gastos 
públicos, reforma tributária, liberalização financeira, regime cambial, liberalização 
comercial, investimento direto estrangeiro, privatização, desregulação  e 
propriedade intelectual. 

• Tais exigências impuseram a implementação de planos de estabilização financeira, 
reformas estruturais, inclusive do aparelho do Estado, e retomada do crescimento 
econômico = projeto neoliberal que se expressa pela reestruturação produtiva, pela 
ofensiva ao trabalho (extinção de direitos trabalhistas, conquistados em processos 
históricos de luta organizada, na flexibilização e precarização dos contratos de 
trabalho, na perda do poder sindical, na terceirização, na exigência de um novo perfil 
do trabalhador, caracterizado por competências e habilidades mais complexas), pela 
Reforma do Aparelho do Estado, pela construção de consenso acerca do fim da 
história e do capitalismo, como opção de organização social mais avançada e 
definitiva. 

• Estado mínimo para as questões sociais e forte para as questões do ‘capital’.
• esse movimento é uma (contra)reforma, pois, há um esforço para reverter reformas 

feitas na perspectiva de garantir ampliação de direitos aos trabalhadores. 



Impacto na educação brasileira: reorganização das políticas públicas

- adoção da gestão gerencial trouxe para a educação os princípios de administração das empresas, (mas fins são 
muito diferentes); 

- utilização de estratégias de controle e avaliação, expressos num número significativo de avaliações, 
aperfeiçoamento dos sistemas, produção de estatísticas – o que estimula a competição entre as instituições de 
ensino, a hierarquização das escolas, a meritocracia;

- fortalecimento do setor privado pela via da privatização e da publicização

- financiamento parcial dos Programas/Projetos por organismos internacionais, com imposição de 
condicionalidades cruzadas e juros altíssimos, além da definição quase completa pelos mesmos, no que refere 
ao conteúdo e forma das políticas educacionais; 

- implementação de um currículo flexível, unilateral, pautado no desenvolvimento de competências e 
habilidades que atendam às exigências do setor produtivo; 

- processos de desconcentração, transferindo parte da responsabilidade pelo financiamento da educação à 
comunidade, porém com centralização das decisões acerca do currículo, das avaliações externas, dos insumos 
e da formação de professores; 

- hegemonia dos empresários na definição das políticas educacionais;

- enfraquecimento das entidades trabalhistas, decorrente da precarização dos contratos e das próprias 
condições de trabalho dos trabalhadores em educação; 

- fortalecimento da dualidade do sistema educacional, marcada pela condição de classe; 

- recuo da teoria pedagógica; 

- implementação de políticas de governo, de caráter pontual e compensatório; e outros. 



Quem planeja a Educação?
CAPITALISMO

ESTADO (GOVERNO FEDERAL, 

ESTADUAL, MUNICIPAL, MEC, 

SECRETARIAS ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) 

EMPRESÁRIOS

ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS 

PROPOSIÇÃO E 

CONTROLE 

MEC, CONSELHOS DE EDUCAÇÃO, NÚCLEOS REGIONAIS 

E SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO 

EMPRESÁRIOS

EXECUÇÃO, 

ACOMPANHAMENTO 

E CONTROLE 

ESCOLA (EDUCADORES, COMUNIDADE EM GERAL) EXECUÇÃO  

RESISTÊNCIA 

CONSTRUÇÃO DE PROCESSOS CONTRA-HEGEMÔNICOS



Principais políticas dos anos 1990/2000 (Collor 1990/2; Itamar 1992/5; FHC 1995-
2003; Lula 2003/2011; Dilma 2011/6; Temer 2016...?)...CONTINUIDADES E 

DESCONTINUIDADES...

• 1987 – 1990 – Elaboração do Currículo Básico do Paraná

• Anos 1980 em diante – construção da proposta do MST

• 1990 – Conferência Mundial de Educação para Todos

• 1993 – Plano Decenal de Educação para Todos

• 1995 – Inicia elaboração dos PCNs com assessoria de César Coll da Espanha

• Avaliações do MEC – SAEB/ ENEM /Provão do Ensino Superior/ Prova Brasil/Provinha Brasil

• 1997- 1999 – distribuição dos PCN e RCN

• 1996 – LDB 9394/96

• 2000 – Conferência de Dakar / Senegal

• 2001 – novo Plano Nacional de Educação

• 2003 – Lei 10639 – inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo (substituída em 2008 

quando se inclui a questão indígena)

• 2004 – Decreto 5154/2004 (concomitante, integrado e subsequente)



• 2003 – início da elaboração das Diretrizes Curriculares do Paraná

• 2004 – aprovação da Lei das PPP

• 2005 – ampliação da proposta do MST – Ciclos de formação humana

• 2006 – Ensino Fundamental de 9 anos (era uma das metas do Plano Nacional de 
2001 para o ensino fundamental e também atendia as diretrizes do BM no 
atendimento das crianças pequenas).

• 2005 em diante – elaboração de várias propostas curriculares de municípios

• 2007 – Fundeb

• 2006/2007 – PDE

• 2007 - instituição do IDEB (índice de Desenvolvimento da Educação Básica), por 
meio da Lei 6094

• 2008 - definição de um  piso salarial para professores, por meio da Lei nº 11. 738

• 2009 – introdução dos Complexos de Estudo na proposta do MST

• 2009 EC 59 – educação básica gratuita e obrigatória dos 4 aos 17 anos

• 2010 – CONAEs



• 2013 – Lei nº 12.796  - obrigatoriedade a partir dos 4 anos de idade

• 2014 – Plano Nacional de Educação
• 2014/2015 – PL da Escola Sem Partido (A Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), aprovou, 
dia26/04/18, o Projeto de Lei que propõe a implantação do programa 
“Escola Sem Partido” nas escolas paranaenses (de autoria do deputado 
Missionário Ricardo Arruda (PEN))

• 2015 – Documento da Pátria Educadora (educação como alavanca para o 
desenvolvimento; lógica empresarial; foco na metodologia e nos processos 
externos de avaliação, inclusive de professores)

• 2016 – PEC 241 – Redução de gastos públicos e  PL54 (antigo PLP 257/16) –
renegociação das dívidas dos Estados

• 2017 – Aprovação da BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental
• 2017 – Reforma do Ensino Médio por meio da Lei 13.415
• 2018 – aprovação da BNCC do Ensino Médio



CONSTRUÇÃO DA BNCC

Um dos objetivos da BNCC é a padronização/centralização curricular (reproduz 
movimentos de unificação curricular feito nos EUA, África do Sul, Suécia, Finlândia e 
outros). 

O que é a Base
• Já na apresentação anuncia que a BNCC é “referência nacional comum e obrigatória 

para a elaboração ou adequação de seus currículos e propostas pedagógicas” e é 
“norma que deve orientar os rumos da Educação Básica no País” (p. 5 da introdução 
reformulado quando foi lançado a BNCC do Ensino Médio).

• Indica que foi inspirada nas mais avançadas experiências do mundo (p. 5)
• Na introdução (com Ensino Médio) afirma que é “um documento de caráter normativo 

que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais” (p7) 

• Diz que a BNCC é uma política nacional (p. 21)

• Diz que a BNCC é um plano normativo propositivo (p. 20) e o da escola é o plano de 
ação e da gestão curricular

• Aparece 10 vezes no documento a seguinte afirmação: “.....expressam um arranjo 
possível (dentre outros). Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser 
tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos”.



• Em 2015, o I Seminário Interinstitucional para a elaboração da Base foi realizado 
e reuniu assessores e especialistas. A Portaria 592 instituiu a Comissão de 
Especialistas para a Elaboração de Proposta da BNCC. Em outubro, teve início a 
consulta pública para a construção da primeira versão da BNCC com 
contribuições da sociedade civil, de organizações e entidades científicas.

• Em março de 2016, após 12 milhões de contribuições, a primeira versão do 
documento foi finalizada. Em junho, seminários com professores, gestores e 
especialistas abertos à participação pública foram realizados por todo o Brasil já 
para debater a segunda versão da BNCC. 

• Os seminários estaduais para discutir a BNCC aconteceram entre 23 de junho e 10 
de agosto de 2016

• Em agosto, começou a ser redigida a terceira versão, em um processo 
colaborativo com base na versão 2.

• em abril de 2017, o MEC entregou a versão final da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) ao Conselho Nacional de Educação (CNE). O CNE elaborou 
parecer e projeto de resolução sobre a BNCC, que foi encaminhados ao MEC. A 
partir da homologação da BNCC começou o processo de formação e capacitação 
dos professores e o apoio aos sistemas de Educação estaduais e municipais para a 
elaboração e adequação dos currículos escolares.

• Em 29 de agosto de 2017 – lançamento da 3ª. Versão da BNCC (excluindo o 
EM!!!)



BNCC (caráter normativo; competências e aprendizagens essenciais; competências e diretrizes comuns mas currículos 
diversos; temas transversais: criança e adolescente, trânsito, envelhecer, meio ambiente, educação alimentar e 
nutricional, direitos humanos, saúde e sexualidade, educação para o consumo e financeira e outros)

BNCC 1ª. versão (a versão preliminar 

recebeu 12 milhões de contribuições 

sistematizadas pela UnB e PUC/RJ

BNCC 2ª. versão (discussões em seminários 

estaduais coordenados pelo CONSED e 

UNDIME); 9000 participantes; Relatório feito 

pela UnB com pareceristas nacionais e 

internacionais

BNCC 3ª. Versão (com alguns ajustes saiu a 

versão final em 2017)

p. 6 indica que ela é a revisão da versão 2 feita 

por especialistas, associações científicas e 

professores universitários

Início da consulta pública em outubro de 2015 

(finalizada em março de 2016)

Lançada em maio de 2016 Lançada 29 de agosto de 2017

116 especialistas de 37 universidades Especialistas, assessores, coordenadores e 

pareceristas

especialistas, associações científicas e 

professores universitários

Ministro da Educação era Renato Janine 

Ribeiro (USP)

ministro Aloizio Mercadante (PT) José Mendonça Bezerra Filho (DEM)

Ensino religioso para todos os anos do ensino 

fundamental

Ensino religioso para todos os anos do ensino 

fundamental

Sem ensino religioso (recolocado na versão 

final)

Com Ensino Médio (misturado) Com Ensino Médio (com seção própria) Sem ensino médio

Alfabetização até o segundo ano do EF

LEM LEM Imposição do Inglês

301 páginas 676 páginas 396 páginas

Não anuncia quem elaborou o documento (na 

versão 3 p. 390 a 392 são explicitados)

Indica quem coordenou os trabalhos, os 

assessores por disciplina...

Indica na p. 384 redatores e leitores críticos 

(Guiomar Namo de Melo aparece entre redatores)



Distribuição por

Região

Edições da Base Universidades Estaduais Universidades Federais

Região Norte 1° versão UEPA (PA) UFAM (AM), UFPA (PA) e UFAP (AP).

2° versão UEA (AM) UFAM (AM) e UFRR (RR).

Região Nordeste 1° versão UPE (PE) UFBA (BA).

2° versão UEFS (BA), UNEB (BA) e UPE (PE). UFRPE (PE), UFPE (PE), UFRN (RN) e UFC

(CE),

Região Centro-

Oeste

1° versão UFG (GO) UFMG (MG), UFMS (MS), UNB (DF) e UFMT

(MG).

2° versão UNB (DF) UFG (GO) e UFGD (MS).

Região Sudeste 1° versão USF (SP), USP (SP), UERJ (RJ), UNESP

(SP), UNICAMP (SP), PUC (RJ) e

UNIRIO (RJ).

UFSCar (SP), UFRJ (RJ), UFF (RJ), UFABC (SP),

UFU (MG), UFGD (MG) e UFES (ES).

2° versão USP (SP), UERJ (RJ), PUC (RJ),

UNIRIO (RJ), UNESP (SP), PUC (MG) e

Universidade Anhanguera (SP).

UFF (RJ), UFJF (MG), UFMG (MG), UFU (MG) e

UFES (ES).

Região Sul 1° versão UNISINOS (RS), UNIPAMPA (RS), UPF

(RS), UEPG (PR), UNOCHAPECÓ (SC),

UEL (PR), UNIOESTE (PR) e UEM (PR).

UFCSPA (RS), UFRGS (RS), UFSM (RS), UFPR

(PR) e UFSC (SC).

2° versão UEM (PR), UENP (PR), UNIJUI (RS),

UEL (PR), UNOCHAPECÓ (SC), PUC

(RS) e UNISINOS (RS).

UFRGS (RS), UFSC (SC), UFSMS (RS) e UFPR

(PR).

Total 1° versão 18 Universidades Estaduais 20 Universidades Federais

2° versão 19 Universidades Estaduais 17 Universidades Federais

Quadro 01 – Mapeamento das instituições de ensino superior presentes na BNCC
Fonte: Elaborado por Jaqueline Boeno D’Avila, 2018, dissertação de mestrado intitulada AS INFLUÊNCIAS DOS AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
.



Número Natureza Movimento Todos pela Educação (TPE) Movimento pela Base Nacional Comum (MBNC)

1 Empresas Natura, Banco Itaú/Unibanco, Gerdau, Pão de

Açúcar, Odebrecht, Camargo Corrêa, Klabin,

Suzano Holding S/A, Dpaschoal, IBOPE, RBS

(Comunicações), Rede Record, Editora

Moderna, Canal Futura, Radiodelicatessen,

Revista Veja, Grupo Abril, Grupo Junior

Achievement Brasil, Grupo Ypy, Grupo ABC e

Grow Jogos e Brinquedos.

Natura, Banco Itaú/Unibanco, Rede Globo e

Grupo Lemann (cervejaria AB InBev, rede de

fast food Burger King e alimentos Heiinz).

2 Fundações Fundação Lemam; Fundação Itaú; Fundação

Roberto Marinho; Fundação Maria Cecília

Souto Vidigal; Fundação Bradesco;Fundação

Volkswagen; Fundação Getúlio

Vargas;Fundação Civita; Fundação Educar;

Fundação Santillana;Fundação Telefónica

Fundação Lemann

Fundação Itaú

Fundação Roberto Marinho

Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal

3 Institutos Instituto Ayrton Senna; Instituto Inspirare

Instituto Unibanco; Instituto Insper

Instituto Natura ;Instituto Rodrigo Mendes

Instituto Alana; Instituto Samuel Klein

Instituto Ayrton Senna; Instituto Inspirare;

Instituto Unibanco; Instituto Insper; Instituto

Natura ; Instituto Rodrigo Mendes; Instituto

Singularidades

4 Faculdades

Privadas

Faculdade Pitágoras Faculdade SESI-SP de Educação

5 Organismos

nacionais e

internacionais

BID

UNESCO

UNICEF

Banco Mundial

MEC

Todos pela Educação

6 Conselhos,

Associações e

Movimentos

CENPEC CENPEC; UNDIME ; CONSED ; ABAVE

CEDAC

Total 47 agentes 23 agentes

Quadro 02- A natureza 

dos agentes públicos e 

privados

Fonte: Elaborado por 

Jaqueline Boeno D’Avila, 

2018, dissertação de 

mestrado intitulada As 

influências dos agentes 

públicos e privados no 

processo de elaboração 

da base nacional comum 

curricular
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Título do Trabalho Autor Categoria Instituição 

Vinculada

Ano

Sobre a possibilidade e a necessidade curricular de uma Base Nacional

Comum.

Nilda Alves Artigo UERJ 2014

Base comum nacional: uma discussão para além do currículo. Maria de Fátima Cóssio Artigo UFRGS 2014

Base nacional comum, escola, professor. Roseli Belmonte Machado;
Kamila Lockmann

Artigo FURG 2014

Base Nacional Comum Curricular e Micropolítica: analisando fios

condutores.

Nathália Fernandes Egito

Rocha

Dissertação UFPB 2015

O público e o privado na educação: projetos em disputa? Vera Maria Vidal Peroni;

Maria Raquel Caetano
Artigo UFRGS 2015

Currículo, ensino médio e BNCC: um cenário de disputas. Monica Ribeiro da Silva Artigo UFPR 2015

A formulação da Base nacional comum curricular (BNCC) como ação da
política educacional: breve levantamento bibliográfico (2014-2016)

Eliane de Fátima Triches;

Maria Alice de Miranda

Aranda

Artigo UFGD 2016

A primeira e segunda versões da BNCC: construção, intenções e
condicionantes.

Marcos Garcia Neira;
Wilson Alviano Junior;

Déberson Ferreira de

Almeida

Artigo USP
UFJF
FAD

2016

Base nacional comum curricular (BNCC): levantamento de publicações

(2014-2017).

Isabelli Cristine Soek Trabalho de

Conclusão de

Curso (TCC)

UEPG 2017

Quadro 07 – Levantamento de

pesquisas sobre a BNCC para

análise dos resumos

Fonte: Elaborado por Jaqueline

Boeno D’Avila, 2018, dissertação de

mestrado intitulada As influências
dos agentes públicos e privados no
processo de elaboração da base
nacional comum curricular, com
base em SOEK, I. C.; MAINARDES, J.



• Dez competências gerais

• Indica que competência é “mobilização de conhecimentos (conceitos e 
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), 
atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 
pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (p. 8)

• As dez competências gerais focam o acesso ao conhecimento 
historicamente construído, o exercício da curiosidade intelectual, a fruição 
das manifestações artísticas e culturais, o uso de diferentes linguagens, o 
uso de tecnologias, a valorização da diversidade de saberes e culturas, o 
posicionamento para defender os direitos humanos, com consciência 
socioambiental e consumo responsável, o auto-conhecimento e auto-
cuidado, o exercício de habilidades sociais (empatia, diálogo, resolução de 
conflitos e a cooperação) e ação individual e coletiva com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação (p 9 e 10)



Marcos legais

• Constituição (art 205 – sobre educação como direito e 210 sobre fixar conteúdos 
mínimos) – p.10  não colocam art 206 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber;

III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino;

• LDB art 9º. Estabelecer competências e diretrizes que nortearão os currículos e 
conteúdos mínimos (p 10) indicando que as competências e diretrizes são comuns, os 
currículos diversos

• Art 26 da LDB BNC e parte diversificada

• No texto se explica que a concepção de conhecimento curricular contextualizado se 
amplia quando o CNE, em 2010, promulgou as novas DCN que passa a ser entendido 
como inclusão, valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade 
cultural resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade” (Parecer 
CNE/CEB número 7/2010) – p 11

• Em seguida usa a LDB, após a reformulação por força da Lei 13.415/2017 para explicar 
porque usa os termos direitos e objetivos de aprendizagem e competências e habilidades 
(p.12)



Foco no desenvolvimento de competências (no texto aparecem mais 
habilidades; na Resolução apresentam competências por área)

• Afirmam que o conceito de competência utilizado na BNCC tem sido 
usados nas últimas décadas na maioria dos estados e municípios. 
Indicam que também é o enfoque utilizado pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e 
por vários países (Austrália, Portugal, França, Colúmbia Britânica, 
EUA, Chile, Peru e outros) p 13

• Indicam o saber (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e o 
saber fazer (mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes 
e valores) p. 13 = PCN – conteúdos conceituais, procedimentais e 
atitudinais



• Claramente indica a adoção dos quatro pilares, já presentes nos PCN –
aprender a ser (reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, 
comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, aberto ao novo, colaborativo, 
resiliente, produtivo e responsável); aprender a aprender (lidar com a 
informação cada vez mais disponível); aprender a fazer (aplicar 
conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar 
decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar 
soluções); aprender a conviver (conviver com as diferenças e as 
diversidades) – p. 14

• Propõem a Educação Integral e a entendem como formação e 
desenvolvimento global (romper com os que centralizam a preocupação 
com a dimensão cognitiva e afetiva), consideram os estudantes como 
sujeitos de aprendizagem – p14

• p. 15 Propõe a superação da disciplinarização do currículo, estímulo à 
aplicação do conhecimento na vida real e o protagonismo estudantil



• Currículos – por meio deles se faz a adequação da BNCC à realidade local. Isso exige tomada de decisões 
com a participação da comunidade e das famílias e ações: p. 17 a 19

• Contextualização dos conteúdos

• Buscar formas de organização interdisciplinar  e utilização de estratégias mais dinâmicas, interativas e 
colaborativa na gestão do ensino e da aprendizagem

• Metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas

• Decisão sobre conteúdos complementares

• Engajar os estudantes nas aprendizagens

• Avaliação formativa

• Uso de recursos didáticos e tecnológicos (COMO, SE EM GERAL NEM OS TEMOS???)

• Rever formação dos professores e promovê-la (especialmente sobre gestão pedagógica e curricular) ...O QUE 
PRATICAMENTE DESAPARECEU DA POLÍTICA PÚBLICA...OU É ‘UM FAZ DE CONTA’ CENSURADO!!!!!

• Atender às DCN

• Foco na perspectiva intercultural

• Reconhecimento da experiência curricular acumulada nas escolas, municípios, estados....

• Temas transversais: ECA, trânsito, educação ambiental, educação alimentar e nutricional, educação em 
direitos humanos, valorização do idoso, educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura 
afro-brasileira e indígena

• JÁ FAZEMOS ESSE DISCURSO NA ESCOLA....















IV – VOTO DO PEDIDO DE VISTAS 

Diante das razões expostas no histórico e na análise de mérito, destacando especialmente a forma aligeirada 
como foi conduzida a Sessão Deliberativa do Conselho Pleno, ocorrida no dia 7 de dezembro de 2017, 

Brasília (DF), 15 de dezembro de 2017 

Conselheira Aurina Oliveira Santana: por entender que o Ensino Médio deveria integrar a Base Nacional 
Comum Curricular, e endosso integramente o pronunciamento da Conselheira Márcia Angela da Silva Aguiar. 

Conselheira Malvina Tania Tuttman: observando que o CNE deve exercer o papel de órgão de Estado e não de 
governo, como demonstrou e se manifestou neste momento ao aprovar documentos incompletos. Considero, 
ainda, que o documento relatado apresenta importantes limitações, entre elas a ruptura da Educação Básica. 
Com esses argumentos, reitero o meu posicionamento contrário ao Parecer, por ser favorável ao diálogo 
democrático e republicano, como princípio que fundamenta a minha trajetória de quase cinquenta anos com 
professora deste país

Conselheira Márcia Angela da Silva Aguiar:  alegando que o mesmo rompe com o princípio conceitual de 
Educação Básica ao excluir a etapa do Ensino Médio e minimizar a modalidade EJA, e a especificidade da 
educação no campo; desrespeita o princípio do pluralismo proposto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB); fere o princípio de valorização das experiências extraescolares; afronta o princípio da gestão 
democrática das escolas públicas; atenta contra a organicidade da Educação Básica necessária à existência de 
um Sistema Nacional de Educação (SNE) 



Resolução CNE/CP no. 2 de 22/12/2017

- Indica BNCC como referência obrigatória para escolas públicas e privadas

- traz resumo das principais questões apresentadas na BNCC e as competências por área;

- Disposições finais polêmicas:

Art. 15. As instituições ou redes de ensino podem, de imediato, alinhar seus currículos e propostas 
pedagógicas à BNCC.

Parágrafo único. A adequação dos currículos à BNCC deve ser efetivada preferencialmente até 
2019 e no máximo, até início do ano letivo de 2020. 

TUDO DEVE SER AJUSTADO: AVALIAÇÃO EM ESCALA, FORMAÇÃO INICIAL E 
CONTINUADA, PROGRAMAS E PROJETOS, ESPECIALMENTE PNLD
Art. 16. Em relação à Educação Básica, as matrizes de referência das avaliações e dos exames, em larga escala, devem ser 
alinhadas à BNCC, no prazo de 1 (um) ano a partir da sua publicação. 

Art. 17. Na perspectiva de valorização do professor e da sua formação inicial e continuada, as normas, os currículos dos 
cursos e programas a eles destinados devem adequar-se à BNCC, nos termos do §8º do Art. 61 da LDB, devendo ser 
implementados no prazo de dois anos, contados da publicação da BNCC, de acordo com Art. 11 da Lei nº 13.415/2017. § 1º 
A adequação dos cursos e programas destinados à formação continuada de professores pode ter início a partir da 
publicação da BNCC. § 2º Para a adequação da ação docente à BNCC, o MEC deve proporcionar ferramentas tecnológicas 
que propiciem a formação pertinente, no prazo de até 1 (um) ano, a ser desenvolvida em colaboração com os sistemas de 
ensino. 

Art. 18. O ciclo de avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), seguinte à publicação da BNCC, 
deve observar as determinações aqui expostas em sua matriz de referência. 

Art. 19. Os programas e projetos pertinentes ao MEC devem ser alinhados à BNCC, em até 1 (um) ano após sua publicação. 



Art. 20. O PNLD – Programa Nacional do Livro Didático deve atender o instituído 
pela BNCC, respeitando a diversidade de currículos, construídos pelas diversas 
instituições ou redes de ensino, sem uniformidade de concepções pedagógicas. 

Art. 21. A BNCC deverá ser revista após 5 (cinco) anos do prazo de efetivação 
indicado no art. 15. 

Art. 22. O CNE elaborará normas específicas sobre computação, orientação sexual e 
identidade de gênero.

Art. 23. O CNE, mediante proposta de comissão específica, deliberará se o ensino 
religioso terá tratamento como área do conhecimento ou como componente 
curricular da área de Ciências Humanas, no Ensino Fundamental. 

Art. 24. Caberá ao CNE, no âmbito de suas competências, resolver as questões 
suscitadas pela presente norma. 

Art. 25. No prazo de 30 dias a contar da publicação da presente Resolução, o 
Ministério de Educação editará documento técnico complementar contendo a 
forma final da BNCC, nos termos das concepções, definições e diretrizes 
estabelecidas na presente norma. 
Art. 26. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 



Considerações gerais

• Pseudo participação nas decisões, especialmente no EM

• Feita num contexto conservador

• Ignorou o avanço da teoria pedagógica já feito, os pesquisadores de algumas áreas

• Reduziu a aprendizagem dos estudantes aos ditames do mercado (visão pragmática do trabalho)

• USO- REFLEXÃO –USO = pragmatismo e lógica do setor produtivo

• Empobrecimento do currículo do EM ao indicar português e matemática como componentes obrigatórios

• Acompanhada de políticas de privatização e publicização na educação básica

• Retorno aos mesmos fundamentos dos PCN – BNCC foi formulada como se fosse algo inteiramente novo

• Representa tentativa de padronização e controle

• Perigos: currículo único e não uma base comum, uniformização dos materiais didáticos pela via do PNLD, 
retirar dos docentes o protagonismo e formá-los de forma unilateral, fortalecer os exames em rede

• Por que só História e geografia indicam (mas minimamente) os autores de referência? Isso indica que houve 
uma tentativa de aparentar ‘neutralidade’ (o que é impossível!!!!)

• Muito forte a proposição do uso de tecnologias, mas não acompanhada de políticas para que se efetive

• Formação crítica (pragmática), sempre associada à autonomia

• Foca na interdisciplinaridade e na contextualização (que condições de trabalho serão dadas???

• Protagonismo estudantil (foco na ação individual) mas não docente

• Foco na diversidade sem considerar ‘classe social’

• Ausência das questões de gênero

• Falta de definição final sobre ensino religioso



Educação Infantil no contexto da Educação Básica
• Reforçam a relação entre cuidar e educar. Entendem a Ed. I. como 

complementar à educação familiar, especialmente quando se trata de bebê 
e crianças bem pequenas. A escola precisa estar próxima à família, 
conhecer e trabalhar com as culturas plurais.

• Cita o artigo 5 das DCNEI para apresentar conceito de cça
“sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” 
(BRASIL, 2009)
• Indica eixos principais: interações e brincadeiras e os seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, 
expressar, conhecer-se

• Chama a atenção para a necessidade de entender que a EI deve ter 
intencionalidade educativa, critica o espontaneísmo

• Avaliação – não classificatória, registros diversos, feitos em momentos 
diferentes, observando a trajetória da criança e de todo o grupo



Campos de experiências (“consideram-nos como  um arranjo curricular que acolhe as 
situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 
entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural”)

• O eu, o outro e o nós

Percepção e questionamentos sobre si e os outros; diferentes modos de vida, respeitar e 
reconhecer as diferenças – foco nas diferenças; não faz referência à desigualdade social

• Corpo, gestos e movimentos

As cças se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e 
linguagens; conhecem e reconhecem seu corpo, suas potencialidade, seus limites. NA EI o 
corpo ganha centralidade...cuidado físico...espírito lúdico...modos de ocupação e uso do 
espaço com o corpo

Foco na área de Educação física

• Traços, sons, cores e formas

Eixos: artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia...); música, teatro, dança e 
audiovisual (esse é novo)

Indica uso de recursos tecnológicos

Desenvolver senso estético e crítico, sensibilidade, criatividade, expressão pessoal...

Foco na área de Arte



Escuta, fala, pensamento e imaginação

• Foco na cultura oral e escrita

• O bebê se comunica por movimentos do corpo, olhar, postura corpora, sorriso, choro...depois 
apropria-se da língua materna e vai ampliando seu vocabulário

• Promover experiências de cultura oral (escuta de histórias, conversas, descrições, narrativas

• Na questão da cultura escrita sugere ouvir e acompanhar leituras, construindo a concepção de 
língua escrita reconhecendo usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Ter 
experiências com a literatura infantil, desenvolver gosto pela leitura (?), estimular 
imaginação....sugere que a cça vá ‘conhecendo letras, em escritas espontâneas, não 
convencionais, mas já indicativas da escrita como sistema de representação da língua.

(interessante que não aparecem outras formas de escrita – desenho, por exemplo)

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

Esse eixo é bem abrangente, foco na história, na geografia, na matemática e nas ciências. Indica a 
escrita de números

Indica que na vida da criança há fenômenos naturais e socioculturais, que no cotidiano a cça precisa 
se situar em espaços e tempos, demonstram curiosidade sobre o mundo físico e se deparam com 
conhecimentos matemáticos. Indica que precisamos promover experiências para que as criança 
possam “fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses 
e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações”



Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação 
infantil

• Quadros construídos são extremamente pobres de proposição. Os 
objetivos são apresentados para três grupos:Bebês (zero 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 5 anos e 11 meses)

• Indica o registro escrito, mas sempre considerando a escrita 
espontânea.

A transição da Educação Infantil para o ensino fundamental

• Indica a necessidade interação entre educadores da EI e dos anos 
iniciais. Diz que anos finais devem partir do que as crianças sabem e 
são capazes de fazer.

• Apresenta um quadro síntese dos objetivos da Educação Infantil. 
Muito fraco, já não fala, na síntese, sobre o registro de letras...



ENSINO FUNDAMENTAL

• Indica já no início como preocupação superar as rupturas da 
Educação Básica e a necessária articulação com as experiências 
vivenciadas na Educação Infantil. Os anos finais também devem ter 
a mesma preocupação com anos iniciais 

• Também indica que a infância e a adolescência são duas fases de 
muitas transformações:

• Explicita claramente o foco na LP e M: “a maior desenvoltura e a 
maior autonomia nos movimentos e deslocamentos ampliam suas 
interações com o espaço; a relação com múltiplas linguagens, 
incluindo os usos sociais da escrita e da matemática, permite a 
participação no mundo letrado e a construção de novas 
aprendizagens, na escola e para além dela” p. 56



- Em várias passagens indica o retrocesso em relação à alfabetização (2 anos e não mais três):

“Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a 
alfabetização” p. 57

- forte indicação de partir dos interesses da criança: “considerando tanto seus interesses e suas 
expectativas quanto o que ainda precisam aprender” p. 57

- ênfase em várias partes na questão tecnologia, da cultura digital

• “Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido mudanças sociais significativas 
nas sociedades contemporâneas. Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de 
informação e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de 
computadores, telefones celulares, tablets e afins, os estudantes estão dinamicamente inseridos 
nessa cultura, não somente como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez mais como 
protagonistas da cultura digital,” p. 59 [...]Ao aproveitar o potencial de comunicação do universo 
digital, a escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o 
compartilhamento de significados entre professores e estudantes.(idem)

- indica que há uma relação entre a violência social e a violência na escola (p.59)

- indica como função da escola: 

“escola como espaço formador e orientador para a cidadania consciente, crítica e participativa.” P. 
60



Língua Portuguesa

• Eixos: leitura, produção de textos; oralidade; análise linguística/semiótica

• Campos de atuação: vida cotidiana, artístico-literário, das práticas de leitura e 
pesquisa, da vida pública (antes havia também práticas político-cidadãs e do 
mundo do trabalho)

• Concepção de alfabetização: “alfabetizado é quem consegue codificar e 
decodificar os sons da língua (fonema) em material gráfico (grafemas ou letras), o 
que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica (dos fonemas do 
português do Brasil e de sua organização em segmentos sonoros maiores como 
sílabas e palavras) e o conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus 
vários formatos (letras imprensa e cursiva, maiúscula e minúsculas), além do 
estabelecimento de relações grafofônicas entre esses dois sistemas de 
materialização da língua” p. 88

• Propõe o trabalho com muitos gêneros textuais

• Nível bastante exigente (já no 3º. Ano propõe o estudo das regras de acentuação, 
por exemplo)



Arte

• Linguagens/unidades temáticas: artes visuais, dança, música e teatro

• Indica que a arte faz parte do processo de alfabetização 
(desenvolvimento de habilidades relacionadas à linguagem verbal e 
não verbal

• Habilidades propostas bem adequadas à idade das crianças (perceber, 
explorar, descobrir, exercitar, experimentar...)



Educação Física

• Elementos fundamentais: movimento corporal, organização interna 
(de maior ou menor grau), pautada por uma lógica específica; e 
produto cultural vinculado com o lazer/entretenimento e/ou o 
cuidado com o corpo e a saúde.

• Unidades temáticas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, 
danças, lutas (também experimentar práticas corporais no meio 
líquido)

• Sempre a perspectiva de ‘experimentar’



Matemática

• Campos: aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade

• Metodologias propostas: resolução de problemas, de investigação, de 
desenvolvimento de projetos, da modelagem

• Fala em letramento matemático (matriz do PISA 2012): capacidade 
individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma 
variedade de contextos.

• unidades temáticas: números; álgebra; geometria; grandezas e 
medidas; probabilidade e estatística



Ciências

• Letramento científico: capacidade de ler e interpretar o mundo 
(natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com 
base nos aportes teóricos e processuais das ciências.

• Processo investigativo: definição de problemas; levantamento, análise 
e representação; comunicação; intervenção.

• Unidades temáticas: matéria e energia; vida e evolução; terra e 
universo

• Proposta muito ‘fraca’



Geografia

• Primeira disciplina que indica autores de referência
• Fala em alfabetização cartográfica: 

• Foco da desigualdade social não está na classe

• Conceitos-base: território, lugar, região, natureza, paisagem (mais tempo)

• Unidades temáticas: o sujeito e seu lugar no mundo; conexões e escalas; mundo 
do trabalho; formas de representação e pensamento espacial; natureza, 
ambientes e qualidade de vida

• Articulação entre geografia física e humana

• 1º. E 2º. Ano foco no bairro e na comunidade

• 3º. Ano não explicita foco

• 4º. Ano – mais foco no Brasil
• 5º. Ano – não explicita foco



História

• Segunda disciplina que indica autor de referências, mas apenas um

• Propõe como ponto de partida a realidade próxima

• Foco culturalista: diversidade cultural 

• História da África e cultura afro-brasileira e indígena obrigatória

• Diferentes unidades temáticas por ano

• 1º. E 2º. Ano foco na família, escola e comunidade

• 3º. Ano  foco no município e região (confusão entre conceito de cidade e 
município)

• 4º. Ano – foco na sociedade em geral (pouquinho do Brasil)

• 5º. Ano – foco nos povos antigos



Ensino religioso (antes da versão final havia 
sido retirado)
• Embates entre os integrantes do Fórum Nacional Permanente para o 

Ensino Religioso (FONAPER) e os que entraram com pedido de 
inconstitucionalidade. STJ, MEC....todos lavaram as mãos e não 
enfrentaram a questão (matrícula é facultativa)

• Vira área do conhecimento

• Pressupõe a crença em divindades

• Até considera os descrentes e indica ‘filosofias de vida’, mas 
abandona isso na apresentação das habilidades

• Unidades temáticas: identidades e alteridades; manifestações 
religiosas; crenças religiosas e filosofias de vida;



Não podemos esquecer, segundo Frigotto (1996) 
que o embate se trava na jaula onde os tigres 

cuidam de suas crias. É preciso reafirmar a luta 
por uma escola unitária, com formação 

politécnica, portanto, também ‘política’, que 
sirva de instrumento de luta para a 

contraposição à atual sociabilidade. E essa luta 
não pode esperar a existência de outra 

sociabilidade, precisa começar no interior da 
‘velha, mas atual  sociabilidade’.


