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tamanho 
do pais 
N 

o Ceara, urn curriculo explica

o que cada escola deve ensinar

ern portugues e rnaternatica

para estudantes dos anos iniciais do en

sino fundarnental. Ern Goias, outro do

curnento especifica o que deve ser apre

sentado aos alunos de todas as etapas e 

ern todas as disciplinas, corn exce<;ào de 

artes e educa<;ào fisica. Ern Santa Catari

na, a proposta curricular de 1980 acaba 

de ser revisada para descrever aos pro

fessores a filosofia da rede, fundarnenta

da nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educa<;ào Basica (DCNs). 

O cenario curricular das escolas bra

sileiras e diversa. Desde 2010, redes de 

ensino que nào tinham urna discussào 

organizada sobre o tema tem se rnovi

mentado, cada urna a seu modo, para 

conceber ou reformular seus pr6prios 

curriculos, segundo duas pesquisas recen

tes. Urn estudo realizado pelo Centro de 

Estudos e Pesquisas em Educa<;ào, Cultu

ra e A<;ào Comunitaria (Cenpec), sobre os 

curriculos para o segundo ciclo do ensino 

fundarnental, e outro da Funda<;ào Carlos 

Chagas (FCC), sobre os documentos para 

o ensino rnedio, mostram justarnente o

crescirnento dessas iniciativas nas redes

estaduais nos ultirnos cinco anos. Ern re

la<;ào à etapa do 6° ao 9° ano, por exern

plo, 15 novos docurnentos elaborados

pelos estados entraram em vigencia nesse

periodo (veja o infogrcifico na pcigina 20).
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As prirneiras vers6es das pesquisas, en

cornendadas pela Funda<;ào Victor Civita, 

forarn apresentadas no rnes de julho duran

te o "Seminario Internacional sobre a Base 

Nacional Comurn: o que podernos aprender 

corn as evidencias nacionais e internacio

nais", realizado pelo Conselho Nacional dos 

Secretarios de Educa<;ào (Consed) e pela 

Uniào Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educa<;ào (Undirne) ern Brasilia, no bojo 

das discuss6es sobre a constru<;ào da Base 

Nacional Cornum Curricular da Educa<;ào 

Basica (BNC), que esta sendo coordenada 

pela Secretaria <le Educa<;ào Basica (SEB), 

do Ministerio da Educa<;ào (MEC). 

A Base Nacional Cornum devera orien

tar todas as escolas do Brasil na organi

za<;ào do curriculo e nas referencias de 

conteudo para cada etapa de ensino a 

partir de julho de 2016. E para debater 

corno isso sera feito, o MEC levara ern 

conta as experiencias ern curso nos esta

dos e municipios, segundo o secretario de 

Educa<;ào Basica, Manuel Palacios. Urna 

consulta feita aos gestores e documentos 

<le redes no ano passado, com a media<;ào 

do Consed e da Undime, esta em analise 

para a constru<;ào da proposta, segundo 

inforrnou <le a assessoria de irnprensa do 

MEC à revista Escola Publica.

A formula<;ào da base esta prevista nas 

estrategias 2.2 e 3.3 do Plano Nacional de 

Educa<;ào (PNE), aprovado no ano passa

do. Segundo a lei, Uniào, estados, Distrito 

Experiencias 
curriculares de redes 

estaduais e municipais 
integram debate 

sobre a Base Nacional 
Comum, que devera 

valer para todas 
as escolas a partir 

de 2016 
(AMILA PLOENNES 

Federal e munidpios devem pactuar "a 

irnplanta<;ào dos direitos e objetivos de 

aprendizagern e desenvolvimento que con

figurarào a base nacional cornum curricu

lar" das respectivas etapas. Para descrever 

esses direitos e objetivos de aprendizagern, 

o MEC anunciou que tern trabalhado com

urna comissào de 116 pessoas, formada por

professores de 35 universidades, dois ins

titutos federais e um centro universitario

municipal, alem de especialistas e professo-



res das redes de ensino de todas as unidades 

da federa<;ào. Ainda segundo a assessoria de 

imprensa do MEC, os relatorios da produ

<;ào desses grupos deverào ser levados à 

consulta publica on-line, em urna pagina da 

BNC no site do MEC. 

PERCURSO 

"Em junho o MEC fez urna primeira 

discussào aprofundada sobre os do

cumentos curriculares das redes para 

ensino fundamental e medio, porque 

os estados e municipios avan<;aram 

nessa questào e a Base Nacional Co

mum nào vai partir do zero", afirma 

Alessio Costa Lima, presidente da 

Undime e secretario de Educa<;ào do 

municipio cearense de Tabuleiro do 

Norte, a 211 quil6metros de Fortaleza. 

Para ele, a forma como a proposta da 

BNC e conduzida faz valer o regime 

de colabora<;ào entre os entes fede-

rados, previsto na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educa<;ào. 

O prazo para a Secretaria de Educa

<;ào Basica encaminhar o documento ao 

Conselho Nacional de Educa<;ào (CNE) 

e junho de 2016, mas, durante o semi

nario sobre o tema ern julho, o ministro 

Renato Janine Ribeiro afirmou que a 

"inten<;ào e tentar avan<;ar mais rapido, 

preservada urna ampla discussào". Apos 

o parecer do CNE, a proposta devera ser
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CAPA 

!evada às redes para dialogo corn grupos

de professores. Depois de ter essa devo

lutiva, o MEC concluira o docurnento

para distribui<;ào fina! às redes, que vào

adicionar os ternas regionais e transrni

tir a base às escolas. E, entào, cada uni

dade trabalħara corn o docurnento ern

seu pr6prio Projeto Politico-Pedag6gico.

DNERGENCIAS 

Se por urn lado entidades corno Un

dirne e Consed estào coletando infor

rna<;6es das redes para subsidiar a ela

bora<;ào da Base Nacional Cornurn, a 

Associa<;ào Nacional de P6s-Gradua<;ào 

e Pesquisa ern Educa<;ào (Anped) deci

diu recusar o convite da SEB para par-

ticipar da coordena<;ào desse processo. 

"Fornos procurados pelo MEC no inicio 

do ano, rnas discordarnos da propos

ta, pois estào cħarnando objetivos de 

aprendizagern de base cornurn e n6s 

avaliarnos que por esse carninħo ħa urn 

serio risco de se forrnular urna lista de 

conteudos rninirnos", afirrna Maria Mar

garida Macħado, professora da Faculda

de de Educa<;ào da Universidade Federal 

de Goias e presidente da Anped. 

Ja o presidente do Consed e secretario 

de Educa<;ào de Santa Catarina, Eduardo 

Descħarnps, acredita que ħa urn consen

so entre os atores envolvidos na discus

sào da BNC no MEC de que e preciso de

finir o essencial a ser oferecido ern todo 

o Brasil. "Aqui na rede catarinense, vejo

que os professores querern urna orienta

<;ào e ħa especialistas que criticarn isso

por ternerern que a escola possa inter

pretar 'o essencial' corno 'o suficiente'.

Para isso nào acontecer e preciso traba

lħar a base na forrna<;ào de professores e

gestores. Porque a BNC nào vai lirnitar o

todo que deve ser ensinado. Cada rede e

cada escola podera construir seu percur

so forrnativo a partir da BNC, por rneio

da proposta curricular da rede e do Pro

jeto Politico-Pedag6gico", aponta.

Para Maria Margarida, ao se discutir 

objetivos de aprendizagern por etapa e 

serie, considera-se o aluno urn sujeito 

padrào. "Por exernplo, quando falamos 

RENOVA�AO CURRICULAR 
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que a frac;ào deve ser ensinada em de

terminado ano, como podemos garan

tir que vou receber um trabalhador na 

Educac;ào de Jovens e Adultos e ele vai 

aprender de acordo com aquele objeti

vo?", questiona. Segundo a presidente 

da Anped, determinar o que e quando 

o aluno deve aprender desconsidera a

diversidade. "Ha urna ideia de que a es

cola deve ter urna lista do que precisa

oferecer e essa premissa ignora que a si

tuac;ào e diferente para cada crianc;a ou

para cada pessoa que frequenta a EJA. A

Anped vem alertando que a escola preci

sa garantir os direitos de aprendizagem,

mas sem engessar a organizac;ào dos

professores", argumenta.

Paula Louzano, da USP: BNC nao 
concorre, mas complementa as 
Diretrizes Curriculares Nacionais 

Maria Luiza Sussekind, professora 

da Escola de Educac;ào da Universida

de Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(Unirio) e vice-coordenadora do Grupo 

de Trabalho de Curriculos da Anped, 

tambem critica a ideia da Base Nacional 

Comum. Para ela, a proposta carrega um 

entendimento pouco democratico do 

comum. "Nào vejo os professores como 

consumidores passivos de documentos 

eficazes. Professores sào criadores de 

curriculos e de culturas com seus estu

dantes todos os dias, com a diversidade e 

apesar das adversidades nas salas de aula, 

e precisam ser valorizados como ta!. Os 

planejadores precisam ouvi-los. E, claro, 

pagai· salarios razoaveis", defende. 

Houve forte investimento dos estados em polfticas curriculares e diminuiu a media de anos de 

vigencia dos documentos curriculares, seja pela produi;ao de novos documentos ou pela 
reformulai;ao de antigos. Desde 2009, 15 novos documentos curriculares foram implantados 

Curriculo 

• Maior especificac;ao
de metas

• Maior intervenc;ao no
processo didatico

• Malor articulac;ao
com a avaliac;ao em
targa escala

• Maior detalhamento
de progressao e do
compassamento das
aprendizagens

Diretriz 

• Maior explicitac;ao
de fundamentos e
princfpios

• Maior abertura à
iniciativa de 6rgaos
intermediarios e à
escola na construc;ao
do curriculo

FONTE: CENPEC 
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CAPA 

Segundo o presidente do Consed, a 

Secretaria de Educac;ào Basica garantiu 

que os professores em atividade nas es

colas vào participar da implementac;ào 

da base e que hi margem para que cada 

regiào apresente suas especificidades 

ao longo do processo. "O documento 

nào sera urna unificac;ào do curriculo de 

norte a sul", expoe. Para a presidente da 

Anped, porem, essa avaliac;ào sobre a na

tureza do documento s6 podera ser dada 

quando houver urna primeira divulga

c;ào dos objetivos de aprendizagem que 

estào sendo descritos. 

PARÀMETROS E DIRETRIZES 

Para Maria Margarida, as escolas po

dem trabalhar suas especificidades com 

base nas Diretrizes Curriculares Nacio

nais. "Hi quem diga que elas sào muito 

gerais. Mas por que nào trabalhamos o 

especifico na escola, considerando cada 

individuo? Por que precisamos de urna 

nova regra? Na decada de 1970, quando 

se instituiu o ensino medio, falavamos de 

docentes sem magisterio, mas o cenario 

mudou e hoje, embora ainda tenhamos 

a tarefa de formar 100% deles no ensino 

superior, hi urna boa parte ja graduada, 

que deve ser empoderada para a discus

sào", questiona. 

A pesquisadora Paula Louzano, da 

Universidade de Sào Paulo (USP), avalia 

que a Base Nacional Comum vem para 

complementar e nào para concorrer com 

as DCNs. Segundo ela, diferentemente 

dos Parametros Curriculares Nacionais, 

que sao sugestoes, as duas tem a mesma 

natureza normativa. "A diferenc;a entre 

elas e que as Diretrizes falam de muitas 

coisas, como perfis de alunos, os sujeitos 

da educac;ào e a func;ào social da escola, 

ja a Base devera ser a materializac;ào do 

que as Diretrizes apontam", explica. 

Segundo Paula, enquanto hoje as Di

retrizes elencam e definem as discipli

nas, a Base devera especificar o que as 

crianc;as tem o direito de aprender em 

cada urna delas por ano. "De certa for-
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Anna Helena Altenfelder, do Cenpec: e
preciso cuidado para que as avalia�oes 
nao se tornem diretrizes do curriculo 

ma, os Parametros fazem isso por ciclo, 

mas eles nao passaram pelo processo de 

legitimac;ao pelo qual urna base comum 

deve passar", destaca. 

POR DENTRO DAS REDES 

Alem de identificar as redes que pas

saram a trabalhar em documentos cur

riculares para o ultimo ciclo do ensino 

fundamental, a pesquisa do Cenpec 

tambem aponta a diversidade de mode

los desses documentos. De 22 estados 

analisados nesse quesito, 15 apresenta

ram modelos identificados como matri

zes, quatro elaboraram propostas, dois 

fizeram curriculos e um propos diretriz, 

caso de Santa Catarina. 

Segundo o Cenpec aferiu, quanto 

mais proximo de um curriculo, o modelo 

tende a ter mais especificac;oes e metas, 

mais intervenc;ào no processo didatico, 

mais relac;ao com as avaliac;oes externas 

e maior detalhamento da progressào das 

aprendizagens. Na direc;ào oposta, quan

to mais pr6ximo do modelo de diretriz, 

mais o documento explicita fundamen

tos e principios, alem de dar maior aber

tura à iniciativa de 6rgaos intermedia-

rios e à escola na constrw;:ào curriculai: 

Os secretarios ouvidos pela reporta

gem apontam exatamente esse movi

mento. Tanto as experiencias curricula

res das redes quanto as expectativas em 

relac;ào à Base variam. 

Em Tabuleiro do Norte, o secretario 

de Educac;ào Alessio Costa Lima afirma 

que o trabalho curricular dos municipios 

da regiao foi feito em articulac;ào com a 

secretaria estadual do Ceara. "Embora a 

educac;ao infantil seja de responsabilida

de municipal, o documento foi discutido 

entre os municipios e o estado em um 

processo que levou tres anos", conta. 

Quanto ao curriculo do ensino funda

mental, o estado e as cidades tambem 

se articularam para indicar professores 

especialistas de portugues e matemati

ca, que juntos criaram urna proposta de 

competencias e habilidades a serem tra

balhadas em cada urna das series. "Foi um 

ano de discussao para portugues e um 

ano para matematica, com grupo focal de 

professores que validavam os conteudos 

e discutiam novamente com os profes

sores da ponta", conta o secretario, que e 

tambem presidente da Undime. 

Alessio Costa Lima avalia que o Ceara 

conseguiu um material acessivel ao pro

fessor. "E urna preocupac;ao que tambem 

temos com a Base Nacional Comum. 

Precisamos de um documento que con

tribua com o cotidiano do professor, que 

ele possa utilizar para planejar o seu dia 

a dia e aponte com objetividade o que 

se espera que o aluno aprenda para al

canc;ar determinada habilidade em um 

dado periodo", afirma. Para ele, o maior 

avanc;o que a BNC levara à rede cearen

se sera o aprofundamento de todas as 

disciplinas. ''Ate o momento avanc;amos 

em portugues e matematica, que sao as 

ancoras dos anos iniciais, avaliadas pelo 

Sistema Nacional de Educac;ào. Ja a base 

vai orientar todas as disciplinas de cada 

serie e etapa", destaca. 

Ja o secretario de Educac;ào de Santa 

Catarina, Eduardo Deschamps, conta 



que a secretaria elaborou urna proposta 

curricular para as escolas que e rnenos 

urna rnatriz e rnais urna filosofia para 

a defini<;ào dos curriculos, do percurso 

forrnativo, dos ternas de diversidade e 

educa<;ào integral. "Tivernos a partici

pa<;ào dos municipios e agora estamos 

dando o passo para o curriculo. A base 

vai ser um adicional nesse processo com 

um grau de obrigatoriedade. Ela dara o 

eixo de quais componentes precisare

rnos ter dentro do nosso curriculo ern 

cada disciplina e a partir dela e de outros 

docurnentos constituiremos o curriculo 

que sera usado no estado", explica. 

Segundo Deschamps, que tambem e 

presidente do Consed, o processo de va

lida<;ào da Base Nacional Comurn corn 

os professores sera parecido com a va

lida<;ào da proposta curricular de Santa 

Catarina: "Usarnos urna plataforrna web 

para apresentar a atualiza<;ào de urna 

proposta curricular que tinhamos ha 25 

anos. Tivemos a participa<;ào de quase 

10 mil educadores on-line e depois sele

cionamos 200, que passaram a compor 

um grupo de discussào com professores 

universitarios. Esse grupo gerou um do

cumento que foi validado na pratica e 

passou a ser o referencial". 

REFERENCIAS CVRRICVLARES 
Em Goias, o superintendente de inte

ligencia pedag6gica e forma<;ào da se

cretaria de Educa<;ào do estado, Marcelo 

Jer6nimo Araujo, afirma que o debate 

curricular na rede existe ha mais de 10 

anos e come<;ou reunindo os professores 

para discutir as referencias que usavarn 

e a concep<;ào de curriculo. 

"Anos depois, em 2011, voltarnos o 

foco para as sequencias didaticas e a 

forma<;ào de um curriculo-referencia", 

lembra Araujo. 0 processo deu origem 

a cadernos pedag6gicos que foram dis

cutidos corn um grupo de professores 

representantes dos componentes curri

culares. "A partir desse movirnento, em 

2012 chegarnos à versào preliminar para 

todas as disciplinas, exceto educa<;ào 

fisica e artes. Hoje, todas as escolas da 

rede seguem esse documento", explica. 

Corno acontece em varios estados bra

sileiros, alem das escolas de ensino me

dio, a rede de Goias compreende muitas 

escolas de ensino fundamental, princi

palrnente do segundo ciclo. "Por isso pen

samos o documento para as duas etapas. 

As escolas do estado seguern a referericia 

e temos rnunicipios parceiros que adota

ram o curriculo estadual", conta o supe

rintendente da secretaria. 

Araujo destaca ainda que o estado 

participa dos debates da BNC. "Temos 

alguns professores de carreira da nossa 

rede participando dessa comissào em 

Brasilia, embora seja um numero peque-

eles conversern corn as avalia<;oes, rnas 

ħa de se tornar o cuidado de elas nào se

rern as diretrizes rnaxirnas do curriculo." 

Prova dessa grande influencia e a prio

ridade que se da a portugues e materna

tica nos curriculos. De acordo com Anna 

Helena, Sào Paulo e Pernarnbuco sào es

tados que englobarn todas as disciplinas 

ern seus docurnentos, rnas grande parte 

das redes concentra esfor<;os nas duas 

disciplinas rnais observadas nas avalia

<;àes externas. "Hi urna tendencia re

ducionista tarnbern ern outros paises de 

subordinar o curriculo à avalia<;ào, priori

zando lingua rnaterna e rnaternatica por 

serem cornponentes rnais avaliados, por 

exernplo, no Prograrna Internacional de 

Avalia<;ào de Estudantes (Pisa)", relata. 

O curriculo deve ser alinhado ao PNLD 
e à formac;ao docente, alem de definir as 
matrizes de avalia<;ao, e nao o contrario 

no ern rela<;ào ao quantitativo da rede e 

nào tenhamos ainda o envolvimento da 

maneira que gostariamos que fosse. Mas 

esperamos que o MEC cornece a envol

ver cada vez rnais as redes na formula

<;ào da base, ate para que esse documen

to tenha legitimidade." 

Para ele, a base cornum vai facilitar o 

planejamento das escolas. "Na rede dia

logamos com urn planejarnento cornum 

a todos e acompanharnos facilrnente a 

progressào da aprendizagem e os cri

terios para a forma<;ào dos professores. 

Podemos ter isso no pais", acredita. 

AVALIA<;OES EXTERNAS 
Segundo Anna Helena Altenfelder, 

superintendente do Cenpec, a pesquisa 

com os estados identificou que as avalia

<;àes em larga escala, corno as provas do 

Sistema Nacional de Avalia<;ào da Edu

ca<;ào Basica (Saeb), tem grande impacto 

em todos os documentos curriculares das 

redes. "Entendernos que e natural que 

Para o secretario de Educa<;ào de San

ta Catarina, Eduardo Deschamps, esse 

assunto e central na constru<;ào da BNC. 

"A ideia e que a base cornum para as es

colas venha a influenciar as matrizes de 

avalia<;ào, enquanto hoje sào as matrizes 

que influenciam o que e dado nas esco

las", aponta. "Hoje, a proposta de Santa 

Catarina, por exemplo, nào chega a deta

lhar urna rnatriz, e mais urna filosofia, e 

as escolas acabam usando as matrizes das 

avalia<;oes como curriculo", reconhece. 

A pesquisadora Paula Louzano, da 

USP, concorda que a base pode reverter 

esse cenario, mas nào acredita que seja 

algo automatico. "Claramente quem deve 

definir as matrizes de avalia<;ào e o curri

culo e nào o contrario, mas para mudar a 

situa<;ào sera preciso alinhar as rnatrizes, 

o Programa Nacional do Livro Didatico

(PNLD) e a forrna<;ào docente ao curri

culo. Sem envolver tudo isso, a referencia

de muitas escolas vai continuar sendo a

avalia<;ào externa e o livro", analisa.
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Em Goias, debates partiram das referencias e concepc;:oes curriculares dos professores 

Abasedo 
professor 
Ministerio quer antecipar apresentac;ao de 
documento ao CNE para repensar formac;ao docente 

I
ndependentemente da opiniao de 

gestores e especialistas sobre a ela

boras;ao da Base Nacional Comum, e 

consenso entre eles que um documento 

dessa natureza tera impacto na forma

s;ao docente. No mes de julho, o minis

tro da Educas;ao, Renato Janine Ribeiro, 

afirmou que o MEC devera antecipar a 

entrega do documento ao Conselho Na

cional de Educas;ao devido à urgencia 

de discutir mudans;as na formas;ao e nos 

materiais didaticos. 'J\ base nacional co

mum e o eixo de construs;ao do sistema 

de ensino e nos da urna definis;ao mais 

precisa do que n6s queremos na forma

s;ao dos professores", defendeu, durante 

o Seminario Internacional Base Nacional

Comum: o que podemos aprender com as

evidencias nacionais e internacionais.

Segundo Maria Margarida Machado, 

presidente da Anped, nao ha como dis-
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cutir urna lista de objetivos de aprendi

zagem sem discutir quais componentes 

os professores precisam aprender para 

poder ensinar, o que, aponta ela, ja vinha 

sendo feito por outro caminho. "Como 

fazer urna base propositiva sem que isso 

passe pelos cursos de licenciatura, que in

clusive ja vinham se readequando a par

tir das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formas;ao de Professores da Edu

cas;ao Basica, homologadas em junho? Se 

o objetivo e ter urna escola que produza

conhecimento no Brasil, no momento em

que curriculo, formas;ao e avalias;ao sao

tratados de forma separada, vejo um en

gessamento. Parece que, com a mudans;a

de gestao, temos de reinventar a roda."

A pesquisadora Paula Louzano, da 

USP, acredita que a base tera impacto 

para a formas;ao continuada do profes

sor como um protocolo na medicina tem 

impacto em determinada pratica. "Se o 

documento aponta que o aluno tem o di

reito de aprender fras;ao ate o fim do 5° 

ano, o professor dessa etapa precisa saber 

que deve estudar isso na faculdade. Se a 

formas;ao nao der essa clareza para o pro

fessor e ele nao estudar o componente, 

o aluno dele nao acessa aquele conheci

mento, tem um direito negado", explica.

Paula avalia que o impacto de urna base 

comum na forma9ao pode nao ser auto

matico, mas e identificado em todos os 

paises com documentos dessa natureza. 

"O texto finlandes, por exemplo, esclarece 

que o professor do ensino fundamental 

precisa saber ensinar fra9ao e os docentes 

nao veem problema nisso:· 

AUTONOMIA 

Ha 11 anos na rede de Goias, o supe

rintendente de inteligencia pedag6gica e 

forma<;ao Marcelo Jeronimo Araujo con

ta que, à epoca da discussao do curriculo

-referencia do estado, boa parte dos pro

fessores preferia ter um norte a partir do 

qual pudessem se desenvolver na pratica. 

"Sou professor e nao percebo o curricu

lo como algo que me engessa, mas como 

urna referencia à qual posso acrescentar 

especificidades do meu trabalho." 

A pesquisa Conselho de classe: a visào dos 

professores sobre a educai;ào no Brasil, rea

lizada pela Fundas;ao Lemann em 2014, 

apontou que 52% dos 1.000 professores do 

ensino fundamental publico consultados 

concordam totalmente que os curricu
los de todas as escolas do pais devem ter 

urna base comum. Para 66%, saber o que 

e esperado que os alunos aprendam a cada 

ano facilita o trabalho do professor. 

Alem disso, 50% dos entrevistados 

discordam que urna predefini<;ao dos co

nhecimentos e habilidades que devem ser 

trabalhados a cada ano tiraria a autonomia 

do professor, enquanto 11% concordam to

talmente que a base tiraria a autonomia e 

32% concordam em parte. Outro dado a 

observar e que, para 53% deles, urna base 

comum nao deveria dizer ao professor 

como ensinar. (CAMILA Pl.OE'l'IES) 



Experiencias e aprendizagens da escola real 

Curriculo e a Base 
Nacional Comum 
Para discutir a base curricular nacional e preciso refletir sobre 
o nosso projeto de paf s e como ele se torna concreto no
movimento pedag6gico diario que acontece nas escolas

A
Educat;ào Basi�a b

_
rasileira vive um

momento mmto mteressante: um 
bom e acirrado debate em torno da 

Base Nacional Comum (BNC). Tem aconte
cido seminarios, audiencias publicas, reu
ni6es nas universidades, nos conselhos de 
educa<;ào. 0 MEC instituiu urna comissào 
para escrever a proposta que devera ser de
batida em todo o pais. E os profissionais da 
educa<;ào precisam participar muito forte
mente deste movimento, evitando posi<;6es 
sectarias ou apaixonadas. 

O PNE preve que a aprova<;ào da BNC 
devera ser precedida de consulta publica 
nacional e que a proposta devera trazer os 
direitos e objetivos <le aprendizagem e de
senvolvimento de todos os alunos do ensino 
fundamental e medio. 

Alguns setores sào contrarios à base na
cional e dizem que as especificidades regio
nais serào desrespeitadas. Essa critica nào 
procede, porque o PNE deixou claro que a 
constru<;ào devera ser pactuada entre todos 
os entes federados, respeitando a diversida
de regional, estadual e local. 

Ja outros grupos acreditam que ter urna 
base curricular comum garantira a aprendi
zagem de todos. Esse entusiasmo tambem e 
exagerado. Ter um bom curriculo e bom para 
a qualidade da Educat;ào Basica, mas nào e a 
"bala <le prata" que resolvera todos os proble
mas e deficiencias do ensino brasileiro. 

A constru<;ào da BNC deve ser feita a partir 
<le urna anali se do que e necessario para que a 
aprendizagem aconte<;a: infraestrutura <la es
cola, condit;6es de trabalho dos profissionais, 

numero de alunos por turma, acesso a biblio
teca e, por ultimo, mas nào menos importan
te, do Projeto Politico-Pedagogico (PPP) da 
escola. E no PPP que o curriculo ganha con
cretude, e explicitado na avaliat;ào, nos tem
pos e espa<;os, na concep<;ào de aprendiza
gem e "ensinagem", como dizia Rubem Alves. 

Cada sistema <le ensino devera, a partir da 
base nacional, escrever o seu curriculo e, a 
partir dele, cada escola construira seu PPP. 
Como disse Michael Young (professor do 
Instituto de Educa<;ào da Universidade de 
Londres): "os alunos estào na escola para 
aprender algo a mais. Algo que so pode ser 
ensinado na escola. 0 contexto do aluno 
importa muito. Sem desvaloriza-lo, a escola 
precisa expandi-lo". 

Professores, coordenadores pedag6gicos 
e diretores podem aproveitar esse momento 
para estudarem mais sobre as diferentes con
cep<;6es de curriculo, as avaliat;6es e o uso do 
tempo e espa<;o escolares nos momentos leti
vos. Refletirem sobre as diferentes definit;6es 
de educa<;ào integral e fazerem escolhas que 
mudarào a escola e a relat;ào com o conheci
mento. Ao discutirmos a BNC, vamos refletir 
sobre o nosso projeto de pais e como ele se 
torna concreto no movimento pedagogico 
diario que acontece em cada urna das 190 mil 
escolas brasileiras. 

Para que este momento de debate seja tam
bem transformador da escola e das praticas 
pedag6gicas, os profissionais da educat;ào 
devem se engajar fortemente no movimento, 
movidos por curiosidade, espirito critico e as
sumindo o protagonismo dessa constru<;ào. l 

Maria do Pilar Lacerda 
e diretora da Fundai;;ao 

SM, professora de hist6ria 
aposentada, ex-secretaria 
municipal de Educai;;ào de 

Belo Horizonte e ex-secretaria 
de Educa,;;ào Basica do MEC. 

Os 
profissionais 
da educac;ao 

devem se 
engaJar 

fortemente 
nessa 

discussao, 
movidos por 
curiosidade, 

espirito 
critico e 

assumindo o 
protagonismo 

dessa 
construc;ao 
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Experiencias e aprendizagens da escola reat 

Curriculo e a Base 
Nacional Comum 
Para discutir a base curricular nacianal e precisa refletir sabre
a nassa projeta de paf s e cama ele se tarna cancreta na 
mavimenta pedag6gica diaria que acantece nas escalas 

A 
Educa<;ào Basica brasileira vive um 
momento muito interessante: um 
born e acirrado debate ern torno da 

Base Nacional Cornurn (BNC). Tern aconte
cido serninarios, audiencias publicas, reu
nioes nas universidades, nos conselhos de 
educa<;ào. 0 MEC instituiu urna cornissào 
para escrever a proposta que devera ser de
batida ern todo o pais. E os profissionais da 
educa<;ào precisarn participar rnuito forte
rnente deste rnovirnento, evitando posi<;6es 
sectarias ou apaixonadas. 

O PNE preve que a aprova<;ào da BNC 
devera ser precedida de consulta pi'.1blica 
nacional e que a proposta devera trazer os 
direitos e objetivos de aprendizagern e de
senvolvirnento de todos os alunos do ensino 
fundarnental e rnedio. 

Alguns setores sào contrarios à base na
cional e dizern que as especificidades regio
nais serào desrespeitadas. Essa critica nào 
procede, porque o PNE deixou claro que a 
constru<;ào devera ser pactuada entre todos 
os entes federados, respeitando a diversida
de regional, estadual e local. 

Ja outros grupos acreditarn que ter urna 
base curricular comurn garantira a aprendi
zagern de todos. Esse entusiasrno tarnbern e 
exagerado. Ter urn bom curriculo e bom para 
a qualidade da Educa<;ào Basica, mas nào e a 
"bala de prata" que resolvera todos os proble
mas e deficiencias do ensino brasileiro. 

A constru<;ào da BNC deve ser feita a partir 
de urna analise do que e necessario para que a 
aprendizagem aconte<;a: infraestrutura da es
cola, condi<;6es de trabalho dos profissionais, 

ni'.1111ero de alunos por turma, acesso a biblio
teca e, por i'.1ltimo, mas nào rnenos importan
te, do Projeto Politico-Pedag6gico (PPP) da 
escola. E no PPP que o curriculo ganha con
cretude, e explicitado na avalia<;ào, nos tem
pos e espa<;os, na concep<;ào de aprendiza
gem e "ensinagern", como dizia Rubem Alves. 

Cada sistema de ensino devera, a partir da 
base nacional, escrever o seu curriculo e, a 
partir dele, cada escola construira seu PPP. 
Como disse Michael Young (professor do 
Instituto de Educa<;ào da Universidade de 
Londres): "os alunos estào na escola para 
aprender algo a mais. Algo que s6 pode ser 
ensinado na escola. 0 contexto do aluno 
importa muito. Sern desvaloriza-lo, a escola 
precisa expandi-lo". 

Professores, coordenadores pedag6gicos 
e diretores podem aproveitar esse mornento 
para estudarern mais sobre as diferentes con
cep<;6es de curriculo, as avalia<;6es e o uso do 
ternpo e espa<;o escolares nos rnomentos leti
vos. Reftetirern sobre as diferentes defini<;6es 
de educa<;ào integral e fazerem escolhas que 
rnudarào a escola e a rela<;ào com o conheci
mento. Ao discutirmos a BNC, vamos refletir 
sobre o nosso projeto de pais e como ele se 
torna concreto no movimento pedag6gico 
diario que acontece em cada uma das 190 mil 
escolas brasileiras. 

Para que este momento de debate seja tam
bem transformador da escola e das praticas 
pedag6gicas, os profissionais da educa<;ào 
devem se engajar fortemente no movimento, 
movidos por curiosidade, espirito critico e as
sumindo o protagonismo dessa constru<;ào. l 

Maria do Pilar Lacerda 
e diretora da Fundai;ao 

SM, professora de hist6ria 
aposentada, ex-secretària 
municipal de Educai;ao de 

Belo Horizonte e ex-secretària 
de Educa<;ào Basica do MEC. 

Os 
profissionais 
da educac;ao 

devem se 
engaJar 

fortemente 
nessa 

discussao, 
movidos por 
curiosidade, 

espirito 
critico e 

assumindo o 
protagonismo 

dessa 
construc;ao 
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