
 

 

 

 

 

     O QUE FALTA PARA VIABILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA BNCC? 

 

  

 

                                                                             Bernardete A. Gatti 

                                                                                                       



 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR  

Prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)  

                    e no Plano Nacional da Educação (PNE – 2014 -2024) 

 

Fundamentos e orientações: 

 

•  PARECER CNE/CP nº 15/2017 – Fundamenta BNCC 

•  RESOLUÇÃO CNE/CP nº 2/2017 - Institui a BNCC  

•  RESOLUÇÃO nº 4/2018 – BNCC-Ensino Médio 

[Parecer CNE/CEB No. 7/2010 – DCN_EB e Resolução CNE/CB Nº 3/2018-DCN_EM] 

 



 

 

 

            UMA LEITURA DA BNCC 

                 

 

 

            Os fundamentos da BNCC e a construção de perspectivas e  

                                  propostas curriculares: desafios 

 



 

                                                                 BNCC       
 

                    Propõe: Definição dos direitos de aprendizagens de todos os alunos  

                                       Direito de aprender ao longo da vida escolar 

            Apresenta-se: como um conjunto orgânico e progressivo  

                                           de aprendizagens essenciais 

            Foco: Aprendizagem dos alunos conduzindo a competências e  

                               habilidades a serem construídas 

 

                                                 

                                                            Articulação 

                      Educação Infantil -> Ensino Fundamental -> Ensino Médio 

 

                      Previsão de implementação: EI e EF = até 2020 / EM – até 2022 

 

    

    UM GUIA PARA REDES E ESCOLAS: CURRÍCULOS LOCAIS (Estados e Municípios) 

                                   Revisão: cinco anos após implementação 
 

          

               

 



 

 

 

 

 

 

                     Saber          Saber compreender            Saber por em 

                                                                                             ação 

 

 

                          

 



 

Compreensão quanto a todo o percurso escolar básico 

 

Associação com a compreensão para cada ano/etapa dessa educação 

                                 Área Curricular - Disciplinas 

                                      

 Gestores e Professorea: Visão Integrada do Contexto Curricular  

 

                                            _______________ 

                                              Eixo articulador  

                              Competências a serem construídas  

                          mediante processos pedagógicos cujo objeto 

                     são os conteúdos essenciais a serem aprendidos 



 

            Competências visadas: 10 

 

 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos               - ->       construção de uma sociedade inclusiva 

 

• Exercitar a curiosidade intelectual                      - ->                    ciência, reflexão, análise crítica 

 

• Desenvolver o senso estético                                    -->               analisar, fruir das artes, praticar 

 

• Utilizar diferentes linguagens                -->        produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo  

                                        

• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais --> resolver problemas e exercer protagonismo            

 

 

 

 

 



• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais          - ->        autonomia, consciência crítica e    

                                                                                                                                                       responsabilidade  

 

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis         -->                direitos humanos e  

                                                                                                                                                     cuidados ambiente 

 

• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional      -->      cuidados de si e do outro 

 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos   -->    harmonia, cooperação, respeito mútuo  

 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade                                                                             

                                                                      -->         decisões com ética, atitude democrática, solidariedade  

 



DEMANDA: 

 

 Um novo modo de lidar com os conhecimentos 

 

 Considerar os fundamentos disciplinares ao mesmo tempo que as  

     interfaces entre áreas de conhecimento 

 

 Não pretender anular as diferenças 

 

 Estímulo ao protagonismo do aluno – autor/ator 

 

 Ampliação cultural geral e relativa aos processos escolares 

 



 

 

 

 

                                                                  

                                                               Conhecimentos 

                                                                       Atitudes      Valores 

              Sentido Social                                   

              Significado 

                                                      Equidade – Diversidade – Ética 
 

 

 

 

                  

   
 



 

 

 

                Conteúdos disciplinares                     Interfaces diversas áreas 

                                 

                                             

                                            Sentidos culturais e sociais 

                                                       Valor da vida 

 

                                                      

                                                    Desenvolvimento                   Bio-psico-social 

 Relações Pedagógicas                   Crianças                            Rotas dinâmicas 

                                                       Adolescentes    

                                                            Jovens             

 

 

                          PRÁTICAS EDUCACIONAIS          PRÁTICAS CULTURAIS 



 

 

                                                DESAFIOS 

 

 ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS PRÓPRIOS  pelos entes federados a partir  

                                     da BNCC: Estados e Municípios 

                                                                                                      

    Instituições escolares, redes de escolas e seus respectivos sistemas de   

          ensino poderão adotar formas de organização e propostas próprias de  

             progressão nas aprendizagens                         

                                                                                         CAMINHOS 

                                                                                               COMO 



 

 APRENDIZAGENS ESSENCIAIS => Seleção / Escolhas /  

                                                                                        /Projeto Pedagógico              

      Aprendizagens = conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a  

     capacidade de os mobilizar, articular e integrar, expressando-se em  

                                              competências  

 

Relações pedagógicas – ações educacionais que permitam com os  

       conteúdos curriculares desenvolver competências e habilidades  

                                significativas para a vida social 

 

 

 ENSINO MÉDIO => Áreas de conhecimento // Itinerários Formativos 

 



 

 FORMAÇÃO DE PROFESSORES   - Continuada/Inicial na graduação 
 

Resolução CNE/CP n. 2/ 2017 

 

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.  

 

 FORMAÇÃO DOS GESTORES                                Instituições de Educação Superior                                                           

 



 

 

 

 

Políticas de implementação: necessidades e 
responsabilidades 



• RESPONSABILIDADES 

 

Nível federal: Política Geral - balizas; condições; etapas; expectativas;  

                             monitoramento; avaliação 

                             Políticas específicas: Financiamentos específicos                  

                               Apoios diversos a propostas estaduais e municipais          I         M      

                                      Adequação da Formação Inicial de Professores          M        O         

  ARTICULAÇÃO / APOIO                                                                                         P         B                                                                                                     

                                                                                                                                     L          I                                                                                                       

Nível estadual e municipal: Política de implementação regional/local          I          L          

                        Políticas de ação específicas:                                                         C          I                                                       

                                           Formação em serviço –> continuum                         A         Z                  

                                                              Professores                                                  Ç         A 

                                                                 Gestores                                                    Õ        Ç     

       Produção e disseminação de meios e materiais didáticos diversos        E         Ã 

                   Garantia de apoio pedagógico aos docentes                                   S         O               

         Cuidar das avaliações escolares dos alunos: referenciais e formas       

                                 Mudar modelos de avaliação de rede 

 



• NECESSIDADE 

  

   UMA PERSPECTIVA DE POLÍTICA EDUCACIONAL RENOVADA 

                          -  Nova concepção de qualidade educacional 

                          -  Senso de análise - Atenção e revisão constante 

                          - Gestão: foco nas aprendizagens articuladas e não na burocracia 

 

 

   FOCO NA IMPORTÂNCIA ESSENCIAL DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS no cotidiano  

        escolar   X  Planos grandiosos em torno de propostas homogêneas 

 

         

   CLARA PERSPECTIVA E CONCRETIZAÇÕES QUANTO À RELAÇÃO:  

                        - Áreas de conhecimento – Interdisciplinaridade – Disciplinas 

   



 

• DESAFIOS 

 

Criar efetivas formas de: Comunicação  -  Participação  -  Formação 

                                                               -> PROTAGONISMO 

 

Compreensão de situações específicas -> Solução para dificuldades 

 

Consideração pelas diferentes situações -> Ritmo 

 

Atitudes de gestão: perspectivas condizentes com o espírito da BNCC 

                 e as novas dinâmicas curriculares que ela demanda 

                                Espírito crítico – revisão constante 

                                                              

                   Abertura a contribuições/Consulta constante 



 

 

 SUPERAR 

Preocupação exagerada com controles e as estruturas centrais de gestão e 
de apoio técnico.  

 

          A preocupação essencial tem que ser com a escola, cada escola. 

 

 

   IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC: CAMINHANDO 

 

              GRADATIVIDADE, CUMULATIVIDADE E CONTINUIDADE 

 

                                                                  PROCESSO EDUCACIONAL 

                                 PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 

                                                                    MUDANÇA DE CULTURA 
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