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I- ASPECTOS GERAIS DO DOCUMENTO 

O grande valor do presente documento está em propor um currículo mínimo nacional a ser 

seguido pelas escolas de todo o país. Também considero pertinente o conceito de “direito de 

aprendizagem” a ser atendido pelo poder público de modo a garantir um arcabouço mínimo 

de conhecimentos para todas brasileiras e brasileiros. 

Como o documento adota a aboradagem de “direito de aprendizagem”, é fundamental deixar 

claro quem são os atores sociais responsáveis pela garantia de tais direitos para que eles 

possam ser cobrados por isso. Embora reconheça que os direitos só serão de fato garantidos 

quando os sujeitos da educação e a escola dispuserem de condições para tal, o documento não 

aponta quais são essas condições e tampouco quem são os responsáveis por garanti-las. 

O documento é tímido em seus fundamentos e objetivos. Ao longo do texto não assume o 

papel de prescrição a ser seguida por todas as escolas, tampouco o papel uma orientação 

geral. Dado que já existem documentos com o segundo caráter, é importante deixar claro para 

o leitor o real papel balizador das atividades pedagógicas e de formação docente trazidas pelo 

documento.  

Na forma atual, o documento não explora a historicidade dos vários documentos propostos 

nas últimas décadas e que representaram avanços teóricos, conceituais e práticos tanto na 

escola quanto na formação de professores, nortearam outros programas como, por exemplo, 

o Programa Naciona do Livro Didático, e o Exame Nacional do Ensino Médio. Dado que tais 

avanços foram conquistados a duras penas, é essencial que a introdução do documento 



dialogue com documentos oficiais anteriores deixando claro aspectos relacionados à 

pertinência, necessidade e avanços trazidos pelo presente documento.   

Dado a enorme diversidade entre as escolas de todo o país, bem como muitos aspectos 

comuns, é importante que, desde seu início, o documento deixe claro qual a escola para qual 

esse currículo foi pensado para que o conceito de “mínimo” seja compreendido como algo que 

realmente possa ser cumprido pelas escolas. A qual parcela do conteúdo a ser ensinado 

corresponde o “mínimo” proposto pelo documento? Também é preciso deixar claro para qual 

número de aulas semanais os conteúdos foram pensados, visto que a atual realidade de duas 

aulas semanais de Física não permite que o conteúdo proposto seja tratado de forma 

minimamente adequada.  

A estruturação em Unidades de Conhecimento e  Eixos Temáticos não traz em si a 

possibilidade de escolhas e flexibilidade, sendo uma estrutura fixa a ser seguida. O ideal seria 

que a escola e o professor pudessem organizar ao longo dos anos como preferem tratar os 

conteúdos mínimos de acordo com as necessidades locais e também de forma a adequar com 

o restante do conteúdo curricular a ser adotado pela escola.  

II - SOBRE O CONTEÚDO DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E DO COMPONENTE FÍSICA 

O documento não explicita como os direitos de aprendizagem se materializam na forma de 

objetivos de aprendizagem na área de Ciências da Natureza ou, inversamente, como os 

objetivos de aprendizagem contribuem para a consolidação de tais direitos. Os direitos são 

tratados de forma ampla e, ao mesmo tempo, vaga sem relação com conteúdos e tampouco 

com propostas de avaliação que permitam a verificação de seu cumprimento. 

Uma grande perda em relação a documentos anteriores é o fato de o tema “orientação sexual” 

ter sido suprimido na lista de temas integradores.  

O documento falha ao diferenciar anos iniciais de anos finais do Ensino Fundamental que 

possuem características muito distintas. É importante considerar as grandes diferenças entre 

os objetivos do ensino de ciências, níveis de letramento e alfabetização, abstração e tipo de 

professor (generalista nos anos iniciais e especialista nos anos finais). 

É importante haver indicações de possibilidades de interdisciplinaridade na forma de 

exemplares claros. O trabalho interdisciplinar seria feito no restante do currículo, a critério das 

escolas? No caso do Ensino Médio não há articulação entre as disciplinas, tampouco entre as 3 

disciplinas da área de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia). 

Embora o documento aponte o que entende pelos 4 eixos em torno dos quais se organiza a 

aprendizagem, falha ao relacioná-los aos conteúdos das Unidades de Conhecimento. Vejo duas 

grandes falhas neste aspecto.  

- A primeira delas é o fato de aspectos históricos, filosóficos e sociológicos não estarem 

presentes de forma consistente nas Unidades de Conhecimento, o que inviabiliza o 

eixo “Contextualização histórica, social e cultural”.  



- A segunda grande falha está no fato de não haver indicações de processos e práticas 

de investigação a serem utilizadas usadas de acordo com as UCs. Seria importante 

sistematizar na introdução do documento e relacionar as várias práticas de 

investigação utilizadas em ciências com os conteúdos propostos nos eixos conceituais. 

Finalmente, as Unidades de Conhecimento e objetivos de aprendizagem no eixo conhecimento 

conceitual de Física são propostos numa perspectiva metodológica alheia à prática dos 

professores, livros didáticos aprovados pelo PNLD e cursos de formação de professores. Corre-

se o risco de o professor não se reconhecer na proposta.  


