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O desafio de articular a Educação Integral e Integrada com a Base 

Nacional Comum Curricular (BNC) – parecer sobre o texto preliminar 

da consulta pública 

Clarice Salete Traversini1 

Resumo: O presente texto consiste no “Parecer sobre o tratamento dado ao tema Educação Integral no 

Documento Preliminar da BNC”2, conforme solicitação da Secretaria de Educação Básica (SEB) do 

Ministério da Educação do Brasil (MEC). Está organizado em duas partes: a primeira expressa algumas 

considerações gerais sobre a BNC, bem como explicita a compreensão de base nacional comum, de 

currículo e de educação integral que se constitui em “lente” para a leitura do documento em análise; a 

segunda consiste no exame do documento preliminar da BNC de acordo com os aspectos solicitados pela 

SEB-MEC. Por fim, conclui-se com considerações sobre a implementação da BNC para a Educação 

Básica brasileira. A análise realizada constata que o documento preliminar da BNC não trata 

explicitamente da política de educação integral – induzida pelo MEC no Programa Mais Educação –, não 

propõe outra e também não explicita a concepção que assume de educação integral e sua relação com 

áreas e componentes curriculares.  Mais do que conteúdos, um currículo que contemple a educação 

integral e integrada precisa posicionar-se sobre que função social a escola assume e como o tempo e o 

espaço constituem os sujeitos da educação desejados nesse processo. Como contribuição ao debate, este 

parecer analisa e expõe as possíveis relações que podem ser construídas entre a BNC e a política de 

educação integral em curso no MEC e entre a BNC e a noção de educação integral e integrada no 

currículo.  

1-  Considerações gerais sobre a BNC e a compreensão de base nacional 

comum, de currículo e de educação integral 

1.1 – Considerações gerais sobre a BNC 

A primeira consideração diz respeito ao fato de a Base Nacional Comum 
Curricular apresentar uma demasiada “vontade de verdade”3 do Estado, traduzida por 
uma centralização exacerbada por parte do Ministério da Educação quando propõe 
definir os objetivos de aprendizagem, ou seja, o que ensinar em cada ano letivo da 
educação básica, segmentando-os por componente curricular, em sua maioria. Os 
problemas que podem ser gerados com a centralização sobre o que ensinar na proposta 
emanada pelo MEC estão expostos em vários documentos críticos, em especial o 
documento elaborado pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação (ANPED) denominado “Exposição de Motivos contra a Base Nacional 
Comum Curricular” (ANPED, 2015). Trata-se de reflexão imprescindível para 
compreender os riscos que a centralização pode gerar. Dentre os motivos expostos 
destacam-se dois que impactam diretamente os sujeitos e o currículo da escola. O 
primeiro deles refere-se 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, em grande parte, o poder 
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público é responsável, provendo as condições para que o estudante aprenda –, ela seja 
tratada como expectativa de aprendizagem, ou seja, o que se espera que o estudante 
aprenda em determinado ano, secundarizando-se, desse modo, as condições para isso 
ocorrer. O segundo problema refere-se ao formato da BNC, que por ser segmentada em 
cada componente curricular, corre o risco de pouco contribuir para articulação dos 
conhecimentos nas e entre as áreas, conforme orientam as Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 2013), e também de limitar o 
espaço no currículo da escola destinado à parte diversificada. Mesmo que o documento 
preliminar da BNC indique que, “para o Ensino Fundamental e também para o Ensino 
Médio, os objetivos de aprendizagem dos diferentes componentes curriculares são 
apresentados ano a ano” e justifique que “essa forma de apresentação tem o intuito de 
oferecer uma orientação mais precisa aos sistemas, escolas e professores com relação à 
progressão desses objetivos ao longo do processo de escolarização” (Documento 
preliminar da BNC, p. 16), o formato segmentado por componente curricular e ano a 
ano pode ser compreendido como o “melhor” ou o mais aconselhado, porque facilitaria 
a diretividade e o controle dos conhecimentos a serem ministrados na escola. O 
documento preliminar da BNC também menciona textualmente que “tal orientação não 
deve ser entendida, entretanto, como uma prescrição da progressão”, apontando que 
“importa muito mais observar o alcance do conjunto de objetivos nos anos que 
demarcam a transição entre as diferentes etapas – da educação infantil ao ensino 
fundamental, dos anos iniciais aos anos finais, destes ao ensino médio e ao término do 
ensino médio” (Documento preliminar da BNC, p. 16), e ainda que “novos arranjos na 
distribuição a cada ano são não apenas possíveis como desejáveis, considerando 
especificidades locais e a articulação entre a parte comum e a diversificada do 
currículo” (Documento preliminar da BNC, p.16). Deduz-se, então, que a apresentação 
da proposta preliminar da BNC nesse formato (objetivos de aprendizagem) resulta de 
acordo possível gerado pelas disputas políticas sobre a concepção de educação, 
currículo e conhecimento no período de sua construção.  

Entende-se, entretanto, que o formato de apresentação do documento preliminar, 
se não for revisado pelas contribuições da consulta nacional em curso, poderá consagrar 
a fragmentação curricular, uma vez que o documento consolidado terá força de lei após 
sua aprovação pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologação pelo MEC. 
Ressalva-se, no presente parecer, a defesa de uma política curricular coordenada pelo 
Ministério que garanta aos estudantes as condições para aprendizagem de um conjunto 
de conhecimentos ao final de cada etapa da escolarização, e não a cada ano letivo. 
Partindo dessa ideia, a BNC delegaria às redes estaduais ou municipais, que na sua 
maioria já possuem propostas curriculares4, a segmentação ano a ano, contemplando a 
base nacional comum e a parte diversificada, conforme Art. 26 da Lei 9394/96 de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN).  

Constituindo-se a BNC uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 
(Lei nº 13.005/2014) e tomando-se o que expressa sua Meta 6: “oferecer educação em 
tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de 
forma a atender, pelo menos, a 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da 
educação básica” (BRASIL, 2014), no que tange ao processo de implementação da 
política de educação integral, um dos seus desafios consiste numa formulação curricular 
que permita transitar da escola de um turno de quatro horas para um turno único de sete 
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horas, ou seja, um currículo unificado que venha superar a realidade de um currículo 
para o turno regular e outro para o contraturno escolar. Entretanto, 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.  

Hoje, há redes estaduais e municipais espalhadas pelo país em processo de 
implementação de propostas curriculares unificadas. Portanto, neste momento de 
discussão e consulta pública da BNC, seria desejável construir orientação que permita 
implementar a educação integral na escola de tempo integral, respeitando as 
características de cada etapa da escolarização, além das condições e necessidades 
próprias das comunidades envolvidas. Destaca-se que as propostas de aprendizagens de 
saberes das dimensões humanas abrangidas pela BNC – parte diversificada e outras 
elencadas pelo currículo de educação integral e integrada nas escolas – precisam levar 
em conta que os sujeitos escolares vivem infâncias, pré-adolescências, adolescências e 
juventudes diversificadas. Além das especificidades do contexto onde a escola está 
inserida, os processos de desenvolvimento humano são centrais para a construção do 
currículo na escola. Em síntese, a responsabilidade do MEC pela garantia de condições 
para aprender conhecimentos estabelecidos nas etapas de escolarização, e não ano a ano, 
pode fortalecer o pacto federativo entre estados e municípios no que diz respeito à 
política curricular. 

A segunda consideração sobre a BNC diz respeito à valorização profissional do 
docente. 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.  

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 escola5, 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 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 conhecimentos6 é 
competência específica do professor. Portanto, além da carreira e da formação, construir 
currículos nas escolas é uma das importantes formas de valorização docente.  
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Uma das características do trabalho docente contemporâneo tem sido a sua 
intensificação, ou seja, o assumir muitas funções além do ensinar7. Para tanto, a 
permanência do docente em uma mesma escola em todo o seu turno de trabalho é uma 
das condições para possibilitar a construção, o acompanhamento e a avaliação do 
currículo praticado na escola, com qualidade. Argumenta-se que planejar, desenvolver, 
avaliar e reconstruir propostas curriculares e de ensino geradoras de aprendizagem são 
as dimensões principais do trabalho do docente. Nesse sentido, compartilha-se a 
compreensão de Corazza (2015, p. 12) ao assumir que o “Currículo, para além de 
Básico”, precisa levar “os professores a falarem, novamente, dos currículos que lhes 
competem, para se tornarem, outra vez, autores deles, desde o dia a dia da sua 
docência”. 

A terceira consideração diz respeito à relação entre resultados das avaliações de 
larga escala e a educação integral, em processo de implementação na Educação 
Básica.  O Programa Mais Educação, estratégia indutora da educação integral, iniciou-
se no ano de 20078, priorizando as escolas com estudantes em situação de 
vulnerabilidade social e de menor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB). Tal direcionamento fez com que se priorizasse a escola como espaço de 
acolhimento de crianças e jovens em contextos de vulnerabilidade social, conforme 
mostraram as pesquisas coordenadas por Leite (2014). Isso fez com que as atividades 
escolhidas pelas escolas que aderiram ao Programa tivessem como foco a cultura da 
paz, a solidariedade, a educação de relações étnico-raciais e a valorização das culturas 
locais, dentre outros temas socioeducativos. Tais investimentos enfatizaram mais as 
relações entre os sujeitos e a apropriação dos valores do que as aprendizagens de 
conteúdos escolares, capazes de ser identificadas por seus traços latentes nas provas das 
avaliações em larga escala. Isso significa que é incoerente avaliar o impacto do 
Programa Mais Educação utilizando avaliações em larga escala. Um dos macrocampos 
do Programa, denominado “Acompanhamento Pedagógico”, tem dentre seus objetivos 
potencializar a aprendizagem da alfabetização e do letramento utilizando outras 
abordagens pedagógicas, além daquelas trabalhadas pelos alfabetizadores no turno 
regular de aula. No entanto, torna-se necessário responder perguntas, como: o que as 
pesquisas têm mostrado sobre essa relação entre a ênfase na alfabetização e letramento 
promovidos pelo macrocampo “Acompanhamento Pedagógico” e a Avaliação Nacional 
da Alfabetização (ANA) ou o IDEB? Os relatos de escolas em eventos realizados por 
alguns municípios evidenciaram que os estudantes participantes do referido 
macrocampo potencializaram suas aprendizagens na fase da alfabetização,bem como 
nos anos escolares seguintes. Contudo, tais processos de aprendizagem não estão ainda 
visíveis na ANA e no IDEB, uma vez que seus objetivos não se voltam para encontrar 
respostas a perguntas como essa. 
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1.2-Compreensão de base nacional comum, de currículo e de educação 
integral      

 
O Art. 26 da LDBEN 9394/96 demanda que “os currículos da educação infantil, 

do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum” e indica que 
esta deve 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”. Já no Art. 14° da Resolução 
CNE/CEB n°.4/2010 sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica, a base nacional comum é definida como sendo: 

 
os conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas 
públicas e que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e 
tecnológico; no mundo do trabalho; no desenvolvimento das linguagens; nas atividades 
desportivas e corporais; na produção artística; nas formas diversas e exercício da 
cidadania; nos movimentos sociais. 

 
Portanto, há um conjunto de conhecimentos a serem contemplados no processo 

de escolarização que precisa ser buscado não apenas na produção científica e 
acadêmica, mas em outros espaços que a ciência pouco legitimou, como os saberes 
populares, em geral presentes nos contextos da vida dos estudantes. Nesse sentido, a 
educação integral induzida pelo Programa Mais Educação, mediante os macrocampos9 a 
ele vinculados, tem muito a contribuir por trazer para a escola o registro dos saberes 
populares por meio das atividades com pessoas da comunidade. Esse rico e imenso 
patrimônio imaterial brasileiro espalhado pelo país necessita tornar-se parte do currículo 
praticado nas escolas. 

Por sua vez, currículo é entendido neste parecer a partir de duas perspectivas: 
gestão de currículo e “currículo praticado” (OLIVEIRA, 2013), ou seja, aquele em ação 
nas escolas10. Compreende-se gestão de currículo como o processo de elaboração de 
propostas curriculares, sejam elas da base nacional comum, sejam das diretrizes 
curriculares estaduais, municipais e da própria escola. A gestão de currículo exige 
debate democrático, público e coletivo, bem como negociações entre professores sobre 
quais conhecimentos devem fazer parte da proposta curricular. É necessário que haja o 
registro formal da proposta. Porém, o documento só será legitimado se for o registro de 
um processo em que os professores autores se reconheçam e reconheçam os outros com 
quem negociaram as diferentes posições em disputa. Portanto, a base nacional comum 
subsidia a gestão de currículo; não é o currículo em ação nem, como o entendemos neste 
parecer, o currículo praticado na escola.   

 Para entender o currículo praticado na escola, faz-se necessário compreender a 
noção de currículo, que, no mínimo, é polissêmica. As Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica referem o conceito de currículo a partir de Moreira e 
Candau (2007): “conjunto de práticas que proporcionam a produção, a circulação e o 
consumo de significados no espaço social e que contribuem, intensamente, para a 
construção de identidades sociais e culturais (BRASIL, 2013, p. 23. Grifos dos 
autores). Silva (1999), ao fazer uma das sistematizações das teorias de currículo, é mais 
enfático: “currículo é documento de identidade”, é o que nos produz como sujeitos. Já 
para Lopes e Macedo (2011, p. 19), o currículo compõe uma “[...] ideia de organização, 
prévia ou não, de experiências/situações de aprendizagem realizadas por docentes/redes 
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de ensino de forma a levar a cabo um processo educativo” (p. 19). Ainda Veiga-Neto 
(2002, p. 44) concebe currículo “como a porção da cultura – em termos de conteúdos e 
práticas (de ensino e aprendizagem, de avaliação etc.) – que, por ser considerada 
relevante num dado momento histórico, é trazida para a escola, isto é, é escolarizada” 
(p. 44). Tem como efeito a constituição de sujeitos escolares (sejam professores ou 
estudantes) pelas contingências históricas de uma época.  

Uma aproximação entre a noção de currículo e a perspectiva da educação 
integral e integrada pode ser encontrada em Sacristán (1998, p. 58). Em seu entender, 
exige-se dos currículos contemporâneos “que, além das áreas clássicas do 
conhecimento”, contemplem conhecimentos vinculados à vida cotidiana dos sujeitos, 
tais como: 

 
educação para o trânsito, de educação sexual, educação para o consumo, que 
fomentem determinados hábitos sociais, que previnam contra as drogas, que se 
abram para novos meios de comunicação, que respondam às necessidades de uma 
cultura juvenil com problemas de integração no mundo adulto, que atendam aos 
novos saberes científicos e técnicos, que acolham o conjunto das ciências sociais, 
que recuperem a dimensão estética da cultura, que se preocupem pela deterioração 
do ambiente, etc. 

 

Para desenvolver as múltiplas dimensões indicadas, é preciso construir Projetos 
Político-Pedagógicos nos territórios educativos com ampliação do tempo, propondo que 
os conhecimentos e saberes a serem aprendidos e as formas de experienciá-los 
(metodologias) sejam processos interdependentes, sendo inviável concebê-los 
separados. 

No que tange à educação integral, estudos como de Cavaliere (2009), Coelho 
(2009), Moll (2012) e Vivian (2015) evidenciam que, no Brasil, ela não está 
consolidada como política pública de Estado, mesmo prevista na LDBEN 9394/96, na 
estratégia indutora do Programa Mais Educação e no Programa Ensino Médio Inovador 
- PROEMI.   

A luta pela consolidação da política de educação integral, em especial após a 
publicação do PNE, tem sido assumida por várias frentes, como os Comitês Territoriais 
de Educação, espalhados por estados, regiões metropolitanas e municípios. Buscar a 
garantia de condições para a implementação e a manutenção de escolas em tempo 
integral por meio do Programa Mais Educação é entendido pelos Comitês como sendo 
um movimento prioritário para efetivar a Meta 6 do PNE. O Programa Mais Educação 
foi criado com o objetivo de: 

 
[...] contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio 
da articulação de ações, de projetos e de programas do Governo Federal e suas 
contribuições às propostas, visões e práticas curriculares das redes públicas de 
ensino e das escolas, alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de saberes, 
métodos, processos e conteúdos educativos (BRASIL, 2007c, p.2). 

 

No § 1º do Art. 1º do Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, define-se a 
“educação básica em tempo integral” como “a jornada escolar com duração igual ou 
superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o tempo 
total em que o aluno permanece na escola ou em atividades escolares em outros espaços 
educacionais”. O § 2o aponta as atividades que compõem a ampliação da jornada escolar 
diária:  

 
Art. 1º............................................................................................................................. 
§ 1º ................................................................................................................................ 
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§ 2º acompanhamento pedagógico, experimentação e investigação científica, cultura 
e artes, esporte e lazer, cultura digital, educação econômica, comunicação e uso de 
mídias, meio ambiente, direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos à 
saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável, entre outras atividades.  

 

No § 3o, o Decreto indica os espaços físicos que serão usados para a 
implementação das atividades em jornada ampliada: internamente, “de acordo com a 
disponibilidade da escola”, e externamente, “sob orientação pedagógica da escola, 
mediante o uso dos equipamentos públicos e do estabelecimento de parcerias com 
órgãos ou instituições locais”. Assim, pode-se dizer que, legalmente, o currículo da 
educação básica em tempo integral se define por uso ampliado do tempo, atividades que 
incluem conhecimentos e saberes além dos escolares e uso de espaços físicos educativos 
escolares ou existentes nas cidades.  

A variedade de concepções de educação integral na história, como mostraram 
Coelho (2009) e Santaiana (2015), gerou experiências diferentes de educação integral. 
Mesmo sendo um termo com muitos sentidos e com práticas curriculares variadas, 
permanece a concepção de que educação integral consiste “na tentativa de desenvolver 
uma educação a mais completa possível para o sujeito, que perceba a urgência de 
aprendizagens para a vida e não somente dos saberes acadêmicos historicamente aceitos 
e validados” (VIVIAN, 2015, p. 67).  

Para a análise do texto preliminar da BNC, entende-se que a educação integral 
precisa tornar-se uma política pública de Estado, implicando: a) o “reconhecimento das 
múltiplas dimensões do ser humano e a peculiaridade do desenvolvimento de crianças, 
adolescentes e jovens, gerando necessidade de ampliar os conhecimentos e linguagens 
oferecidos na escola”; b) referência ao tempo, com “ampliação da jornada escolar de 4h 
para 7h diárias”; e c) (re)construção curricular por meio do “deslocamento gradativo da 
jornada composta de turno e contraturno para a organização curricular integrada nos 
projetos pedagógicos das escolas em turno único” (BRASIL, 2015, p.4).  

Neste parecer, 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. Para a presente análise, será priorizado o segundo entendimento, 
considerando sua pertinência ao tema. 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.  

Portanto, argumenta-se aqui em favor de um determinado modo de aprender: a 
educação integral e integrada. Entretanto, não se pode entendê-la somente como a parte 
diversificada ou tema integrador que compõe o currículo. Se assim fosse, tornar-se-ia 
um acessório ou adereço do currículo. Ela se constitui como uma proposta de formação 
dos estudantes que exige uma reinvenção curricular, caracterizada pela construção de 
relações entre conhecimentos dos componentes curriculares de uma mesma área ou de 
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áreas diferentes, a parte diversificada e os saberes dos contextos culturais da população 
em que a escola se insere.  

No que tange à parte diversificada, a BNC orienta: 
 

deve-se acrescer à parte comum, a diversificada,  a ser construída em diálogo com a 
primeira e com a realidade de cada escola, em atenção não apenas  à cultura local, 
mas às escolhas de cada sistema educacional sobre as experiências e conhecimentos 
que devem ser oferecidos aos estudantes e às estudantes ao longo de seu processo de 
escolarização (Documento Preliminar da BNC, p.15). 
 

 A preocupação quanto à compreensão exposta, já presente com o sentido 
similar na LDBEN 9394/96, diz respeito ao fato de a base nacional comum ser a parte 
mais importante do currículo, pois “acrescer” pode indicar complementaridade, e não 
ser algo de igual importância, ainda mais quando se trata de selecionar conhecimentos 
para compor currículos. Para os estudantes, os conhecimentos e saberes diversificados 
ou contextuais presentes em diferentes comunidades podem ser tão importantes quanto 
os escolhidos para compor a base nacional comum.  

No que diz respeito aos temas integradores, a BNC considera-os como os 
elementos que fazem: “a integração entre os componentes de uma mesma área do 
conhecimento e entre as diferentes áreas” (Documento Preliminar da BNC, p. 15). São 
eles: Consumo e educação financeira; Ética, direitos humanos e cidadania; 
Sustentabilidade; Tecnologias digitais; e Culturas africanas e indígenas. Contemplam 
“para além da dimensão cognitiva, as dimensões política, ética e estética da formação 
dos estudantes” e também “perpassam objetivos de aprendizagem de diversos 
componentes curriculares, nas diferentes etapas da educação básica” (Documento 
Preliminar da BNC, p. 16). No conjunto de temas integradores eleitos na BNC, não há 
clareza sobre os critérios e justificativas de sua seleção. Vale ressaltar que uma escolha 
do que integra o currículo é sempre parcial, político-pedagógica e vinculada com 
relações de poder e saber.  

Em síntese, este parecer considera que a educação integral e integrada é uma das 
noções a partir das quais a BNC precisa ser plasmada, construída e organizada pelos 
professores no cotidiano escolar. Afirma-se este posicionamento por entender-se que a 
educação integral e integrada inclui a base nacional comum, a parte diversificada e os 
temas integradores, se forem mantidos na versão final da BNC.   

 

2-Análise do tratamento da Educação Integral e Integrada no texto preliminar da 
BNC 

Para a realização da segunda parte deste parecer, consideraram-se os aspectos 
sugeridos pela SEB para a análise do tratamento dado ao tema educação integral no 
documento preliminar da BNC, quais sejam:  

 
I - SOBRE A ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 

A estrutura de apresentação dos textos introdutórios à BNC e o conteúdo desses 
textos (“Apresentação da Base” (p.2), “Princípios orientadores da BNC” (p. 7); 
“Documento preliminar à Base Nacional Comum Curricular – Princípios, formas de 
organização e conteúdo” (p. 15)) permitem uma abordagem consistente e coerente 
dos temas da educação integral no contexto da BNC? Em caso negativo, como 
poderiam esses textos dialogar de forma mais pertinente e consistente com o tema?  
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Quanto à “Apresentação da Base” (p.2), não há menção explícita sobre o tema 
da educação integral e integrada. Quando o então Ministro Renato Janine Ribeiro 
convida a comunidade escolar a pronunciar-se sobre a BNC, entende-a como sendo “a 
base para a renovação e o aprimoramento da educação básica como um todo” e atribui-
lhe um “forte sentido estratégico” para professores e gestores. Portanto, refere-se à BNC 
como documento de gestão do currículo.   

No que tange aos “Princípios orientadores da BNC” (p. 7) e ao “Documento 
preliminar à Base Nacional Comum Curricular – Princípios, formas de organização e 
conteúdo” (p. 15), o texto da BNC expõe seu objetivo e desdobra-o no que denomina de 
“Doze Direitos de Aprendizagem” (p. 15. Grifos nossos):  

sinalizar percursos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes ao longo da 
Educação Básica, compreendida pela Educação Infantil, Ensino Fundamental, anos 
iniciais e finais, e Ensino Médio, capazes de garantir, aos sujeitos da educação 
básica, como parte de seu direito à educação, que ao longo de sua vida escolar  
possam: 
- desenvolver, aperfeiçoar, reconhecer e valorizar suas próprias qualidades, prezar e 
cultivar o convívio afetivo e social, 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; 
-  participar e se aprazer em entretenimentos de caráter social, afetivo, desportivo e 
cultural, estabelecer amizades, preparar e saborear conjuntamente refeições, cultivar 
o gosto por partilhar sentimentos e emoções, debater ideias e apreciar o humor; 
-  cuidar e se responsabilizar pela saúde e bem-estar próprios e daqueles com quem 
convive, assim como promover o cuidado com os ambientes naturais e os de 
vivência social e profissional, demandando condições dignas de vida e de trabalho 
para todos;  
-  se expressar e interagir a partir  das linguagens do corpo, da fala, da escrita, das 
artes, da matemática, das ciências humanas e da natureza, assim como informar e se 
informar por meio dos vários recursos de comunicação e informação; 
-  situar sua família, comunidade e nação relativamente a eventos históricos recentes 
e passados, localizar seus espaços de vida e de origem, em escala local, regional, 
continental e global, assim como cotejar as características econômicas e culturais 
regionais e brasileiras com as do conjunto das demais nações; 
-  experimentar vivências, individuais e coletivas, em práticas corporais e 
intelectuais nas artes, em letras, em ciências humanas, em ciências da natureza e em 
matemática, em situações significativas que promovam a descoberta de preferências 
e interesses, o questionamento livre, estimulando formação e encantamento pela 
cultura; 
-  desenvolver critérios práticos, éticos e estéticos para mobilizar conhecimentos e se 
posicionar diante de questões e situações problemáticas de diferentes naturezas, ou 
para buscar orientação ao diagnosticar, intervir ou encaminhar o enfrentamento de 
questões de caráter técnico, social ou econômico;  
-  relacionar conceitos e procedimentos da cultura escolar àqueles do seu contexto 
cultural; articular conhecimentos formais às condições de seu meio e se basear 
nesses conhecimentos para a condução da própria vida, nos planos social, cultural e 
econômico;  
-  debater e desenvolver ideias sobre  a constituição e evolução  da vida, da Terra e 
do Universo, sobre a transformação nas formas de interação entre humanos e com o 
meio natural, nas diferentes  organizações sociais e políticas, passadas e atuais, 
assim como problematizar o sentido da vida humana e elaborar hipóteses sobre o 
futuro da natureza e da sociedade; 
-  experimentar e desenvolver habilidades de trabalho; se informar sobre condições 
de acesso à formação profissional e acadêmica, sobre oportunidades de engajamento 
na produção e oferta de bens e serviços, para programar prosseguimento de estudos 
ou ingresso ao mundo do trabalho;  
-  identificar suas potencialidades, possibilidades, perspectivas e preferências, 
reconhecendo e buscando superar limitações próprias e de seu contexto, para dar 
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realidade a sua vocação na elaboração e consecução de seu projeto de vida pessoal e 
comunitária; 
-  participar ativamente da vida social, cultural e política, de forma solidária, crítica e 
propositiva, reconhecendo direitos e deveres, identificando e combatendo injustiças, 
e se dispondo a enfrentar ou mediar eticamente conflitos de interesse” (p.8). 

 

O objetivo geral e seu desdobramento em 12 Direitos de Aprendizagem são 
coerentes com a política de educação integral contida na Meta 6 do PNE, embora em 
nenhum momento seja explicitamente referida. Entretanto, desde sua implementação 
(em 2007), com agravantes de financiamento no contexto atual (2015/2016), as 
condições permitem poucos avanços para seu cumprimento. Esse cenário compromete 
tanto o cumprimento da Meta, quanto a abordagem consistente e coerente dos temas da 
educação integral no contexto da BNC. 

   A coerência é percebida quando o documento refere-se à formação do sujeito 
nas diferentes dimensões da vida em sociedade. A efetivação dos objetivos expostos 
materializa-se no currículo da escola, especificamente no trabalho docente, realizado 
com a proposição de práticas pedagógicas que envolvem a aprendizagem dos conceitos 
dos componentes curriculares e seu uso na formação do sujeito para viver em uma 
sociedade inclusiva. Para isso, será necessário reinventar currículos e desenvolver 
projetos pedagógicos que incluam múltiplas dimensões de aprendizagem e 
desenvolvimento dos estudantes da educação básica. Assumir a educação integral e 
integrada como currículo exige a ampliação da jornada escolar com reestruturação 
curricular, a implantação da lei do piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica, mais conhecida como a “Lei do 
Piso”11, para garantir as condições do trabalho docente, a existência de espaços e 
estruturas apropriados na escola para permanência de professores e estudantes durante 
as sete horas diárias em condições de desenvolver a aprendizagem, bem como parcerias 
com a comunidade e cidade onde vivem. Sem essas condições, a educação integral e 
integrada como forma para implementar a BNC dificilmente será concretizada. 

A abordagem consistente e coerente dos temas da educação integral no contexto 
da BNC não ocorre apenas por meio dos conhecimentos explicitados no documento. O 
documento da BNC, na sua versão final, será apenas um documento escriturístico 
(SUSSEKIND, 2014) se não estiver em permanente movimento, ou seja, em 
permanente discussão e revisão. Reitera-se que a BNC promove a gestão de currículo; o 
currículo praticado é produzido na construção coletiva com professores, estudantes e os 
envolvidos com a escola. 

A BNC ainda expõe a centralidade da escola para garantir o direito à educação, 
no caso específico, os direitos de aprendizagem. Ao mencionar que “não é a única 
instituição responsável por garantir esses direitos” (Documento Preliminar da BNC, p. 
8), abre a possibilidade de articulação com a estratégia indutora da política de educação 
integral – o Programa Mais Educação – pela intersetorialidade.  Os estudantes, pelo fato 
de passarem grande parte do tempo na escola, não deixam de ser sujeitos que 
necessitam de atenção à saúde e aos serviços de assistência social, dentre outros. No 
entanto, não é a escola a responsável por eles. Ela precisa de articulação com outros 
setores para garantir que ações relacionadas com a saúde e a assistência social, por 
exemplo, não sejam de sua responsabilidade. É nesse sentido que a intersetorialidade se 
torna um dispositivo de gestão partilhada para garantir a aprendizagem entre a escola e 

                                                             
11

 Para maiores informações legais, o assunto encontra-se na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, na 
Resolução nº 7, de 26 de abril de 2012 do Ministério da Educação e na Decisão do Supremo Tribunal 
Federal sobre a validade da Lei do Piso, de 27/02/2013. 
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outros setores do poder público, uma vez que eles têm equipamentos com profissionais 
especializados para atender às diferentes demandas das pessoas nos seus contextos. 
Conforme o documento da BNC, a escola “tem um papel importante para que eles 
[direitos de aprendizagem] sejam assegurados aos estudantes” (Documento Preliminar 
da BNC, p.8). Para a BNC, cabe à escola, com as condições garantidas pelas políticas 
públicas, mobilizar “recursos de todas as áreas de conhecimento e de cada um de seus 
componentes curriculares, de forma articulada e progressiva” (Documento Preliminar da 
BNC, p. 8). O documento preliminar da BNC aponta que: 

  
em todas as atividades escolares aprende-se a se expressar, conviver, ocupar-se da 
saúde e do ambiente, localizar-se no tempo e no espaço, desenvolver visão de 
mundo e apreço pela cultura, associar saberes escolares ao contexto vivido, projetar 
a própria vida e tomar parte na condução dos destinos sociais. 

  

Portanto, no mínimo, há duas instâncias para garantir os direitos de 
aprendizagem: uma, pela ação intersetorial, que articula ações com diferentes setores 
para que o estudante possa ter cuidado de sua saúde e atenção psicossocial como 
qualquer cidadão; a outra se dá pelas práticas curriculares, por meio das ações de 
selecionar e desenvolver conhecimentos das áreas, dos componentes curriculares e dos 
saberes de seus contextos culturais de vida, de forma crítica, para construir seus projetos 
de vida e os de sua comunidade e participar continuamente da construção permanente 
da democracia em nosso país. Em síntese, as condições de efetivar os direitos de 
aprendizagem são necessárias para que o estudante aprenda a cuidar de si, do outro e do 
lugar onde vive, por meio de conceitos aprendidos na escola e utilizados no seu 
cotidiano. 

Para garantir o direito à educação (entendido na BNC como direitos de 
aprendizagem) na escola, o documento enumera algumas condições: 

 
o desenvolvimento de múltiplas linguagens como recursos próprios; o uso criativo e 
crítico dos recursos de informação e comunicação; a vivência da cultura como 
realização prazerosa; a percepção e o encantamento com as ciências como 
permanente convite à dúvida; a compreensão da democracia, da justiça e da 
equidade como resultados de contínuo envolvimento e participação. Essas condições 
se efetivam numa escola que seja ambiente de vivência e produção cultural, de 
corresponsabilidade de todos com o desenvolvimento de todos, e em contínuo 
intercâmbio de questões, informações e propostas com sua comunidade, como 
protagonista social e cultural (Documento Preliminar da BNC, p. 8/9).  

 

Tais condições, se efetivadas por meio de um conjunto de políticas públicas 
educacionais – para garantir a dignidade do trabalho e formação docente, a adequação 
da infraestrutura e o reconhecimento da autoria dos docentes no currículo –,  
contribuirão para a implementação da política de educação integral, conforme a Meta 6 
do PNE, a partir de um novo arranjo escolar que faça a relação entre tempos, espaços, 
conhecimentos e saberes. Da mesma forma, o cumprimento dos 12 Direitos de 
Aprendizagem auxiliará na construção da educação integrada no currículo da escola, 
pois, conforme são entendidos no texto da BNC, consistem em: “um conjunto de 
proposições que orientam as escolhas feitas pelos componentes curriculares na definição 
de seus objetivos de aprendizagem, consideradas as dimensões ética, estética e política 
de efetivação daqueles direitos de aprendizagem e desenvolvimento” (Documento 
Preliminar da BNC, p. 15).  
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Se a educação integral e integrada tivesse forte presença na BNC, potencializaria 
um novo olhar sobre a sociedade. Levanta-se tal hipótese porque, contando-se com 
maior tempo e com diferentes metodologias de estudo que propiciem vivências 
diferenciadas, poderiam ser criadas possibilidades de refletir e agir exercitando 
interações humanas para viver o respeito às individualidades e redimensionar ações na 
busca do bem comum coletivo e do respeito à ordem democrática. Com isso, o direito à 
educação não seria apenas a garantia de acesso e permanência, mas, sobretudo, a 
possibilidade de que os conhecimentos e saberes aprendidos e experimentados na escola 
qualifiquem humanamente a vida em sociedade.  
 Seguindo na análise do documento preliminar da BNC, retoma-se a sugestão da 
SEB no que demandam o segundo, terceiro e quarto itens:  

II- SOBRE O CONTEÚDO DOS TEXTOS (DE ÁREA E COMPONENTE)  

A educação integral representa a opção por um projeto educativo integrado, em 
sintonia com a vida, as necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes. Um 
projeto em que crianças, adolescentes e jovens são vistos como cidadãos de direitos 
em todas as suas dimensões. Não se trata apenas de seu desenvolvimento intelectual, 
mas também do físico, do cuidado com sua saúde, além do oferecimento de 
oportunidades para que desfrute e produza arte, conheça e valorize sua história e seu 
patrimônio cultural, tenha uma atitude responsável diante da natureza, aprenda a 
respeitar os direitos humanos e os das crianças e adolescentes, seja um cidadão 
criativo, empreendedor e participante, consciente de suas responsabilidades e 
direitos, capaz de ajudar o país e a humanidade a se tornarem cada vez mais justos e 
solidários, a respeitar as diferenças e a promover a convivência pacífica e fraterna 
entre todos. 
Os programas de educação integral do Ministério da Educação são o Mais Educação 
(ensino fundamental) e Ensino Médio Inovador. As crianças de zero a cinco anos 
também são objeto de um programa de educação infantil integral.   
A reorganização curricular e a ampliação das dimensões que constituem a ação 
pedagógica fomentadas pelo Programa Mais Educação implicam em possibilitar a 
garantia do direito à aprendizagem significativa e ao desenvolvimento desses 
estudantes. Desta forma, diz respeito aos processos socializadores e formadores 
amplos, envolvendo práticas que desenvolvem as múltiplas dimensões humanas — 
cognitiva, psicomotora, sócio afetiva, estética e ética — e incentivam a construção 
de projetos de vida. O Programa Mais Educação constitui-se como estratégia do 
Ministério da Educação para indução da construção da agenda de educação integral 
nas redes estaduais e municipais de ensino que amplia a jornada escolar nas escolas 
públicas, para no mínimo 7 horas diárias.  
 
2.1- A educação integral é tratada de forma pertinente e consistente nos textos que 
apresentam as áreas de conhecimento? Em caso negativo, quais as modificações 
sugeridas? 2.1.1- Linguagens; 2.1.2- Ciências Humanas; 2.1.3- Ciências da 
Natureza; 2.1.4- Matemática; 2.1.5- Educação Infantil (atravessa todas as áreas com 
a mesma proposta) 
 
2.2- A educação integral é tratada de forma pertinente e consistente nos textos que 
apresentam os componentes curriculares em cada etapa de escolarização? Em caso 
negativo, quais as modificações sugeridas? (Seus comentários podem incidir sobre 
cada um dos textos ou se referirem a conjuntos de textos, como preferir). 2.2.1- 
ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS (2.2.1.1- Língua Portuguesa; 
2.2.1.2- Arte; 2.2.1.3- Educação Física; 2.2.1.4- Ensino Religioso; 2.2.1.5- História; 
2.2.1.6- Geografia; 2.2.1.7- Matemática; 2.2.1.8- Ciências) - 2.2.2- ENSINO 
FUNDAMENTAL, ANOS FINAIS (2.2.2.1- Língua Portuguesa; 2.2.2.2- Arte; 
2.2.2.3- Educação Física; 2.2.2.4-Língua Estrangeira; 2.2.2.5- Ensino Religioso; 
2.2.2.6- História; 2.2.2.7- Geografia; 2.2.2.8- Matemática; 2.2.2.9- Ciências) - 2.2.3- 
ENSINO MÉDIO (2.2.3.1- Língua Portuguesa; 2.2.3.2- Arte; 2.2.3.3- Educação 
Física; 2.2.3.4-Língua Estrangeira; 2.2.3.5- - História; 2.2.3.6- Geografia; 2.2.3.7- 
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Matemática; 2.2.3.8- Física; 2.2.3.9- Química; 2.2.3.10- Biologia; 2.2.3.11 – 
Sociologia; 2.2.3.12 -  Filosofia). 
 
 
 
III - SOBRE OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM PROPOSTOS PARA 
AS DIFERENTES ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
 
A educação integral é contemplada nos objetivos de aprendizagem propostos pelos 
diferentes componentes curriculares para cada etapa de escolarização? A educação 
integral perpassa de forma contínua e crescente os objetivos de aprendizagem de 
todas as áreas e componentes curriculares? Em caso negativo, quais as modificações 
sugeridas para a estrutura desses objetivos? (Seus comentários podem incidir sobre 
cada um dos objetivos ou se referirem a conjuntos de objetivos, como preferir). 3.1- 
EDUCAÇÃO INFANTIL, 3.2- ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS 
(3.2.1- Língua Portuguesa; 3.2.2- Arte, 3.2.3- Educação Física, 3.2.4- Ensino 
Religioso, 3.2.5- História, 3.2.6- Geografia, 3.2.7- Matemática, 3.2.8- Ciências), 3.3- 
ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS FINAIS (3.3.1- Língua Portuguesa, 3.3.2- 
Arte, 3.3.3- Educação Física, 3.3.4- Língua Estrangeira, 3.3.5- Ensino Religioso, 
3.3.6- História, 3.3.7- Geografia, 3.3.8- Matemática, 3.3.9- Ciências), 3.4- ENSINO 
MÉDIO (3.4.1- Língua Portuguesa, 3.4.2- Arte, 3.4.3- Educação Física, 3.4.4-
Língua Estrangeira, 3.4.5-  História, 3.4.6- Geografia, 3.4.7- Matemática, 3.4.8- 
Física, 3.4.9- Química, 3.4.10- Biologia, 3.4.11 – Sociologia, 3.4.12 -  Filosofia). 

 

IV – OUTROS ASPECTOS QUE CONSIDERAR RELEVANTES 

 
 

Para contemplar os itens sugeridos, optou-se por fazer uma análise incluindo o 
conjunto dos textos. Neste parecer, entende-se que realizar um estudo criterioso e 
aprofundado sobre a pertinência e consistência do tratamento dado para a educação 
integral e integrada no documento da BNC só é possível na escola, envolvendo todos os 
professores e os gestores das redes estaduais e municipais, com a participação dos 
Comitês Territoriais de Educação Integral. 

  Justifica-se esse posicionamento por entender-se que as práticas curriculares de 
educação integral e integrada exigem construções de currículos horizontais e de autorias 
docentes, articulando nas áreas e nos componentes quais conhecimentos podem ser 
aprendidos na relação uns com os outros em determinado tempo comum. Na seleção de 
conhecimentos e saberes no coletivo da escola, a diretriz de ação está centrada nas 
necessidades de aprendizagem, na reflexão e crítica dos sujeitos em formação nos 
contextos das comunidades e cidades onde a escola está inserida. Esse movimento 
permanente de construção curricular é vital na escola, pois o efeito não é apenas 
produzir uma lista de conteúdos – mais do que isso se constituem pessoas, ou seja, o 
currículo é documento de identidade, conforme nos ensinou Silva (1999). É por isso que 
as avaliações em larga escala precisam ser entendidas como instrumentos diagnósticos 
da educação brasileira, e não como fonte de critérios de seleção de conhecimentos e/ou 
práticas metodológicas adotadas pelas escolas. 

A partir deste posicionamento, a análise realizada nesta segunda parte do parecer 
teve como objetivo compreender como o termo integral está presente no documento e 
se apresenta potencial para construir currículos na perspectiva da educação integral e 
integrada. Constatou-se sua presença em poucos momentos e com significados diversos. 
Vejamos. 
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Ao referir-se aos Anos Iniciais, adquire sentido de acolhimento integral, 
vinculado ao processo de socialização e como uma forma de apoio para a alfabetização 
e as diferentes áreas de conhecimentos, conforme o texto a seguir:  

 
Nos primeiros anos do Ensino Fundamental, em continuidade à Educação Infantil, 
ao lado do acolhimento integral à criança e do apoio a sua socialização, a 
alfabetização e a introdução aos conhecimentos sistematizados pelas diferentes áreas 
do conhecimento devem se dar em articulação com atividades lúdicas, como 
brincadeiras e jogos, artísticas, como o desenho e o canto, e científicas, como a 
exploração e compreensão de processos naturais e sociais. Por essa razão a 
orientação curricular para essas etapas precisa integrar as muitas áreas do 
conhecimento, centradas no letramento e na ação alfabetizadora (Documento 
Preliminar da BNC, p. 9. Grifo nosso).  

Outra menção ao termo encontra-se ao tratar da “Educação Especial na 
perspectiva inclusiva e a base nacional comum curricular” (p.11-14). Aqui a expressão 
integral remete ao desenvolvimento de aspectos gerais, do todo, para propiciar o 
desenvolvimento das pessoas com deficiências. 

Na perspectiva da educação inclusiva, a concepção curricular contempla o 
reconhecimento e valorização da diversidade humana. Neste sentido, são 
identificadas e eliminadas as barreiras, deslocando o foco da condição de deficiência 
para a organização do ambiente. Ao promover a acessibilidade, os estabelecimentos 
de ensino superam o modelo de deficiência como sinônimo de invalidez, passando a 
investir em medidas de apoio necessárias à conquista da autonomia e da 
independência pelas pessoas com deficiência, por meio de seu desenvolvimento 
integral (Documento Preliminar da BNC, p. 11. Grifo nosso). 

Novamente há referência à expressão na área da Linguagem no Ensino Médio, 
das Ciências no Ensino Fundamental e das Ciências Humanas. Nas três áreas, a noção 
de integral aproxima-se daquela exposta na Meta 6 do PNE. Na área da Linguagem, a 
formação do estudante de Ensino Médio é entendida como formação integral do sujeito, 
com ênfase em dimensões para qualificar sua vida, conforme segue:  

O Ensino Médio é um período formativo no qual os/as estudantes estão vivenciando 
um cenário de culturas juvenis e adultas específicas de sua época, muitas vezes em 
embate, e lidando com reflexões e tarefas relativas à experiência da vida adulta, a 
decisões sobre a atividade profissional e sobre a continuação dos estudos. Em 
consideração a essa realidade e tendo em conta a formação integral do sujeito, o 
Ensino Médio é aqui definido como um período em que, no campo das Linguagens, 
precisam ser mobilizados conhecimentos e formados saberes destinados a favorecer 
o trânsito crítico em, pelo menos, cinco dimensões de atuação, quais sejam: 1) a 
atividade político-cidadã; 2) o trabalho e seu impacto sobre a vida social; 3) a 
pesquisa e a continuação dos estudos; 4) a atuação nas culturas juvenis e adultas em 
interação e 5) a utilização das tecnologias e práticas culturais próprias do mundo 
contemporâneo. Essas dimensões contemplam os objetivos propostos pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (2012, art. 4) para a formação 
nessa etapa da escolarização (Documento Preliminar da BNC, p. 34. Grifos nossos). 

Ainda na área da Linguagem, ao tratar do componente curricular Arte na 
especificidade do teatro, o texto menciona: “O teatro possibilita o aprimoramento 
integral do estudante, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto estético e afetivo” 
(Documento Preliminar da BNC, p. 83. Grifo nosso). Ao referir o conjunto de aspectos 
além do cognitivo, entende-se que outras dimensões da vida humana estão sendo 
contempladas.  

Na área de Ciências da Natureza, em especial no componente curricular 
Ciências, no Ensino Fundamental, faz-se menção à “formação integral dos/das 
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estudantes”. A expressão pode ser entendida como articuladora dos conhecimentos e 
saberes científicos e do uso na vida em sociedade.  

 

As Ciências, no Ensino Fundamental, envolvem uma ampla gama de conhecimentos 
que concorrem para a formação integral dos/as estudantes, articulando diversos 
campos do saber científico. A expectativa é de que, ao estudar Ciências, crianças e 
jovens aprendam sobre si mesmos, sobre a história biológica de sua espécie e a 
manutenção da vida; sobre o mundo material em que vivem e os seus recursos 
naturais, suas transformações naturais e a exploração que sociedades humanas vêm 
fazendo desses recursos; sobre os impactos ambientais causados por essas ações; 
sobre a diversidade da vida no planeta e sobre o próprio planeta, sua posição no 
sistema solar e no universo, os movimentos e as forças que atuam na manutenção e 
transformação desses sistemas. Nesse sentido, o ensino de Ciências deve estar 
inserido em um processo contínuo de contextualização histórica, social e cultural, no 
qual os conhecimentos ganham sentido para os/as estudantes, uma vez que 
contribuem efetivamente para compreender, explicar e intervir no mundo em que 
vivem (Documento Preliminar da BNC, p. 156. Grifos nossos). 

 

 Na área das Ciências Humanas, a expressão integral pode ser significada tanto 
como o desenvolvimento de todas as potencialidades sociais, quanto como um 
dispositivo de qualificação social, crítica e reflexiva para a formação cidadã do 
estudante. Nos dois primeiros excertos, as expressões remetem a compreensões 
similares, ou seja, integral como sendo conjunto de aspectos plurais para contemplar a 
formação do estudante, reconhecendo as diferenças e o outro como parte de si e do 
mundo. O terceiro excerto não exclui essas compreensões, porém indica que a formação 
integral precisa ser organizada de forma específica em cada etapa da escolarização. 

As Ciências Humanas, em diálogo com outras áreas e seus respectivos componentes, 
potencializam a formação integral no desenvolvimento do sentido de pertencimento 
em grupos sociais, nas percepções de tempos, de temporalidades, de espaços e de 
espacialidades, cultivando nos sujeitos da educação as corresponsabilidades quanto 
ao acolhimento do outro e ao mútuo reconhecimento. Favorecem, ainda, a 
capacidade de ultrapassar limites da informação, concebendo o conhecimento como 
herança cultural e como produção histórico-social, diante das demandas que 
compõem o quadro de conflitos políticos, sociais, religiosos e culturais do mundo 
contemporâneo, considerando a imprevisibilidade dos fenômenos e fatos 
(Documento Preliminar da BNC, p. 237. Grifos nossos).  

O estudo dos conhecimentos religiosos constitui um dos elementos da formação 
integral e objetivo de aprendizagem dos/as estudantes, tendo em vista uma melhor 
compreensão da sociedade e do mundo, no sentido de salvaguardar a liberdade de 
expressão religiosa e não religiosa – tais como o materialismo, o ateísmo, o 
ceticismo e o agnosticismo, entre outras – e de assegurar a promoção e a defesa da 
dignidade humana (Documento Preliminar da BNC, p. 285. Grifos nossos). 

Os objetivos gerais da Área de Ciências Humanas na Educação Básica passam a ser 
compreendidos como dimensão fundamental da realização dos princípios constantes 
das Diretrizes Curriculares Nacionais, entre os quais se destacam a valorização da 
atividade político-cidadã; a compreensão da importância do trabalho e de seu 
impacto sobre a vida social; a valorização da pesquisa e da ciência; a facilitação do 
diálogo com as especificidades das diferentes culturas, segundo critérios de faixa 
etária, classe social e região; o respeito a diferenças, diversidade étnica e liberdades 
individuais e a utilização racional das tecnologias e das práticas culturais próprias ao 
mundo contemporâneo. Para isso, é necessária uma clara demarcação da progressão 
contínua e articulada do conhecimento em cada etapa, nível e modalidade da 
Educação Básica, relacionando sua herança cognitiva e conceitual com a 
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preocupação na formação integral reflexiva cidadã (Documento Preliminar da BNC, 
p. 237. Grifos nossos). 

Portanto, o significado do termo integral oscila. Ora o termo refere-se ao “todo”, 
ao “global” e ao “geral” da formação do estudante da educação básica, ora remete às 
múltiplas dimensões de formação humana, tais como cognitiva, social, cultural, 
reflexiva e crítica, por exemplo. Constatou-se também que em nenhum momento é feita 
a diferenciação entre a noção de educação integral, no sentido de formação integral do 
indivíduo, e educação em tempo integral, compreendida como a ampliação da jornada   
escolar. Além disso, no documento preliminar da BNC, não há referências a uma 
política de educação integral (Meta 6 – PNE) relativa à expansão do tempo, à ampliação 
do currículo e à adequação das condições de trabalho docente e das instalações físicas e 
de ambiência para a aprendizagem, contemplando a permanência do estudante e do 
professor na escola.  

Na análise do documento, percebe-se que a Educação Infantil e os Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental são as etapas de maior potencial – pela estrutura atual da 
educação brasileira – para construir o currículo de educação integral e integrada. Isso se 
deve ao fato de, em geral, ter professores unidocentes aumentando as possibilidades de 
relacionar conhecimentos no dia a dia do exercício da docência em sala de aula. Em 
especial, na Educação Infantil, há duas concepções que se articulam com a educação 
integral e integrada. A primeira é a dos campos de experiência, entendidos “como forma 
de organização curricular adequada a esse momento da educação das crianças de até 
seis anos, quando certos conhecimentos, trabalhados de modo interativo e lúdico, 
promovem apropriação por elas de conteúdos relevantes”, também incluindo 
“determinadas práticas sociais e culturais de uma comunidade e as múltiplas linguagens 
simbólicas que nelas estão presentes” (Documento Preliminar da BNC, p. 20/21). A 
segunda é a das experiências de aprendizagem, conceituadas como as “experiências 
concretas na vida cotidiana que levam à aprendizagem da cultura, pelo convívio no 
espaço coletivo, e à produção de narrativas, individuais e coletivas, por meio de 
diferentes linguagens” (Documento Preliminar da BNC, p. 20). São concepções que 
evitam a fragmentação dos conhecimentos e consideram as plurais infâncias do país.   

Já nos Anos Finais do Ensino Fundamental, não há políticas educacionais nem 
para os estudantes, nem para a formação docente. Somente o Programa Mais Educação 
incluem parte dos estudantes e professores em suas ações. Já no Ensino Médio, nos 
últimos três ou quatro anos, houve um investimento na formação docente por meio do 
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio e indução da reestruturação dos 
currículos do Ensino Médio mediante o PROEMI. Vale mencionar que o Ensino Médio 
no Brasil vem sendo historicamente objeto de disputa no campo educacional, em 
especial no que tange ao ensino propedêutico e ao profissionalizante, que, a rigor, 
guardam relação de interdependência. Em termos de aprendizagem, desde o sexto ano 
do Ensino Fundamental até o final do Ensino Médio, a estrutura escolar, culturalmente 
presente nas escolas, está organizada de modo a não priorizar espaços e tempos para 
fazer relações entre conhecimentos. Apenas com a implementação da Lei do Piso, que 
exige tempos de planejamento entre os professores, as ações de integração curricular 
recém estão iniciando. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 
(BRASIL, 2013) e pesquisas na área da educação, há quase meio século, diagnosticaram 
que ainda predomina nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio a 
fragmentação curricular, com ensino de conceitos pouco ou nada relacionados uns com 
os outros e timidamente voltados para compreender criticamente a vida em sociedade.  

Tal fragmentação continua presente na BNC e traz preocupação, conforme já 
exposto no início deste parecer. A experiência profissional pessoal em orientação de 
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estágios na Pedagogia e Licenciaturas, pesquisas realizadas nas escolas e ações de 
formação docente nas redes públicas mostra que preocupações com violência e 
“indisciplina” escolar, condições pouco dignas de trabalho docente e inadequação da 
estrutura física e administrativa dos espaços escolares, ainda presentes em grande parte 
das instituições educativas públicas, têm reduzido o tempo, as adequadas condições de 
aprendizagem dos estudantes e o exercício da docência. 
 A BNC é ambivalente no texto preliminar, pois ao mesmo tempo em que há 
fragmentação, os eixos têm sido o formato apresentado para relacionar os 
conhecimentos na área e no componente. Talvez as áreas e os eixos sejam produtivos 
para construir o currículo da educação integral e integrada por apresentarem 
potencial articulador de conhecimentos acadêmicos e saberes contextuais das 
comunidades e da vida do estudante que podem ser efetivados nos currículos praticados 
pelos professores nas escolas. A educação integral e integrada, ao desenvolver as várias 
dimensões, possibilita a construção dos letramentos12 e potencializa o uso social das 
aprendizagens nas situações cotidianas de vida. Entretanto, nem a BNC nem a educação 
integral e integrada garantem isso. Serão as contingências e acontecimentos históricos 
que impactam a vida do sujeito que farão com que o uso do que aprendeu possa ter 
potencial de realização de mudanças e qualifique sua atuação com consciência e 
responsabilidade no exercício dos direitos e deveres de cidadania. 
 

3-Considerações Finais 

Após a análise do texto preliminar da BNC e levando em conta a produção 
acadêmica sobre o tema da educação integral, os documentos dos Comitês Territoriais 
de Educação Integral e as orientações elaboradas desde o início do Programa Mais 
Educação, temos a recomendar que a BNC seja implementada por meio da educação 
integral e integrada nas redes de ensino públicas estaduais ou municipais, envolvendo 
cada escola para que contemple suas especificidades. A partir das discussões realizadas 
nas reuniões técnicas dos Comitês Territoriais de Educação Integral e outras instâncias 
envolvidas na implementação da estratégia indutora, a elaboração de proposta curricular 
precisa ocorrer nos territórios onde estão as redes e escolas, pois requer intencionalidade 
educativa planejada, sistematizada e articulada no coletivo, na busca constante de 
superação das dificuldades enfrentadas e na ampliação do tempo e das condições de 
aprendizagem de cada local. Nesse sentido, o currículo na perspectiva da educação 
integral e integrada precisa estar presente na BNC de forma consistente, com 
explicitação das bases conceituais e princípios epistemológicos de organização do 
trabalho pedagógico elaborados por professores e gestores das redes públicas e privadas 
de educação básica, e tornar-se um documento em permanente revisão. Para isso, é 
preciso garantir:  

1- Financiamento para cumprir a Meta 6 do PNE em conjunto com as outras 
metas afins para implementar a BNC por meio da educação integral e integrada. 
Esse financiamento concretiza-se por comissões de gestão tripartite (União, Estados 
e Municípios), que são espaços intergovernamentais, políticos e técnicos em que 
ocorrem o planejamento, a negociação e a implementação das políticas públicas. 
Desde que foram instituídas, no início dos anos 90, as comissões envolvidas com 
esse modo de gestão vêm se constituindo em importantes espaços políticos de 

                                                             
12

 Para compreender o conceito de letramento, ver UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
(UFMG). Faculdade de Educação (FaE). Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale). Glossário 
Ceale: termos de alfabetização, leitura e escrita para educadores. Belo Horizonte, 2014. 



18 
 

representação federativa nos processos de formulação e implementação das políticas 
públicas.  

2- Condições para o trabalho e formação docente. Em relação ao trabalho docente, 
as “Recomendações de Políticas Públicas sobre o trabalho docente na educação 
básica”, indicadas no relatório de pesquisa sobre “Trabalho docente na educação 
Básica” (GESTRADO, 2015, p. 187-192), são as mesmas necessárias para 
implementar a BNC por meio da educação integral e integrada. Quanto à formação 
docente, há exigência de formação inicial integrando as diferentes áreas de 
conhecimentos e os componentes curriculares nas atividades de ensino vividas nos 
cursos de licenciaturas e de Pedagogia. Para os professores exercitarem a docência 
em sala de aula de forma integral e integrada, é necessário terem se apropriado 
conceitualmente de práticas curriculares que relacionam os diferentes e plurais 
conhecimentos entre si nas instituições de ensino superior e nas de educação básica 
e terem-nas vivenciado. Além disso, é preciso que os docentes encontrem constante 
lugar nas universidades por meio da educação continuada (seja como extensão, seja 
como Pós-Graduação) para manter os currículos praticados em movimento e em 
permanente qualificação. É fundamental propor ações de formação de professores e 
gestores realizadas em parceria com as universidades para construir a 
implementação da BNC por meio da educação integral e integrada, articulando a 
base nacional comum e a parte diversificada em cada contexto. Para tanto, os 
formadores de professores e pesquisadores da educação também precisam de 
incentivos, com políticas e programas específicos de pesquisa para a formação 
integrada (com foco nos plurais contextos das escolas brasileiras), pois pouco têm 
sido priorizados em nossos meios acadêmicos de pós-graduação.  

3- Espaços físicos e tempos escolares adequados para a expansão da jornada 
escolar e ampliação do currículo. A escola precisa ter condições de funcionamento 
em termos de estrutura física, com espaços que possam acolher e tornar-se 
ambientes de aprendizagem. Ampliar a jornada escolar coloca em questão o tempo 
de permanência dos alunos sob a sua responsabilidade, dentro ou fora dela, e 
necessita tanto repensar o tempo para o ensino quanto ampliar o tempo para a 
aprendizagem. No Programa Mais Educação, há muitas escolas com apenas uma 
turma em jornada ampliada, independentemente do porte da instituição, já que não 
há espaço físico adequado para que os estudantes nele permaneçam durante as sete 
horas recomendadas pela política indutora atual da educação integral na escola. O 
mesmo ocorre para inserir outros espaços educadores nas cidades, pois, para 
explorá-los, é necessário planejamento articulado com o projeto pedagógico da 
escola e condições de deslocamento e permanência em tais espaços. Para tanto, 
sugere-se a continuidade da construção de critérios para a ampliação ou reforma das 
escolas de tempo integral, priorizando aquelas com maioria de alunos no Programa 
Bolsa Família. Por exemplo, é possível substituir os projetos existentes criando 
modelos que aceitem tecnologias inovadoras, nos moldes da estratégia de pré-
moldados que está sendo adotada para os programas PROINFÂNCIA e 
PRONACAMPO, que incluem projetos padronizados modulares para a construção 
de novas unidades escolares e/ou de instalações que funcionem como centro 
agregador de diversas escolas. A falta de estrutura física nas escolas faz com que a 
jornada ampliada não possa ser oferecida para todos os estudantes. Junto a isso, é 
fundamental colocar em ação o planejamento intersetorial entre escola  e outras 
instâncias públicas afins existentes nas cidades e comunidades. Essa ação não só 
possibilitará que os estudantes consigam permanecer na escola nos tempos e espaços 
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de aprendizagem, mas também garantirá as funções específicas da escola. Isso por 
entender-se que é dever dessa instituição propor ações pedagógicas para o estudante 
apropriar-se das rápidas e variadas informações do mundo globalizado e ao mesmo 
tempo capacitá-lo para fazer uso desse conhecimento de forma propositiva, crítica e 
criativa, produzindo novas formas de viver em uma sociedade plural.  

4- Utilização das pesquisas acadêmicas realizadas, em especial, nas instituições de 
Ensino Superior na elaboração das políticas públicas de educação. Particularmente, 
sugere-se a realização de pesquisas nacionais, envolvendo diferentes grupos 
institucionalizados e existentes nas regiões do país, que se debrucem sobre questões, 
tais como: que aprendizagens têm construído os estudantes participantes do 
Programa Mais Educação ou outro Programa que intenciona desenvolver a educação 
integral e integrada nas escolas? De que dimensões do desenvolvimento humano os 
estudantes que vivem currículos de educação integral e integrada têm se apropriado 
e que não são oportunizadas para aqueles que cursam apenas o turno regular de aula 
(quatro horas) nas escolas? Como as formações docentes para inventar currículos de 
educação integral e integrada têm impactado a formação dos estudantes? Como as 
avaliações em larga escala podem diagnosticar qualitativamente as aprendizagens 
dos estudantes em currículos de educação integral e integrada? 

Em síntese, a análise realizada constata que o documento preliminar da BNC não 
trata explicitamente da política de educação integral induzida pelo MEC no Programa 
Mais Educação, nem propõe outra. Também não explicita em seu texto a concepção que 
assume de educação integral e sua relação com áreas e componentes curriculares. 
Entende-se que o documento da BNC, por si só, não será o responsável pela 
implementação da política de educação integral no país, mas terá papel central no que 
tange à gestão de currículo e ao currículo praticado nas escolas. Como contribuição ao 
debate, este parecer analisou o documento preliminar e expôs as relações que podem ser 
construídas entre BNC e a política de educação integral em curso no MEC, e entre a 
BNC e a construção de um currículo na perspectiva de educação integral e integrada na 
escola. Reafirmamos o entendimento de que a política de educação integral (Meta 6 – 
PNE) tem compromisso com a viabilização das condições para que o currículo de 
educação integral e integrada seja planejado de forma coletiva e esteja em permanente 
movimento de revisão e construção com autoria daqueles que exercem a docência nas 
escolas.  
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