
PARECER SOBRE O DOCUMENTO PRELIMINAR DA BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR: DOCUMENTOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

 

Inicialmente gostaria de ressaltar a importância e pertinência do debate público sobre o 

documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular que foi fomentado pelo 

Ministério da Educação. Esse movimento crítico não tem precedentes na história da 

elaboração do currículo escolar nacional brasileiro realizada, nas oportunidades anteriores, 

por grupos restritos de intelectuais e especialistas. Acredito que esse movimento e o interesse 

público pelo currículo nacional da Educação Básica são muito salutares para a educação 

nacional e inserem sujeitos e pontos de vista distintos que enriquecem o processo de 

construção do documento. 

A despeito do caráter político que este debate assumiu em todo país, neste parecer buscarei 

apresentar um olhar técnico sobre o documento preliminar da Base Nacional Comum 

Curricular. Este parecer busca atender os aspectos sugeridos pelo MEC/SEB apesar de ter 

sido adotada uma estrutura diferente para a apresentação das análises.  

 

I- Sobre a estrutura do documento 

Quanto à estrutura geral e apresentação do documento, considerei adequada a proposição de 

documentos introdutórios às Áreas nas etapas de escolarização e a definição de Campos de 

Experiência para a Educação Infantil e Eixos Estruturantes para o Componente Curricular de 

Ciências do Ensino Fundamental e, também, para o Componente Curricular Química do 

Ensino Médio. As Unidades de Conhecimento tratadas a partir dos Eixos Estruturantes e a 

inclusão de exemplos permitem definir um ponto de equilíbrio entre orientações gerais e 

listas prescritivas de conteúdos contribuindo para que as escolas construam percursos de 

implantação das Diretrizes como base de seu projeto curricular
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Como o documento foi elaborado por diversos colaboradores, que aparentemente não 

trabalharam simultaneamente no texto, há passagens que devem ser revistas ou 

reorganizadas. Por exemplo, o texto do Componente Curricular Ciências (páginas 155 a 157) 

altera a apresentação/discussão os Eixos Estruturantes da Área de Ciências da Natureza 

(páginas 151-152). Um realinhamento da argumentação contribuirá para a fluência o texto. 

A forma como o texto da Área de Ciências da Natureza foi apresentado, assim como os textos 

das etapas do Ensino Fundamental e Médio, pareceu adequada. Entretanto, a forma de 

apresentação e justificação das unidades de conhecimento do Ensino Fundamental não 

pareceu suficiente. Há uma progressão no tratamento dos conhecimentos, mas essa não é 

explicitada ou justificada em termos de uma opção por um currículo em espiral, por exemplo. 

Uma sugestão para facilitar a compreensão dessa progressão poderia ser a utilização de um 

organograma que indicasse a recursividade/aprofundamento nas unidades de conhecimento 

ao longo dos nove anos de escolarização no Ensino Fundamental. 

A título de exercício, a Figura 1 organiza as unidades de conhecimento e revela a ênfase 

sobre algumas unidades. Os motivos dessa decisão curricular poderiam ser explicitados no 

documento, contribuindo para a sua clareza.  

 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

UC1 UC1 UC2 UC2 UC1 UC2 UC1 UC1 UC4 

UC3 UC3 UC5 UC3 UC5 UC4 UC6 UC6 UC5 

UC6 UC4 UC6 UC4 UC6 UC5 UC3 UC3 UC2 

Figura 1: Unidades de Conhecimento ao longo dos nove anos de escolarização no 

Ensino Fundamental. 

Por outro lado, a codificação utilizada no documento (por exemplo, EIEONOA001) parece 

fazer sentido apenas para o preenchimento dos campos em um sistema eletrônico ou para a 

consulta de informação específica no documento eletrônico, muito eficiente no momento da 

consulta pública que está sendo realizada. Tenho muitas dúvidas sobre a efetividade e a 

vantagem de uma codificação no uso cotidiano do documento curricular ou na 

compreensão/utilização sistemática do documento. 



II- Sobre os princípios orientadores do Documento Preliminar da Base Nacional 

Comum Curricular 

A elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está fundamentada no Plano 

Nacional da Educação e estabelece vinculo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Básica. Os argumentos utilizados nesses vínculos são, entretanto, muito 

tímidos e forçam o leitor a buscar os documentos originais, inclusive para compreender as 

relações de “atendimento” e “conformidade” que são indicadas no texto. Para superar essa 

lacuna sugiro que as Metas e Estratégias o PNE relacionadas à BNCC sejam mais claramente 

indicadas. Além disso, o documento que Institui o Sistema Nacional de Educação poderia ser 

esclarecedor sobre a relação entre o BNCC e as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 

a Educação Básica. 

Os direitos à educação ou Direitos de Aprendizagem, nomeados nas páginas 07 e 08, não 

foram desenvolvidos ou retomados ao longo do texto, principalmente na explicitação dos 

objetivos da aprendizagem aos quais estariam efetivamente vinculados, indicando uma 

desarticulação interna do documento. Acredito que uma retomada desses objetivos poderia 

ser realizada nos textos introdutórios das áreas. 

Parece ser necessária maior clareza sobre o que se constitui em Base Comum e em Base 

Diversificada. O documento é muito ecônomico na descrição e especificação dessa 

organização curricular e das consequências efetivas para a educação escolar e para a ação do 

professor. Considero que a discussão realizada neste documento deveria aprofundar os 

argumentos que são apresentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica.  

Os temas integradores, indicados na página 16, não são retomados ou sinalizados no 

desenvolvimento do currículo. Uma integração explicita dos temas poderia ser realizada. 

Além disso, considerando a realidade social brasileira e os problemas enfrentados, parece que 

o tema Saúde Pública deveria constituir-se em um tema integrador. 

Outro elemento ausente da BNCC é uma discussão que trate do processo de avaliação do 

trabalho pedagógico e do desenvolvimento dos estudantes. No documento a temática da 

avaliação é timidamente tratada na página 16, quanto à progressão dos objetivos ao longo do 

processo e escolarização, e na página 27, quanto a formas de acompanhamento e avaliação do 

trabalho com as crianças.  



III- Sobre o conteúdo dos textos da Área de Ciências da Natureza  

3.1 - Educação Infantil 

Quanto aos campos de experiências na Educação Infantil relacionados às Ciências da 

Natureza, esses pareceram apropriados e vão além dos tradicionais conteúdos de Ciências 

Biológicas. O Campo de Experiências: espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações permite o tratamento de conhecimentos Biológicos, Físicos, Químicos e 

Geológicos.  

Os objetivos de aprendizagem pareceram apropriados, mas não foram apresentados 

exemplos, como os que são encontrados na Área de Ciências da Natureza, que delimitem de 

forma mais precisa o que pode constituir-se em objeto de ensino. De maneira semelhante, 

abordagens metodológicas poderiam ser sugeridas enriquecendo o documento.  

Além disso, não pareceu claro o que são as “linguagens da Biologia, da Química e de outras 

ciências” (página 22), uma explicitação poderia ser útil para o professor da Educação Infantil. 

No que se refere à avaliação da aprendizagem e do desenvolvimento dos estudantes o texto é 

muito incipiente e uma única frase trata da questão: “prover subsídios para pensar formas de 

avaliação do trabalho com as crianças no que se refere ao que foi aqui exposto” (página 27). 

 

3.2 - Área de Ciências da Natureza 

No documento introdutório da Área de Ciências da Natureza alguns conceitos aparecem 

como elementos centrais tais como contextualização e interdisciplinaridade e estão 

razoavelmente definidos, outros como a alfabetização e o letramento científicos deveriam ser 

claramente definidos. Estes conceitos aparecem em diversas passagens do texto de forma 

genérica. De maneira semelhante, o conceito de cidadania aparece de forma pouco 

refletida/fundamentada no texto. 

Os eixos estruturantes do currículo nas Ciências da Natureza (Conhecimento Conceitual das 

Ciências da Natureza; Contextualização histórica, social e cultural das Ciências da Natureza; 

Processos e práticas de investigação em Ciências da Natureza e Linguagens das Ciências da 

Natureza) pareceram bastante apropriados e consonantes com os conhecimentos 



contemporâneos da área de Educação em Ciências. No entanto, eles não foram relacionados 

aos direitos de aprendizagem que deveriam orientar as escolhas curriculares do documento. 

Essa ruptura com a abordagem os direitos de aprendizagem pode ser indício, ou exemplar, de 

uma inadequada transição da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. 

Os objetivos gerais da Área de Ciências da Natureza são adequados e coerentes com os 

objetivos explicitados nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

 

3.2.1- Área de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental 

Para essa etapa da escolarização são propostas unidade e conhecimento (UC) que pareceram 

adequadas e pertinentes, apesar de não terem sido discutidos ou explicitados hierarquias ou 

opções de aprofundamento para os conceitos envolvidos. Por outro lado, a forma como as UC 

são incluídas nos anos de escolarização deveriam ser explicitados de maneira que a ideia de 

currículo em espiral, que parece implícita à organização curricular, fosse explicitada.  

As seis unidades de conhecimento sugeridas para os nove anos do Ensino Fundamental 

parecem apropriadas apesar de os exemplos propostos para os objetivos de aprendizagem 

serem poucos e, em alguns casos, apresentarem problemas de redação e adequação. Não foi 

feita referência a formas de avaliação e acompanhamento da aprendizagem para essa etapa da 

escolarização. 

Os objetivos gerais da Área de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental são adequados e 

coerentes com os explicitados nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica. 

 

3.2.2- Área de Ciências da Natureza no Ensino Médio  

Quanto ao texto de apresentação da Área de Ciências da Natureza no Ensino Médio, o mesmo 

traz uma contextualização histórica muito parcial sobre as áreas de conhecimentos / Ciências. 

A visão da relação entre Ciência e Tecnologia é discutida de forma muito incipiente e parece 

haver uma visão simplificada do que é a linguagem das ciências. 



Em vários sentidos o texto inicial da área não está consonante com os objetivos gerais 

explicitados (p. 186) e esses estão mais articulados às Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica. 

Também nessa parte do documento não é feita referência a procedimentos de avaliação do 

trabalho pedagógico e da aprendizagem do estudante. 

Por outro lado, a ruptura entre os níveis de escolarização fica ainda mais fragrante na 

passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio. Essa ruptura fica evidente pela 

ausência de orientação ou foco interdisciplinar entre os componentes curriculares do Ensino 

Médio. 

 

3.2.3 - Área de Ciências da Natureza no Ensino Médio: Componente Curricular Química 

No texto do componente curricular Química, apresentado a partir da página 220, podem ser 

identificados alguns problemas. 

Há marcadamente uma concepção utilitarista da Química. A apresentação do componente 

curricular foca sobre o cotidiano colocando em segundo plano outras abordagens do ensino e 

Química e a Química como Ciência. Não são incluídas no documento outras abordagens 

metodológicas como resolução de problemas, estudos de caso, experimentação ou 

investigação que possam ser usadas no ensino de química. Química é apresentada quase 

exclusivamente como vinculada a “sistema produtivo”, “produção industrial”, quanto a 

“importância econômica”, etc. 

Uma abordagem fundamentalmente utilitarista remonta à pesquisa em Educação Química 

característica da década e 1980 e que foi, senão superada, acrescida de outras abordagens e 

outras preocupações nos últimos 30 anos. A perspectiva e contextualização apenas em 

eventos cotidianos desconsidera a existência de contextos discursivos (a mídia, contextos 

culturais e sociais nacionais e internacionais) que evocam fenômenos que não 

necessariamente estão presentes no cotidiano dos alunos. 

Além disso, há uma visão idealizada sobre o papel da Química na sociedade colocando-a ora 

como fornecedora de soluções para os problemas da sociedade contemporânea (ver UC6Q) e 



sem considerar esses problemas como decorrência de opções tecnológicas adotadas e, em 

outras passagens, no entanto, a Química torna-se a vilã da sociedade contemporânea. 

A indicação/citação dos eixos estruturantes deveria estar mais articulada com a apresentação 

que foi realizada na área das Ciências a Natureza (p.151-152). O texto que reapresenta os 

eixos para o componente curricular não está suficientemente articulado com o texto da Área. 

Possivelmente a abordagem dos conceitos relativos à Química Orgânica é o maior desafio na 

elaboração de um currículo de Química que não privilegie memorizações, nomenclaturas e 

classificações. Esse desafio talvez explique o fato de a Química Orgânica estar praticamente 

ausente dos exemplos fornecidos, mesmo que possa ser contemplada nas Unidades de 

Conhecimento sugeridas.  

De uma maneira geral os exemplos, para cada unidade de aprendizagem em seus diferentes 

eixos, são incipientes por sua quantidade e natureza. A temática plásticos é exageradamente 

citada, sendo desconsiderados outros materiais e produtos que poderiam ser utilizados nas 

exemplificações.  

Há um foco em fenômenos macroscópicos e pouca valorização de representações e de 

comportamentos submicroscópicos de sistemas. 

Como reiteradamente assinalado neste parecer, aspectos da avaliação da aprendizagem estão 

ausentes do documento preliminar da BNCC. 

 

IV - Sobre os objetivos de aprendizagem propostos para as diferentes etapas da 

Educação Básica 

4.1 – Unidades de Conhecimento e Objetivos de aprendizagem do Componente Curricular 

e Ciências da Natureza no Ensino Fundamental.  

De uma maneira geral as unidades de conhecimento pareceram adequadas aos objetivos do 

ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental. Somente a UC6- Sentidos: 

percepção e interações, prevista para o 3º Ano do Ensino Fundamental (CNCN3FOA013 a 

CNCN3FOA017), pareceu muito incipiente para a faixa etária dos estudantes desse nível de 



ensino. Acredito que os estudantes são capazes de investigações e de tratamentos conceituais 

mais complexos do que o proposto nos referidos objetivos de aprendizagem. 

Os maiores problemas foram identificados nos objetivos de aprendizagem e nos exemplares 

utilizados. 

Não há uma variedade de formas de representação dos conhecimentos 

produzidos/construídos. Os exemplares fazem uso recorrente de desenhos deixando de fora 

outras formas de representação/sistematização dos conhecimentos como músicas, teatro, 

colagens, produção de vídeos, fotos, etc. 

Para cada objetivo de aprendizagem foi indicado apenas um exemplar o que não parece 

suficiente para fomentar/incentivar o trabalho criativo e inovador do professor da Educação 

Básica.  

Há também problemas na redação dos objetivos de aprendizagem e exemplos: 

CNCN1FOA002 Descrever as características de materiais de uso cotidiano e agrupá-

los de acordo com tais suas características e propriedade. 

CNCN1FOA013 – Exemplo: Observação do semáforo como um equipamento que 

utiliza cores para organizar o transito, que ajuda a evitar acidentes que controla o 

fluxo e pessoas e automóveis.  

CNCN2FOA003 Observar que as condições do meio alteram as características dos 

materiais. O enunciado o objetivo é muito vago. 

CNCN2FOA006 Reconhecer mudanças na alimentação em função dos materiais 

disponíveis e processos empregados no beneficiamento, preparo ou conservação.  

CNCN3FOA008 – Comparar as diferenças macroscópicas entre os animais.  

CNCN4FOA001 – Conhecer as formas de obtenção e armazenamento de alimentos e 

seus conservação de seus nutrientes. 

CNCN4FOA002 - Reconhecer aspectos de diferentes cadeias alimentares e a 

importância dessas cadeiras para o equilíbrio ecológico de biossistemas. 



CNCN4FOA009 - Compreender que o tempo pode ser medido por eventos naturais 

cíclicos. 

Alguns objetivos de aprendizagem não estão adequados à unidade de conhecimento e 

tampouco estão em consonância com as políticas publicas e práticas inclusivas e não 

discriminatórias: CNCN1FOA015 e CNCN1FOA016. 

Alguns objetivos e exemplos, como estão redigidos, podem levar a abordagens 

classificatórias e memorísticas nas salas de aula: 

CNCN3FOA002 - Exemplo: Diferenciação entre rochas, minerais e solos. O que se 

espera com uma diferenciação é uma classificação? 

CNCN3FOA003 - Exemplo: Explicação e forma simplificada do ciclo da água por 

meio de esquemas e desenhos. Essa fase da escolarização não deveria envolver a 

observação do fenômeno e a busca por regularidades? 

CNCN6FOA020 – Identificar as estruturas anatômicas dos seres vivos.  

Alguns objetivos e exemplos, como estão redigidos, explicitam ou reforçam uma visão 

antropocêntrica em relação ao ambiente:  

CNCN3FOA005 – Reconhecer a importância histórica e atual da água e do solo para 

as atividades humanas.  

Não há coerência entre o objetivo da aprendizagem e o exemplo utilizado: CNCN3FOA007 

A redação do objetivo ou do exemplo induz a concepções inadequadas: 

CNCN4FOA012 - Exemplo: Observação o movimento da Lua, bem como mudanças 

na sua fase ... O movimento da Lua na fase cheia...  

Há aspectos éticos do uso e manipulação de animais que deveriam ser considerados e que não 

foram mencionados no documento. Neste sentido o CNCN5FOA006 parece muito impróprio. 

 

4.2 – Unidades de conhecimento e objetivos de aprendizagem do Componente Curricular 

Química no Ensino Médio.  



As unidades de conhecimento pareceram adequadas aos objetivos do ensino de Química. São 

propostas seis unidades de conhecimento o que pareceu adequado para abranger o conteúdo 

básico que deveria ser trabalhado nos três anos de escolarização o Ensino Médio. É preciso 

considerar, entretanto, que o número e aulas de Química no Ensino Médio varia muito nas 

escolas brasileiras e aquelas escolas que contam com 04 ou 06 horas aula semanais de 

Química nos três anos de escolarização vão trabalhar somente a Base Comum do Currículo, 

pois não haverá tempo para o trabalho com a parte diversificada.  

Sugiro uma alteração na UC1Q – Materiais, propriedades e usos: estudando os materiais do 

dia a dia. A supressão da expressão (dia a dia) tem por objetivo deixar o professor livre para 

explorar outros materiais vinculados a contextos culturais outros que não somente aqueles 

mais próximos. 

Como há um foco exagerado na Química do dia a dia, ou seja, em fenômenos macroscópicos, 

a linguagem Química e formas de representação não foram consideradas de forma suficiente. 

Por exemplo, a UC2Q (Transformações dos materiais na natureza e no sistema produtivo: 

como reconhecer reações químicas, representá-las e interpretá-las) tem foco sobre 

representações químicas, mas o objetivo de aprendizagem vinculado ao eixo da Linguagem 

(CNQU1MOA015) é muito vago quanto aos tipos e representações que podem ser utilizadas 

e sobre o objetivo de trabalho com essas representações. “Entender” uma representação 

parece estar um nível de letramento químico ainda muito incipiente. Outro exemplo é o 

objetivo de aprendizagem CNQU2MOA006 que não parece adequado e suficiente para a 

unidade e conhecimento UC2Q. 

O objetivo de aprendizagem CNQU2MOA016 (Compreender a importância histórico–

tecnológica da “dominação” do fogo pelo ser humano), não parece adequado. Trata-se de 

objetivo muito inicial e frágil se comparado aos exemplos informados que se referem a 

processos e desenvolvimento histórico do conceito de oxidação. 

 

V- Análise global 

O texto do Documento Preliminar da Base Nacional Comum Curricular possui lacunas 

importantes relacionadas à: 



- desarticulação entre os Direitos à Educação elencados nos Princípios Orientadores da Base 

Nacional Comum Curricular e os textos introdutórios da Área de Ciências da Natureza no 

Ensino Fundamental e Ensino Médio e do Componente Curricular Química. Essa 

desarticulação aprofunda as lacunas nas transições entre os níveis da escolarização: da 

educação infantil para o ensino fundamental e desse para o ensino médio. 

- não discussão sobre aspectos da avaliação da aprendizagem e do trabalho pedagógico no 

documento. 

- não articulação entre a Base Nacional Comum e a parte diversificada do Currículo, de forma 

a enriquecê-la e complementá-la. O silenciamento do documento em relação a essas conexões 

fomentou muito do debate político em torno do documento preliminar.  

- necessidade de ampliação do número e diversidade de exemplos para cada objetivo e 

aprendizagem. 

 

Estas considerações, críticas e sugestões foram elaboradas a partir de uma leitura crítica do 

documento preliminar da BNCC, focando principalmente o documento da Área das Ciências 

da Natureza. A leitura utiliza também os subsídios fornecidos por documentos relacionados 

(Plano Nacional de Educação, Sistema Nacional de Educação e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica).  

Espero que este parecer seja útil no prosseguimento o debate e na elaboração do documento 

da BNCC a ser encaminhado ao Conselho Nacional de Educação. 

 

Porto Alegre, 15 de janeiro de 2016. 

  

Professora Dra. Flávia Maria Teixeira dos Santos 

Parecerista 

 


