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Na elaboração de seu parecer sobre o documento preliminar da BNC  sugerimos  
considerar os seguintes aspectos  

I- SOBRE A ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

A estrutura do documento (texto da área, texto da área nas etapas do ensino 
fundamental anos iniciais, anos finais e ensino médio, texto do componte objetivos 
de aprendizagem por ano de escolarização) favorece a compreensão da proposta? 

 Os direitos à educação, conforme explicitados nas páginas 7 e 8 dificilmente são 

identificados ao longo do texto da área de Ciências da Natureza nos Ensinos 

Fundamental e Médio (Objetivos Gerais da área, Componentes Curriculares, 

Unidades de Conhecimento). Por outor lado, nas páginas 19 e 20 são explicitados os 

direitos de aprendizagem na Educação Infantil. Sugiro que, assim como há um texto 

intitulado "A Educação Infantil na Base Nacional Comum Curricular" que trata dos 

princípios, dos direitos de aprendizagem, dos campos de experiências e dos objetivos 

de aprendizagem, etc. o mesmo seja feito para o Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, ou que a palavra "direito" apareça, para cada ano escolar, na apresentação das 

UCs, como por exemplo: na página 160, onde se lê 1o ANO/EF UC1_MATERIAIS, 

SUBSTÂNCIAS E PROCESSOS, poderia ter a seguinte redação: 1o ANO/EF 

UC1_DIREITO SOBRE A APRENDIZAGEM DO CONHECIMENTO 

CONCEITUAL, DA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA, SOCIAL E 

CULTURAL, AOS PROCESSOS E PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO E AS 

LINGUAGENS SOBRE MATERIAIS, SUBSTÂNCIAS E PROCESSOS. Para os 

demais anos o texto deveria ser repetido; 

 

 

II - SOBRE O CONTEÚDO DOS TEXTOS (DE ÁREA E COMPONENTE) 
APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E DO 
COMPONENTE PARA O QUAL ESTÁ ELABORANDO PARECER 



2.1- Tratamento do componente  no texto que apresenta a área de Ciências da 
Natureza. 

 O tratamento dos componentes (Ciências no Ensino Fundamental e Biologia, 

Fisica e Química no Ensino Médio) é adequado e acessível aos professores dos 

diferentes níveis de ensino. A linguagem está clara o suficiente inclusive para 

permitir a compreensão dos objetivos gerais da área. 

 

. A estratégia de construir um texto de apresentação da área de Ciências da 
Natureza, definindo objetivos gerais desta área para a educação básica, é 
adequada e pertinente? 

Sim. É importante que a área seja apresentada como campo de estudo que tem 

características e particularidades que a distinguem das demais áreas. Da mesma 

forma, a definição dos objetivos gerais da área é pertinente e apresenta relação com o 

texto de apresentação. Ainda que correndo o risco de haver prejuízo no tocante à 

profundidade, deveria ser produzido um texto explicitando o significado de Ciências 

da Natureza, com considerações inclusive sobre o significado de Natureza, pois 

diversas confusões têm sido relatadas a respeito destes termos (Ciência e Natureza).  

Ainda com relação à apresentação da Área de Ciências da Natureza deveriam ser 

feitas considerações sobre como se constroem argumentos científicos em 

contraposição as opiniões que têm por base o senso comum. O significado de 

hipótese, evidências, modelo, etc poderiam ser explicitados e valorizados em 

discussões de sala de aula. Também deveria ser dada ênfase na importância da 

realização de debates em sala de aula e da produção de textos, como forma de 

proporcionar a construção de argumentos

 

 baseados no que se aprende por meio dos 

eixos estruturantes. Devemos lembrar que o conhecimento pautado no senso comum, 

como forma de explicar a natureza, é em muito desenvolvido na faixa etária que 

corresponde a toda a educação básica. A análise crítica de argumentos extraídos de 

notícias veiculadas na internet ou em outras mídeas constitui um importante 

exercício do pensar cientificamente. Atividades assim poderiam ser valorizadas no 

desenvolvimento dos eixos estruturantes, inclusive por meio de exemplos atuais.  

 



. O componente para o qual está elaborando parecer é contemplado de forma 
adequada e pertinente no texto que apresenta a área de Ciências da Natureza? 

1. Com relação ao componente curricular Química especificamente, no 

desenvolvimento dos eixos estruturantes a grande quantidade de exemplos de 

problemas ambientais pode reforçar crenças de que essa ciência é permanentemente 

responsável pelas catástrofes ambientais, fenômenos de poluição e pela 

artificialidade de produtos.  

2. Embora a Ciência dos materiais mantenha uma relação muito estreita com a 

Química, não são explorados exemplos de materiais vítreos e cerâmicos e nem 

mesmo os produzidos por meio da metalurgia. Em contraposição, a palavra plástico 

aparece catorze vezes em exemplos fornecidos para o desenvolvimentos dos eixos 

temáticos e em muitas das vezes relacionada a questões ambientais; 

3. Os conteúdos relacionados à Química Orgânica carecem de maior atenção, pois da 

forma como aparecem no documento podem reforçar o problema histórico do ensino 

de conhecimentos conceituais relacionados a esta sub-área da Química. 

 

.  A definição dos objetivos da área de Ciências da Natureza para a educação 
básica contempla, de forma  adequada e pertinente, o componente para o qual está 
elaborando parecer? 

 Sim. Porém, com relação ao componente Ciências para o Ensino Fundamental o 

texto esclarece que "A organização criteriosa dos objetivos de aprendizagem, nessa 

etapa de ensino, é fundamental para se desenvolver um aprendizado significativo e 

progressivo na educação em ciências. Propõe-se aqui uma organização, a partir de 

unidades de conhecimento (UC), que trazem os conteúdos e vivências essenciais 

para os estudos das Ciências no Ensino Fundamental. Essas unidades de 

conhecimentos estão descritas a seguir". Neste caso, parece não estar muito claro 

que os objetivos de aprendizagem estão organizados a partir das Unidades de 

Conhecimento. Por outro lado, com relação aos objetivos de aprendizagem no Ensino 

Médio o texto é claro ao explicitar que "Para cada unidade de conhecimento, foram 

propostos objetivos de aprendizagem que se organizam em torno dos quatro eixos 

[estruturantes] que estruturam a área de Ciências da Natureza na Base Nacional 



Comum Curricular", assim como em deixar claro que os objetivos de aprendizagem 

estão listados em cada um dos quatro eixos estruturantes. 

 

2.2- Apresentação do componente para o qual está elaborando parecer. 

. A estratégia de construir um texto de apresentação do componente para o qual 
está elaborando parecer, definindo objetivos gerais deste componete para a 
educação básica, é adequada e pertinente? 

 Sim. A apresentação do componente Ciências para o Ensino Fundamental, assim 

como o de Química para o Ensino Médio e também a definição dos objetivos de 

aprendizagem para ambos os componentes é adequada e pertinente. 

 

. O texto que apresenta o componente para o qual está elaborando parecer é claro  
quanto aos princípios que orientaram a organização dos objetivos de 
aprendizagem apresentados no documento preliminar? 

 Sim. O texto é claro quanto aos princípios que orientam a organização dos 

objetivos de aprendizagem. 

 

. O texto que apresenta o componente para o qual está elaborando parecer 
contempla, de forma satisfatória, as transições ocorridas ao longo da educação 
básica: da educação infantil para o ensino fundamental, dos anos iniciais para os 
anos finais, dos anos finais ao ensino médio? 

 Sim, embora de forma pouco explicita. 

 

. Os objetivos gerais previstos para o componente para o qual está elaborando 
parecer ao longo da educação básica são pertinentes? 

 Sim. Tanto para o componente Ciências no Ensino Fundamental quanto para o 

componente Química no Ensino Médio os objetivos gerais são bastante pertinentes. 

 

- Os objetivos gerais previstos para o componente para o qual está elaborando 
parecer se articulam aos objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa da 
educação básica? 

 Sim. É percebida a articulação entre os objetivos gerais e os objetivos de 

aprendizagem ao longo do texto. 



III - SOBRE OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  PROPOSTOS PARA AS 
DIFERENTES ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Aspectos importantes a serem abordados: 

3.1-  Organização/descrição dos objetivos de aprendizagem no componente para o 
qual está elaborando parecer. 

 A organização, assim como a descrição dos objetivos de aprendizagem é 

bastante clara para os componentes Ciências no Ensino Fundamental e Química no 

Ensino Médio. É possível explicitar ainda mais a organização dos objetivos de 

aprendizagem, assim como a organização de todo o texto por meio de uma 

representação esquemática (talvez fluxograma), mostrando as relações existentes 

entre ojetivos de aprendizagem, eixos estruturantes e unidades de conhecimento.  

 

3.2- Adequação dos objetivos à etapa de escolarização para a qual são propostos. 

 Os objetivos de aprendizagem são adequados à etapa de escolarização (Ciências 

no Ensino Fundamental e Química no Ensino Médio). 

 

3.3 -Progressão dos objetivos ao longo das etapas e entre etapas de escolarização .  

 A progressão ao longo das etapas, assim como entre etapas de escolarização 

(Ciências no Ensino Fundamental e Química no Ensino Médio) é clara e coerente 

com a proposta de uma Base Nacional Comum Curricular. 

 

3.4 - Redação dos objetivos  (clareza e também adequação ao gênero). 

 Cabe aqui uma sugestão: um texto mais coerente com o que se pretende para a 

área de Ciências da Natureza deveria ter a redação do segundo objetivo geral da Área 

de Ciências da Natureza (página 154) e que tem a seguinte redação "Desenvolver o 

interesse, o gosto e a curiosidade pelo conhecimento científico" alterado para a 

seguinte redação "Desenvolver o interesse, o gosto e a curiosidade pelos modos de 

produção do conhecimento científico". 

 

 

 



IV – OUTROS ASPECTOS QUE CONSIDERAR RELEVANTES 

1. Em diversas partes do texto o conhecimento científico se confunde com o 

conhecimento tecnológico quanto aos objetivos ou finalidades de cada um deles. Por 

outro lado, apenas em alguns poucos trechos do documento se identifica uma 

distinção entre ambos. Tenho receio de que a visão de ciência utilitária seja reforçada 

no documento. Aqui cabe considerar que embora seja um fato histórico que na 

Biologia, Física e Química o conhecimento tecnológico tenha precedido o 

conhecimento científico (entre outros exemplos: os processos de fermentação na 

Biologia, a máquinas térmicas na Física e a metalurgia na Química) e também que há 

uma relação de mútua dependência na produção de ambas as formas de 

conhecimento, seus objetivos são bastantes distintos, o que é motivo forte o 

suficiente para direcionar o pensamento para causas diferentes. A diferenciação entre 

ciência e tecnologia pode ser muito bem trabalhada inclusive no eixo estruturante 

relacionado aos Processos e Práticas de Investigação; 

2. Em poucos momentos é valorizada a diversidade de escolas que temos no país. 

Mesmo quando consideramos apenas a rede pública de ensino de um único 

município temos realidades muito diferentes entre escolas. Neste sentido, minha 

sugestão é de que para o Ensino Fundamental o entorno imediato seja mais 

valorizado principalmente no eixo estruturante "Processos e Práticas de Investigação 

em Ciências da Natureza", quando se cria a oportunidade para os estudantes 

desenvolverem atividades relacionadas à realidade local. Quanto ao Ensino Médio, 

os entornos imediato e distante deveriam ser trabalhados também no mesmo eixo 

estruturante. Neste sentido, alguns exemplos em que são feitas sugestões de 

utilização de "água do mar" para a realização de experimentos ou de realização de 

entrevistas com empresários carecem de revisão; 

3. Sobre a apresentação de sugestões de temas integradores, cabe ressaltar que em 

nenhum momento se discute explicitamente a importância de que a escola defina, 

segundo seus interesses e necessidades, seus próprios temas integradores, 

principalmente quando se considera o entrono imediato; 

4. É dada ênfase na utilização de internet como fonte de pesquisa, mas os espaços não 

formais são pouco valorizados no texto; 



5. Ao longo dos textos específicos da Biologia, Física e Química não se percebe 

claramente a integração dos diferentes conhecimentos no desenvolvimento dos 

componentes curriculares, embora na página 150, ao tratar de uma base de 

conhecimentos contextualizada, seja feita a afirmação de que "Isso exige, no ensino, 

uma integração entre conhecimentos abordados nos vários componentes 

curriculares, superando o tratamento fragmentado". É possível evitar o tratamento 

fragmentado do conhecimento nos diversos exemplos dados na descrição dos eixos, 

mesmo considerando que em muitos casos irá prevalecer a especificidade dos 

componentes curriculares; 

6. O texto carece de uma revisão gramatical e por vezes conceitual, pois em vários 

momentos são encontradas incorreções que devem ser evitadas na versão final. 

Apenas como exemplo, na página 153 são mencionados acidentes elétricos, quando 

o correto seria acidentes envolvendo dispositivos elétricos; nas páginas 172 e 189 

são encontrados problemas de concordância em biomas terrestre e em 

UC4B_Organismo: sistema natural complexo e autorreguláveis e na página 226 é 

apresentado como contraexemplo de evidência que não corresponde à reação 

química o caso da liberação de gás de um refrigerante, quando na verdade a referida 

liberação ocorre por deslocamento de equilíbrio químico e, portanto, não se trata de 

um contraexemplo. Já na página 162 é apresentado como exemplo da prática 

investigativa "Fazer levantamento de algumas características físicas e de 

capacidades dos colegas de classe: auditiva, visual, sensações do tato, paladar e 

olfato" a "Observação de características variadas entre alunos, com atenção à 

riqueza da diversidade física (estatura, cor da pele, dos olhos e dos cabelos)". Neste 

caso, a atividade exemplificada não trata de investigação, mas de simples 

observação, além de não ter relação com as capacidades relacionadas à audição, 

visão, tato, paladar e olfato, como pretendido. 

7. Uma revisão geral dos exemplos citados ao longo do texto também se faz necessária. 

Por exemplo: na página 201, em "Processos e Práticas de Investigação", para 

"Aplicar conhecimentos estatísticos e de probabilidade na resolução de problemas 

relativos à previsão de transmissão de certas características hereditárias" é dado 

um exemplo que não corresponde à investigação: "Resolução de problemas sobre a 

probabilidade de nascimentos de pessoas com hemofilia, a partir da análise de 



diversos cruzamentos"; já na página 202 não é possível compreender o exemplo de 

como se dará a "Investigação e explicação da evolução dos peixes de mandíbulas, 

dos cetáceos, ou da origem da espécie humana" e na página 203 para a prática de 

investigação que tem por finalidade "Compreender como é o processo de produção 

de relatórios de impacto ambiental e suas consequências para políticas públicas de 

manejo e conservação do ambiente" é apresentado o seguinte exemplo: "Avaliação 

de conflitos gerados na produção dos relatórios de impacto para a construção de 

usinas hidelétricas"; 

 

   


