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Base Nacional Comum Curricular - BNCC 

Componente curricular: geografia 

Parecer Crítico 

 

Marcos Antônio Campos Couto1 

Introdução 
 

 Fixar conteúdos mínimos para o ensino, de maneira a assegurar formação 

básica nacional comum foi estabelecido na Constituição Federal de 1988; construída 

no contexto de grandes mobilizações sindicais e sociais da década de 1980. 

 Desde a década de 1990 se estabeleceu o neoliberalismo na economia política 

brasileira, com sua perspectiva de transformar direitos sociais em mercadoria, 

orientando a relação do estado com a sociedade, a política econômica, as políticas 

educacionais. Neste período a escola pública se expandiu, mas em grande parte 

reproduzindo o histórico processo de expansão com precarização das condições de 

trabalho e estudo. 

 Atualmente, o principal documento de política educacional é a Lei 13.005 de 

25/06/2014 que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) com vigência de 10 

anos, de 2014 a 2024. Os últimos Planos Nacionais de Educação se tornaram correlatos 

das denominadas Leis da Abolição da Escravatura do século XIX, que tiveram o 

propósito, não de libertar imediatamente os escravizados, mas de adiar ao máximo o 

processo, o que levou o Brasil a ser um dos últimos países a fazê-lo. Ou seja, a cada 

PNE, é empurrado para frente a consolidação do direito à educação. Basta constatar 

que as 3 primeiras metas são de universalização da educação básica, passados 126 

anos da proclamação da república brasileira. A meta 2 propõe universalizar, até o 

último ano de vigência, ou seja, apenas em 2024, o ensino fundamental de nove anos e 

garantir que 95% concluam essa etapa na idade recomendada2. Da mesma forma, o 
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aumento de investimento público em educação pública para chegar a 10% do PIB 

apenas no final do decênio (2024). Por outro lado, o atual PNE consagra e avança na 

politica de financiamento público da educação privada. O artigo 213 da CF de 1988 

estabelece que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 

dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei; 

poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, e 

atividades universitárias de pesquisa e extensão. O PNE, em seu artigo 5º - parágrafo 

4º – incluiu, no investimento público em educação, os recursos na forma de incentivo 

e isenção fiscal, bolsas de estudos no Brasil e no exterior e subsídios concedidos em 

programas de financiamento estudantil, coerente com a compra de vagas em 

instituições privadas (Prouni, Pronatec, Ciência sem fronteira). 

 O PNE estabeleceu a elaboração de proposta de direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento para todos os alunos do ensino fundamental e 

médio de forma a assegurar a base nacional comum, a ser encaminhada ao Conselho 

Nacional de Educação3 até o final do segundo de vigência do PNE, precedida de 

consulta pública nacional. Desde setembro de 2015 o Documento Preliminar está 

submetido à consulta pública na página http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. 

 Este parecer esta organizado em três partes. Inicia apresentado temas da 

realidade educacional brasileira confrontado com as políticas educacionais, 

pressupostos da BNCC. Em seguida, a análise do Documento Preliminar à Base 

Nacional Comum Curricular.  No fim, sugestões à dinâmica da consulta pública e 

proposta relativa ao processo de construção da BNCC. 

 A convicção é de que o importante tema da base nacional de currículo deve ser 

tratado no contexto geral da educação nacional, servindo de reflexão crítica da 

realidade desigual da sociedade brasileira e do papel da educação em sua superação. 

 

 

                                                                                                                                                                          
derivado das precárias condições de vida de muitas famílias, consequência da forte concentração da 
riqueza social. 
3 A formulação de Diretrizes Curriculares Nacionais é atribuição federal, nos termos da LDB (art. 9º, 

inciso IV), exercida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) de acordo com a Lei nº 9.131/95 que o 

instituiu. 
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Alguns pressupostos da BNCC 
 

1. A avaliação da educação básica, a partir da LDB 9394/96 

 

 Desde a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional se acentuaram os 

mecanismos de levantamento de informação e de avaliação da escola brasileira, 

indispensáveis ao planejamento educacional: censo escolar, SAEB4, IDEB5, ENEM6, 

metas do PNE7. Entretanto, o Exame Nacional do Ensino Médio que, inicialmente, foi 

utilizado para avaliar o desempenho dos alunos neste nível de ensino, se transformou 

no principal mecanismo de acesso ao ensino superior, substituindo os principais 

concursos vestibulares em todo o país. O ENEM também se transformou em 

instrumento de orientação curricular, na medida em que suas questões foram 

organizadas e distribuídas por grandes áreas do conhecimento (Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas) consagradas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (13/07/2010) e do Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos (14/12/2010) e agora na BNCC; e, ainda, exerce o papel de indicar a 

direção curricular para a formação de professores.  Portanto, o modelo de avaliação do 

produto (os resultados dos alunos em provas), em detrimento da avaliação do 

percurso e do processo, se tornou central no conjunto de políticas relativas à 

educação; transformando-se em fundamento da matriz de referência do conteúdo 

curricular, como está previsto no PNE.  

 

 

2. A situação das escolas: a BNCC necessita de padrão mínimo de qualidade 

 

 A BNCC, para ser efetivada como prática curricular na perspectiva do combate 

às desigualdades brasileiras requer que as escolas públicas tenham condições mínimas 

de funcionamento em todo o território nacional. Caso contrário, serão desiguais as 

condições para atingir os propósitos da educação nacional e da própria BNCC; 
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tornando a educação pública em reprodutora da desigualdade.  

 Os indicadores educacionais8 demonstram a precariedade do sistema escolar 

nacional, ou seja, a combinação do processo de expansão da escola pública como 

direito da população, com a precarização das condições de trabalho e de ensino que se 

reproduz em muitas cidades, produzindo déficits educacionais. A implantação do 

sistema nacional de educação que, desde o século XIX, está na base da formação dos 

Estados-nacionais, no caso brasileiro, não se realizou, não universalizando o ensino 

fundamental e, por conseguinte, não erradicando o analfabetismo (Saviani: 2014, p. 

30). Os indicadores quantitativos e qualitativos do processo de universalização da 

educação como direito, embora permitam uma visão geral da situação das escolas e 

dos desafios, exigem seu aprofundamento nas desigualdades regionais e, sobretudo, 

naquelas existentes entre as diferentes redes de escolas públicas (a federal, as 

estaduais, a distrital de Brasília e as municipais), remetendo a outra questão 

importante, a da organização do sistema nacional de educação. Os problemas da 

educação no Brasil se manifestam de formas muito diferenciadas caso se trate de uma 

escola da rede municipal de ensino de uma pequena cidade do interior do país, ou de 

uma escola da rede estadual localizada na periferia de uma metrópole ou ainda, numa 

escola da rede federal de ensino situada em alguma capital. Isto porque as redes de 

escolas são qualitativamente muito diversas; o que significa que não há, no Brasil, uma 

escola pública com um padrão nacional de qualidade, ou seja, não há, de fato, um 

sistema nacional de educação. No regime de colaboração dos entes federados da 

República Federativa do Brasil, a própria legislação (Constituição e LDB) não impede 

que haja superposição de atribuições e de competências entre a União (governo 

federal), os Estados e o Distrito Federal (governos estaduais, governo distrital), e os 

Municípios (governos municipais), tampouco impede o desigual financiamento destas 

redes de ensino. O resultado é “aquele em que municípios pobres tendem a ter um 

                                                           
8
 Ainda é Diretriz do PNE, por exemplo, a erradicação do analfabetismo, a quase duzentos anos da 

independência e a 128 anos da proclamação da república. A taxa de analfabetismo funcional para a 
população com 15 anos ou mais era de 20,4% em 2011. Outros indicadores da educação brasileira 
podem ser vistos no DOCUMENTO DE CONSULTA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: INDICADORES 

E DESAFIOS (Brasil: FNE, 2013) 
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ensino pobre, municípios remediados um ensino remediado e municípios ricos, um 

ensino mais satisfatório”9 (Saviani, 2014, p. 57).  

 Por que, então, não começar criando um sistema nacional10 de fato, com 

escolas públicas com padrões indispensáveis de funcionamento e de cumprimento da 

BNCC? 

 

 

3. As politicas públicas de avaliação, metas X precarização do trabalho 

 

 As políticas de avaliação – sobretudo externa – atreladas aos programas de 

metas e premiações (e punições), estabelecidas por muitas secretarias de educação, 

estão no centro das preocupações dos professores das escolas públicas, considerando 

que poderão receber salários diferenciados. Associado às condições históricas de 

precarização, como trabalhar muitas horas por semana e com muitas turmas e alunos, 

em escolas sem infraesturutura adequada e com alunos pobres e de pobre experiência 

escolar, tornam a profissão de magistério muito difícil e desafiadora. 

 As provas padronizadas, aplicadas a todos os alunos das redes de ensino, não 

consideram as desigualdades de condições das diferentes unidades escolares. Por 

outro lado, testes uniformes e homogêneos podem transformar o artesanal processo 

de ensino e aprendizagem num simples treinamento para realiza-los com sucesso. No 

ano de 2015, em que foram aplicadas as provas de português e matemática da 

avaliação externa Prova Brasil, secretarias de ensino priorizaram carga horária para 

estes componentes curriculares, em detrimento do ensino de história, geografia, artes, 

ciências, educação física.  

 Coerente com os propósitos de garantir educação pública e gratuita como 

direito da população e de reconstrução da sociedade brasileira, portanto, a BNCC não 

deve servir a tais políticas e programas de avaliação que privilegiam o produto final 

(supostamente o desempenho do aluno em um teste) em detrimento do processo (em 

                                                           
9
 O FUNDEF E O FUNDEB tem como propósito interferir neste processo, mas em seu conjunto, não 
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 O artigo 214 da CF de 1988 indica que o Plano Nacional de Educação - estabelecido por Lei para 
período de 10 anos – tem por objetivo articular o sistema nacional de educação.  
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que condições o ensino e a aprendizagem se realizaram), e de sua vinculação com a 

diferenciação salarial dos professores. A centralidade nos objetivos de aprendizagem, 

que organiza a BNCC, pode servir ao propósito de facilitar este processo de avaliação 

externa, na medida em que não deixa explícito o papel do conhecimento científico e 

sistematizado dos vários campos disciplinares, como será exemplificado mais adiante 

para o componente curricular Geografia. 

 

 

4. Análise dos currículos estaduais: começar pela parte diversificada 

 

 Considerando a tradição das práticas pedagógicas dos professores dos 

diferentes campos científicos, as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, e as 

propostas curriculares das unidades da federação, porque não construir a BNCC a 

partir da parte diversificada? Da análise dos currículos das unidades da federação, o 

que poderia ser considerado de caráter nacional e o que seria de caráter regional? 

 Um documento de análise de todas as propostas curriculares das unidades da 

federação, distinguindo seus aspectos mais gerais (nacionais) e específicos (regionais e 

locais), poderia se transformar num grande debate sobre a base comum e a parte 

diversificada.  

 

 

5. O sentido da BNCC 

 

 O Conselho Nacional de Educação já estabeleceu Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica, Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo, Diretrizes Operacionais 

para o atendimento educacional especializado na Educação Básica - modalidade 

Educação Especial, Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e 

adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, Diretrizes 
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Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos – EJA, nos aspectos relativos à 

duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e 

certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio 

da Educação a Distância, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Indígena, Diretrizes para o atendimento de educação escolar de crianças, adolescentes 

e jovens em situação de itinerância, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Quilombola, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental. 

 Portanto, já há uma base nacional curricular a partir das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, mas também da tradição e das propostas curriculares das unidades da 

federação. Qual o sentido de delimitá-la, de discriminar objetos e objetivos de ensino e 

aprendizagem para todo o país? Para cumprir as metas do Plano Nacional de 

Educação? O PNE estabelece metas sem informar o ponto de partida, ou seja, os 

indicadores de avaliação do sistema escolar brasileiro. O PNE também não explica 

porque definir a Base Nacional Comum de Currículos, proposta na Constituição Federal 

de 1988, a partir de objetivos de aprendizagem. 

 A BNCC deve servir ao propósito, sobretudo, de analisar e conhecer o Brasil de 

hoje e projetá-lo para o futuro. Considerando a atual e histórica realidade nacional, de 

grande concentração de riqueza e poder, cabe a BNCC servir ao propósito de mobilizar 

os professores, alunos e comunidade da escola pública brasileira para a reconstrução 

do Brasil, com um projeto contundente e claro de superação da acentuada 

desigualdade social entre os brasileiros, balizado pelas lutas das 

trabalhadoras/trabalhadores por direitos sociais e étnico-raciais, e baseado no estado 

laico, republicano, democrático e de direito à terra e à reforma agrária, à morada 

adequada, ao trabalho digno e devidamente remunerado, à saúde pública preventiva e 

curativa, à educação pública em todos os níveis, à cultura em diferentes expressões, ao 

respeito à diferença; todos entendidos como dever do estado e direito do cidadão. 

Este projeto - que exige conhecer o Brasil - é nacional e internacional 

simultaneamente, considerando as relações do país com o mundo e vice-versa; e por 

isso não é contraditório com o conhecimento do mundo. 
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 Qual é o projeto de Brasil que a BNCC propõe? 

 

 

O Documento Preliminar À Base Nacional Comum Curricular 
 

I- Sobre a Estrutura do Documento 

 

 O art. 210 da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que serão fixados 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental que assegure formação básica comum, 

respeitando as diversidades cultural e regional brasileiras; incluindo neste artigo a 

presença do ensino religioso como disciplina escolar, de matrícula facultativa dos 

alunos.  O inciso IV do art. 9º da LDB 9394/1996 estabelece que as competências e 

diretrizes da educação nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 

assegurar a formação básica comum; cabendo à União, em colaboração com os entes 

da federação, estabelecer tais Diretrizes curriculares. Tal atribuição da União foi 

delegada ao Conselho Nacional de Educação, que tem a incumbência de estabelecer as 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Depois do processo de consulta pública, O MEC 

encaminhará a proposta da BNCC ao Conselho Nacional de Educação que, então, vai 

transformá-la em Resolução, tornando-a obrigatória. 

 O Documento Preliminar da BNCC é composto em 301 páginas, com introdução 

geral em que consta os princípios orientadores, a educação especial, forma e 

organização do conteúdo e os direitos de aprendizagem na educação infantil. Esta 

parte inicial tem 21 páginas. Em seguida são apresentadas as áreas nas quais a BNCC 

está distribuída, a saber: a área de linguagens (86 páginas), a área de matemática11 (32 

páginas), a área de ciências da natureza (86 páginas) e a área de ciências humanas (66 

páginas).  Para cada área, são apresentados: objetivos da área na educação básica, 

texto sobre a área no ensino fundamental e médio, objetivos gerais da área no ensino 

fundamental e médio, seguido pela apresentação de cada componente curricular, com 

seus objetivos na educação básica e por objetivos de aprendizagem no ensino 

fundamental e médio. 
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6. Não é a aprendizagem que leva ao desenvolvimento, mas a instrução (o que é 

fundamental ensinar hoje) 

 

 A partir do que estabelece o Plano Nacional de Educação em vigor, o 

documento preliminar define a BNCC como o que todo estudante brasileiro precisa 

aprender, desde a educação infantil até o final do ensino médio.  Seu objetivo é 

“sinalizar percursos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes” (p. 7). Tais 

objetivos de aprendizagem servem de “articulação entre a singularidade das áreas do 

conhecimento e de seus componentes e as especificidades dos estudantes ao longo da 

educação básica” (p. 10). Portanto, “reúne direitos e objetivos de aprendizagem 

relacionados às quatro áreas do conhemento” (p. 15). É constituída de conhecimentos 

fundamentais aos quais todo o estudante brasileiro deve ter acesso para assegurar os 

seus direitos de aprendizagem (p. 15); tomando como ponto de partida os doze 

Direitos de Aprendizagem no texto Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – 

Princípios orientadores da definiçao de objetivos de aprendizagem das áreas de 

conhecimento. A partir desta definição de currículo e de seu propósito, todo o 

documento está baseado em objetivos de aprendizagem, desde os 12 mais gerais, 

passando pelas grandes áreas do conhecimento e pelos componentes curriculares, até 

àqueles concernentes à cada ano de escolaridade. Correlato a tal concepção – Dos 

direitos dos alunos -, há muita ênfase no cotidiano, no espaço e nos saberes de 

vivência dos alunos e na resolução de problemas provenientes da experiência, que 

será exemplificada adiante. A Tese posta, embora não explicitada, é a de que a 

aprendizagem conduz ao desenvolvimento.  

 Ao contrário desta tese, e a partir dos conhecimentos disponíveis da psicologia 

e da pedagogia (Martins, 2013; Prestes, 2010), é possível concluir que é a instrução (o 

ensino sistematizado) - organizada de determinada maneira – que pode provocar 

transformações na personalidade. Instrução entendida como o processo ensino-

aprendizagem - a relação dos professores com os alunos e entre eles - e como a 

socialização do universo simbólico-cultural acumulado pela sociedade através da 

ciência, da técnica, da arte e da cultura. 

 Por outro lado, a ênfase na aprendizagem está coerente com documentos 

internacionais que defendem a reforma da educação básica a partir das necessidades 
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do sistema produtivo, da preparação de recursos humanos para o mercado de 

trabalho e para a cultura da empregabilidade (Mazzeu, 2011, p. 149).  A partir da 

Conferência Mundial de Educação Para Todos (1990, financiada pela Unesco, Unicef, 

Pnud e Banco Mundial12), foi proposto aos países pobres aumentar a escolaridade e 

erradicar o analfabetismo sem aumentar exageradamente os recursos financeiros e 

humanos e, sobretudo, que a educação básica desenvolva as Necessidades Básicas de 

Aprendizagem13 (NEBA), ou seja, aquelas que garantam aos alunos gerar algum tipo de 

renda (empreendedorismo) ou a sua empregabilidade; educação para a paz e 

tolerância, respeito à diversidade, propositiva e empreendedora. As propostas 

curriculares baseadas em habilidade e competências, na resolução de problemas e no 

conceito de educação como um processo contínuo de “aprender a aprender”, têm 

nestas teses dos organismos internacionais sua inspiração. Entretanto e 

contraditoriamente, em propostas curriculares de estados brasileiros também estão 

presentes os conteúdos das tradicionais disciplinas escolares; embora sua prioridade 

não seja o conteúdo das disciplinas científicas, mas o saber-fazer das habilidades e 

competências. 

 O documento preliminar da BNCC não está baseado em habilidades e 

competências, mas nos objetivos de aprendizagem e nas áreas de conhecimento e 

componentes curriculares estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares do Ensino 

Fundamental e da Educação Básica.  

 Os 12 objetivos gerais de aprendizagem não favorecem a compreensão do 

papel da escola. Cada objetivo está muito grande, relacionando muitos temas e não 

estabelecendo o papel específico da escola. Por exemplo, apenas no primeiro objetivo 

aparecem os verbos desenvolver, aperfeiçoar, reconhecer, valorizar, prezar cultivar, 

fazer-se e promover! Entretanto, ao longo dos 12 objetivos gerais estão ausentes os 

verbos compreender, analisar, interpretar, sintetizar, criticar, transformar, próprios do 

                                                           
12

 Estas instituições internacionais consideram que nos países pobres ou em desenvolvimento, em que 
os recursos públicos para educação não são supostamente suficientes para resolver todos os problemas 
educacionais, deve ser dada prioridade para a Educação Básica e para o ensino médio técnico, que 
encaminhe a juventude o mais rápido possível para o mercado de trabalho.  
13

 Leitura, Escrita, Expressão oral, Cálculo e solução de problemas. Conteúdos básicos da aprendizagem: 
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes (Mazzeu, 2011). 
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conhecimento científico e indispensáveis ao entendimento da realidade. Os objetivos 

1, 2, 3 são supostos ou pressupostos da convivência justa e democrática ou finalidades 

educacionais e culturais gerais, mas não definem o papel específico da escola para 

alcançá-los. O segundo objetivo concebe a escola como um clube social, local de 

recreação e de atividades culturais. O quarto e o sexto objetivos reduzem as ciências à 

linguagem e a vivência. Não é suficiente afirmar que tais objetivos não cabem apenas a 

escola. É indispensável afirmar, diante da avaliação dos problemas fundamentais da 

sociedade brasileira, o que cabe especificamente à escola para contribuir em sua 

resolução. A ênfase nos objetivos de aprendizagem significa a não ênfase nos 

conteúdos que devem ser ensinados, tornando-os diluídos, como será explicitado na 

análise do quadro de objetivos de cada ano mais adiante. Todo o sentido cultural e 

multicultural que atravessa estes objetivos gerais tende a reduzir o papel da escola à 

instituição de regulação do comportamento individual através de vivências14 e 

atividades sobretudo de caráter cultural, visando a manutenção da coesão social no 

contexto cruel, conflituoso e desigual da sociedade brasileira.  

 

 

II – Sobre o conteúdo dos textos de apresentação da área Ciências Humana e do 

Componente Curricular Geografia 

 

7. O que é ciência humana? 

 

 As grandes áreas do conhecimento do ENEM e das Diretrizes Curriculares e, 

agora, da BNCC, são apenas uma classificação arbitrária dos campos científicos. Não 

constituem ciência! Não há uma epistemologia das ciências humanas ou naturais, mas 

das disciplinas e campos científicos que se constituíram a partir do século XVIII e 

sobretudo no século XIX, através de uma história marcada por diferentes tendências 

filosóficas e variadas experiências positivas e negativas de integração. Todas as 

ciências constituem-se através de e se materializam em linguagens. A geografia nunca 

                                                           
14

 A ciência não trabalha apenas com vivências e nem é apenas racional, pois considera, por um lado, 
fenômenos que não podem ser diretamente vividos e, por outro,  o aspecto emocional e subjetivo da 
experiência humana, motor primeiro e secreto da práxis humana (Vigotski, 2009). 
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se encaixou perfeitamente nas ciências humanas e nem nas ciências naturais. O ser 

humano pode ser interpretado como um objeto de estudo da história natural e, 

simultaneamente, social.  

 A difícil delimitação da área de ciências humanas (p. 236) é feita em apenas 

duas páginas; está abrangente, para que comporte e justaponha os objetos dos seus 

diferentes componentes curriculares. O ser humano como protagonista de sua 

existência não delimita a área de ciências humanas. Tal protagonismo não se realiza 

sem a relação com a natureza (indicado, inclusive, em outros trechos). Tal 

protagonismo também pode ser considerado como fundamento da área de Linguagens 

ou da Matemática. 

 O papel das ciências humanas estabelecidas para a educação básica (p. 236) 

está completamente esvaziado de crítica da sociedade em que se vive, ao ressaltar a 

experiência, os direitos humanos, a autonomia e a responsabilidade coletiva com meio 

ambiente, sem confrontá-los com a sociedade desigual e ambientalmente destruidora 

atual.  

 O texto afirma que questões do contexto local e global são transversalizados 

sem hierarquizações e como unidade do conhecimento (p. 237), colocando no mesmo 

nível de importância temas como diversidade e modos de produção, alteridades e 

desigualdades sociais. Não há vida sem hierarquizações - mesmo que provisórias - e, 

consequentemente, também na produção e socialização do conhecimento 

sistematizado. A hierarquia é uma questão política: na ordem de prioridades, o que é 

mais relevante? Este é um elemento central dos critérios de seleção de conteúdos e de 

estratégias de ensino-aprendizagem. Por outro lado, é indispensável articular a forma 

com o conteúdo. Por exemplo, na unidade de conhecimento “a terra e os territórios” 

permite eleger quais conteúdos? A relação latifúndio x minifúndio e a luta por reforma 

agrária? As terras e territórios indígenas ou quilombolas? O agronegócio e seu intenso 

impacto ambiental? A luta pelo teto urbano? O que se propõe aqui (e isto é uma 

prioridade hierárquica) é conduzir a relação forma-conteúdo que expresse o caráter 

geográfico dos conflitos entre sujeitos hegemônicos e movimentos sociais de luta por 

direitos fundamentais. Apenas os objetivos 081 (7º ano), 108 e 114 (9º ano) do ensino 

fundamental II, apresentam esta perspectiva crítica. 

 No parágrafo seguinte, na mesma página 237, o texto indica algumas condições 
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para atingir os objetivos gerais da área, finalizando com a proposta de “uma clara 

demarcação da progressão contínua e articulada em cada etapa, nível e modalidade da 

Educação Básica”. Tema complexo que, para muitos, pode envolver os estudos psico-

pedagógicos, confrontando e/ou articulando as teses de Jean Piaget e L.S. Vigotski, por 

exemplo. Outra possibilidade para estabelecer esta progressão seria através da lógica 

do raciocínio geográfico-espacial, ou seja, de que maneira os conceitos, conteúdos e 

métodos da geografia podem ser construídos e exercitados, em cada etapa da 

educação básica, em diferentes escalas ou conteúdos de análise. 

 Os quatro objetivos gerais de ciências humanas reproduzem o problema da 

abrangência e da justaposição na definição da área; ou seja, pouco claro e delimitado. 

A articulação conteúdo-método fica fragilizada na medida em que não está claramente 

estabelecido o papel da história, da geografia, da filosofia e da sociologia na escola. 

Este problema não é resolvido através dos objetivos de aprendizagem de cada 

componente curricular; como será visto adiante. 

 Embora estabelecido na Constituição Federal de 1988 e nas Diretrizes 

Curriculares de 2010, é importante registrar o desacordo com a presença do 

componente curricular Ensino Religioso. O suposto caráter histórico e/ou filosófico 

e/ou geográfico e/ou sociológico - que possa ser dado a este componente curricular - 

deve ser atribuição da história, da filosofia, da geografia, da sociologia, da 

antropologia, da economia política, considerando a importância da religião como 

fenômeno cultural. Não se trata de ensino religioso, no espírito do estado laico. 

 

 

8. O componente curricular Geografia 

 

 É apresentado em 18 páginas, da 266 à 283. Antes da discriminação dos 

objetivos de aprendizagem por ano escolar, pequeno texto de duas páginas e meia 

apresenta a sistematização da geografia no século XIX, o conceito e o objeto de estudo 

da geografia, as possibilidades de interdisciplinaridade, a finalidade da geografia na 

escola, a progressão desde o ensino fundamental até o ensino médio de ações de 

aprendizagem, da alfabetização e letramento geográficos, da percepção das 

espacialidades vividas e das construções conceituais. Conclui este pequeno texto 
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apresentando os três elementos levados em consideração na construção dos objetivos 

de aprendizagens do componente Geografia: os doze Direitos de Aprendizagem, as 

dimensões formativas e recortes espaciais de referência. 

 Para favorecer a compreensão da proposta caberia incluir balanço crítico dos 

problemas do ensino de geografia no Brasil, bem como das suas tendências 

curriculares desenvolvidas nos estados e regiões brasileiras; a partir do qual a presente 

proposta pretende dialogar e fazer avançar.  

 Sem explicitar exatamente o significado, o texto indica 4 dimensões formativas 

dos saberes geográficos: o sujeito e o mundo; o lugar e o mundo; as linguagens e o 

mundo; as responsabilidades e o mundo. 

  Dimensionar15 é fixar “as dimensões de uma peça a fim de que ela 

desempenhe o seu papel no conjunto de que faz parte”; ou atribuir “determinadas 

dimensões a algo”. Portanto, se trata de uma proposição metodológica que articula a 

totalidade (formação dos saberes geográficos) aos seus momentos e dimensões, e sua 

reconstituição como um todo-parte ou uma parte-todo. Assim compreendido, algumas 

objeções: 

1. Não cabe à escola a função de formar saberes geográficos; 

entendidos como aqueles que se constroem na prática social (ou 

sócio-espacial), anterior, fora e independentemente da escola. A 

escola deve considera-los, dialogar com estes saberes espaciais; mas 

seu papel é construir conhecimento sistematizado, ou seja, aquele 

que a experiência cotidiana não permite. 

2. Considerando a metodologia da geografia, tais dimensões devem ser 

conceitos e métodos do pensamento geográfico, e não expressões 

abrangentes como sujeito, mundo, linguagem e responsabilidade. 

Ou seja, as dimensões formativas do conhecimento geográfico 

devem elucidar o movimento do pensamento e da prática 

geográficas na interpretação e transformação do mundo. 

3. Em relação à metodologia do ensino, há que considerar ainda os 

aspectos pedagógicos e psicológicos. 

                                                           
15

 http://www.priberam.pt/dlpo/dimensionar. [consultado em 17-01-2016]  

http://www.priberam.pt/dlpo/dimensionar
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 Portanto, propõe-se retirar os títulos das 4 dimensões formativas, aproveitando 

o texto que as explica para desenvolver o movimento do pensamento e da prática 

geográficas, estabelecendo a relação entre forma e conteúdo, ou seja, por um lado, 

entre os conceitos (paisagem e espaço, espaço e território, território e paisagem,  

espaço e escala, etc), o significado do mapa e da cartografia; e por outro lado, com os 

conteúdos - unidades de conhecimento - indispensáveis à compreensão da geografia 

do mundo neste momento histórico. 

 

 

III – Sobre os objetivos de aprendizagem propostos para as diferentes etapas da 

educação básica (componente curricular geografia) 

 

 A organização da BNCC em objetivos de aprendizagem não favorece a 

compreensão da proposta e, sobretudo, dificulta a avaliação e análise dos propósitos e 

conteúdos do ensino de geografia. A análise abaixo seguiu a metodologia de 

confrontar os objetivos de aprendizagem com o que seria necessário ensinar para 

atingi-los, tarefa que caberá ao dia-a-dia do professor.  Para tal exercício, são 

apresentadas e analisadas as grades de objetivos do sexto ao nono anos, que trazem 

reflexões e conclusões que podem ser estendidas para os demais níveis de ensino. 

 

 

9. A grade de objetivos (e conteúdos) da geografia (p. 27316) 

 

6º ano 
Objetivos 

Conceitos O que seria necessário ensinar, 
para que o aluno atinja aqueles 

objetivos? 

063 e 064 
 

Diversidade 
territorial. 
Povos formadores. 
Lugar (de vivência). 
Grupos (de vivências). 
Territorialidades. 

? 

A formação do povo brasileiro ou 
A formação do território brasileiro 
Terras indígenas 
Remanescentes de quilombos 
Latifúndio e minifúndio 
(geografia do Brasil) 

065 Paisagem  Os componentes da paisagem  

                                                           
16

 Pág. 273 da primeira versão do Documento Preliminar. O Sexto ano, começa, na última versão do 
Documento Preliminar da BNCC, na pág. 274. 
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(apenas identificação!) 

066 Natureza  
Unidades naturais 

Domínios morfoclimáticos, biomas e 
paisagens do território brasileiro 
(geografia do Brasil) 

067 Tecnologias  
Lugar (conexões) 

O conteúdo técnico do meio, TICs, 
migrações, comercio internacional, 
cultural universal. 

? 

06817 
 

Sociedade e natureza 
Paisagem natural 
Produção do espaço 
geográfico 

O que é geografia e seu papel na escola. 

069 e 07018   

07119   

07220   

07321   

074 Ambiente  
Impacto ambiental 

Problemas ambientais 

 

 Há superposição de objetivos, em função de adequá-los às 4 dimensões 

formativas, bem como certa ambiguidade entre objetivos de aprendizagem - que 

devem envolver conceitos, processos e conteúdos - e metodologia do ensino - que 

define caminhos para o ensino e a aprendizagem. Por exemplo, reconhecer conteúdos 

do ensino no grupo de vivência dos alunos ou situar seus lugares em relação a 

processos espaciais mais gerais, é metodologia do ensino. O que ensinar e aprender, 

neste exemplo, são os conteúdos (definir quais) e os processos espaciais (identificar 

quais).   

 Qual é o papel da geografia no sexto ano, a partir deste exercício de montar um 

programa que atinja os objetivos de aprendizagem estabelecidos na BNCC? Que 

relação há entre os conceitos geográficos (território, lugar, paisagem, paisagem 

natural, produção do espaço geográfico) identificados? Quais são os conteúdos 

centrais para atingir tais objetivos? Pelo que foi incluído no quadro acima, os 

conteúdos do sexto ano podem ser: a formação do povo e do território brasileiro, as 

paisagens e a geografia física do Brasil, a influência da ciência e da tecnologia nos fatos 
                                                           
17

 Objetivo geral que cabe como papel da geografia na escola ou no sexto ano. 
18

 Metodologia; não é objetivo de aprendizagem. Os objetivos desta dimensão formativa são 
praticamente os mesmos em todos anos escolares. Por que repeti-los? 
19

 Já contemplado no objetivo 067, bastando incluir avanços científicos. 
20

 Objetivo geral, que deve ser acrescido ao objetivo 068. 
21

 Pela proximidade, juntar com o objetivo 063. 
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e processos geográficos, e problemas ambientais. São apenas esses? Qual é a sua 

lógica de organização? Elucidar tais questões, fundamentais para a compreensão da 

proposta, cabe aos demais quadros que seguem.  

 

 

7º ano 
Objetivos 

Conceitos O que seria necessário ensinar, 
para que o aluno atinja aqueles 

objetivos? 

075 Recorte regional 
(região) 

Influência regional 

Critérios de repartição do espaço, em 
qualquer dimensão e escala. 
Relação entre diferentes regiões 

07622   

077 Unidades naturais 
Setores de atividade 
econômica 

Aproveitamento sócio-econômico das 
unidades naturais 

07823 Redes 
Migração 

Movimentos da população 

07924 Fluxos 
Território 

Fluxos econômicos, Fluxos 
populacionais e Fluxos culturais no 
território brasileiro 
Politicas nacionais e internacionais 

080 Ocupação 
Povoamento 
Urbanização 
Região  

As regiões brasileiras 

081 Rural 
Urbano 
Uso da terra 
Conflitos e 
movimento sociais 

Áreas rurais e urbanas brasileiras 
 

082, 083, 
084 e 08525 

  

08626 Patrimônio histórico-
cultural 
Patrimônio natural 
Biodiversidade 

Patrimônios brasileiros 

08727 Problemas sociais Problemas sociais, ambientais, culturais 

                                                           
22

 Tem o mesmo significado do objetivo 075. 
23

 Não está clara a relação entre movimentos migratórios e as implicações nos avanços técnico-
científico-informacionais. 
24

 Este objetivo está enorme, juntando diferentes fluxos, a economia-politica nacional e internacional! 
25

 Metodologias. 
26

 Este objetivo não está claro quanto ao papel da geografia. Quais são os aspectos da gestão e do 
direito a utilização do patrimônio que os estudos geográficos podem analisar? 
27

 Outro objetivo muito abrangente, englobando muitos problemas. 
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Problemas ambientais 
Problemas culturais 
Problemas políticos 
Território  

e políticos do território brasileiro 

 

 O sétimo ano é destinado ao estudo da geografia do Brasil, embora os 

primeiros objetivos (075 a 078) não se limitem a esta dimensão espacial. O conceito 

geográfico central é região ou recorte regional, embora a abordagem seja orientada 

pelos conceitos de áreas rurais e urbanas e de território brasileiro. O exercício de 

montagem de programa com base nos objetivos chegou aos seguintes conteúdos: 

região (regionalização e seus critérios), aproveitamento sócio-econômico das unidades 

naturais, movimentos populacionais, fluxos econômicos, populacionais e culturais no 

território brasileiro, as regiões brasileiras, áreas rurais e urbanas no Brasil, patrimônio 

cultura e ambiental brasileiro e problemas do território brasileiro. Portanto, sugere o 

estudo temático do Brasil e não regional. 

 

 

8º ano 
Objetivos 

Conceitos O que seria necessário ensinar, 
para que o aluno atinja aqueles 

objetivos? 

088 Territorialidade  Identidade e territorialidade dos povos 
formadores da América e África 

089 Tecnologia  
Processos produtivos 

Impactos nas sociedades americanas e 
africanas 

090 Identidade regional Africanidade, latino-americanidade, 
norte-americanidade 

091 Dinâmica natureza e 
sociedade 
Paisagem  

As paisagens americanas e africanas 

092 Migrações 
Socioambiental 
Ocupação territorial 

As condições socioambientais da 
ocupação do território 

09328 Localização 
Território  
Lugar 
Paisagem 
Produção do espaço 
Modos de vida 

Apropriação dos territórios americano e 
africanos por povos de outros lugares 

                                                           
28

 Objetivo muito abrangente, envolvendo muitos conceitos e processos espaciais, e ainda em dois 
grandes continentes. 
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09429   

095 a 09730   

09831   

099 Sociedades indígenas 
Sociedades africanas 
Formação 
socioespacial 

A contribuição e o papel dos indígenas e 
dos negros na formação socioespacial 
do continente americano 

100 Conflitos  
Território 

Conflitos territoriais americanos e 
africanos 

101 Recursos naturais 
Acumulação de 
riqueza 
Impactos 
socioambientais 

A exploração dos recursos naturais e 
seus impactos ambientais 

 

 O oitavo ano é dedicado ao estudo da América e da África, embora os objetivos 

092, 098 e 101 não se limitem a esta dimensão espacial. Os objetivos 093 e 099, 

complementado por outros aspectos, poderiam compor o objetivo geral do ensino de 

geografia neste ano escolar de acordo com o que está sendo proposto na BNCC. A 

divisão do mundo para o seu estudo geográfico seguiu o critério natural das massas 

continentais, embora o texto de Apresentação da área não tenha comentado. Os 

conceitos geográficos são: território e territorialidade, identidade regional, paisagem, 

lugar, produção do espaço e formação sócio-espacial. O exercício de montagem de 

programa com base nos objetivos chegou aos seguintes conteúdos: Identidade e 

territorialidade dos povos formadores da América e África, impactos da tecnologia nas 

sociedades americanas e africanas, identidade regional africana, latino-americana e 

norte-americana, as paisagens americanas e africanas, as condições socioambientais 

da ocupação do território, apropriação dos territórios americano e africano por povos 

de outros lugares, a contribuição e o papel dos indígenas e dos negros na formação 

socioespacial do continente americano, conflitos territoriais americanos e africanos, a 

exploração dos recursos naturais e seus impactos ambientais. 

 

 

                                                           
29

 Tem o mesmo sentido do objetivo 090, de identidade regional. 
30

 Metodologias. 
31

 Não está claro o significado deste objetivo. O que significa diversos modos de vida e grupos sociais? E 
ainda não está explicita sua dimensão geográfico-espacial. 
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9º ano 
Objetivos 

Conceitos O que seria necessário ensinar, 
para que o aluno atinja aqueles 

objetivos? 

102 Organização do 
espaço geográfico 

A organização do espaço geográfico 
mundial 
As relações econômicas e politicas entre 
as nações do planeta 

103 Dinâmica da natureza Aspectos geológicos e geomorfológicos, 
em suas conexões ambientais 

10432 Dinâmica 
socioespacial 

? 

105 Acordos 
internacionais 
Instâncias 
supranacionais 

Instâncias supranacionais e acordos 
internacionais econômicos, políticos e 
ambientais 

10633 Fatos geográficos 
Processos geográficos 
Fenômenos 
geográficos 
Redes 
Escalas  

O papel da geografia na análise do 
mundo 

10734 Formação 
socioespacial 

Formação espacial da Europa, Ásia, 
Oceania e Antártida 

10835 Conflitos 
Fronteira  

Conflitos étnicos, econômicos, políticos 
e culturais na configuração de fronteiras 

109 a 11136   

11237  Problemas sociais, ambientais, culturais 
e políticos da Europa, Ásia, Oceania e 
Antártida 

11338   

114 Território Lutas por territórios autônomos na 
Europa, Ásia e Oceania 

 

 O nono ano é dedicado à organização do espaço geográfico mundial, seguido 

pelo estudo da Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Portanto, antes de analisar a divisão 

do mundo em massas continentais, propõe compreender as relações entre as nações e 

os arranjos econômicos, políticos e ambientais internacionais. A apresentação da 

                                                           
32

 Objetivo muito abrangente. 
33

 Este objetivo deveria compor o conceito de geografia e de seu papel na escola. 
34

 Objetivo muito abrangente. 
35

 Objetivo muito abrangente. 
36

 Metodologia. 
37

 Objetivo muito abrangente. 
38

 Objetivo que pode ser acrescido ao objetivo 105, incluindo além dos acordos, as instâncias 
supranacionais que os formulam. 
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dinâmica mundial, nestes termos, não está coerente com a divisão do mundo pelo 

critério natural das massas continentais. Por outro lado, no espírito do que é 

apresentado aqui no nono ano, o estudo dividido do mundo deveria ser precedido da 

apresentação da dinâmica mundial também no oitavo ano. Aqui os objetivos de 

aprendizagem estão muito abrangentes, dificultando focalizar a relação conteúdo-

método-conceito. Registre-se a ausência do tema da diversidade e da identidade 

territorial dos povos formadores da Europa, Ásia e Oceania, bastante enfatizados nos 

objetivos de aprendizagem do oitavo ano. Os conceitos geográficos são: organização 

do espaço geográfico, dinâmicas da natureza, dinâmica socioespacial, escala, fronteira, 

instâncias supranacionais, território. O exercício de montagem de programa com base 

nos objetivos chegou aos seguintes conteúdos: a organização do espaço geográfico 

mundial, as relações econômicas e politicas entre as nações do planeta, aspectos 

geológicos e geomorfológicos das conexões ambientais, instâncias supranacionais e 

acordos internacionais econômicos, políticos e ambientais, formação espacial da 

Europa, Ásia, Oceania e Antártida, conflitos étnicos, econômicos, políticos e culturais 

na configuração de fronteiras, problemas sociais, ambientais, culturais e políticos da 

Europa, Ásia, Oceania e Antártida, lutas por territórios autônomos na Europa, Ásia e 

Oceania. 

 

 Os conteúdos propostos, nesta análise, para cada objetivo de aprendizagem, 

são apenas possibilidades. Muito provavelmente a Comissão elaboradora discorde das 

sugestões aqui feitas. Entretanto, tal exercício serviu a propósito de expor a dispersão 

e, consequentemente, a fragilização deste componente curricular, embora os objetivos 

de aprendizagem apontem para aspectos da tradição seletiva dos conteúdos 

geográficos na escola. 

 Da análise das grades de objetivos é permitido tirar algumas conclusões: 

1. Os objetivos de aprendizagem dificultam o exercício indispensável de 

vincular os propósitos do ensino de geografia na escola e a relação 

conteúdo-método, com os critérios de eleição dos conteúdos 

essenciais a serem ensinados no atual momento histórico. 

2. O exercício de montagem de programa de ensino, com base nos 

objetivos de aprendizagem, demonstrou a manutenção de aspectos 
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da tradição seletiva de conteúdos geográficos e de sua distribuição 

ao longo dos quatro anos finais do ensino fundamental.  

3. exposto Entretanto, os direitos de aprendizagem dão margem a que 

se monte outros programas, incluindo aqueles que se destinem 

apenas ao treinamento para a realização de avalições externas. 

4. Ao priorizar a forma em detrimento do conteúdo, o caráter de 

desigualdade social e da degradação ambiental, bem como os 

conflitos que marcam a formação espacial da geografia do Brasil e do 

mundo, foi secundarizado. 

5. Ao incorporar conceitos geográficos de diferentes tendências do 

pensamento, sem que seja explicado ou explicitado na apresentação 

da área, dificulta a sua compreensão. 

 

 

O processo de construção da BNCC 
 

10. Consulta pública, Fóruns de debate e decisão, Calendário 

 

 O artigo 210 da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que seriam “fixados 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação 

básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. 

 A Lei de Diretrizes da Educação Nacional de 1996 estabeleceu que os currículos 

do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a 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. 

 O atual Plano Nacional de Educação (PNE) de 25/06/201439 estabeleceu que até 

o final do 2º (segundo) ano de sua vigência, ou seja, até 24/06/2016, o MEC, em 

articulação e colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, deve 

                                                           
39

 Lei 13.005 de 25/06/2014, publicado em edição extra do Diário Oficial da União de 26/06/2014. Metas 
2 e 3.  
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elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação (CNE), precedida de 

consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular de toda a 

educação básica. 

 O Ministério da Educação, quase um ano depois de sancionado o PNE, publicou 

a Portaria 592 de 17/06/2015 (publicada no DOU em 18/06/2015) instituindo a 

Comissão de Especialistas para produzir documento preliminar da Proposta da Base 

Nacional Comum Curricular, e consolidar os resultados da discussão pública. Esta 

“discussão pública”, de acordo com o art. 2º da Portaria, seria realizada nas unidades 

da federação sob a Coordenação das secretarias de educação dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios, bem como com as associações acadêmicas e científicas que 

atuam nas áreas de conhecimento da Educação Básica. 

 A primeira versão do Documento preliminar só se tornou pública na página da 

BNCC no dia 16/09/2015, mas sem incluir o componente curricular História. A segunda 

versão, agora completa, se tornou pública em 25/10/2015; há dois meses do 

encerramento do ano e das atividades pedagógicas do ano letivo.  

 Em termos de comparação, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica foram construídas em 5 anos, de 2006 até 2010, considerando a criação da 

Comissão para elaborar Parecer, a elaboração do Parecer e a sua consolidação em 

Resolução (Parecer 07/2010 da CEB do CNE). 

 No Rio de Janeiro, representantes da Associação dos Geógrafos Brasileiros – 

seção Niterói (associação científica) têm participado de fórum convocado pela 

Secretaria Estadual de Educação (SEEDUCRJ). Entretanto, as reuniões tem tido o 

propósito de recolher opiniões, sugestões, críticas, no espírito do site de consulta 

pública; sem que haja debate sobre as razões das diversas opiniões e, sobretudo, das 

posições antagônicas.  

 Não é possível o acesso, na consulta pública pela página da BNCC, às opiniões 

que chegaram de todo o país, indispensáveis para a reflexão das tendências, 

contradições e identificação de opiniões antagônicas; fundamentais para que a decisão 

seja mais consciente e democrática. A SEEDUCRJ enviou formulário para que os 

professores preencham com suas opiniões e reencaminhem de volta, sem que se 

possa ter acesso a elas. Portanto, grande parte do conteúdo da consulta pública ainda 
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está privada aos órgãos de governo.  

 Com a intenção de aperfeiçoar o importante mecanismo da consulta pública, 

este parecer propõe tornar público as opiniões – sínteses, tendências, contradições –, 

e a organização de Foruns e Congressos deliberativos, regionais e nacionais, com 

representação igualitária de membros do governo e dos diferentes movimentos sociais 

e sindicais, e associações científicas. 

 Pode parecer grandioso este procedimento, mas é importante afirmar que a 

realização de Congressos já é prática de muitas associações científicas, sindicatos e do 

próprio MEC, que vem organizando e realizando as Conferências Nacionais de 

Educação - CONAEs. O Plano Nacional de Educação inclusive prevê a realização de 

Conferências distrital, municipais, estaduais e nacionais de educação com a atribuição 

do acompanhamento de sua execução. Portanto, com calendário mais extenso porém 

delimitado, as divergências e convergências quanto ao conteúdo da BNCC seriam 

debatidas e deliberadas, e sobretudo, fortalecidas, antes de serem encaminhadas ao 

CNE40. Para cumprir o prazo estabelecido no PNE - metas 2.1 e 3.2 -, de elaborar 

proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos do 

ensino fundamental até o final do 2º ano de sua vigência, propõe-se a entrega de 

Documento Preliminar, ainda a ser debatido e aprofundado pela sociedade brasileira.  
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