
  
Parecer sobre a Ciências Naturais da  Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) 

A leitura da proposta de Ciências Naturais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) trás 
como primeira impressão a existência de um dialogo positivo com os documentos anteriormente 
produzidos, em particular com os Parâmetros Curriculares Nacionais e os demais documentos 
gerados a partir deles. Nunca é demais esclarecer que a Educação é marcadamente uma campo de 
desenvolvimento contínuo e para sua melhoria há que se investir em processos que resgatem e não 
rompam com o que já existe. Sabidamente, as propostas contidas nos documentos que hoje ainda 
norteiam a educação brasileira necessitaram de muito esforço e tempo para serem adaptadas à 
realidade das várias regiões brasileiras. Fruto desse investimento é o estado de conhecimento das 
virtudes e dos defeitos que permitem re-pensar e avançar novas propostas que orientarão a educação 
do país no milênio que se inicia. De maneira breve, elogio a decisão dos formuladores de partir das 
conquistas da década anterior e avançar a partir delas. 

Sobre o conteúdo da propostas, gostaria de iniciar analisando aspectos que dizem respeito ao 
coletivo do documento, sem diferenciar componentes curriculares específicas, o que farei na 
sequência.  

A) currículo mínimo/máximo e excesso de especificação dos conteúdos 

De maneira geral o conteúdo conceitual das ciências proposto ultrapassa o que deveria ser 
esperado para um documento que tem como meta ser uma base comum, ou ainda, como entendido 
por alguns, como um currículo mínimo. Tomando a própria expectativa do documento em ser 
completado no momento de sua adequação/implementação às diversas regiões/escolas do país, é 
necessário frisar que existe muito pouco espaço para inserções. Em questões curriculares, menos é 
mais! E neste caso especificamente, partilho com muitos a ideia de que há necessidade de restringir 
a quantidade de conteúdos sugeridos, seja na extensão e/ou na profundidade do que é proposto.  

O excesso de conteúdos reverbera na forma com que muitos deles acabam sendo apresentados 
no documento. O detalhamento excessivos muitas vezes acaba ditando a abordagem a ser utilizada, 
ritmos de aprendizagem e outras características que são também de competência dos programas 
escolares e em última instância dos professores de ciências. 

B) Necessidade de um bloco sobre a epistemologia das ciências 

No documento atual não há um bloco ou seção onde se apresente o entendimento do que é a 
ciência, seus métodos de produção, os valores adotados pelos cientistas, em resumo um 
posicionamento epistemológico, axiológica e ontológico  sobre as ciências naturais. A ausência de 
um texto específico deixa margem para interpretações livres que podem resultar em concepções 
ingénuas e em um positivismo excessivo. 

C) Eixo estruturados muito genérico 

O excesso cometido na sugestão de conteúdos conceituais é transformado em mínimo quando 
da apresentação dos eixos estruturantes (Conhecimento conceitual, Contextualização histórica, 
social e cultural, Processos e práticas de investigação e Linguagens). Seria fundamental que o texto 
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destrincha-se esses eixos naquilo que ele espera sejam os elementos estruturadores da prática 
docente e da aprendizagem dos alunos. Ou seja, não basta anunciar os eixos e oferecer um descrição 
em algumas poucas linhas. Em particular, o eixo "Processos e práticas” deveria ganhar uma atenção 
dos autores na medida em que as atividades didáticas se organizarão a partir das orientações 
contidas neste item. Pela sua importância, ele deveria ser muito bem discutido de modo a fornecer 
exemplares que evitem as práticas já consagradas nas ciências, quais sejam, a resolução de 
problemas numéricos, a memorização de nomes e termos, os questionários de perguntas e resposta e 
as experiências de comprovação de leis e grandezas.  

Abaixo apresento um conjunto de processos e práticas adaptadas da proposta curricular 
americana (NGSS ) que poderia ser utilizado como referência: 

1.  Eleger problemas e definir questões para investigação  1

2.  Desenvolver e usar modelos 
3.  Planejar e conduzir investigações  
4.  Analisar e interpretar dados 
5.  Usar pensamento matemático e computacional 
6.  Engajar-se em argumentações: argumentar a partir de evidências para fundamentar 

uma afirmação e ou confrontar outras

7.  Elaborar explicações e planejar soluções

8.  Obter, avaliar e comunicar informações usando diversos tipos de linguagens 

 Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao risco de cisão entre os eixos i) 
conhecimentos conceituais e ii) Processos e práticas investigativas. O documento não dá ênfase 
clara ao fato de que os últimos só fazem sentido quando associadas aos primeiros. Ou seja, não há 
que se ensinar processos e práticas desvinculados de contextos conceituais sob pena de termos a 
volta de apresentações ingênuas do método científico. Um diálogo dos eixos estruturantes com a 
concepção epistemológica, axiológica e ontológica das ciências naturais seria fundamental. 

D) Problemas e Problematização 

 Em diversos momentos o texto faz referência à necessidade de formulação de questões no 
encaminhamento das atividades de ensino-aprendizagem. No entanto, é necessário integrar 
a proposição de questões dentro de uma perspectiva metodológica consensual que acredito deva ser 
a noção de problematização. No item II, pag. 50, das Diretrizes Curriculares onde se abordam os 
princípios pedagógicos, lemos o seguinte: 

"os princípios norteadores da educação nacional, a metodologia da 
problematização como instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo 
inusitado e ao desenvolvimento do espírito inventivo, nas práticas didáticas;”

 Acredito que seria de muita valia traduzir a noção de problematização acima referida para o 
contexto das ciências naturais. Fornecer exemplos e principalmente mostrar que problemas em 
ciência tem um conotação específica e determinados pelos contextos no qual é formulado. Nesse 
sentido, podemos falar de problemas científicos i) históricos,  ii) tirados do cotidiano, iii) 
ficcionais, iv) formulados a partir de demandas de grupos ou subgrupos sociais etc. Sem estas 

 A título de exemplo, apresento um detalhamento deste item no final deste texto1
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especificações, a estratégia de produzir problemas pode ser simplificada e reduzida a mera 
formulação de perguntas, o que não se constitui em problemas de fato, 

E) Temas Integradores 
Os Temas Integradores apresentados no texto são explicitados apenas em seus próprios 

termos. Não fica claro os critérios/justificativas quanto à escolha dos temas e sub-temas e quanto à 
forma pela qual se pretende que eles sejam inseridos nas disciplinas. Como fazer a integração no 
interior da base curricular proposta, seja internamente a uma área de conhecimento ou entre áreas 
diferentes? 

Acredito ser necessário apresentar estratégias pedagógicas possíveis de garantir a 
implementação dos temas integradores. Seria muito benéfico que o currículo de ciências pudesse 
fazer uma previsão na grade onde tais temas seriam objeto de atividades curriculares. Talvez deve-
se ser destinada um espaço na proposta curricular que contemplasse a aplicação anual/semestral de 
um dos temas integradores. Além disso, seria de interesse dos professores que houvesse propostas 
metodológicas capazes de sinalizar a forma integração de componentes curriculares na sala de aula, 
como por exemplo o uso de projetos.  
  
 F) Diferenciação entre ciência e tecnologia. 

 Existe uma interface importante entre a ciência e a tecnologia que não é explorada no 
documento. Nossa sociedade deve muito à forma como as ciências naturais e as tecnologias se 
integraram ao longo dos últimos séculos. No entanto, não é feita uma demarcação entre essas duas 
formas de conhecer/agir no mundo. Essa ausência de fronteiras entre a ciência e a tecnologia deixa 
espaço para que concepções ingênuas sejam inferidas, tal como considerar a engenharia como uma 
área de aplicação da Física. Ou de que a ciências são mais fundamentais do que as tecnologias etc. 
Todas as versões que se propõem a dicotomizar as ciências das tecnologias está fadada a oferecer 
um rascunho  simplista da relação dialética existente entre ambas. 

Passo agora a pontuar comentários por nível escolar 

Ciências (Ensino Fundamental): 
A proposta me pareceu bem equilibrada em termos dos conteúdos das diversas áreas da 

ciência, a saber, Física, Química, Biologia e Geociências. Isto é um ponto extremamente positivo, 
pois por uma lado se evita o excesso de conteúdos biológicos que marca a maioria dos programas e 
livros didáticos de ciências. 

A minha principal crítica é um certo descompasso entre as propostas de conteúdos (UCs) ao 
longo dos nove anos do ensino fundamental. Em alguns momentos existem temas simples e muito 
próximos da vivência dos alunos, ao lado de outros complexos e muito próximos da ciência e do 
fazer científico. Acredito que deveria haver um maior cuidado em garantir uma progressão dos 
conteúdos, indo dos mais próximos das vivências dos alunos nas séries iniciais e gradativamente se 
aproximando do campo científico nos anos subsequentes.  

FíSICA

  
A seguir os itens que julgo merecem atenção/revisão no componente curricular Física: 
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 • A definição de conteúdos conceituais por ano/semestre é muito rígida, e limita o 
protagonismo nas escolas e dos professores na definição dos programas. Em particular há 
incoerência com o  item II dos direitos de aprendizagem (Diretrizes pag. 49): 

II –   preserve a  clareza sobre o  fazer pedagógico,  em sua multidimensionalidade, 
prevendo-se   a  diversidade  de  ritmo  de  desenvolvimento  dos  sujeitos  das 
aprendizagens e caminhos por eles escolhidos;

 • A maneira como os conteúdos são apresentados pode gerar dificuldade dos professores 
em reconhecer o que já fazem com as orientações contidas nas BNCC. A experiência na 
implementação de outras propostas curriculares, no Brasil e em outros países, indica que a 
maior fonte de fracasso em propostas curriculares vem da dificuldade dos professores se 
reconhecerem nas mesmas e de serem incapazes de traduzi-las nos seus próprios termos. 

 • As Unidades de Conhecimento (UCs) englobam um excesso de conteúdos. As seis UCs 
abarcam praticamente todo conteúdo da Física escolar e seria difícil defender que se trata de 
um currículo comum/mínimo.  Deveria ficar claro o que se espera seja aprendido e o que 
deve/pode ficar de fora ou ainda complementado/aprofundado. Além disso, em alguns 
momentos a forma de apresentação dos conteúdos está distante do que os professores em 
geral costumam encontrar nos programas e livros didáticos. No caso da UC "movimentos," 
há uma orientação específica para abordar os mesmos por meio do princípio 
de conservação da quantidade de movimento. A maioria dos professores não está 
familiarizada com esta estratégia conceitual. Seria importante que tal estratégia aparecesse 
como sugestão, mas a decisão de implementá-la deveria ser, em última instância, do 
professor. Para evitar esse risco, seria importante que as UCs pudessem ter uma formulação 
que gerasse empatia imediata com os professores.  

  Minha sugestão seria a redução para apenas 4 Unidades de conhecimento. Seria  uma 
sinalização clara de que haveria lugar para outras UCs ao longo dos 3 anos, ou seja uma 
garantia de diversidade curricular. As 4 UCs seriam uma re-organização do que já foi 
produzido, como na proposta abaixo: 

 1 - Movimento e estabilidade  em sistemas e processos naturais e tecnológicos         
 1 A -Forças e Movimento ;    1 B - Tipos de interação;    1 C - Estabilidade e 2

instabilidade nos sistemas físicos 

 2 - Energia   em sistemas e processos naturais e tecnológicos            
 2 A -Formas de manifestação da energia;    2 B - Conservação e transferência de 

energia ;    2 C - Relação entre energia e força;    2 D - Energia na vida 3

cotidiana  e na vida social  

	 

	 3 - Ondas em sistemas e processos naturais e tecnológicos    
  3A - Propriedades das ondas    3 B - Ondas sonoras e Eletromagnética    3 C - 

Tecnologia de informação e instrumentação   
  
 4 - Matéria e radiação   em sistemas e processos naturais e tecnológicos 

 Aqui estaria incluídos as leis de Newton, e o Princípio de conservação de quantia de movimento2

 Calor é entendido como energia e  transito, portanto incluído nesta UC3
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 4 A - Estrutura  da matéria  e da radiação   4 B  Processos nucleares       4 C 
Partículas elementares


 • A crítica feita sobre os eixos estruturantes no início deste parecer se aplica com maior 
intensidade ao componente curricular Física. Em especial, o Eixo dos Processos e Práticas 
da Física é muito genérico e não deixa claro como eles, processos e práticas, seriam 
traduzidos na atividade da física.


  
 • Existe risco de cisão entre os eixos: i)conhecimentos conceituais e ii) processos e práticas 

investigativas caso não haja uma ênfase clara que as práticas só fazem sentido quando 
tratadas em relação à conteúdos específicos. 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2016 

Maurício Pietrocola 
professor titular -  Faculdade de Educação - USP
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