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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? 

A compreensão da proposta é favorecida pelo fato de as diversas áreas de conhecimento 

seguirem uma estrutura semelhante para apresentação dos eixos, unidades de conhecimento e 

objetivos de aprendizagem. No entanto, este é um aspecto que poderia ter sido contemplado 

por uma discussão prévia com a comunidade de pesquisadores atuantes nos campos do 

currículo, formação de professores e aprendizagem dos conteúdos específicos, visando a definir 

princípios gerais para a estruturação da proposta, antes do detalhamento em objetivos, uma vez 

que um texto muito detalhado é mais dificilmente passível de modificação a partir de uma 

consulta pública, tendo em vista o investimento de tempo e esforço requerido para a elaboração 

da versão preliminar. Assim, decisões em torno de princípios estruturantes, como aquela 

relativa à adoção do procedimento de recursividade como uma orientação geral para a 

estruturação do currículo, poderiam ter antecedido o detalhamento da proposta, de forma que, 

caso amplamente aceito, o referido princípio orientasse o detalhamento de todas as Áreas de 

Conhecimento. Essa consulta prévia sobre os princípios que orientariam a estruturação da 

proposta daria maior legitimidade ao processo, além de oferecer parâmetros para a equipe 

convidada trabalhar no seu detalhamento. Além disso, iria conferir maior consistência ao texto 

ora apresentado à consulta pública. No documento há a explicitação de Princípios Orientadores 

da BNCC, mas estes têm relação com a expectiva de formação dos alunos, não correspondendo 

a parâmetros para construção do documento, como propomos aqui, trazendo princípios de 

natureza curricular. 

Nesse sentido, considero que a proposta tem essa limitação de não apresentar princípios que 

orientaram a sua estruturação, que poderiam ser embasados nos resultados de pesquisas 

educacionais, traduzindo tendências que estas têm indicado como promissoras para a 

organização curricular. Assim, poderiam ser princípios férteis, além da recursividade, a 

consideração da dimensão social e individual da aprendizagem; a contextualização social, 
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cultural e histórica dos conteúdos, a concepção de ciência como produção humana, dentre 

outros que perpassam o documento, mas que carecem de uma discussão e justificativa.    

No que se refere especificamente ao princípio de recursividade, ele aparece no texto de 

introdução da Área de Ciências da Natureza, na página 152, onde se propõe o “tratamento 

progressivo e recursivo dos conceitos ao longo do currículo” e depois é retomado na página 156, 

referindo-se ao Ensino Fundamental, quando sugere que “o tratamento dos conhecimentos 

desse componente curricular se dá de forma recursiva, em níveis de aprofundamento e 

ampliação crescentes”. Depois, aparece na página 188, no contexto da apresentação do 

componente curricular Biologia no Ensino Médio, ao se apresentar como um critério para a 

organização do ensino “o tratamento progressivo e recursivo de conceitos estruturantes ao 

longo do currículo”. No entanto, no texto da proposta não são explicitados quais seriam esses 

conceitos estruturantes da disciplina Biologia e verifica-se que a proposta de recursividade não 

é aplicada apenas à dimensão conceitual, mas também para as outras dimensões consideradas 

na construção da proposta (processos e práticas de investigação; linguagens; contextualização). 

Assim, seria necessário repensar o conceito de recursividade, restringindo-o a 

conceitos/modelos explicativos, como aparece no conceito de recursão (p. 191) ou abarcando 

também as outras dimensões que estruturam a proposta. Além disso, no componente curricular 

Biologia a proposta de recursividade se restringe a alguns objetivos, referentes aos conteúdos 

de célula, genética e evolução, sem justificativa para não ser amplamente empregado na 

construção da proposta, envolvendo outros conteúdos, a exemplo da ecologia. No meu 

entendimento, se a Recursividade é um princípio promissor para promover a aprendizagem, ela 

deveria ser amplamente considerada na estruturação da BNCC em todos os níveis de 

escolaridade, áreas de conhecimento e conteúdos. Ademais, caso a recursividade seja um 

princípio de estruturação da proposta, seria necessário incluir exemplos sobre como 

operacionalizar esse princípio em sala de aula. Verifica-se que os exemplos que constam no 

trecho do componente curricular Biologia dedicado ao tema referem-se aos objetivos de 

aprendizagem em si, e não a possibilidades de promoção da recursividade em relação aos 

referidos objetivos. 

Assim, seria interessante que fossem esclarecidos alguns pontos: a recursividade seria aplicável 

só à aprendizagem de conceitos ou também a habilidades e capacidades desenvolvidas ao longo 

da escolaridade? Além disso, a recursividade se daria apenas dentre  as séries do ensino médio 

ou teria que ser tratada também entre as séries do ensino fundamental e entre níveis escolares, 

favorecendo a progressão escolar? Se a recursividade é um princípio para a área de Ciências 

Naturais, por que os componentes Física e Química não se referem a ele?  
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No caso da área de Ciências Humanas, há uma justificativa de “repetições que se observam em 

alguns títulos”, relativos aos anos da escolaridade, com a afirmação de que “objetivam apontar 

para a recursividade que caracteriza a progressão no processo de construção do conhecimento 

e de desenvolvimento do estudante” (p. 243). Porém o documento não explica ou exemplifica 

como a recursividade poderia ser operacionalizada em sala de aula, o que pode representar uma 

limitação para se colocar em prática tal proposta nas escolas. 

Assim, se a opção for por manter o princípio da recursividade na BNCC, o que considero a decisão 

mais acertada, todos os objetivos de cada nível escolar poderiam ser apresentados com 

indicação de I (iniciados) – TS (trabalhados sistematicamente) – C (consolidados), apresentando 

as séries abaixo deles com esses códigos, suprimindo-se a apresentação dos objetivos por série, 

ou, se for invíavel ou desvantajosa essa estruturação, como alternativa, poderiam ser dados 

exemplos de recursividade em todos os níveis e conteúdos, aplicando-se o que foi feito no 

componente curricular Biologia entre as páginas 191 e 193. A explicação contida na página 191 

relativa a Objetivos de Aprendizagem com Progressão e Recursividade deveria, assim, ser 

apresentada no início do documento da BNCC.  

A expectativa contida na apresentação do documento de que a BNCC fará com que a formação 

de professores mude de figura, pressupondo que ela incidirá diretamente na formação de 

professores, desconsidera que discussões no campo da formação de professores, subsidiadas 

por pesquisas no campo do currículo e do ensino dos componentes curriculares, com toda uma 

tradição de estudos e tendências consolidadas de discussões teórico-metodológicas, 

sustentadas por pressupostos filosóficos, psicológicos e pedagógicos, geram  posicionamentos 

controversos em torno de propostas de uma base nacional curricular comum e suas motivações 

(a exemplo de: http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/viewFile/21666/15916). 

Assim, nos parece ingênua a ideia de que a formação de professores se norteará pelo 

documento da BCCN, considerando a pluralidade de visões e a rica trajetória da discussão 

curricular crítica em torno de propostas que buscam estabelecer modelos unificadores de 

currículo. Especificamente, no que se refere à disciplina escolar Ciências, o próprio documento 

reconhece essa dificuldade de se estabelecer um currículo comum, ao afirmar, na página 156, 

que “desde sua origem, decisões sobre o quê e como ensinar essa disciplina envolve tensões e 

diferentes perspectivas”, sendo que essas tensões, no meu entendimento, não serão 

amenizadas, e talvez sejam até mesmo incitadas, pela proposição de um documento regulatório 

do currículo.  

http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/viewFile/21666/15916
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Cabe ressaltar que considero legítima a proposta contida no documento de se “garantir o direito 

à aprendizagem”, porém, penso que ela esbarra na dificuldade de definir os conteúdos que são 

relevantes e pertinentes, uma vez que não há um amplo consenso sobre quais seriam esses 

conteúdos e existem debates em torno da adequação de currículos exaustivos ou que foquem 

em conceitos estruturantes, bem como existem diferentes concepções do que é aprendizagem 

e como promovê-la. Embora todos os conceitos sejam universalmente valorosos, por serem 

produtos da historicidade humana, a relevância e pertinência, no meu entendimento, não 

podem ser definidos de forma descolada dos contextos socioculturais dos quais os estudantes 

fazem parte. Assim, entendo que não há critérios absolutos para estabelecer que um objetivo 

de aprendizagem é de fato relevante, e não arbitrário, estabelecido a partir do ponto de vista 

de quem prescreve o currículo.  Assim, concebo a importância de se garantir aprendizagens 

amplas, ricas, diversificadas e funcionais, que contribuam para que os estudantes possam dar 

sentido e se situar no mundo próximo e distante, sendo essas demandas dificilmente 

padronizáveis. As tentativas de padronizar podem levar à exclusão do currículo de conceitos 

valorosos do ponto de vista universal e contextual. Por exemplo: a proposta não traz objetivos 

relativos à aprendizagem do conceito de tensão superficial, conceito cuja compreensão permite 

entender diversos fenômenos, integrando inclusive os campos da física, química e biologia, 

tendo um valor universal. No entanto, em alguns contextos ele pode adquirir maior relevância, 

a exemplo de uma localidade em que processos industriais (de fármacos, alimentos ou 

cosméticos) usam detergentes que poluem o ambiente; ou uma localidade em que ocorre a 

falsificação da cachaça com uso de substâncias tensoativas, que alteram o resultado de um teste 

empírico para verificar se a cachaça tem muito ou pouco álcool (caso estudado em minha tese 

de doutorado em ensino das Ciências Naturais);  ou uma localidade onde está sendo feito um 

experimento de “química verde” com uso de produtos a base de açúcares como tensoativos 

para eliminação de mosquitos transmissores de doenças. Mesmo que o documento da BNCC 

diga que se trata de um instrumento balizador, a ausência da citação de um conceito científico 

pode fazer com que ele seja desconsiderado ou menos enfatizado na formação dos estudantes 

da educação básica. Além disso, a distribuição ao longo dos anos dos objetivos e conteúdos a 

eles associados carecem de justificações pautadas na pesquisa educacional e na experiência 

docente dos formuladores da proposta, de forma que os leitores pudessem compreender as 

razões que levaram esses formuladores a selecioná-los e a sequenciá-los da forma como se 

apresentam no documento. 
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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. 

. 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? 

A apresentação da área de Ciências da Natureza em um texto introdutório é pertinente, mas 

seria importante que esse texto expressasse a pluralidade de perspectivas e tendências que têm 

predominado no ensino das ciências da natureza na atualidade e explicitasse as opções teórico-

metodológicas adotadas na construção da proposta, pois, assim, a BNCC se apresentaria como 

um texto que se insere na historicidade da área de ensino de Ciências. Termos como 

alfabetização científica, letramento científico, questões sociocientíficas, CTSA, contextualização 

etc., que aparecem na apresentação da área e ao longo do documento, precisam ser 

conceituados e situados no campo da pesquisa em ensino de ciências. O procedimento de situar 

a proposta na historicidade da área evitaria que os conceitos fossem apresentados de forma 

aparentemente arbitrária e conferiria maior legitimidade à proposta, ao apresentá-la como um 

contributo derivado da produção acadêmica de uma comunidade de pesquisadores/professores 

que se dedica a pensar/praticar o ensino das Ciências da Natureza. 

A proposta de um currículo articulado e progressivo, contemplando as diversas áreas de 

conhecimento e linguagens, é interessante. No entanto, o documento em si, seja no texto 

introdutório geral, seja no texto introdutório da Área de Ciências da Natureza, não  indica vias 

para esta articulação dentro de um mesmo ano, seja nos Anos Finais do Ensino Fundamental ou 

no Ensino Médio. No caso específico dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental essa articulação 

revela-se importante para se romper com o predomínio do ensino voltado para a alfabetização, 

de forma descolada da aprendizagem de conteúdos das demais áreas de conhecimento, como 

tem tradicionamente acontecido. Assim, é importante tornar bastante explícito o que se 

entende por “integrar as múltiplas áreas de conhecimento, centradas no letramento e na ação 

alfabetizadora” (p. 9), para que se evite a continuidade da ênfase na alfabetização pela 

alfabetização, ou seja, desligada do letramento, traduzido no uso social da linguagem. Nesse 

sentido, seria interessante distinguir esses dois conceitos: alfabetização e letramento, inclusive 

científico, matemético, artístico, etc., tomando como referência a produção teórica em torno 

desses conceitos e evidenciando no documento vias para se promover essa articulação nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Cabe destacar que os termos alfabetização e 

letramento são empregados sem que se faça uma distinção entre eles na parte introdutória do 
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documento. Os conceitos de alfabetização e letramento constam no documento, porém apenas 

na seção relativa à Área de Linguagens (p. 29). Na apresentação dos objetivos da Área de 

Ciências da Natureza aparecem também esses termos (p. 154), mas sem que seja feita uma 

referência à sua aplicação específica no campo das Ciências Naturais, no que se refere à 

Alfabetização Científica e ao Letramento Científico, termos também empregados na produção 

acadêmica da área, com significação específica neste campo a partir de uma apropriação do seu 

emprego na área de Linguagem. 

A proposta tem o mérito de ter uma perspectiva democratizante por ter por objetivo “sinalizar 

percursos de aprendizagem e desenvolvimento” (p. 7) que garantam aos estudantes o direito à 

educação, porém o alto nível de detalhamento de objetivos e especialmente, a apresentação de 

exemplos, pode converter o documento em um manual prescritivo regulador das práticas, o que 

limita as possibilidades de inovação curricular e uso criativo nos contextos escolares. Por outro 

lado, a sua estruturação em objetivos de aprendizagem, e não como listagem de conteúdos, é 

um aspecto positivo a se considerar. Talvez indicar possibilidades de abordagem, ao invés do 

uso do termo “exemplo”, possa favorecer a compreensão pelos professores de que são apenas 

aventadas possíveis abordagens, evitando-se que sejam tomadas como prescrições. No caso do 

componente Curricular Biologia, considero necessário diversificar mais essas possibilidades de 

abordagem (“exemplos”). 

É interessante a proposta contida nos Princípios Orientadores de que os alunos possam 

“relacionar conceitos e procedimentos da cultura escolar àqueles do seu contexto cultural”, bem 

como “articular conhecimentos formais às condições de seu meio”, conforme explicitado no 

texto dos princípios orientadores da formação dos estudantes (p. 8). No entanto, à luz das 

discussões que temos realizado em torno da demarcação e da relação entre conhecimentos 

formais e aqueles da cultura própria dos estudantes, discordamos da ideia de que os estudantes 

passem a se “basear nesses conhecimentos para a condução da própria vida, nos planos social, 

cultural e econômico” (p. 8), uma vez que os diferentes saberes são legítimos e aplicáveis em 

diferentes circunstâncias e contextos, sendo essas possibilidades de aplicação condicionadas 

por múltiplos fatores. Assim, essa dubiedade que aparece entre os princípios também perpassa 

a Área de Ciências da Natureza. Por exemplo, no componente curricular Física aparece a ideia 

de que a perspectiva investigativa colabora para o “desenvolvimento de um olhar científico 

sobre o mundo” (p. 206), a qual pode ser interpretada como a substituição do olhar que o aluno 

já traz pelo olhar científico, numa perspectiva de mudança, e não de ampliação. Assim, na 

apresentação da área de Ciências da Natureza no Ensino Médio, aparece a ideia de que a cultura 

científica passará a ser “vivida e incorporada” pelos jovens e que eles farão “uso dos modos de 
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pensar e expressar da cultura científica” (p. 185), sendo prudente relativizar essas afirmativas 

para a perspectiva da ampliação cultural para responder aos diferentes contextos em que os 

diferentes conhecimentos são demandados. Nesse sentido, é necessário que o documento se 

posicione de forma mais clara sobre qual o objetivo do ensino de Ciências na sua relação com a 

ciência escolar. Pretende-se que o aluno se aproprie desse outro estilo de pensar, que adquira 

um olhar científico ou que entenda a perspectiva científica sobre os  fenômenos, dintinguindo-

a da forma como sua própria cultura explica esses fenômenos? 

Na apresentação da área de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental (p. 159) é apresentada 

uma afirmativa, no meu entender, muito simplista para explicar a incorporação de componentes 

científicos na Educação Básica, passando a ideia de que decorreu da urbanização e 

industrialização. Caso seja considerado relevante historicizar esse processo, é recomendável 

que seja feito de forma mais cuidadosa, levando em conta autores que apresentam e analisam 

o cenário em que a disciplina surgiu e como seus objetivos foram se modificando ao longo do 

tempo. Esse histórico pode ser útil inclusive para justificar escolhas feitas na elaboração da 

BNCC, mostrando que não são arbitrárias, por estarem atentas a esse movimento nos 

significados e objetivos de se ensinar/aprender Ciências. No mesmo parágrafo é feita uma 

afirmativa, no meu entendimento imprópria, de que a formação em Ciências no Ensino 

Fundamental se resumia, no século 20, à abordagem de vida e saúde e que essa abordagem 

persistiria até hoje, a despeito de orientações de diretrizes curriculares que têm procurado 

diversificar a formação na área. Trata-se de uma generalização que não respeita os movimentos 

que buscam a renovação do ensino de ciências e os esforços  cotidianos dos professores para 

ensinar e, ao mesmo tempo, traz implícita a ideia de que as diretrizes curriculares estão sendo 

desrespeitadas, sem problematizar os múltiplos fatores que interferem na renovação dos 

currículos de Ciências no Ensino Fundamental. Quanto a esse aspecto, cabe destacar o fato de 

que o ensino de Ciências nos Anos Finais desse nível escolar é ministrado por professores 

formados em Licenciatura em Biologia, que tendem a priorizar os conteúdos dessa disciplina no 

ensino. Ressalta-se também o fato de que os formadores de professores das séries iniciais que 

trabalham com a disciplina de Metodologia do Ensino de Ciências frequentemente têm 

formação universitária em Biologia, sendo que muitos destes têm dificuldades de realizar uma 

abordagem integradora dos conteúdos de química, física, biologia e geociências na formação 

dos professores do Ensino Fundamental. 

Como coordenadora de um curso de Licenciatura em Ciências Naturais, que forma professores 

de Ciências para atuação nos Anos Finais do Ensino Fundamental, compreendo que a formação 

de professores desse segmento requer uma perpectiva integradora na formação, o que 
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demanda valorização do professor formado no Curso de Licenciatura em Ciências Naturais, 

curso que, a despeito de sua expansão no país, ainda enfrenta dificuldades, entre as quais a 

ausência de Diretrizes Curriculares do MEC e a falta de garantia de campo de trabalho, tendo 

em vista que este profissional não é priorizado nos processos de recrutamento de professores 

(concursos, contratações, etc.), já que ainda há uma forte tradição de o professor de Biologia do 

Ensino Médio dar aulas também de Ciências Naturais no Ensino Fundamental. 

. 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? 

O documento expressa que é reservada às escolas a definição da parte diversificada do currículo 

em atenção à cultura e necessidades locais, transmitindo a ideia de que a base comum não 

permite, ela própria, a articulação com essas dimensões locais (p. 15), embora seja explicitada a 

expectativa de articulação entre a parte comum e divesificada do currículo. Em relação a esse 

tema da contextualização sociocultural, a Área de Ciências da Natureza apresenta, como um dos 

eixos estruturantes, a Contextualização histórica, social e cultural. No entanto, consideramos 

que os objetivos elencados neste eixo são muito limitados e podem não ter alta  

relevância/pertinência ao se considerar os contextos de vida dos estudantes, empobrecendo a 

própria proposta de contextualização, ou seja, a contextualização está sendo padronizada, o que 

é bastante contraditório. O mesmo se aplica aos Processos e Práticas de Investigação, que 

deveriam proporcionar oportunidade de pesquisas contextualizadas. A título de exemplo, na 

página 234, o único objetivo que consta  nesse eixo é “investigar processos de produção de 

adubos químicos, fontes de matérias primas e relacioná-los com a indústria química brasileira”, 

restringindo as possibilidades de contextualização a temas de maior relevância local. 

Um outro aspecto que julgamos problemático é que, embora a contextualização histórica seja 

apresentada como relevante, compondo o eixo “Contextualização histórica, social e cultural”, 

no caso do componente curricular Biologia, sobre o qual se deteve com mais aprofundamento 

nossa análise, são poucos os objetivos que remetem à história social e à história das ciências.  

.  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? 

O documento contempla os diferentes campos que constituem a biologia, tendo a vantagem de 

priorizar temas unificadores do conhecimento da área. No que se refere à consideração da 

dimensão cultural no currículo, julgamos que é um aspecto altamente positivo, sendo ela 

traduzida nos objetivos. Nesse sentido, a área de Ciências da Natureza apresenta o pressuposto 
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de que a escola precisa “acolher diferentes saberes” e “se constituir em espaço de 

heterogeneidade e pluralidade, que valoriza a diversidade”.  No entanto, ao longo do texto, nos 

parece que o tema é tratado a partir de uma perspectiva que não problematiza as relações de 

poder e a produção das diferenças em sociedades desiguais, tema muito debatido na produção 

acadêmica recente no campo da interculturalidade, o qual pode ser relacionado à discussão das 

condições de acesso ou não acesso aos benefícios proporcionados pela ciência. Assim, no 

documento afirma-se que “vivemos em uma sociedade em que  equipamentos e sistemas já 

presidem a informação e a comunicação, assim como assumem o trabalho braçal e repetitivo” 

(p. 153), desconsiderando que em um contexto de desigualdade social, muitas ocupações 

antigas não foram beneficiadas pelos avanços tecnológicos e, por outro lado, muitas ocupações 

decorrentes desses avanços também envolvem práticas repetitivas, gerando até mesmo novas 

doenças. Assim, é necessário ampliar no documento a visão crítica e emancipatória da nossa 

relação com a ciência e seus produtos diante de um cenário de desigualdades. Também na 

página 149, afirma-se que “a sociedade contemporânea está fortemente organizada com base 

no desenvolvimento científico e tecnológico”, desconsiderando-se que as sociedades são 

diferentemente marcadas no que se refere à produção e à utilização da ciência e de tecnologias, 

que também se distribuem distintamente entre os povos, tanto no que se refere aos benefícios 

quanto aos prejuízos que geram. Muitos morrem de sede e fome ou de doenças cuja cura a 

ciência já encontrou há tempos, sendo bastante complicado construir generalizações diante de 

um mundo tão diverso e desigual. Também no último parágrafo da página 153 consta uma 

afirmativa generalizadora sobre a relação das crianças com tecnologias, como se todas tivessem 

acesso a equipamentos eletrônicos e internet.  

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

Consideramos adequada e pertinente a estratégia de construir um texto de apresentação do 

componente Biologia, definindo objetivos gerais deste componente para a educação básica. No 

entanto, nos parecem pouco claros os princípios que orientaram a organização dos objetivos de 

aprendizagem. Assim como a apresentação geral da proposta, também a Área de Ciências da 

Natureza e seus componentes carecem de explicitar melhor os princípios que orientaram a 

elaboração dos objetivos, o que resulta em certas incoerências. Assim, embora o documento 

expresse para a área de Ciências Naturais o compromisso com a sustentabilidade, com o  

desenvolvimento de habilidades para interagir e atuar, para argumentar e tomar decisões de 

forma fundamentada, o que remete à formação político-cidadã, constata-se que os objetivos 

priorizam a compreensão, o entendimento, o reconhecimento. Essa abordagem que prioriza a 

dimensão conceitual precisa ser repensada, visando a dar maior coerência à proposta.  
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No que se refere aos aspectos ligados à educação ambiental, não há um posicionamento no 

documento em torno de uma abordagem crítica e emancipatória da problemática ambiental, 

situando-a numa dimensão histórica e no contexto de relações de poder e de distribuição 

desigual de recursos e de danos ambientais, o que resulta, em certos trechos, em abordagens 

superficiais e até mesmo ingênuas. Não são tratadas as dimensões problemáticas em torno de 

certos temas e do emprego de certos termos como “sustentabilidade”. Além disso, falta uma 

perspectiva voltada para o questionamento das condições de vida em sociedades desiguais e 

uma proposta de formação para a ação sociopolítica que alinhave toda a proposta. Essa opção 

por um currículo voltado para a formação sociopolítica fica mais definida na área de História (na 

qual há um eixo que garante a formação progressiva para o exercício da cidadania denominado 

Formação Político-Cidadã) e de Geografia (na qual há o eixo As Responsabilidades e o Mundo).  

Considerando-se a transversalidade da Educação Ambiental, que poderia ser mais resssaltada 

no documento, é importante que as diversas áreas confluam para uma perspectiva de educação 

ambiental crítica, também chamada de socioambiental, que é aquela que incorpora as vertentes 

preservacionista e comportamental, mas as ultrapassa através de um olhar que situa a questão 

ambiental para além dos indivíduos, tomados individual ou coletivamente, reconhecendo que 

as relações entre os indivíduos são marcadas por diferenças e desigualdades, existindo, 

portanto, coletividades com interesses muitas vezes conflitantes. Nesse sentido, a título de 

exemplo, consideramos problemático o discurso em torno de uma educação científica que 

prepare os estudantes para “cuidarem da sua saúde, alimentando-se de forma saudável, 

prevenindo-se de viroses, evitando problemas como a obesidade [...] para refletirem sobre 

questões que envolvem responsabilidade coletiva, como o desperdício energético e o descarte 

irresponsável do lixo” (p. 153), em que predomina um enfoque de culpabilização de todos os 

indivíduos igualmente pelos problemas, sem ultrapassar a dimensão comportamental com a 

discussão de condicionantes socioambientais e políticos desses problemas. Assim, por exemplo, 

no caso do descarte do lixo, é necessário problematizar como os modos de produção e consumo 

de bens materiais, em diferentes sociedades e grupos sociais, se relacionam com a degradação 

ambiental e a geração de lixo. A lacuna no documento de princípios gerais para uma educação 

sociopolítica/socioambiental em todos os componentes curriculares dá margem a essas 

contradições. 

Quanto à consideração das transições ocorridas ao longo da educação básica, consideramos que 

o documento não traduz uma preocupação muito clara com esse aspecto, parecendo não ter 

sido elaborado de forma integrada, inclusive resultando na apresentação de um documento 

mais consistente para o Ensino Médio. Nesse sentido, seria interessante que a equipe que 
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elaborou o documento para o ensino médio apoiasse a equipe que atuou na elaboração da 

proposta para o Ensino Fundamental, caso isso não tenha ocorrido, para garantir estratégias 

que favoreçam a transição e a aprendizagem em séries subsequentes. Nesse sentido, cabe 

destacar que na apresentação da proposta para as séries iniciais há uma predominância de 

exemplos de biologia (ver exemplo sobre dentição, página 57), o que reforça o problema 

histórico de se associar o ensino de ciências ao ensino de biologia, aspecto que é criticado no 

próprio documento.  

Consideramos que os objetivos gerais previstos para os componente Ciências e Biologia se 

articulam aos objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa da educação básica, sendo 

a lacuna principal do documento a articulação horizontal e transversal desses objetivos para 

garantir a aplicação dos princípios de recursividade e interdisciplinaridade. 

 

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

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Em termos gerais os objetivos nos parecem adequados às etapas de escolarização, sendo 

interessante a organização do currículo, no que se refere à Educação Infantil, por campos de 

experiência, com as Ciências Naturais sendo contempladas de forma articulada e indissociável 

às demais áreas de conhecimento, priorizando-se o desenvolvimento de capacidades 

integrativas, e não o domínio de conceitos.  

No que se refere às Unidades de Conhecimento (UC), constata-se que em cada série algumas 

são priorizadas. Assim, no 1º ano são definidos objetivos correspondentes às UC 1, 3 e 6. No 2º 

ano 1, 3 e 4, no 3º ano 2, 5 e 6 e no 4º ano 2, 3 e 4. Seria interessante que fossem apresentadas 

justificativas para essa distribuição, tanto nesse nível escolar quanto nos demais, pois fica 

parecendo que foi realizada uma organização arbitrária. Assim, qual seria a justificativa para a 

UC3 ser abordada em três séries e a UC5 ser abordada em um único ano? Seria interessante a 

apresentação de justificativa não apenas em relação a essas decisões de distribuição, mas 

também em relação a outros aspectos, inclusive em relação aos objetivos. O que fundamentou 

essas decisões em torno do que torna certos objetivos mais relevantes e pertinentes que outros? 

A pesquisa educacional e a prática dos professores foram consideradas na definição desses 

objetivos? As avaliações internacionais de aprendizagem foram consideradas como parâmetro 

nessa definição? 
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No caso da UC3 – Bem-Estar e Saúde, que é a mais enfatizada nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, percebe-se uma abordagem limitada do tema, centrando-se em um enfoque 

comportamentalista (higiene pessoal, hábitos, cuidados), que desconsidera os condicionantes 

socioambientais das condições de saúde da população, mantendo uma tradição de abordagem 

do tema muito criticada pela produção acadêmica, ao lado da abordagem biomédica. Assim, um 

currículo inovador precisa problematizar essas tendências reducionistas (biomédica, 

comportamentalista) de enfoque da saúde, introduzindo, em nível de profundidade adequada 

aos alunos, questionamentos sobre como os modos/estilos de vida predominantes na  nossa 

sociedade e as desigualdades de acesso às condições de saneamento, à alimentação saúdavel, 

aos medicamentos, aos serviços médicos resultam em níveis diferenciados de saúde nos 

diferentes grupos sociais. 

Quanto à progressão dos objetivos ao longo das etapas e entre as etapas de escolarização, os 

meios para promovê-la são pouco explicitados e exemplificados, dando poucos subsídios aos 

professores. O documento, embora se refira ao princípio da recursividade, não o tomou de fato 

como referência para a estruturação do documento. Quanto à clareza do documento, considero 

que a linguagem está em nível compreensivo e adequado, mas o texto precisa ser submetido a 

revisão, pois alguns objetivos estão mal formulados. Por exemplo, o objetivo 13, p. 202, emprega 

o termo equilíbrio em contexto em que o correto seria desequilíbrio; no objetivo 15, p. 199, 

rever uso da expressão “uso do tabagismo”, etc. 

IV – OUTROS ASPECTOS CONSIDERADOS RELEVANTES 

Embora a área de Matemática apresente um objetivo no eixo MEDIDAS E GRANDEZAS, proposto 

para o 3º ano do Ensino Médio, relativo a cálculo da medida da área de superfície e do volume 

de figuras geométricas espaciais (p. 147), consideramos que o assunto está sendo proposto 

muito tardiamente no currículo, uma vez que poderiam ser feitas comparações qualitativas, sem 

necessidade de cálculos, desde o Ensino Fundamental, sendo um exemplo de possibilidade de 

recursão no ensino de Matemática. Além disso, consideramos importante que seja tratada a 

relação entre área e volume em objetos de diferentes tamanhos, uma vez que essa relação tem 

implicações em diversos fenômenos estudados pelas ciências naturais, conforme explicitamos 

em nossa dissertação de mestrado e tese de doutorado, que contemplaram esse tema, sendo 

que essa relação tem sido desconsiderada no currículo escolar, apesar de sua 

relevância/pertinência, seja pelo seu caráter unificador, seja por sua importância para a 

compreensão de diversos fenômenos e possibilidade de compreensão por estudantes mesmo 

do Ensino Fundamental. Esse exemplo nos permite refletir sobre o fato de que não é tão 
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facilmente definido o que é relevante/pertinente de ser ensinado, pois muito do que consta nos 

currículos é inserido arbitrariamente, por que alguém considerou importante, ou por 

tradição/reprodução, levando-se pouco em consideração o que tem sido sinalizado como 

relevante/pertinente a partir das pesquisas e da prática cotidiana dos professores. 

O documento prevê a possibilidade de diferentes trajetórias acadêmicas para estudantes do 

Ensino Médio, sugerindo que não só a parte diversificada, mas tambem a parte comum deveria 

atender a essa expectativa de formação. No entanto, o texto de apresentação desse nível escolar 

e, especificamente, o texto da Área de Ciências da Natureza não trazem uma proposta sobre 

como concretizar esses diferentes percursos.Também falha por não indicar possibilidades de 

articulação entre os componentes curriculares da área de Ciências Naturais e destes com os 

demais componentes, embora conste a proposta de articulação “no interior de cada área do 

conhecimento ou entre as áreas” (p. 9). Em relação a essa proposta, sugerimos que mude para 

no interior de cada área do conhecimento e entre as áreas, uma vez que ambas as possibilidades 

de articulação são possíveis e não excludentes. 

Cabe destacar que, embora o documento tenha como pressuposto a interdisciplinaridade entre 

as áreas de conhecimento, a definição dos objetivos de aprendizagem de forma não integrada 

entre os diversos componentes curriculares traz dificuldades para posterior articulação 

interdisciplinar, especialmente quando se considera que os conteúdos mobilizados na solução 

de problemas, especiamente quando estes têm caráter aberto, em situação de investigação 

autêntica, podem não corresponder àqueles previstos no documento para determinado ano. 

Assim, esse modelo de organização curricular traz dificuldade para a construção de atividades 

que demandam solução de problemas abertos, embora essa modalidade de atividade seja 

recomendada no componente curricular Física, ao se propor o trabalho com desafios e 

problemas abertos e contextualizados (p. 206). Assim, além de conceituar o que é um “problema 

aberto e contextualizado”, seria interessante explicar e, se possível, também exemplificar, como 

seria possível conciliar a abordagem de problemas abertos (em Física e nos demais componentes 

curriculares) com o modelo curricular proposto em que os objetivos são definidos 

aparentemente de forma estanque por componente curricular.  

Visando a ampliar possibilidades de articulação, seria interessante que discussões em torno da 

ciência enquanto linguagem fossem tratadas de forma mais profunda na Área de Linguagem, 

especialmente ao se considerar as perspectivas da inter e transculturalidade. A proposta 

contempla o uso da linguagem no campo de atuação “práticas investigativas” (p. 39), 

concebendo que a linguagem é perpassada por ideologias e relações de poder. No entanto, essa 
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perspectiva de que também a linguagem científica tende a ser naturalizada e vista como 

detentora da verdade, é pouco problematizada na área de Ciências da Natureza. Assim, uma 

ampla articulação da área de Linguagem com a área de Ciências da Natureza poderia se dar em 

relação a esse campo de atuação “práticas investigativas”, mas também em relação aos demais 

campos de atuação, dentre os quais “práticas político-cidadãs” e “práticas culturais das 

tecnologias de informação e comunicação”. 

Uma articulação mais explícita seria possível também entre a área de Ciências Naturais e o 

componente curricular Filosofia no Ensino Médio, já que na p. 294 é apresentado no leque das 

preocupações dessa disciplina aquelas relativas ao método científico, às relações entre as várias 

ciências e entre ciências e outras formas de saber. Essa aproximação também se revela 

interessante, uma vez que essa disciplina traz uma perspectiva crítica, ao se preocupar com a 

ética na relação entre seres humanos e natureza e com as implicações ético-políticas do 

desenvolvimento tecnológico e também ao propor o trabalho com a argumentação no processo 

de  legitimação de saberes. No entanto, é necessário rever a ideia de um método científico único. 

No que se refere a esse aspecto metodológico, no texto da Área de Ciências Naturais sugiro 

rever a frase em que a experimentação é apresentada como critério de verificação, buscando 

substituir o emprego desse último termo, por ele estar associado à ideia de verdade e com uma 

ideia de que a realidade é acessível diretamente através de experimentos. Essas inconsistências 

indicam a necessidade de se explicitar melhor os fundamentos epistemológicos que sustentam 

a proposta. 

O foco disciplinar e predominantemente conceitual da organização dos objetivos parece 

também limitar uma perspectiva integradora, que favoreça um olhar mais abrangente e 

sistêmico para questões relevantes na atualidade, a exemplo da sexualidade, da afetividade, da 

violência, das drogas, do trânsito, da educação fiscal, da cultura da paz, etc. Assim, percebe-se 

que o documento silencia em relação a esses temas e omite como a escola poderia se articular 

com outros contextos de aprendizagem (formais/não formais/informais) para dar conta do 

desafio de uma formação integral que permita aos estudantes ir além da necessária formação 

conceitual, desenvolvendo valores, manifestando atitudes e assumindo posicionamentos 

críticos diante dessas e de outras questões complexas do nosso tempo. 

Salvador, 15 de fevereiro de 2016. 
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