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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo verificar o que é a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e as ações iniciais para implementação da BNCC na Educação Básica no estado de 

Rondônia. A pesquisa teve como fundamento as bases legais da educação dispostas na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9394/96, Constituição Federal de 1998, e 

Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares. Ainda a pesquisa utiliza a 

investigação bibliográfica e Documental, tendo como base as contribuições de Gil (2009), 

com recursos bibliográficos e de Website de legislações, documentos e notícias para 

aprofundamento do tema, onde discorreu sobre a implantação e implementação da BNCC, e 

prosseguindo para o aprofundamento do ensino de Física. Após estudos das fontes teóricas e a 

pesquisa dos dados apontaram o currículo de física que deverá ser implementado nas escolas. 

Nesse processo de implantação percebeu-se o empenho das Secretarias Municipais e 

Estaduais em promover a implementação em suas redes de ensino, promovendo estudos sobre 

a BNCC em todos os componentes curriculares, incluindo a Física. A BNCC está em processo 

de implantação e efetivação nas escolas ainda é um tema que está em construção.   
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ABSTRACT 
 
 
 

 

This paper aims to verify what is the Common National Curriculum Base (BNCC) and the 

initial actions for the implementation of BNCC in Basic Education in the state of 

Rondônia. The research was based on the legal bases of education laid down in the Law of 

Guidelines and Bases of National Education - LDBEN 9394/96, Federal Constitution of 

1998, and National Curriculum Parameters and Curriculum Guidelines. Still the research 

uses the bibliographic and documentary research, based on the contributions of Gil (2009), 

with bibliographic resources and website of legislation, documents and news to deepen the 

theme, where he talked about the implementation and implementation of the BNCC, and 

continuing to deepen the teaching of physics. After studies of theoretical sources and data 

research pointed out the physics curriculum that should be implemented in schools. In this 

process of implementation it was noticed the commitment of the Municipal and State 

Secretariats to promote the implementation in their education networks, promoting studies 

on the BNCC in all curriculum components, including physics. The BNCC is in the process 

of implementation and implementation in schools is still a theme that is under construction.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A base nacional comum curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que 

visa nortear o ensino básico na educação brasileira, de modo a obter um ensino igualitário, 

com qualidade e equidade a todos os cidadãos do território Brasileiro. Nos documentos da 

BNCC percebemos os objetivos da implementação que é de “Impulsionar a qualidade da 

educação para todos e favorecer que cada aluno saia da escola apto a concretizar seu projeto 

de vida (na faculdade, no trabalho etc.) e formar os cidadãos que contribuirão ativamente para 

o desenvolvimento da sociedade” [1,2]. 

A Constituição Federal (CF) de 1988 destaca no artigo 205 que a educação é um 

direito de todos e o dever do Estado em conjunto com a família, para promover e incentivar 

junto com a sociedade o desenvolvimento pleno da pessoa, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. [5] 

Ainda, no artigo 210 da CF/88, percebe-se que “Serão fixados conteúdos mínimos 

para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos 

valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” [2]. Assim a BNCC surge a partir desses 

documentos, que determinam o direito a educação.  

A LDBEN reforça o dever da família e do Estado, da seguinte forma:   

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. (8) 

  Nessa perspectiva, percebe-se o quanto as leis e normas estabelecidas contribuíram 

para o surgimento da BNCC, e assim nortear as escolas para elaboração de um novo currículo. 

Assim, a BNCC se torna um documento que irá nortear os desdobramentos no currículo na 

escola. Vale destacar a importância do componente curricular de Ciências Naturais, onde será 

feita introdução do Ensino de Física nos Ensino Fundamental e posteriormente no ensino 

médio. Este componente curricular apresenta, como os demais, as Unidades Temáticas e os 

Objetos do Conhecimento. Sendo apresentadas 10 competências especificas para que seja 

explorado no percurso do Ensino fundamental, e posteriormente no Ensino Médio. 
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Neste contexto este trabalho visa refletir sobre a história da Educação no Brasil, a 

BNCC, bem como sua implementação e sua implicação no currículo das escolas, com ênfase 

no ensino da física. Levando em consideração que a BNCC é um documento norteador para o 

desenvolvimento da Educação Básica. O trabalho deseja mostrar que a BNCC trabalha por 

áreas do conhecimento e componentes curriculares e pretende relacionar os conteúdos 

estudados com aplicações na prática e conhecimentos científicos. O ensino de física se aplica 

no Ensino Fundamental por meio da área de conhecimento (Ciências da Natureza), através 

das unidades temáticas (matéria e energia, vida e evolução, terra e universo). Já o Ensino 

Médio, tem como foco o desenvolvimento de competências e está guiada pelo princípio da 

educação integral. Contudo, a BNCC visa avanços na Educação. 

Assim esta pesquisa está dividida em oito capítulos sendo o primeiro esta introdução, 

o segundo o panorama histórico da educação no Brasil, o terceiro uma explanação do que é a 

BNCC com um cronograma geral de datas e fatos históricos que marcaram a trajetória 

educacional até a publicação oficial da BNCC, o quarto capítulo trata de como a física está 

organizada na BNCC nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio e a relação entre 

Física BNCC & PCN. O quinto capítulo descreve a metodologia utilizada para a pesquisa 

realizada, o sexto as discussões dos resultados obtidos e o sétimo a conclusão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

2. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

 

A educação no Brasil tem passado por inúmeras mudanças que marcaram a nossa 

história. Para falarmos sobre a educação brasileira não podemos deixar de citar a educação da 

Missão da Companhia de Jesus, que tinha como objetivo catequisar os nativos.  

Ribeiro (1993), destaca da seguinte forma: 

Este tipo de educação em muito se adequava ao momento e sobreviveu todo o 

período colonial, imperial e republicano, sem sofrer modificações estruturais em 

suas bases. Tanta foi a influência jesuítica, que, no período colonial media-se a 

posição social do indivíduo pela quantidade de terras, número de escravos e títulos 

que o indivíduo recebera dos colégios católicos. Concluímos, então, que este tipo de 

educação sobreviveu e permaneceu, porque reforçava o sistema sócio-político e 

econômico da época [19]. 

 A Missão Jesuítica, de acordo com o autor, se afastou de seu objetivo principal e se 

voltou para a educação da elite, garantindo assim o lucro, garantindo a formação dos 

sacerdotes. Um dos padres de destaque era Padre Serafim Leite, apresentava um rigoroso 

histórico que contribuiu para a organização histórica da Companhia do período colonial [19].  

 Dentre os feitos da ação dos Jesuítas, está o ensino sistematizado com classes de latim, 

cursos, teatro, filosofia, matemática, física, disciplina, catequese dos indígenas. Até quando na 

tentativa frustrada de criar uma Universidade na Bahia em 1686. No século XVIII, Portugal 

era administrado com muito rigor pelo Marquês de Pombal, onde realizou grandes mudanças 

educacionais no país. Tirou de forma veemente o poder educacional da igreja e passou para o 

Estado. Porém, as mudanças não foram muito favoráveis ao ensino, não possibilitando a 

autonomia, o pensar crítico, ainda permanecia engessado. 

 Ribeiro ainda cita: 

Até os professores eram, em sua maioria, os mesmos que lecionavam nos colégios 

jesuítas. As reformas pombalinas causaram uma queda no nível do ensino e os 

reflexos desta reforma são sentidos até nossos dias, visto que temos uma Educação 

voltada para o Estado e seus interesses [19].  

O autor destaca o legado deixado pelos jesuítas, que foi um marco educacional, 

contudo, geraram reivindicações posteriores: 

A pequena burguesia, classe emergente, desempenhou papel relevante, afirmando-se 

como classe reivindicadora e assim agiu sobre a educação escolarizada. Frequentava 

a escola da mesma forma que a aristocracia, e também recebia uma educação de 
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elite. Havia uma contradição entre as classes que se tornou responsável por 

movimentos posteriores.[19] 

   A burguesia teve um grande destaque nesse período, pois era dependente e 

influenciada pelas ideias iluministas da Europa que não vinha de encontro com o pensamento 

aristocrata-rural. Esta contradição causaria uma ruptura quanto a Abolição da escravatura e a 

proclamação da República. Nesse período D. João demonstrou uma postura aristocrática, não 

valorizando o ensino primário para a população. A monarquia valorizava o ensino superior. 

No século XIX ficou caracterizado pelo preparo dos alunos para o ingresso na escola 

superior, diante da pressão, as famílias de classe dominante, que impunha suas razões, pois 

queriam que seus filhos fossem reconhecidos como homens cultos no país. A oratória 

sobressaía a qualquer outra arte [19, 20]. 

No início do período Republicano, houve destaque as diversas propostas educacionais 

para um ensino de qualidade. De acordo com a reforma de Benjamin Constant propunha a 

inclusão de disciplinas científicas no currículo, o que possibilitava maior organização. Mas de 

acordo com Romanelli (1978), isso não foi colocado em prática: 

Faltava para sua execução, além de uma infra-estrutura institucional que pudesse 

assegurar-lhe a implantação, o apoio político das elites, que viam nas idéias do 

reformador uma ameaça perigosa à formação da juventude, cuja educação vinha, até 

então, sendo pautada nos valores e padrões da velha mentalidade aristocrático-rural 

[21].  

Houve assim várias outras reformas educacionais que ocorreram, mas não de forma 

satisfatória, pois não obtiveram êxito em sua implantação. Azevedo (1953) relata que:  

Do ponto de vista cultural e pedagógico, a República foi uma revolução que abortou 

e que, contentando-se com a mudança do regime, não teve o pensamento ou a 

decisão de realizar uma transformação radical no sistema de ensino para provocar 

uma renovação intelectual das elites culturais e políticas, necessárias às novas 

instituições democráticas [18]. 

Nesse período da República, houve uma crescente ampliação do ensino secundário, 

mas apenas na escola particular, nesse período o ensino público ficou defasado com pouco 

pessoal docente e baixo índice de matriculas. A elite dominante, devido a defasagem das 

escolas publica, incentivava o ensino nas escolas particulares, com isso a estrutura 

educacional não foi alterada nesse período (19). 

Ribeiro destaca da seguinte forma: 
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[...] no Brasil as escolas religiosas sempre se dirigiram ou se interessaram 

predominantemente pela educação de elementos pertencentes a grupos privilegiados, 

contribuindo desta forma, para a conservação de tais privilégios. A democratização 

educacional no Brasil iniciou-se com a República e através da escola pública, sendo 

esta mais uma razão para a defesa deste tipo de escola. O mesmo autor é de opinião 

de que a intervenção do estado no âmbito da educação apresenta um saldo positivo 

em todas as sociedades modernas [19] 

A partir da década de 60 o populismo perde forças, mas durante esse período houve 

luta contra o analfabetismo, com a criação de agencia alfabetizadora, cruzadas da educação de 

adultos, e ainda comitês e congressos com a iniciativa de Paschoal Lemos [17]. Destacam-se 

os principais movimentos dos anos 60 como Movimento de Cultura Popular, a Campanha de 

Pé no Chão também se Aprende a Ler, Movimento de Educação de Base, lançado pela 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em convênio com o governo federal em 

1961, Centro Popular de Cultura. Nesses processos acabou despontando como o método de 

alfabetização a ser utilizado o sistema Paulo Freire.  

De acordo com estudos a proposta didática freireana combinaria, a Antropologia 

cultural que é composta pelo conjunto de ideias, valores, crenças, hábitos produzidos na 

interação com a natureza, e uma metodologia composta por várias etapas que seria o 

levantamento do universo vocabular do grupo, ainda de seleção das palavras geradoras, de 

criação de situações existenciais de fichas-roteiros e fichas com as famílias fonêmicas 

correspondentes [17].  

A força dessas propostas, combinadas com o momento político, fez surgir o Programa 

Nacional de Alfabetização, que foi extinto, logo os militares assumir o poder. Nesse período 

foi implantado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Mesmo diante desse 

cenário político surgiu a Lei das Diretrizes e Bases da educação Lei nº. 5.692/1971. Esta 

trouxe o ensino obrigatório de quatro para oito anos, a junção do primário ao ginasial, e as 

mudanças no ensino médio e profissionalizante, além das mudanças nos conteúdos. Ainda, 

temos a Constituição Federal do Brasil Promulgada 1988, que elenca em seus artigos a 

garantia da educação de qualidade como sendo responsabilidade do Estado e da família. 

Ainda a LDBEN com a lei nº 9.394 de 1996, estabelece os princípios legais com vistas a 

gestão democrática, e valorização dos profissionais em educação. O período educacional do 

país nos remete as tendências pedagógicas que delimitam os períodos em que a educação 

brasileira percorreu. Temos desde a educação Tradicional aos nossos dias com a tendência 

crítico social de Saviani. 
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As fundamentais tendências pedagógicas que aconteceram na Educação Brasileira, 

segundo os professores Saviani (1997) e Libâneo (1990), se decompõem em tendências 

Liberais e tendências Progressivas [24] e podem ser consideradas linhas de pensamento, estas 

tendências serão apresentadas de acordo com o quadro a seguir: 

Quadro 1: Tendências pedagógicas do Brasil. 

 

TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS DO BRASIL 

 

 

 

 

Tendências Pedagógicas 

Brasileiras 

 

 

  

 

Tendências Liberais 

Tradicional 

Renovadora 

Progressiva 

Renovadora não direta 

(Escola Nova) 

Tecnicista 

 

 

Tendências progressivas 

Libertadora 

Libertária 

“Critico-social dos 

conteúdos” ou ”Histórico-

Crítica” 

Fonte: adaptado pelo autor [24].  

Tendência neste contexto são comportamentos e ideias adotadas por um conjunto de 

pessoas. São formas de ensino que foram caracterizadas pela prática escolar. O processo 

educativo se comportou de diferentes maneiras no Brasil, algumas vezes de maneira mais 

conservadora e outras vezes de maneira mais crítica. Desse modo assumiu características que 

possibilitou a diferenciação entre elas: 

• Tendências Liberais – Caracteriza um contexto de educação, um processo 

educativo que visava atender o contexto da sociedade naquele momento histórico que 

defendia o capital privado, uma sociedade de classes, os interesses liberais da classe 

dominante. Neste sentido a educação, ou pedagogia liberal atendia aos interesses liberais da 

classe dominante. O foco desta pedagogia é preparar o sujeito para a vida na sociedade, para 

se adaptar ao modelo da sociedade existente.  

• Tendências Progressistas – Esse modelo de tendência propõe uma visão 

crítica da realidade, ou, do contexto social. Busca dar ao sujeito uma visão crítica para que o 
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mesmo possa ser capaz de transformar, mudar o meio em que vive. O que permite ao cidadão 

compreender a sociedade de maneira crítica e reflexiva.  

As tendências liberais conforme vimos no quadro 1, são Tradicional, renovadora 

Progressista, Renovada não diretiva (Escola Nova) e a tecnicista. E as tendências 

progressistas são Libertadora, Libertária e “Crítico-social dos conteúdos” ou “História-

Crítica”. Dessa maneira seguem alguns exemplos de cada tendência, lembrando que estão 

relacionadas as formas de ensino e prática escolar utilizadas no decorrer do processo de 

evolução da Educação. 

Tradicional se refere a um processo que se baseia em metodologias e práticas 

arcaicas, que tem uma concepção em que o professor é o centro do processo, o detentor do 

conhecimento e o aluno é apenas um receptor passivo do conhecimento. O professor na 

pedagogia tradicional pode ser visto como transmissor do conhecimento e o aluno é apenas 

receptor do conteúdo. 

Renovadora Progressiva se caracteriza por considerar o aluno como ser ativo e 

curioso, que aprende fazendo e valoriza as pesquisas, as descobertas, as tentativas 

experimentais e o estudo do meio natural e social. O professor é considerado como facilitador, 

ele apenas auxilia o aluno nos processos de aprendizagem, ou seja, o aluno aprende sozinho, 

no sentido de que ele tem que aprender a aprender, pode se dizer também que é um processo 

de autoaprendizagem, levando em consideração que o aluno tem que aprender aquilo que a 

sociedade exige, conforme suas necessidades.  

Renovadora não diretiva (Escola Nova) é um método centralizado no aluno, o 

ensino é centrado na formação de atitudes, preocupando mais com o psicológico do aluno e 

não com o social. O ato de aprender precisa estar relacionado significativamente com as 

percepções do aluno. Essa pedagogia tem o foco maior na questão psicológica e emocional do 

aluno, ela está preocupada com a formação de valores, atitudes e sentimentos dos estudantes. 

O professor entende que quanto mais se afastar do aluno é melhor para ele aprender, ele 

apenas auxilia e deve garantir um bom relacionamento pessoal com o estudante, uma vez que 

se trata de preocupações com questões pessoais.  

Tecnicista vê o professor como depositador do conhecimento, sua prática é controlada 

visando o aperfeiçoamento da ordem social, o capitalismo. Essa pedagogia tem o foco em 

processo de aprendizagem orientados, onde o professor estabelece um processo de ensino e o 

aluno deve seguir esse processo passo a passo, assim o professor é visto como administrador e 

controlador do processo de aprendizagem. O aluno retém os conhecimentos através de 
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associações e se transforma em um cidadão qualificado para o mercado de trabalho, ou seja, o 

aluno precisa desenvolver habilidades, atitudes e conhecimentos que facilita e que propicie o 

desenvolvimento da sociedade. O estudante deve estar preparado para atender aos interesses 

da sociedade, ser capaz de atuar na sociedade econômica e capitalista. 

Libertadora é uma pedagogia considerada “freiriana” (Paulo Freire), uma tendência 

que enfatiza que o estudante precisa ter consciência da realidade em que vive. Propõe uma 

reflexão crítica sobre a realidade, busca transformações para a sociedade através da 

consciência crítica. Estimula discussões de temas sociais e políticos levando o estudante a 

conhecer a realidade do meio em que vive e se torne capaz de transformar essa sociedade. 

Essa pedagogia entende que o aluno traz consigo uma bagagem de saberes e experiências, e 

esses conhecimentos é um ponto de partida para a construção do processo pedagógico, esse 

processo pedagógico valoriza os saberes, os conhecimentos trazidos pelo estudante.  O 

professor é um coordenador e atua juntamente com os alunos principalmente através da 

ferramenta que é o diálogo. 

Libertária se baseia no processo de autogestão onde o próprio aluno vai gerenciar seu 

processo de aprendizagem, a escola também tem a autogestão do seu processo. Essa 

pedagogia valoriza o saber sistematizado, a prática dos saberes com foco na livre expressão, o 

contexto cultural, a educação estética. O aluno tem os conteúdos disponíveis, porém não é 

cobrado. O professor atua como conselheiro e fica à disposição do aluno. 

“Crítico-social dos conteúdos” ou “História-Crítica” tem como foco nos conteúdos, 

os mesmos são considerados armas de transformação. Esta pedagogia pretende confrontar os 

conteúdos com as realidades sociais, visando o preparo do aluno para participar ativamente na 

democratização da sociedade através dos conhecimentos dos conteúdos e da interação ou 

socialização com o meio em que vive. 

Entende-se que os alunos passaram por mudanças no seu perfil com o passar dos anos, 

a realidade do ensino sofreu alterações. Levando em consideração os processos de 

transformações da Educação no Brasil, bem como suas tendências pedagógicas que se deu 

com o passar dos tempos, temos o surgimento da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) 

como um novo instrumento para a Educação brasileira e com certeza é o início de um novo 

marco para grandes transformações na história da Educação no Brasil.  A BNCC define a 

aprendizagem estabelecida em todo o país, garante as aprendizagens essenciais que todos os 

estudantes devem ter durante as etapas e modalidades da Educação Básica. Propõe o 

desenvolvimento por competências e tem como objetivo dar condições aos alunos para 

enfrentarem os novos desafios da atualidade. 
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3. O QUE É A BNCC? 

 

 

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) foi elaborada por especialistas de todas 

as áreas do conhecimento e com representantes de várias regiões de todo o país. É um 

documento que pretende trabalhar as especificidades da época e preparar os estudantes para o 

futuro.  

Este documento finalmente foi concluído, mas, para que isso acontecesse, o mesmo 

desencadeou muitos debates e discussões com a sociedade e com educadores de todo o país. 

A Base tem como meta garantir as aprendizagens essenciais aos estudantes de toda a nação 

brasileira, bem como, seu desenvolvimento integral, incentivando as tomadas de decisões, 

realização dos seus projetos de vida e a continuidade de seus estudos. 

O referido documento está pautado nas expectativas de aprendizagens que leve o país 

a grandes avanços na educação. O mesmo propõe uma educação cooperativa, onde todas as 

escolas em regime de cooperação, possa alcançar as mudanças desejadas, cumprindo assim 

um compromisso de equidade por parte dos que atuam na educação. 

A BNCC é um ponto de partida para o início das transformações na educação e 

contribuirá para o acontecimento das formações continuadas dos professores, para as 

alterações e aquisições de novos materiais didáticos e para a elaboração de matrizes de 

avaliações e exames nacionais. Esses acontecimentos contribuirão fortemente para que 

sobrevenha alterações no quadro de desigualdade que existe na educação, impulsionando para 

que todos os estudantes recebam uma Educação Básica com igualdade em todo o país. 

Neste contexto, é notável que a BNCC é um meio norteador para igualar o ensino em 

todas as escolas do país, abrangendo todas as etapas da educação básica, desde a educação 

infantil ao ensino médio.  

É uma orientação para todos os currículos escolares das instituições de ensino, claro 

que com respeito às necessidades, contexto social e metodologias de cada estabelecimento. 

Portanto “a BNCC não consiste em um currículo, mas em um documento norteador e uma 

referência única para que as escolas elaborem seus currículos” [3]. Sendo assim, todos os 

currículos escolares precisam estar interligados a Base Nacional Curricular Comum.  

Consequentemente todos os estudantes do Brasil terão direito legalmente aos 

conhecimentos e competências propostos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) da 

educação básica. Que consiste em normas obrigatórias para a Educação Básica que norteia os 

currículos escolares.  E está baseado “nos princípios éticos, políticos e estéticos que 
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contribuem para o desenvolvimento do ser humano, de uma sociedade justa, digna, 

democrática e inclusiva” [1].  

A BNCC é uma referência nacional para os currículos das escolas. As escolas de redes 

públicas e privadas terão que se ajustar a ela. Pois ela direciona a estrutura de um currículo 

escolar na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio.  

A mesma possibilita as regionalidades promovendo conteúdos significativos aos 

interesses particulares de cada região. Mantem como esteio a proposta do currículo por 

competências considerando o saber em ação que tem como meta o desenvolvimento do 

educando, seu crescimento como cidadão e sua qualificação para o trabalho e a educação 

integral que contribui para a formação cognitiva, socioemocionais, corporais e de 

transcendência do indivíduo.  

 Podemos dizer que as competências gerais da Educação Básica visam a construção de 

conhecimentos, desenvolvimento de habilidades, formação de atitudes e valores. Elas estão 

em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais.  Essas competências são: 

conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, 

cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, 

empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Vejamos as 10 competências 

Quadro 2: Competências gerais da nova BNCC. 

COMPETÊNCIAS GERAIS DA NOVA BNCC 

 

1. Conhecimento 6.  Trabalho e projeto de vida 

Valorizar e utilizar os conhecimentos sobre 

o mundo físico, social, cultural e digital. 

Valorizar e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências. 

2. Pensamento científico, crítico e 

criativo 

7.  Argumentação 

Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar 

as ciências com criticidade e criatividade. 

Argumentar com base em fatos, dados e 

informações confiáveis. 

1. Repertório cultural 8.   Autoconhecimento e autocuidado 

Valorizar as diversas manifestações 

artísticas e culturais. 

 Conhecer-se, compreender-se na 

diversidade humana e apreciar-se. 

2.  Comunicação 9.   Empatia e cooperação 

Utilizar diferentes linguagens. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução 

de conflitos e a cooperação. 

3.  Cultura digital 10.     Responsabilidade e cidadania  

Compreender, utilizar e criar tecnologias 

digitais de forma crítica, significativa e 

ética. 

Agir pessoal e coletivamente com 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação. 

Fonte: INEP, adaptado pelo autor [9]. 
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As 10 competências gerais determinam o cidadão que desejamos formar e orientam a 

educação que esperamos para todos. Dessa forma a BNCC se transforma no conjunto de 

conhecimentos que todos os alunos têm direito de aprender durante sua formação Básica. 

Essas competências estão vinculadas ao Plano Nacional de Educação. Ao adotar esse enfoque 

(competências) a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o 

desenvolvimento de competências. E isso deve acontecer por meio de indicação clara do que 

o aluno deve “saber” e o que devem “saber fazer”, constituir conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores, desenvolver capacidades para resolver demandas complexas de vida. 

É muito importante que o estado e o município trabalhem em conjunto, pois a união 

entre professores estaduais e municipais, também em conformidade com as escolas da rede 

privada, todos trabalhando coletivamente resultará na progressão do conhecimento. No 

entanto, é importante que todos os profissionais da educação tenham conhecimento da BNCC. 

Compreender a implementação e a construção do currículo para que na sua prática, no 

momento da construção do PPP (projeto politico pedagógico) das escolas, os professores das 

redes, possam durante as formações estar adequando-o aos conteúdos nos quais é de direito 

dos alunos.  

A formação para os professores dentro das políticas públicas controladas pelo 

governo promove a qualidade de ensino, pois o profissional educador bem preparado faz a 

diferença na aprendizagem. No entanto, as formações é de suma importância para o educador. 

O professor precisa conhecer aquilo que é essencial para o ponto de partida no processo de 

aprendizagem escolar.  

A BNCC vem trazendo aquilo que é essencial. Sendo assim todas as 

instituições de ensino passaram a ter uma referência nacional obrigatória para elaborar ou 

adequar seus currículos e propostas pedagógicas. Este documento assegura os direitos de 

aprendizagem dos educandos e está em consonância com o Plano Nacional de Educação 

(PNL). 

 

3.1.  OS MARCOS DA CONSTRUÇÃO DA BNCC. 

 

A educação é elemento fundamental para o desenvolvimento da sociedade e do país. A 

BNCC define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos têm direito na 

Educação Básica e coloca a educação brasileira em conformidade com as demandas do século 

XXI.  
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Esse debate vem acontecendo a longos anos, a Base Nacional resulta de um processo 

que está sendo elaborado democraticamente, pois ela foi construída com o envolvimento de 

educadores e da sociedade. Este documento é um produto coletivo e foi homologado pelo 

Ministério da Educação, o mesmo, tem em vista orientar a elaboração dos currículos e das 

propostas pedagógicas de todas as escolas do Brasil, sejam públicas ou privadas. Também 

influenciará nas políticas para formação de professores, produção de materiais didáticos e 

avaliação. 

A BNCC na medida em que define as aprendizagens essenciais e orienta as políticas 

educacionais que serão implementadas nas escolas de todo o país, representa um instrumento 

para promoção da equidade. A BNCC terá um papel decisivo na formação integral do cidadão 

e na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

Como vimos, a construção da BNCC da educação infantil ao Ensino Médio se deu de 

maneira cooperativa, o processo contou também com o apoio e parceria das universidades, 

escolas das redes públicas e privadas, secretarias, professores, especialistas em educação e 

entidades de diferentes segmentos envolvidas com a Educação Básica.    

A BNCC teve como base diversas legislações educacionais que tratavam da criação de 

um documento único que orientassem a educação básica nacional. No mapa abaixo (figura1) 

temos as datas e os documentos que nortearam a criação da BNCC: 

Figura 1. Mapa dos documentos norteadores da BNCC. 

  
Fonte: Base Nacional comum curricular (BNCC), as legislações que contribuíram para sua 

construção, Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), Conferência Nacional de 

Educação (CONAE), Plano Nacional de Educação (PNE), adaptado pelo autor [1]. 
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Sobre a constituição Federal de 1988 [5], em seu artigo 205, reconhece que a 

educação é um direito fundamental dividido entre Estado, família e sociedade onde garante 

que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Quando se refere a “Estado”, pode-se dizer que se refere à união, estados, membros da 

república federativa, distrito federal e municípios do Brasil, ou seja, á nação em geral. Se a 

educação é dever do “Estado” e direito de todos, todas as pessoas têm o direito de ser 

matriculado numa instituição escolar pública e exercer o seu direito de estudar. Podemos 

entender que a educação as seguintes finalidades: Pleno desenvolvimento do educando, o 

exercício para a cidadania, sua progressão no mercado de trabalho e estudos posteriores. A 

educação Básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, mas 

para que o educando tenha pleno desenvolvimento é importante que ele tenha também o 

ensino superior. 

A nossa Carta Magna, durantes os últimos 30 anos tem proporcionado grandes 

estruturações na educação. Algumas das principais inovações conquistadas na área da 

Educação: mais recursos para a Educação, merenda escolar garantida, ensino público gratuito 

e obrigatório, gestão democrática e padrão de qualidade, valorização profissional, escolas 

privadas, plano Nacional de Educação, entre outras.  

Ter a Educação como um direito dos cidadãos brasileiros altera a lógica inclusive 

em sala de aula. A partir de 1988, a escola passa a ter mais responsabilidade pela 

garantia do aprendizado (se os estudantes têm o direito de aprender, as escolas e os 

professores têm o dever de ensinar). Não por coincidência, nos anos seguintes, 

modelos de estrutura que enxergavam a aprendizagem como um processo contínuo 

que não deveria ser interrompido por constantes reprovações começaram a se 

difundir nas redes públicas brasileiras [6]. 

A educação passou a ser um dever do “Estado”, e a Constituição deixa claro essa 

afirmação, como isso passou a ter vagas para todos poder concluir a Educação Básica, como a 

constituição de 1988 todos passaram a ter juridicamente o poder de exigir que se cumpra esse 

dever.  Os alunos com deficiências também passaram a se sentirem mais seguras para 

frequentar igualmente uma escola comum. As escolas passaram a ter maiores 

responsabilidades com relação ao ensino, pois passou por um processo de conscientização 

sobre seus deveres de ensinar, uma vez que os alunos têm o direito de aprender. E enfim, 

compreenderam que a aprendizagem é um processo continuo e que precisa ser expandida. 
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A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de acordo com Art. 2º diz que a “Educação é dever 

da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” [3] Portanto, para criar metas a fim 

de melhorar o sistema educacional, foram feitas atribuições a União, o Estado, o Distrito 

Federa. Então, a educação foi dividida englobando a Educação Básica, Ensino Superior, 

Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.  

 Portanto, a LDB apresentou caráter inovador e eficaz no que se refere a 

regulamentação da Educação Nacional. E com base neste documento, levando em 

consideração o artigo 26 desta mesma Lei que determinava que a União estabelecesse 

competências e diretrizes capazes de orientar os currículos o Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) decide a BNCC que contempla a Educação Básica e o Plano Nacional da 

Educação (PNE), com o objetivo de fortalecer o sistema de ensino do país. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) criados entre 1997-2013 surgem através 

da LDB e consolida a Base Nacional Curricular Comum. Conforme o artigo 14 da LDB, “Os 

sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação 

básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios” [8], Os 

PCNs trazem os conteúdos do 1º ao 5° ano, do 6° ao 9° e para o Ensino Médio, foi o primeiro 

documento após a LDB, eles foram elaborados para apresentar de forma mais especifica o que 

deveria ser ensinado por disciplinas. Estes PCNs foram divididos por fases e para cada fase se 

dividiu também em volumes, sendo que estes volumes comtemplam as seguintes temáticas 

[9]: 

O volume 01 traz a introdução aos PCNs, destacando sua terminologia, as informações 

sobre o processo de sua elaboração, sobre a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

diante da situação do Ensino Fundamental, sobre quantitativo de aluno, a Promoção, 

repetência e evasão, dos princípios e fundamentos dos Parâmetros Curriculares dentre outros 

pontos relevantes para entendimento[13]. 

No volume 02 destaca-se elementos importantes do processo de aprendizagem da 

Língua Portuguesa, do professor mediador. Nessa contribuição os PCNs destacam a 

importância da autonomia da criança em sala de aula, onde o sujeito deve ser reconhecer 
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nesse espaço. Ressalta o ensino crítico e reflexivo, dos valores e preconceitos que permeiam a 

linguagem veiculada. 

Considerando as especificidades da língua Portuguesa apresenta-se o discurso, o 

conhecimento, os gêneros, o conhecimento compartilhados e não compartilhados pelos 

interlocutores, a fim de que a criança se aproprie da linguagem [13]. 

Outro aspecto de que trata o PCN de Língua Portuguesa é a competência discursiva 

diante da escuta, da leitura e na produção textual. Destaca a importância do o trabalho 

planejado, sem se prender a um perfil de aluno idealizado, com metodologia padronizada, sob 

a ótica de propor atividades pouco desafiadoras e aquém do potencial linguístico de cada 

criança [13]. 

No volume 03 da área de matemática destaca a importância do conhecimento 

matemático, e o incentivo ao desenvolvimento da disciplina para nortear e diminuir a 

dificuldade de aprendizagem na área, para tanto, deve-se usar processos que favoreçam a 

aprendizagem significativa, possibilitando a criança expressão seus anseios para desenvolver 

o conhecimento matemático. 

O documento possibilita fazer o diagnóstico para saber os conhecimentos prévios da 

criança, identificar o ponto de partida para dar andamentos nas atividades propostas, além de 

identificar as possibilidades e dificuldades de aprendizagem do grupo. Incentivar pesquisa 

científica, desperta curiosidade e proporciona responsabilidade e empenho na atividade 

proposta. Nessa perspectiva, percebe-se que a atividade científica desperta curiosidade, 

aprimora o conhecimento, fazem relação, analise e combinações. Nesse aspecto de 

desenvolvimento do aluno, o professor atua como mediador, potencializando o avanço da 

criança no conhecimento matemático. 

Neste volume 04, que trata das Ciências Naturais, o ensino tece contribuições que 

precisam dos conhecimentos didáticos do professor. Este deve propor diálogo, discussões 

para despertar o senso crítico da criança. A intenção ainda, é que o professor proporcione 

atividades mais atrativas para que desperte a curiosidade da criança. Cabe ainda ao 

profissional refletir sobre a sua metodologia de ensino e para o publico e faixa etária que quer 

alcançar o ensino. Não basta ter uma aula atrativa, se os seus objetivos não forem observados. 
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No ensino de Ciências Naturais o ensino deve ser proposto na oralidade, em debates, 

dramatizações, entrevistas, exposições, seminários, propor meios que venham a favorecer o 

processo de aprendizagem. A proposta de criar oportunidades de aprendizagem, de ouvir a 

criança, enriquece a proposta de ensino, possibilitando a sua valorização da prática. 

Aprofundando nas questões do ensino de Ciências Naturais, observa-se um consenso dado na 

importância do conhecimento científico e tecnológico. [14] Os autores Viecheneski e Carletto 

reforçam “ter acesso à educação científica e tecnológica, desde a infância, é um direito de 

todos, que corresponde ao direito e ao dever de se posicionar, tomar decisões e intervir 

responsavelmente no meio social” [15]. 

Nos estudos do volume 05 de Geografia, este norteia a prática docente e favorece as 

praticas vivenciadas em diversas situações e lugares, para que a criança adquira os conceitos 

básicos do ensino de da área. Ainda o ensino proporciona a problematização, observação, dos 

procedimentos, da problematização, observação, registro, descrição, documentação, 

representação que compõe a paisagem e o espaço geográfico [13]. 

Os PCNs valorizam a prática de vivência do aluno, de maneira que possa perceber o 

ensino de Geografia em seu cotidiano, como em seu espaço de moradia, na sala de aula e em 

outros espaços, a criança tem que perceber o ensino de Geografia. Para tanto é necessário que 

use como referência para a criança o espaço já ocupado por ela. E para que isso se subsidie, é 

necessário um bom planejamento considerando as ferramentas a disposição para ampliar o 

assunto. 

O volume 06 traz a História as lembranças de antepassados como objeto de estudo. 

Ainda é apresentada a criança a história presente em conjunto com os seus antepassados, 

fazendo uma relação para assimilação do conteúdo. Ainda os memoriais proporcionam 

momentos de reflexão, vivência das famílias, trocas de experiência e reorganização dos 

conhecimentos prévios. Permite que o professor reelabore os saberes, constituindo assim o 

que se chama de saber histórico escolar. 

No volume 07 da área de Arte, esta estabelece uma relação de autonomia para que as 

crianças possam exploração suas aptidões artísticas para realizar os trabalhos. Devem ter 

contato com a teoria e a pratica em seu cotidiano escolar[13]. 

Nos PCNs a Arte ocupa deferentes espaços, proporcionando contato com a cultura 

regional e a de outras regiões, assim os alunos estabelecem conexões, com mais clareza, entre 
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os trabalhos escolares e a cultura extraescolar, ambos envolvendo os objetos de estudo, tanto 

no âmbito de sua comunidade como no da produção nacional e internacional à qual tiverem 

acesso [13]. 

No volume 08 traz os parâmetros da área de Educação Física, que consiste na 

valorização e incentivo da prática de atividades físicas, propondo atividades de 

psicomotricidade, do fundamento dos esportes, conceito de regras, modalidades em conjunto 

com a conceituais de regras, táticas e alguns dados históricos factuais de modalidades, 

reflexão dos conceitos de ética, estética, desempenho, satisfação e eficiência. 

O conhecimento porquanto a precisa de estudos, reflexão das propostas elaboradas 

quanto a qualidade da vivencia proporcionada ao estudante. Ainda atestar a participação 

sociocultural vivenciada pelo aluno. Propor mudanças de hábito, devido ao consumismo, 

trabalhar valores e respeito, propondo assim identificar preconceitos, e os estereótipos 

presentes no ambiente que convivem [13]. 

O volume 09 que trata da Língua Estrangeira, propõe a natureza sócio interacionista 

tanto na oralidade, quanto na escrita. Espera-se desse profissional uma construção social, 

construindo em conjunto os diversos conceitos de mundo social, que refletem nos embates 

discursivos “que veiculam percepções, crenças, visões de mundo, ideologias diferentes, entre 

outros aspectos” [13]. 

Não podemos descartar as competências que os alunos já chegam na escola, falante de 

sua língua adquirido em meio a sua comunidade, no entanto pode-se propor uma variedade da 

língua materna e de interação diferente de que é acostumado e que teve acesso, em fazer 

comparações com línguas estrangeiras de vários níveis. 

Assim, temos o volume 10 que contempla os Temas Transversais que propõe estudos 

voltados a dignidade da pessoa humana que implica em respeito aos direitos humanos, que é 

contra a discriminação, e o respeito e a valorização da vida. Temos ainda a igualdade de 

direitos, e do princípio da equidade diante diferenças nos grupos sociais.  

Outro tema é a participação democrática, que desperta cidadania, a política e a 

participação popular, que contribui para o controle social, que é a participação nos espaços 

públicos. Anda a corresponsabilidade pela vida social, que implica a responsabilidade 

coletiva. 
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A abordagem do tema Ética, nos proporciona boas discussões a respeito, com uma 

gama de diálogos diante de valores na sociedade, no ambiente escolar, as relações que se 

tecem nesse contexto. As relações interpessoais existentes na comunidade escolar que se 

alinha com alunos, professores, funcionários e pais. 

 Não se pode descartar os eixos do trabalho que abordam: “o respeito mútuo, justiça, 

diálogo e solidariedade, valores referenciados no princípio da dignidade do ser humano, um 

dos fundamentos da Constituição brasileira” [13]. Ainda temos muito presente em nosso país 

que é a Pluralidade Cultural. Este preza pelo respeito aos diferentes grupos sociais e étnicos 

presente em nossa cultura. 

Outra temática importante, que vale destacar é a do meio Ambiente, que traz a 

importância dos elementos da natureza, sua preservação a interação com o ser humano. 

Mostrar aos alunos as relações que são estabelecidas entre as relações sociais, econômicas e 

culturais, se faz necessário para uma amplitude maior, mas é preciso ser reflexivo quanto a 

qualidade de vida e o equilíbrio do meio ambiente. 

Assim sobre os PCNs, temos dois temas relevante para ser trabalhado no ambiente 

escolar, que é Saúde, que trata da nossa qualidade de vida, do enfrentamento contra a miséria 

e a desnutrição. E o outro tema é da Orientação Sexual que visa trazer informações relevantes 

quanto a sexualidade de forma responsável. Esse tema apresenta três eixos que são: o Corpo 

Humano, as Relações de Gênero e Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS.  

Entre 2001-2010 foi criado as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), elas 

trouxeram diretrizes de como o trabalho deveria ser construído e realizado. Elas apresentam 

as Diretrizes de operacionalização do trabalho pedagógico e do trabalho curricular, um 

direcionamento de como organizar e realizar o trabalho. Também surgiu a CONAE 

(Conferência Nacional de Educação), que oferece um espaço onde possa ser discutido o 

processo do desenvolvimento da Educação Nacional. Esse espaço foi aberto pelo poder 

público e possibilita a tematização da Educação desde a Educação Infantil ao Ensino Superior 

e oportuniza aos profissionais da educação e a sociedade em geral a conferir os rumos da 

Educação no país. 

No ano de 2014 o Plano Nacional de Educação reafirmava a necessidade de se 

estabelecer Diretrizes pedagógicas para uma Educação Básica e de criar uma Base Nacional 

que orientasse os currículos de todas as unidades da federação. 
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Para a concretização da BNCC houve um processo de democratização de grande 

relevância para a sociedade. Em setembro do ano de 2015 foi lançada a primeira versão logo 

foi colocada em consulta pública. Em maio de 2016, após milhões de participações, a segunda 

versão foi publicada e novamente discutida principalmente entre professores e gestores, em 

seminários nos estados de todo o país. A terceira versão aconteceu em abril de 2017 quando o 

Ministério da Educação (MEC) entregou ao Conselho Nacional de Educação (CNE), onde 

passou por audiências públicas, foram realizadas manifestações e recebido documentos com 

diversas sugestões como consta,  

A terceira e última versão foi entregue pelo Ministério da Educação (MEC) ao 

Conselho Nacional de Educação (CNE) em abril de 2017. O CNE por sua vez, 

realizou cinco audiências públicas, uma em cada região do país, onde foram ouvidas 

283 manifestações, além de terem sido recebidos 235 documentos com sugestões 

[3]. 

Em dezembro de 2017 foi normatizada pelo CNE e homologada pelo MEC a BNCC 

para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental. No mês de abril do ano de 2018 foi 

entregue ao CNE a terceira versão da BNCC para o Ensino Médio, a qual foi aprovada e 

homologada em dezembro deste mesmo ano. A Base Nacional Comum Curricular foi 

assinada e se tornou um documento que deve ser respeitado e realizado nas escolas. A 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental precisam se adequar a este sistema de ensino e se 

alinhar a BNCC ainda no ano de 2019. E as escolas de Ensino Médio precisam se adaptar 

também a este documento em determinado prazo como consta: 

Os currículos devem estar estruturados até junho de 2019. Entre julho e setembro, 

haverá consultas públicas regionais nos estados. Os novos documentos deverão ser 

analisados e aprovados pelos conselhos estaduais de educação entre outubro e 

dezembro, para serem aplicados a partir do início do ano letivo de 2020. As 

primeiras turmas irão se formar em 2022 [12]. 

Para que aconteça o processo de implementação e alinhamento da Base se faz 

necessário que haja assistência técnica em várias frentes, discussões entre os profissionais da 

educação, estudos, formações de professores, aquisição de recursos como materiais didáticos, 

ferramentas digitais e outros procedimentos necessários para a adequação de um novo Ensino 

Médio. A BNCC propõe uma nova organização de trabalho na Educação Básica.  

 

3.2. A BNCC E O CURRÍCULO 

 

A BNCC propõe conhecimentos fundamentais para a Educação Básica e é 

obrigatório fazer parte de todos os currículos de todas as instituições de ensino do país sejam 
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públicas ou privadas.  Assim todos os estudantes terão o direito de estudar o que é essencial 

para a formação Básica. Os estados, municípios e escolas deverão elaborar seus currículos.  

O Currículo pode ser considerado como um trajeto a ser seguido. Temos alguns tipos 

de currículos conforme Furtado [4]: 

• O currículo prescrito que é elaborado por órgãos políticos-administrativos e ajudam a 

determinar ou orientar os conteúdos dos currículos. E referência na elaboração de materiais 

curriculares;  

• Currículo apresentado, este é um currículo que chega às escolas juntamente com os 

materiais curriculares e é apresentado aos professores; 

• Currículo moldado é um currículo analisado pelo professor e adaptado conforme seu 

planejamento. 

• Currículo em ação acontece quando o professor na sua pratica pedagógica realiza seu 

trabalho colocando em pratica seu planejamento; 

• Currículo realizado pode-se considerar que é o currículo elaborado a partir da pratica do 

professor e através dos resultados alcançados; 

• Currículo avaliativo é formado após avaliações externas ou provas e exame que 

estabelece críticas de grande valor para o processo de ensino e aprendizagem.  

           O currículo aponta o lugar onde se deve chegar, o que deve ser ensinado, como ensinar, 

e como avaliar, define o caminho a seguir para chegar a algum lugar. Esse caminho deve ser 

investigado e decidido pelos estados e municípios do Brasil, cada qual respeitando suas 

necessidades. 

De acordo com a LDB as competências e diretrizes são comuns, os currículos são 

diversos e menciona do currículo quando cita que os conteúdos curriculares estão a ofício do 

desenvolvimento de competências, ainda orienta a definição das aprendizagens básicas, e não 

apenas dos conteúdos mínimos a serem ensinados. A BNCC tem como objetivo orientar esses 

conteúdos básicos a serem trabalhados.  O artigo 26 da LDB, determina que: 

Os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

devem ter 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 [6]. 
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Conforme consta nos incisos deste mesmo artigo “os currículos devem contemplar o 

estudo: da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural, 

realidade social e política, artes visuais, a dança, a música, o teatro, a educação física”.  

Esses são componentes curriculares obrigatórios no Ensino Básico. O Ensino da 

história do Brasil deve conter especialmente as matrizes indígenas, africanas e europeias. No 

Ensino Fundamental será ofertado o ensino de língua inglesa, o ensino de história, cultura 

afro-brasileira e indígena que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses 

dois grupos brasileiros: afro-brasileira e indígena.  

Também o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 

indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, as contribuições do pouco negro e indígena nas áreas social, econômica e 

politica pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos referentes à história e cultura serão 

ministrados em especial nas áreas de educação artística, literatura e de histórias brasileiras”. 

Essas determinações devem ser consideradas e estar presentes em todos os currículos das 

escolas ou estabelecimentos de ensino do Brasil. 

A BNCC traz com naturalidade quais são as aprendizagens essenciais que todo aluno 

precisa ter em todas as regiões do país. O currículo mostra como implementar esses objetivos 

de aprendizagens e consequentemente é de dever da escola conservar essas aprendizagens 

essenciais para subsidiar ou manter aquilo que pode diferenciar na formação a partir dos 

objetos essenciais apresentados na BNCC.  

 Entende-se que o currículo precisa estar de acordo com o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) da escola.  Deve confrontar com as realidades locais, culturais e sociais para dar sentido 

a educação. Através dos currículos os novos desafios do século XXI devem ser trazidos para 

dentro das escolas de modo que a educação consiga ser protagonista desta nova realidade.  

Um projeto pedagógico precisa ser articulado com as famílias, trazer a sociedade para 

contribuir para o desenvolvimento pleno dos alunos. Um currículo tem que ser uma 

construção coletiva que seja capaz de incorporar os objetos de conhecimentos propostos pela 

BNCC, envolvendo as pessoas que são os gestores, professores, alunos e família. 

Tanto a Base Nacional quanto os currículos garantem, um compromisso com a 

formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, efetiva, 

social, moral e simbólica, como vemos na BNCC. Ainda promete as aprendizagens 
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fundamentais para cada etapa da Educação Básica. Essas aprendizagens só acontecem 

mediante as decisões em conjunto como constitui o currículo em ação proposto na BNCC.  

O conjunto de decisões tem o poder de ajustar as implicações da BNCC com as 

necessidades de cada escola, tendo em vista a autossuficiência dos sistemas de ensino, das 

instituições escolares e também as particularidades de cada indivíduo. Essas decisões devem 

acontecer contando com a participação e envolvimento da sociedade, das famílias e 

comunidades. Concernente a estas ações, de acordo com a BNCC, temos no quadro abaixo a 

proposta para currículos e ações: 

 

Quadro 3: Currículos e ações. 

CURRÍCULOS E AÇÕES 

Participação 

da Família e 

comunidade 

 

 

• contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, 

identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, 

exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na 

realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão 

situadas; 

• decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos 

componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das 

equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e 

colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem; 

•     selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-

pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a 

conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as 

necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de 

origem, suas comunidades, seus grupos de socialização etc.; 

•  conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e 

engajar os alunos nas aprendizagens; 

  •   construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo 

ou de resultado que levem em conta os contextos e as condições de 

aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o 

desempenho da escola, dos professores e dos alunos; 

•  selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e 

tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender; 

•  criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem 

como manter processos permanentes de formação docente que 

possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e 

aprendizagem. 

Fonte: BNCC, adaptado pelo autor [12] 

As determinações concernentes a contextualização dos componentes curriculares, as 

decisões de formas de preparos interdisciplinares dos componentes curriculares, a seleção e 

aplicação de metodologias e estratégias didático-pedagógicas, os métodos para despertar 

motivação o engajamento dos alunos quanto as aprendizagens, os métodos de avaliações e 
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resultados obtidos levando em conta o contextos das aprendizagens, a seleção, produção, 

aplicação e avaliação dos recursos didáticos e tecnológicos para serem utilizados como 

suporte no processo de ensino e aprendizagem, a disponibilidade de materiais de auxílio aos 

educadores, entre outras ações, como vemos no quadro 2, devem ser tomadas, decididas e 

realizadas com a parceria e colaboração das famílias e comunidade, ou seja, com respeito as 

culturas e ás necessidades da sociedade. 

Currículo escolar é um assunto muito discutido no país, contempla as aprendizagens 

praticadas nas instituições escolares e que os alunos passam a vivenciar. Através do mesmo 

temos os conteúdos e metodologias referentes ao processo de ensino e aprendizagem para 

todos os níveis da Educação.  

No entanto, as experiências das aprendizagens propostas pela escola são 

compreendidas e praticadas pelo aluno, o currículo aborda conteúdos que devem fazer parte 

do processo ensino-aprendizagem, bem como as metodologias a serem utilizados para que 

esse processo se concretize em todas as fazes da Educação Básica. Compreendemos, 

entretanto, que na sociedade o termo currículo é empregado para indicar a programação de 

uma disciplina, de um curso, ou organizar as diversas atividades educativas, por meio das 

quais, o conteúdo é desenvolvido.  

A origem do termo currículo segundo Sacristán (2013, p. 16), 

[...] deriva da palavra latina curriculum (cuja raiz é a mesma de cursus e currere) 

[...]. Em sua origem currículo significava o território demarcado e regrado do 

conhecimento correspondente aos conteúdos que professores e centro de educação 

deveria cobrir; ou seja, o plano de estudos proposto e imposto pela escola aos 

professores (para que o ensinassem) e aos estudantes (para que o aprendessem) [22]. 

O conceito de currículo que demonstra as diferentes dimensões que abrange questões 

sociais, econômicas, políticas ou culturais. Estas são características que permeiam o currículo, 

e o processo de sua construção envolvem valores, forças, interesses e necessidades do 

contexto social que contribui para a formação dos indivíduos que o cercam.  

Os conteúdos trazidos pelos currículos abordam diferentes temáticas dentro das áreas 

de conhecimentos de acordo com as linhas de pensamento. Os mesmos organizam as 

vivências e experiências que a instituição escolar proporciona através dos conteúdos, organiza 

também a forma de aplicar esses conteúdos considerando a bagagem que o aluno traz para 

dentro da escola. 
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Podemos dizer que o currículo tem papel extremamente importante na construção da 

identidade dos alunos pois é elaborado levando em consideração o contexto social e a 

individualidade do contexto social em que vivem. O currículo visa ensinar e despertar a 

capacidade de criticidade dos estudantes e suas potencialidades. 

Para compreendermos melhor os fenômenos da prática curricular, serão destacadas 

algumas características sobre teoria curricular, pois elas permitem uma compreensão maior do 

objeto e intenções de um determinado grupo social, uma vez que as teorias são linhas de 

pensamentos de um determinado grupo social. As características das três teorias sobre 

currículo são: 

Teorias Tradicionais – Têm como meta a aquisição de habilidades intelectuais e 

práticas de memorização. É focado nos conteúdos e na memorização desses conteúdos, foi 

baseado nos modelos de organização e administração das empresas. 

Teorias Críticas – Acredita a teoria está baseada nas relações de poder, que os 

conteúdos chegam das classes influentes e tem como prioridade os interesses da classe 

política causando desunião social. Entende currículo através das teorias críticas e que o 

mesmo defende a libertação e um espaço cultural e social de lutas. 

Teorias Pós –Crítica – É a mais presente nessa nova época. Defende que o 

conhecimento não é algo indiferente, mas sim algo que pode ser formado e alterado. Aprecia e 

demonstra uma visão crítica mais aprofundada nas discussões sobre identidade, diferenças, 

gênero, raça, etnia, sexualidade e outras questões que envolvem gêneros, diversidades entre 

outras.  

Currículo também é histórico e cultural e passou por várias transformações, 

divergências e definições. Percebe-se que existem divergências entre as teorias curriculares, 

elas permitem reflexões sobre qual modelo de currículo a escola deve adotar para alcançar 

seus objetivos, ressaltando que este currículo deve estar em concordância com o Projeto 

Político Pedagógico e estar fundamentado na prática da teoria da instituição escolar. 
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4. BNCC - NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO 

MÉDIO E O ENSINO DA FÍSICA. 

 

 

No 9° ano do Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, a BNCC trabalha com áreas 

de conhecimento e dentro de cada área de conhecimento tem os componentes curriculares. O 

que antes era chamado de disciplina passou a ser considerado como áreas de linguagem (área 

de conhecimento). A intenção é que através das habilidades comunicativas os alunos 

consigam viver ou ter uma experiência (prática) de vida, que consiga relacionar os conteúdos 

estudados a sua vivência, aplicar na prática seus conhecimentos adquiridos durante sua vida 

escolar.  

Na BNCC vemos o ensino de Física por intermédio do Ensino de Ciências do 6º ao 9º 

ano, que são os “anos finais do Ensino Fundamental”. As competências especificas do Ensino 

Fundamental na área do Ensino de Ciências da Natureza, ou seja, o Ensino de Física no 

Ensino Fundamental II se aplica através das “unidades temáticas” (matéria e energia, vida e 

evolução, terra e universo).  

Esses três eixos temáticos foram elaborados para se repetir a cada ano do Ensino 

Fundamental, a fim de facilitar o entendimento e a construção dos conceitos gradativamente. 

Com o passar dos anos os conteúdos ficam mais complexos, porém, são de acordo com a 

maturidade de cada estudante. Esses eixos se dividem ou se transformam em “objetos de 

conhecimento” que devem ser trabalhados em sala de aula, com intenção de gerar as 

habilidades. Estes “objetos de conhecimento” e as habilidades é que são propostos de formas 

diferenciadas, próprias ou especificadamente para cada ano ou ciclo do Ensino Fundamental. 

 Em seguida será apresentado alguns estudos abordados por esses três eixos temáticos 

Terra e Universo, Matéria e Energia e Vida e Evolução que são trabalhados através da área de 

Ciências da Natureza no Ensino Fundamental, de acordo com a BNCC: 

• Matéria e Energia - Estuda os materiais, suas transformações, fontes e tipos 

de energia, visando o desenvolvimento do conhecimento a  natureza da matéria e os diferentes 

usos da energia. Busca compreender a origem, a utilização e o processamento de recursos 

naturais e energéticos.  

https://novaescola.org.br/bncc/conteudo/68/ciencias-na-bncc-como-ensinar-o-eixo-tematico-materia-e-energia
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• Vida e Evolução - Estuda questões relacionadas aos seres humanos, bem 

como, suas características e necessidades, a vida como fenômeno natural e social, os 

elementos eficazes para sua manutenção e a compreensão dos processos evolutivos que geram 

a diversidade de formas de vida no planeta. Investiga tudo que se relaciona com os seres 

vivos, suas qualidades e precisões, processo evolutivo, intercâmbio entre os seres vivos, 

sobretudo como o ser humano estabelece entre si e com os demais seres vivos, com o meio 

ambiente, a preservação da biodiversidade. 

• Terra e Universo – Busca a compreensão das características da Terra, do Sol, 

da Lua e de outros corpos celestes, dimensões, composição, localizações e movimentos, como 

as forças que atuam entre eles,  Contempla observação do céu, do planeta terra, fenômenos 

celestes e outras experiências sobre Terra e Universo. 

Para o Ensino Médio a BNCC permanece com o foco no desenvolvimento de 

competências e está guiada pelo princípio da educação integral. As competências gerais do 

Ensino Médio norteiam também as aprendizagens propostas para esta etapa. Como podemos 

ver na BNCC existe uma nova proposta de ensino: 

As aprendizagens essenciais definidas na BNCC do Ensino Médio estão organizadas 

por áreas do conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas 

Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas), conforme estabelecido no artigo 35-A da LDB. Desde que foram 

introduzidas nas DCNEM/1998 (Parecer CNE/CEB nº 15/199856), as áreas do 

conhecimento têm por finalidade integrar dois ou mais componentes.[12] 

Estas aprendizagens se definem em competências especificas de linguagens e suas 

tecnologias, habilidades de língua portuguesa, competências específicas de matemática, as 

competências específicas de ciências da natureza e suas tecnologias, competências especificas 

de ciências humanas e sociais aplicadas, as quais envolvem as habilidades da área. Também 

propõe uma formação técnica e profissional. 

Diante da BNCC, o ensino Médio oferece modernidade e flexibilidade no sistema de 

ensino, pode ser considerada um avanço para a educação no Brasil, ela criou o ensino por 

áreas e criou itinerários por aprofundamento que pode ser chamado de itinerários formativos 

em que o aluno pode optar em que áreas vai se aprofundar. O aluno deixa de ter obrigação de 

estudar as disciplinas do Ensino Médio de forma padronizada e oferece oportunidades de 

aprendizagens que sejam flexíveis para os alunos.  

https://novaescola.org.br/bncc/conteudo/71/ciencias-e-a-bncc-como-ensinar-vida-e-evolucao
https://novaescola.org.br/bncc/conteudo/70/saiba-como-ensinar-o-eixo-tematico-terra-e-universo-em-ciencias
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Marcondes (2018) apresenta os seguintes campos do conhecimento de Física no 

ensino Médio:   

A física no Ensino Médio é apresentada em seis unidades curriculares, abarcando 

alguns dos diferentes campos do conhecimento desse campo. São elas: Movimentos 

de objetos e sistemas; Energias e suas transformações; Processos de Comunicação e 

Informação; Eletromagnetismo - materiais e equipamentos; Materiais e radiações; 

Terra e Universo – formação e evolução[14]. 

 

As unidades curriculares trazem os temas: Movimentos de objetos e sistemas; 

Energias e suas transformações; Processos de Comunicação e Informação; Eletromagnetismo, 

materiais e equipamentos; Materiais e radiações; Terra e Universo, nos quais fazem parte do 

que já foi trabalhado nos anos finais no Ensino Fundamental, no Ensino médio será 

apresentado os conteúdos de forma mais aprofundada. 

Entretanto segundo a BNCC: 

 

Na definição das competências específicas e habilidades da área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias foram privilegiados conhecimentos conceituais 

considerando a continuidade à proposta do Ensino Fundamental, sua relevância no 

ensino de Física, Química e Biologia e sua adequação ao Ensino Médio. Dessa 

forma, a BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe um 

aprofundamento nas temáticas Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e 

Universo. Os conhecimentos conceituais associados a essas temáticas constituem 

uma base que permite aos estudantes investigar, analisar e discutir situações-

problema que emerjam de diferentes contextos socioculturais, além de compreender 

e interpretar leis, teorias e modelos, aplicando-os na resolução de problemas 

individuais, sociais e ambientais. Dessa forma, os estudantes podem reelaborar seus 

próprios saberes relativos a essas temáticas, bem como reconhecer as 

potencialidades e limitações das Ciências da Natureza e suas Tecnologia [24]. 

 

No Ensino Médio os conhecimentos conceituais são sistematizados através da 

compreensão de leis, teorias e modelos. Através do aprofundamento nas temáticas Matéria e 

Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo permite o desenvolvimento do pensamento 

cientifico e suas explicações.  

Esse novo método de ensino se tornou um desafio, que exige muitos estudos e 

adequações, porém, visa causar avanços e ser muito mais atraente aos alunos. Estabelece os 

direitos de aprendizagens dos jovens, pois detalha melhor o que se espera que os jovens 

aprendam.  

O que antes era ensinado de maneira pincelada, agora a BNCC permite 

aprofundamentos, para melhor explorar o conteúdo. Ainda é interessante dizer que essas 

inovações também visam melhores resultados frente ao PISA (Teste Internacional de 

qualidade da Educação que permite comparar países), que através dos indicadores visa 

mensurar o trabalho feito pelos países que participam. 
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4.1. A BNCC E O ENSINO DA FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 
 

Na educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), os 

estudantes devem desenvolver as dez competências Gerais. A BNCC propõe as seguintes 

competências específicas que são: 

 

Quadro 4: Competências Específicas de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental 

Fonte: BNCC Ensino Fundamental. [12] Adaptado pelo autor. 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA 

O ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

Área 

de 

Ciências 

da 

Natureza 

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento científico 

como provisório, cultural e histórico.  

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem como 

dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no 

debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, 

social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem entre eles, 

exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza. 

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas 

tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos 

ao mundo do trabalho.  

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e 

defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio 

e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos 

de qualquer natureza.  

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se 

comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das 

Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.  

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade 

humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da 

Natureza e às suas tecnologias.  

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a 

questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base 

em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 
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Dessa forma o Ensino Fundamental foi organizado pela BNCC, também explora 

através da área de Ciências da Natureza as unidades temáticas matéria e energia através dos 

Objetos de Conhecimento e das habilidades que foram construídos para cada ano de ensino 

conforme foi citado no capítulo anterior.   

 A área de Ciências Naturais oferece cinco áreas do conhecimento, estas áreas 

beneficiam a difusão entre os conhecimentos e saberes dos componentes curriculares. Estas se 

confrontam na formação dos alunos, mas, também conservam as especificidades e os saberes 

próprios construídos e sistematizados nos diferentes componentes.  

As áreas do conhecimento têm papel na formação integral dos estudantes do Ensino 

Fundamental com muita clareza e são próprias para cada fase do Ensino Fundamental (anos 

Iniciais e nos Finais), com respeito as especificidades do aluno e as demandas pedagógicas 

para cada fase de escolarização. Em seguida será apresentado o quadro das Competências 

Gerais da Educação Básica áreas do Ensino Fundamental e suas cinco áreas do conhecimento 

como consta na BNCC: 

 Quadro 5: Competências Gerais da Educação Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 Fonte: BNCC Ensino Fundamental. [12] Adaptado pelo autor  
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As 10 competências propostas pela BNCC que devem ser trabalhadas desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio, levam em consideração que o saber e o aprendizado 

adquirido na escola se transformam em um saber fazer, que o aluno se torne um cidadão 

crítico e consiga através dos conhecimentos científicos compreenderem os processos pelos 

quais eles acontecem e aplicá-los na sua vida. E se transforme em cidadão ativamente 

responsável e com capacidade cognitiva bem desenvolvida. Estas competências devem ser 

trabalhadas durante todo o percurso da Educação Básica que se concretizar no ensino Médio. 

Sabemos por meio da BNCC que nos anos finais do Ensino Fundamental, passa a ser 

essencial para os estudantes as vivências, saberes, interesses e curiosidades sobre o mundo 

natural e material. Entretanto, nesta fase de estudo se intensifica a capacidade de abstração e 

autonomia de ação e de pensamento, fazendo com que haja um crescimento de curiosidade 

pela vida social e pela busca de identidade própria, ou seja, neste trajeto os alunos estão em 

fases de grandes descobertas do mundo e de si mesmos. Assim, temos as seguintes 

contribuições na BNCC da seguinte forma:  

Essas características possibilitam a eles, em sua formação científica, explorar 

aspectos mais complexos das relações consigo mesmos, com os outros, com a 

natureza, com as tecnologias e com o ambiente; ter consciência dos valores éticos e 

políticos envolvidos nessas relações; e, cada vez mais, atuar socialmente com 

respeito, responsabilidade, solidariedade, cooperação e repúdio à discriminação[12]. 

Na BNCC vemos o ensino de Física através do Ensino de Ciências do 6º ao 9º ano, 

que são os anos finais do Ensino Fundamental. O ensino de Ciências no Ensino Fundamental 

busca o conhecimento da diversidade e dos processos de evolução e manutenção da vida, do 

mundo material, seus recursos naturais, as transformações e fontes de energia, nosso planeta, 

e no sistema solar com aplicações dos conhecimentos científicos. 

Levando em consideração que nos anos finais os alunos já possuem, saberes, 

interesses e curiosidades sobre o mundo natural e tecnológico através de suas vivencias, a 

BNCC oferece atividades que incentiva esses jovens a construir conhecimentos 

sistematizados de ciências que os tornem capazes de compreender os fenômenos que 

acontecem no dia-dia e outras temáticas. 

Os alunos precisam durante sua formação Básica, não só de conhecimentos científicos, 

mas também de oportunidades de se envolverem em processos de aprendizagens, vivenciar 

situações de investigações, despertar curiosidades, capacidades de investigação, raciocínio 

lógico e criação. 
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As competências especificas do Ensino Fundamental na área do Ensino de Ciências da 

Natureza, ou seja, o Ensino de Física, se aplica através das “unidades temáticas” (matéria e 

energia, vida e evolução, terra e universo), que são os assuntos principais. Eles se dividem ou 

se transformam em “objetos de conhecimento” que devem ser trabalhados em sala de aula e 

geram as “habilidades”. Estes “objetos de conhecimento” e as “habilidades”, são propostos de 

formas diferenciadas, foram elaborados especificadamente para cada etapa nos anos finais do 

Ensino Fundamental.  Os estudos sobre essas “unidades temáticas” pretendem-se aprofundar 

ainda mais no Ensino Médio.  

Podemos perceber a ciência e a tecnologia com a nossa vivência nos dias atuais, no 

modo que pensamos e nas nossas ações, nos meios de transporte, nos eletrodomésticos, nos 

aparelhos celulares, internet, sensores óticos, equipamentos médicos, na biotecnologia, 

programas de conservação ambiental, nos modelos submicroscópicos, cosmológicos, no 

movimento das estrelas e galáxias, nas transformações dos materiais e outros.  Também temos 

as questões globais que estão relacionadas direta ou indiretamente com a ciência e a 

tecnologia, as mudanças climáticas, energia nuclear, entre outras questões nas quais 

possibilitam questionamentos e preocupações na sociedade. 

Compreende-se que a ciência e a tecnologia pode ser consideradas como instrumentos 

eficazes para explicar muitos problemas na sociedade e pode possibilitar novos olhares no 

mundo. No entanto, o estudo dessa área do conhecimento que é Ciências da Natureza, envolve 

o letramento cientifico dos indivíduos. Neste contexto da aprendizagem, a BNCC, diz que: 

É importante destacar que aprender Ciências da Natureza vai além do 

aprendizado de seus conteúdos conceituais. Nessa perspectiva, a 

BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – por meio 

de um olhar articulado da Biologia, da Física e da Química – define 

competências e habilidades que permitem a ampliação e a 

sistematização das aprendizagens essenciais desenvolvidas no Ensino 

Fundamental no que se refere: aos conhecimentos conceituais da área; 

à contextualização social, cultural, ambiental e histórica desses 

conhecimentos; aos processos e práticas de investigação e às 

linguagens das Ciências da Natureza. [12] 

As áreas de conhecimento como Linguagens e Ciências Humanas tem mais de um 

componente curricular a ser desenvolvidas pelos alunos no decorrer do Ensino Fundamental. 

Os componentes curriculares oferecem um conjunto de habilidades que estão relacionadas a 

diferentes objetos de conhecimentos e se organiza em unidades temáticas 
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Considerando os interesses dos alunos, suas curiosidades e capacidades impulsionam 

grandes aprofundamentos e pesquisas durante sua formação científica, quanto as consigo 

mesmos, com os outros, com o mundo natural, o meio em que vive e a capacidade de perceber 

a relação entre si e um ambiente, compreender os valores éticos e políticos, sendo capaz de 

agir na sociedade e demonstrar ser um cidadão que seja respeitador, ajudador, prestativo, mas 

que também consiga atuar na sociedade com repudio e distinção. 

Neste sentido, surge a importância de se pensar em novos desafios, promover ações 

que causam motivações pois eles se deparam com indagações e estão em confronto com seus 

próprios questionamentos, sendo assim, estas incertezas passam a ser ainda mais complexas e 

contextualizadas. 

E quanto mais próximo fica de finalizar os anos finais do Ensino Fundamental os 

estudantes desenvolvem uma capacidade ainda maior de colocar em vigor as relações entre a 

ciência, a natureza, a tecnologia e a sociedade, deixando de ter interesse pelo aprendizado 

cientifico e tecnológico e voltando seus interesses para fenômenos que acontecem no mundo. 

É de suma importância que o aluno seja personagem principal na escolha de tomar atitudes 

nas quais suas experiências pessoais e coletivas sejam valorizadas e que sejam preservadas e a 

saúde integral do indivíduo, a saúde física, mental, sexual e reprodutiva. 

 

4.2.  BNCC E O ENSINO DA FÍSICA NO ENSINO MÉDIO. 

 

 

 O ensino de Ciências da Natureza e suas tecnologias destaca os conhecimentos 

conceituais que são organizados em leis, teorias e modelos, visando o desenvolvimento do 

pensamento ciêntifico envolvendo aprendizagens específicas. Os conhecimentos conceituais 

atende a continuidade do que já objetos de conhecimento e habilidades que já foram 

trabalhadas no Ensino Fundamental e tem relevância no ensino de Física, Química e Biologia.  

A área de Ciências da natureza e suas tecnologias, propõe um aprofundamento nas 

temáticas de Matéria e energia, Vida e Evolução, Terra e Universo e Cosmos. Ainda permite 

investigações sobre a contextualização social, história e cultura da Ciência e da Tecnologia, 

processos e práticas de investigação, linguagens específicas, entre outras. Neste contexto a 

BNCC diz: 

Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da 

Educação Básica e com as da área de Ciências da Natureza do Ensino 
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Fundamental, no Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de competências 

específicas. Relacionadas a cada uma delas, são indicadas, posteriormente, 

habilidades a ser alcançadas nessa etapa. [20] 

 

A BNCC para o Ensino Médio faz uma organização que articula   a área de Ciências 

Naturais e suas Tecnologias com as competências gerais da Educação Básica e garante aos 

estudantes o desenvolvimento das competências especificas. Vejamos essas três 

Competências especificas para   a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias no quadro 

a seguir: 

Quadro 6: Competências de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para o Ensino Médio. 

Fonte: BNCC Ensino Médio. Adaptado pelo autor [20]. 

Como podemos compreender durante o estudo desta área de Ciências Naturais e suas 

Tecnologias se faz necessário levar em consideração as três Competências específicas para 

a construção dos conhecimentos e aprendizagens. Aprendizagens essas que podem ser 

consideradas como letramento científico ou alfabetização científica, determinando que a 

ciência deve ser usada como ferramenta de atuação no e sobre o mundo. 

No entanto, as aprendizagens apresentadas no Ensino Médio se definem em 

competências especificas de linguagens e suas tecnologias, habilidades de língua portuguesa, 

competências específicas de matemática, as competências específicas de ciências da natureza 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 

TECNOLOGIAS PARA O ENSINO MÉDIO 

 

Área 

de Ciências 

da Natureza 

e suas 

Tecnologias 

 

1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre 

matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, 

minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional 

e global. 

 

2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar 

argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, 

e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. 

 

3. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e 

suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da 

Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e 

comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de 

diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 
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e suas tecnologias, competências especificas de ciências humanas e ciências humanas, as 

quais envolvem as habilidades da área. Também propõe uma formação técnica e profissional, 

oferece o ensino por itinerários, como vemos na no quadro sobre as competências gerais da 

Educação Básica, apresentado na BNCC: 

Quadro 7: Competências Gerais da Educação. 

             

 

Fonte: BNCC Ensino Médio. Adaptado pelo autor [20]. 

As áreas do conhecimento de matemática e língua portuguesa são itens curriculares 

obrigatórios para serem trabalhadas durante os três anos do Ensino Médio. Essa nova 

modalidade de ensino oferece o ensino por itinerários, onde os alunos poderão durante carga 

horária regular do Ensino Médio optar por uma formação técnico-profissionalizante 

relacionado a algum aspecto especifico de alguma das áreas.  Esse novo método de ensino 

coloca o aluno como centro, ele é definidor da sua vida   profissional.  A reforma do Ensino 

Médio tem a expectativa de que os jovens deixem a escola com melhor aptidão para o mundo 

das profissões, propõe mais interdisciplinaridade e o desenvolvimento de competências 

socioemocionais. 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO 
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A organização por áreas, como bem aponta o Parecer CNE/CP  nº 11/200925, “não 

exclui necessariamente as disciplinas, com suas especificidades e saberes próprios 

historicamente construídos, mas, sim, implica o fortalecimento das relações entre 

elas e a sua contextualização para apreensão e intervenção na realidade, requerendo 

trabalho conjugado e cooperativo dos seus professores no planejamento e na 

execução dos planos de ensino[12]. 

Para o ensino Médio a BNCC visa o estudo por áreas do conhecimento. Essas áreas 

são: linguagens e suas tecnologias (língua portuguesa), matemática e suas tecnologias 

(matemática), ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, 

ainda oferece o ensino por itinerários. 

Esta fase de ensino oferece modernidade e flexibilidade no sistema de ensino, pode ser 

considerada um avanço para a educação no Brasil, ela criou o ensino por áreas e criou 

itinerários por aprofundamento que pode ser chamado de itinerários formativos em que o 

aluno pode optar em que áreas vai se aprofundar. O aluno deixa de ter obrigação de estudar 

aquelas treze disciplinas durante os três anos do Ensino Médio de forma padronizada e 

oferece oportunidades de aprendizagens que sejam flexíveis para os alunos.  

A perspectiva da elaboração, interpretação e explicação para os fenômenos naturais e 

sistemas tecnológicos está fundamentado no fazer cientifico. Portanto o pensamento cientifico 

se aplica em contextos diversos e será proposto no Ensino Médio.  

A BNCC oferece uma nova organização referente às áreas de ensino, portanto temos 

dentro da área de Ciências a área de ciências da natureza e suas tecnologias, suas 

competências e habilidades. No entanto, faremos uma reflexão sobre a área de Ciência da 

Natureza que abordará o estudo do Ensino da Física. 

 A área de ciências da Natureza é muito importante na formação integral do aluno, 

propicia ao indivíduo a capacidade de conhecer o mundo, compreender processos e 

fenômenos sociais, políticos e culturais e de agir de maneira ética, responsável e com 

autonomia. Desse modo vemos o ensino da Física destacado da seguinte maneira: 

É importante destacar que aprender Ciências da Natureza vai além do aprendizado 

de seus conteúdos conceituais. Nessa perspectiva, a BNCC da área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias – por meio de um olhar articulado da Biologia, da 

Física e da Química – define competências e habilidades que permitem a ampliação 

e a sistematização das aprendizagens essenciais desenvolvidas no Ensino 

Fundamental no que se refere: aos conhecimentos conceituais da área; à 

contextualização social, cultural, ambiental e histórica desses conhecimentos; aos 

processos e práticas de investigação e às linguagens das Ciências da Natureza. [9] 
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Estes conhecimentos conceituais são sistematizados em leis, teorias e modelos e 

através do fazer cientifico.  O pensamento científico permite diversas aprendizagens e 

aplicações. Na área de ciência da natureza temos algumas competências especificas como: 

matéria e energia, vida, terra e cosmos, contextualização social, histórica e cultural da ciência 

e da tecnologia, processos e práticas de investigação, linguagens específicas, entre outras. 

Estas permitem amplo campo de estudos e pesquisas.  

No entanto, a área de ciências da natureza e suas tecnologias, foi formada pelos 

conhecimentos de física, química e biologia, é uma área que propõe a construção do 

conhecimento, que permite que o aluno consiga argumentar, propor soluções e enfrentar 

desafios.   

O papel da área no Ensino Médio pretende assegurar uma base de conhecimentos 

contextualizados que permita aos jovens: fazer julgamentos, tomar iniciativas, elaborar 

argumentos, apresentar proposições alternativas, fazer uso criterioso de diversas tecnologias, 

tomar decisões, propor ações responsáveis, éticas e consistentes. Visando um aprofundamento 

nas grandes temáticas desenvolvidas no Ensino Fundamental: Terra e Universo, Vida e 

Evolução, Matéria e Energia. 

No Ensino médio são propostas três competências específicas de ciências da natureza 

e suas tecnologias que são: matéria e energia, universo, vida e evolução e tecnologia e 

linguagem cientifica. Estas possibilitam um aprofundamento e complementam as habilidades 

que foram trabalhadas no Ensino Fundamental.  

A primeira competência (matéria e energia) permite analisar fenômenos naturais e 

processos tecnológicos com base nas relações entre matéria e energia. Apresenta temas como: 

conservação e transformação de matéria e energia, sistemas térmicos e variáveis 

termodinâmicas, radiações (riscos e benefícios), composição e toxidade de matérias, ciclo dos 

elementos, interferências e suas consequências e energia elétrica (geração, transporte, 

distribuição e consumo).  

A segunda (universo, vida e evolução) competência visa construir e utilizar 

interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, ela 

tem como foco os temas: analisar e utilizar modelos científicos, condições favoráveis e fatores 

limitantes á manifestação da vida, efeitos de intervenções nos ecossistemas e nos seres vivos, 

movimento de objetos na terra, sistema solar e universo, utilizar noções de probabilidade e 
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incerteza, preservação e conservação da biodiversidade, ações de prevenção e de promoção da 

saúde e da juventude.  

A terceira competência (tecnologia e linguagem científica) propõe analisar situações-

problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no 

mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza. A mesma 

traz temas como: enfrentamento de situações-problemas sob perspectiva científica, promover 

debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos, estratégias de seleção de fontes 

confiáveis de informações, situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos, uso 

indevido de conhecimentos de ciências da natureza, uso de equipamentos e comportamentos 

de segurança, propriedades especificas dos materiais, funcionamento de equipamentos 

elétricos e/ou eletrônicos, dependência atual com relação aos recursos fósseis e efeitos de 

programas de infraestrutura e demais serviços básicas. Todos esses temas apresentados 

através das competências específicas da área de ciências naturais permitem aplicações no 

ensino da física. 

Os itinerários formativos para esta nova etapa do Ensino Médio, são cinco: 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Formação técnica e profissional que 

pode ser definida pelos alunos, sob a orientação da escola. Os componentes curriculares de 

Matemática e Língua Portuguesa e o ensino da Língua Inglesa são obrigatórios nos três anos 

do Ensino Médio. Quanto aos saberes que compete as outras áreas de conhecimento serão 

flexíveis e poderão ser distribuídos entre os três anos do Ensino Médio.  

 

4.3  RELAÇÃO FÍSICA BNCC & PCN 
 

PCN (Parâmetro Curricular Nacional) é um referencial para uma educação de 

qualidade. Ele serve para orientar a prática docente para a escola pública ou privada. Existem 

parâmetros curriculares para todos os níveis da educação básica, a criação desses parâmetros 

surgiu da necessidade de oferecer uma educação de qualidade para o povo. Por que nas 

décadas de 70 e 80 o governo estava preocupado em criar escolas, criar vagas para a 

população, mas em 1992 pesquisas apontaram alta taxa de evasão e reprovação, então não 

bastava oferecer somente a vaga para o aluno e sim uma educação de qualidade. 
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Então em 1996 criou a Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde a 

responsabilidade do poder público foi expandida e logo seguinte vieram os PCNs. Nos PCNs 

podemos encontrar como os conteúdos eram ensinados antes e como devem ser ensinados 

atualmente, com os objetivos visando à formação integral do aluno. Então orientam o 

professor a desenvolver todas as capacidades do aluno buscando a formação integral do 

mesmo, os conteúdos contêm uma série de sugestões e dicas de blocos temáticos para atingir 

os objetivos propostos.  

Antigamente a avalição era aquela prova escrita para medir o conhecimento do aluno, 

hoje se entende a avaliação como orientadora da prática pedagógica. A avaliação serve para 

verificar o conhecimento prévio do individuo e ver o caminho que deve ser tomado, ou seja, 

uma forma do professor repensar sua prática pedagógica, mudar a metodologia, mudar a 

forma de abordar o assunto, dependendo do resultado da avaliação o professor pode mudar 

sua estratégia. 

Avaliação não precisa ser só aquela prova escrita, pode ser observação em sala de 

aula, registros em caderno dos alunos, lição de casa, desenhos, relatos dos próprios alunos. 

Nos PCNs também se encontra os critérios de avaliação, ou seja, o que precisa observar numa 

avaliação e tudo encontrado nos PCNs. Estes devem ser adaptados por regiões, escola, o perfil 

do aluno, os recursos que a escola dispõe e a necessidades do bairro.  

Nos PCNs o conhecimento de Física ganhou novas diretrizes para que o ensino seja 

voltado para a formação do cidadão com instrumentos para dar sentido à realidade do aluno. 

Enfatiza que um conjunto de competências específicas ajuda a lidar com o ensino de Física 

nos fenômenos naturais, tecnológicos e na compreensão do universo. Essas competências 

incluem os princípios, leis e modelos por ela construídos e também o uso de conceitos e 

terminologia, além de suas formas de expressão, que muitas vezes envolve tabelas, gráficos 

ou relações matemáticas. 

Através dos PCNs compreendemos que a Física é um processo que vem sendo 

construído ao longo da humanidade, é claro, que com a contribuição social, econômica e 

cultural. Portanto não tem como trabalhar Física de forma isolada, num contexto tecnológico 

em que vivemos, as competências em Física têm que estar ligadas nas competências de outras 

áreas, para contextualizar com outros conhecimentos. 
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A Física passa a ganhar sentido na vida dos alunos somente quando for integrada com 

as demais competências. A construção do conhecimento Físico deve ser direcionada com a 

realidade escolar e projetos pedagógicos na escola.  

Fez se necessárias novas práticas, os professores percebem que o ensino de Física 

deixou de concentrar-se em memorização de fórmulas ou repetições de maneiras de agir e sim 

a necessidade de ganhar sentido no momento da aprendizagem. 

De certa forma, a sinalização efetuada pelos PCN é explícita quanto ao que não 

conduz na direção desejada e vem sendo percebida com clareza pelos professores. O 

ensino de Física vem deixando de concentrar-se na simples memorização de 

fórmulas ou repetição automatizada de procedimentos, em situações artificiais ou 

extremamente abstratas, ganhando consciência de que é preciso dar-lhe um 

significado, explicitando seu sentido já no momento do aprendizado, na própria 

escola média. [23] 

 

Os professores de Física neste contexto apresentam preocupações quanto às mudanças 

ou propostas dos PCNs mais estão sem um norte, pois o desafio é grande, pois falta tempo, 

espaço, recursos, condições de trabalho para os professores, ausência de formação e 

afetividade dos alunos. Para essas práticas concretas nas escolas não existem fórmulas 

prontas, e sim a necessidade de uma reflexão que revele elementos mais concretos e 

norteadores. Portanto é necessário vivenciar as novas diretrizes, discutir os resultados e buscar 

novos recursos e estratégias para o desenvolvimento da mesma. 

Os PCN trata-se de subsidiar os professores em sua escolha e práticas, contribuindo 

com o processo de discussão. Nos mostra um conjunto de habilidades e competências como 

conhecimentos, atitudes e valores que deveria ter por meta no processo de ensino e 

aprendizagem.  

De acordo com os PCNs para o Ensino Médio, levando em consideração que nem toda 

a Física estudada ao longo da história da humanidade consegue ser passado, faz-se necessário 

escolher o que é necessário e fundamental para ser estudado nesses anos finais da Educação 

Básica.  Então são levadas em considera-se importantes as áreas centrais de fenômenos de 

natureza física diferentes, restringindo os conteúdos de Mecânica, Termologia, Ótica e 

Eletromagnetismo. Os livros do Ensino Médio é uma versão abreviada dos livros de ensino 

superior, muitas vezes limita-se no conhecimento e estrutura da Física, mais não se trata de 

apresentar aos alunos a Física para que eles simplesmente sejam comunicados de sua 

existência, mas para que esse conhecimento torne-se um instrumento a mais em suas formas 

de pensar e agir. 
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Para os critérios da ação pedagógica não é necessário pensar o que ensinar para a 

Física e sim para que ensinar Física e preparar o aluno para lidar com a realidade fora da 

escola, em relacionar seu conhecimento nas atividades do dia a dia. Os alunos precisam 

adquirir competências para lidar com situações que vivenciam ou venham vivenciar no futuro, 

fazendo assim a preocupação focar nas competências e não nos conteúdos de Física. 

Quando “o quê ensinar” é definido pela lógica da Física, corre-se o risco de 

apresentar algo abstrato e distante da realidade, quase sempre supondo 

implicitamente que se esteja preparando o jovem para uma etapa posterior: assim, a 

cinemática, por exemplo, é indispensável para a compreensão da dinâmica, da 

mesma forma que a eletrostática o é para o eletromagnetismo. [23] 

Organizar o trabalho pedagógico nas competências desejadas é uma boa explicação 

para os objetivos da educação e uma estratégia para a ação dos professores.  A atenção a essas 

competências ajuda o professor a não voltar somente aos conteúdos programáticos, essas 

competências são objetivos comuns a todas as etapas do aprendizado, por exemplo: observar, 

investigar e experimentar. 

Cabe ao professor identificar as competências desejadas na Física, dentro das 

condições em que desenvolve seu trabalho, de acordo com o perfil da escola e com o projeto 

em que desenvolve seu trabalho faz-se necessário redefinir os objetivos que dá sentido ao seu 

trabalho. Pois cada escola tem suas peculiaridades. 

As competências em Física foram integradas a outras áreas do conhecimento como 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas para que tenham uma contextualização histórica e 

social. Não há uma preocupação em fazer uma lista de principais competências em Física ao 

final do Ensino Médio e sim discutir aspectos dos que já foram apresentados nos PCN que os 

tornam  mais significativos. 

Nos PCN tem o sentido e detalhamento em física com as competências gerais da 

representação e comunicação; sentido e detalhamento em física com as competências gerais 

da investigação e compreensão; sentido e detalhamento em física com as competências gerais 

da investigação e compreensão da contextualização sociocultural. 

Desenvolver as competências delineadas nos PCNs abrange os objetivos da 

escolarização do Ensino Médio, para que isso aconteça faz-se necessário a escolha de 

conteúdos que sejam adequados a estruturar e organizar o desenvolvimento das habilidades, 

competências, conhecimentos, atitudes e valores almejados, pois competências e habilidades 
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se desenvolvem com concreto e tem assuntos com mais potencial para certos objetivos 

pretendidos. Na medida em que os temas de trabalho ligam conhecimentos e competências 

tornam-se elementos constituintes da ação pedagógica. 

No ensino fundamental, esses temas dizem respeito ao mundo vivencial mais 

imediato, tratando do ambiente, da vida, da tecnologia, da Terra, e assim por diante. 

Já no ensino médio, devem ganhar uma abrangência maior, ao mesmo tempo em que 

tem também uma certa especificidade disciplinar, uma vez que para desenvolver 

competências e habilidades em Física é preciso lidar com os objetos da Física[23] 

Deve, então, o ensino de Física estar contextualizado com o mundo que nos cerca. 

Torna-se necessário à física o ato de ensinar “física”, Conteúdos como Mecânicos, a 

Termologia, a Óptica, o Eletromagnetismo e, porque não a Física Moderna, devem estar 

alinhadas e relacionadas ao cotidiano de cada ser humano, pois não há espaço para lacunas. A 

aprendizagem significativa só será possível se tudo funcionar como uma engrenagem. 

Conceitos deverão ser sequenciados pelo concreto para ter sentido na vida do aluno. Nessa 

concepção, são apresentados seis temas que norteiam o ensino de Física, que ajudam na 

organização das atividades escolares. Estes temas são: 

• Movimentos: variações e conservações. 

• Calor, Ambiente, Fontes e Usos de Energia. 

• Equipamentos Eletromagnéticos e Telecomunicações. 

• Som, Imagem e Informação. 

• Matéria e Radiação. 

• Universo, Terra e Vida.          

 Cada tema não deve ser estudado de forma isolada e para que se tenha sentido deve 

ser relacionado com outras áreas do conhecimento. O trabalho dentro de cada tema deve ser 

organizado em três ou quatro unidades temáticas que favoreça o objetivo desejado. Assim, as 

unidades temáticas são importantes para a organização do planejamento e do trabalho. 

A sequência dos temas e a definição de cada conteúdo devem ser adequadas à 

realidade de cada escola, por critérios claros e associados com os professores. Esses critérios 

são de dar segmento ao conhecimento físico e no final do ensino Médio cada aluno tenha tido 

contato com cada um desses temas, embora não tenha sido com a mesma abrangência e 

profundidade. Muitas vezes, o professor poderá ficar mais tempo em uma unidade e na outra 

menos tempo, porém deve-se ter o cuidado para não comprometer os objetivos propostos. 
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A sequência é a forma de estruturar o conhecimento em temas também vai depender 

de como cada escola se organizará para o trabalho na área de Ciências da Natureza e 

Matemática, e também de seu projeto pedagógico, ou, mais explicitamente, das 

competências que estejam sendo privilegiadas [23]. 

A estrutura dos temas pode ser mudada, por que os objetivos específicos de cada 

escola podem ser diferentes. O que é necessário é que ao término da educação básica, cada 

jovem deverá ter tido oportunidade de ter contato com esses temas, se bem que cada um tenha 

suas particularidades na forma de aprender ou assimilar cada tema. Isso é absolutamente 

normal, pois segundo Freire “Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes”. 

Outro fator importante é que muitas vezes, há uma concentração exacerbada em 

algumas unidades. Isso implica, automaticamente, na deficiência de outras. Sendo assim, é 

indubitável que haja um planejamento para que os objetivos propostos sejam alcançados de 

forma satisfatória e, principalmente, com muita qualidade. Um exemplo clássico é quando, no 

terceiro ano, o assunto de Eletrostática é mantido durante muito e muito tempo. Sabemos da 

importância desse conteúdo, mas é preciso ter discernimento para compreendermos que o 

estudo dos motores, do funcionamento dos aparelhos bem como a utilidade de cada 

instrumento elétrico precisa ser levado em consideração. E enfim, existem outros exemplos 

que poderiam ser citados, mas a intensão é enfatizar que a aplicação dos conteúdos nos PCNs 

acontecia isoladamente e muitas das vezes não permitiam o alcance dos seus objetivos. 

Os PCNs apresentavam sugestões de separação em blocos temáticos como: Ambiente, 

Ser Humano e Saúde e Recursos Tecnológicos. Esses três blocos era proposto para serem 

trabalhados durante todo o Ensino Fundamental. Sendo que no Ensino Fundamental II, seria 

apresentado o quarto bloco que era Terra e Universo. Também é interessante ressaltar que 

neste ciclo de Ensino ocorreram diferenças na nomenclatura de dois blocos, nos quais passou 

a ser “Vida e Ambiente” e “Recursos Tecnológicos” ganhava o nome de “Tecnologia e 

Sociedade”.  

Quanto às formas de aplicação desses blocos acontecia da seguinte forma: o 6º ano 

trabalhava Terra e Universo, o 7º, Seres Vivos e o 8º, Corpo Humano e o 9º Matéria e 

Energia. Podemos consideram que eram distribuídos de maneira linear e isolados. 

A área de Ciências da Natureza na BNCC está voltada para o letramento científico, ou, 

alfabetização científica, e compreende que a ciência deve ser empregada como um 

instrumento de ação no mundo. Esta área tem o dever de garantir o desenvolvimento de 

oito competências específicas, ainda conforme a BNCC deve “avaliar aplicações e 



53 
 

implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para 

propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao 

mundo do trabalho”, também“ agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos 

das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e 

socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, 

democráticos, sustentáveis e solidários”. Reconhece que Ciências é uma disciplina que 

permite sua aplicação na sociedade, que muito além de entender sua teoria, também 

possibilita sua pratica e experiências no meio em que vivemos.   

A BNCC foi elaborada por meio de objetos de conhecimento e habilidades, formou 

tópicos a serem abordados durante todo o Ensino Fundamental. Ela traz três unidades 

temáticas: Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. Dentro das unidades 

temáticas, foram distribuídos os objetos de conhecimento.  

O Ensino Fundamental (nos anos inicias e anos finais) visa trabalhar com essas três 

unidades, o que diferencia do modelo dos PCNs que não abordava essas unidades em todos 

os anos do Ensino Fundamental e caracteriza avanços na Educação. Com a base, as 

unidades temáticas passam a serem contempladas em cada ano do ensino Fundamental, a 

complexidade dos conteúdos das disciplinas que estão relacionados às unidades vai 

aumentando conforme cada ano, e de acordo com a maturidades dos alunos. 

Comparando a Base Nacional Comum Curricular com os PCNs é possível 

compreender que esta focada na aprendizagem, no desenvolvimento sócio emocional do 

indivíduo, em como o aluno vai lidar com realidade na sociedade e com o mercado de 

trabalho e para tudo isso é preciso desenvolver dez competências sócio emocionais. Sendo 

assim entende-se que a BNCC não está centrada em conteúdo e sim no “saber”, saber usar 

os conteúdos no seu cotidiano, saber aplicar, ensinar e manipular o conhecimento. 

A BNCC determina os conteúdos essenciais a todos os alunos da Educação Básica, 

aponta o que eles devem aprender seja em qualquer lugar do país. É um documento e norteia 

todos os currículos de todas as redes públicas e particulares do país e é obrigatório em todas 

as redes do país, públicas e particulares. Diferente dos PCNs que foram considerados 

documentos orientadores não obrigatórios. 
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Todos os estudantes da Educação Básica terão acesso aos mesmos conteúdos. Com 

isso as desigualdades de aprendizagens tendem a diminuir e: todos os alunos, de qualquer 

região do país, terão a mesma oportunidade de aprender o que é essencial. Portanto, a Base é 

mais específica que os PCNs, apresentam com maior clareza os objetivos de aprendizagem de 

cada ano da Educação Básica.  

A base é um documento único, porém respeita a diversidade regional, pois 

contempladas as especificidades regionais e locais do estudante. Para que isso aconteça será 

necessária capacitação de professores e adequação dos materiais didáticos, ainda entende-se 

que esse é um processo que deve ser definido em conjunto com as redes de ensino. 

No Ensino Fundamental, as disciplinas (Língua Portuguesa, Educação Física, Arte, 

Língua Estrangeira Moderna, Matemática, Ciências, História e Geografia) permanecem, 

apenas vão passar por adequações. No novo Ensino Médio, o ensino de Matemática, Língua 

Portuguesa e Inglesa são obrigatórias. Oferece a flexibilidade do currículo e aprecia estudos e 

práticas de Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia.  

Enfim, os Parâmetros Curriculares Nacionais podem ser considerados como ponto de 

partida para a preparação da BNCC, que esclarece as aprendizagens e desenvolvimentos 

essenciais e comuns, estabelece a educação integral dos estudantes, bem como 

desenvolvimento cognitivo, emocional, social e cultural e tem e tem capacidade ou estrutura 

para ampliar a qualidade e equidade da educação nacional.  

BNCC é um documento de caráter político de Estado que determina o que os alunos 

têm direito de aprender e desenvolver na escola.  Este documento traz competências e 

habilidades  que compreende desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, atendendo as 

especificidades de cada etapa. 
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5. METODOLOGIA 

  

 

 A proposta deste trabalho é realizar uma reflexão sobre a história da Educação no 

Brasil, a implementação da BNCC e sua aplicação no currículo escolar om ênfase no ensino 

de física e verificar como está sendo o desenvolvimento da BNCC da rede de Educação 

Básica do Estado de Rondônia, bem como na cidade de Ji Paraná, levando em consideração 

que se trata de um documento  norteador dos currículos escolares que visa um ensino 

igualitário para todos os estudantes em todo o país durante toda o processo de formação da 

educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio).  

O presente trabalho foi realizado através da pesquisa bibliográfica por meio de estudo 

sobre a história da educação no Brasil, em seguida sobre a BNCC, os marcos da construção da 

BNCC, a BNCC e o currículo, BNCC  nos anos finais do Ensino Fundamental, o Ensino 

Médio e o Ensino da Física, BNCC para o Ensino da física nos anos finais do Ensino 

Fundamental, BNCC e o Ensino da Física no Ensino Médio. 

A segunda parte foi a investigação documental sobre a implementação da BNCC no 

Estado de Rondônia e na cidade de Ji Paraná que foi obtido por meio de documentos oficiais 

fornecidos pela Coordenadoria Regional de Educação – CRE/Ji-Paraná e notícias oficiais 

obtidas no website do Governo do Estado, www.rondonia.ro.gov.br, e da Secretaria de 

Educação, www.seduc.ro.gov. Todos os documentos foram analisados e comentados 

posteriormente no próximo capitulo do trabalho. 

   

Figura 2: Metodologia de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fonte: Elaboração própria. 

http://www.rondonia.ro.gov.br/ok-em-novembro-seduc-realiza-encontro-de-formacao-e-implementacao-do-novo-ensino-medio/
http://www.seduc.ro.gov.br/portal/index.php/noticias-all/486-seduc-realiza-encontro-estadual-de-educacao-continuada.html
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5.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E PESQUISA DOCUMENTAL 

 

As pesquisas realizadas para o desenvolvimento deste trabalho que foram pesquisa 

bibliográfica e pesquisa documental. As mesmas permitiram um levantamento de informações 

sobre a BNCC e sua implementação através de pesquisas em sites, BNCC e documentos da 

SEDUC (Secretaria de Estado de Educação). Segundo (GIL, 2008) este tipo de pesquisa 

Bibliográfica “é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente 

de livros e artigos científicos”. Foi realizado um estudo da BNCC,  

A diferença entre Pesquisa Documental e pesquisa bibliográfica “está na natureza das 

fontes, pois esta forma vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, 

ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa”. Também 

consiste na análise de documentos de “primeira mão” e os que já foram analisados, tendo em 

vista que podem ser interpretados de diferentes formas.  O estudo sobre pesquisa bibliográfica 

afirma que esse tipo de pesquisa também pode ser considerado uma pesquisa documental, 

sendo assim possuem semelhanças e pode ser confuso para diferencia-las. Gil esclarece que: 

[...] a pesquisa documental apresenta limitações. As críticas mais frequentes a esse 

tipo de pesquisa referem-se à não-representatividade e a subjetividade dos 

documentos. São críticas sérias: todavia, o pesquisador experiente tem condições 

para, ao menos em parte, contornar essas dificuldades. Para garantir a 

representatividade, alguns pesquisadores consideram um grande número de 

documentos e selecionam certo número pelo critério de aleatoriedade. O problema 

da objetividade é mais crítico; contudo, esse aspecto é mais ou menos presente em 

toda investigação social. Por isso é importante que o pesquisador considere as mais 

diversas implicações relativas aos documentos antes de formular uma conclusão 

definitiva. Ainda em relação a esse problema, convém lembrar que algumas 

pesquisas elaboradas com base em documentos são importantes não porque 

respondem definitivamente a um problema, mas porque proporcionam melhor visão 

desse problema ou, então, hipóteses que conduzem a sua verificação por outros 

meios [10]. 

Sendo assim para chegar aos resultados esperados sobre o que pretende a BNCC para 

a educação do Brasil, seus marcos, sua influência nos currículos das escolas, como procederá 

o ensino da física no Ensino Fundamental e no Ensino Médio com os novos métodos da 

BNCC e a implementação da mesma foi feito pesquisas de diferentes tipos de documentos 

como: Base nacional comum curricular, Movimento pela Base Nacional Comum, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, A BNCC não pratica: desafios e possibilidades, 

Constituição da República Federativa do Brasil (1988), Como a Constituição de 1988 mudou 

a Educação, Ministério da Educação, Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, INEP 

e outros. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 Conforme documentos de registros fornecidos pela coordenação pedagógica da 

Secretária de Educação do Estado de Rondônia em Ji-Paraná e as notícias dos websites do 

Governo do Estado e da SEDUC a BNCC está em fase de análise e estudo através de 

atividades direcionadas aos gestores e professores das escolas estaduais do município. Da 

análise dos documentos verificamos que:  

Imagem 3: Implementação BNCC SEDUC/JP/RO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site SEDUC, Governo do Estado de Rondônia, adaptado pelo autor. 

Conforme figura acima a BNCC vem sendo estuda por meio de formações conforme 

descrito abaixo: 

1. Em Brasília, entre os dias 26 á 28 de 2018, houve formações iniciais sobre a 

implementação da BNCC e o novo referencial curricular nas regiões do país. Entre os dias 13 

a 15 de março deste ano de 2019, aconteceu em Porto Velho, Rondônia, a primeira etapa da 

formação continuada com a equipe de Educação, com a finalidade de fomentar discussões 

acerca dos referenciais curriculares. Houve também discussões sobre como deve acontecer as 

formações continuadas junto às Coordenadorias Regionais de Ensino no Estado de Rondônia. 
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O encontro teve como metas buscar técnicas e metodologias inovadoras necessárias para o 

processo ensino-aprendizagem e qualidades de ensino na rede estadual. Foi discutido também 

planos de ações para formações de professores no interior do estado e ainda houve “oficinas 

com temas transversais baseadas no Referencial Curricular do Ensino Fundamental, Médio e 

da EJA” [26].  

2. O referencial curricular é um documento que organiza o currículo para as escolas 

conforme as peculiaridades da região.  

3. Em Ji Paraná-RO, nos dias 11 a 14 de junho de 2019, aconteceu a formação acerca do 

Referencial Curricular de Rondônia, conforme mostra os quadros 8, 9 e 10 a seguir.  Todos os 

profissionais que participaram desta formação complementaram a Carga Horaria no 

classroom, totalizando 40 horas de formação sobre nova Base para o Ensino Fundamental 

anos finais. 

4. Todas as escolas da regional de Ji-Paraná. Participaram desta formação com sua 

equipe gestora e professores da área de conhecimento. Além da Educação Especial. 

5. Além disso, cada escola organizou estudos sobre a BNCC, habilidades sócio 

emocionais, plano de ensino, habilidades e competências e áreas de conhecimento. Esta 

organização é especifica de cada escola. 

6. Sobre a BNCC do Ensino Médio, ela já foi aprovada, e constitui-se uma equipe 

estadual RÓ-BNCC, que estão estudando a referida Base e adequando o referencial curricular 

ás novas estratégias e características.  Data de previsão para início da utilização da BNCC do 

ensino fundamental nos PPPs das escolas: 2020. 

7. A implementação da BNCC para o Ensino Médio, de acordo com as informações 

adquiridas na SEDUC, está prevista para acontecer em 2021. Este processo de adequação do 

Ensino Médio com a BNCC, vai acontecer gradativamente, começando pelo 1º ano do Ensino 

Médio e deve contemplar inicialmente 11 escolas da Rede Estadual. Estas escolas serão 

selecionadas para esse novo método.   

8. A Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC) realiza, nos dias 5 e 6 de 

encontro de Formação para Implementação do Novo Ensino Médio, como mostra na imagem 

3, a formação acorreu no auditório da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Murilo Braga, em Porto Velho, com a participação das 18 coordenadorias regionais de 
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educação do Estado, gerentes pedagógicos e supervisores educacionais. O alvo da consulta 

pública sobre BNCC foi a comunidade escolar. O evento que trouxe como temas, a 

flexibilização curricular, os itinerários formativos propedêutico, a inclusão da educação 

técnica e profissional como quinto itinerário, o projeto de vida como componente curricular, a 

participação do aluno nas trilhas de aprofundamento da aprendizagem, e as mudanças que 

ocorrerão na escola. Quanto ao processo de definição da nova estrutura de flexibilização do 

currículo, compreende-se que representará 1.200 horas destinadas aos itinerários formativos.   

9. Quanto às adequações dos livros didáticos, conforme informações adquiridas pela 

SEDUC vão acontecendo de forma gradativa pelas editoras, à medida que o Estado vai 

recebendo os livros, uma vez que estes livros chegam para as escolas por remessas e por 

ciclos, ou seja, essas remessas são direcionadas, como por exemplo: ao Ensino Fundamental I 

(do 1° ao 5°ano) ou Ensino Fundamental II (6° ao 9°) ano e outros. Acredita - se que estes 

livros já vão chegar às escolas com as adequações propostas pela BNCC, e que serão 

realizadas pelas editoras.  

10. Nota-se neste ano aconteceu em pequena parte a adequação dos livros conforme a 

BNCC, somente para o Ensino Fundamental. A adequação de livros para o Ensino Médio 

ainda não aconteceu, pois ainda está iniciando o processo de realização de formações e 

capacitações sobre a implementação da BNCC referente a esta etapa final da Educação 

Básica. 

11. A formação para implementação da BNCC no Ensino Fundamental para os 

profissionais da Educação da região de Ji-Paraná, se dividiu em dois grupos distintos com 

representantes e multiplicadores por área e escola. Sendo que para garantir a participação 

nesta formação, as vagas eram concernentes a quem se encaixava no perfil exigido. Foi 

solicitado para participar desta formação, gestor pedagógico, supervisor e professor de cada 

área de conhecimento (de linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza), 

as vagas eram com determinada quantidade por escola e com quantidades especificas para 

formação individual também. A realização desta formação ofertada pela SEDUC, seguiu com 

logísticas mostradas nos quadros 8, 9 e 10 que também estão em anexo e foram analisados e 

comentados anteriormente neste capítulo. 
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Quadro 8: Formação acerca do Referencial Curricular de Rondônia 

FORMAÇÃO ACERCA DO REFERENCIAL CURRICULAR DE RONDÔNIA 

Período 

Geral de 

Formação 

Público Alvo Períod

o 

 

Participantes Vagas 

 

Total de 

vagas 

 

11 a 14 de 

junho 

das 7h30 

as 17h30 

Serão 16 

horas de 

formação 

presencial 

mais 24 

horas de 

formação à 

distância 

através do 

google 

classroom. 

 

Equipe

s 

Gestor

a 

 

 

Turma         

A 

11 e 

12/06 

Diretor 

Pedagógico 

1 por 

escola 

40 

Turma B 13 e 

14/06 

Supervisor 

escolar 

1 por 

escola 

40 

MULTIPLICADOR

ES -  Para 

professores dos 

anos iniciais e 

finais, sendo que: 

Quem participar 

como representante 

da escola deverá se 

comprometer a 

repassar a formação 

na própria escola e 

se preciso em outras 

escolas do seu 

município. 

 

 

11 e 

12/06 

 

 

 

 

Professores do 

Ensino 

Fundamental 

séries iniciais e 

finais (de 

linguagens, 

matemática, 

ciências humanas, 

ciências da 

natureza) 

10 vagas 

por área de 

conhecime

nto, 

conforme 

contato da 

Fátima 

 

40 

Profissionais da 

SRMR (Educação 

Especial) - 

Professores do 

AEE - Educação 

A critério 

da Ana 

Helena 

 

 

20 

  

FORMAÇÃO 

INDIVIDUAL - 

Para professores da 

área atuando no 

fundamental anos 

finais: cada escola 

de 6º ao 9º poderá 

inscrever o nome de 

um professor por 

área de 

conhecimento; 

 

13 e 

14/06 

 

Professores do  

Ensino 

Fundamental 

séries finais (de 

linguagens, 

matemática, 

ciências humanas, 

ciências da 

natureza) 

30 vagas 

por área de 

conhecime

nto, 

conforme 

contato da 

Lanuzia 

 

215 

Profissionais da 

SRMR (Educação 

Especial) - 

Professores do 

AEE - Educação 

Especial 

 

A critério 

da Ana 

 

20 

Fonte: SEDUC. 
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Quadro 9: Formação acerca do Referencial Curricular de Rondônia 

Formação continuada para implementação do 

Referencial Curricular do Estado de Rondônia 

Local: UniJipa - (Rodovia 135, KM1, Estrada Nova Londrina) 

ENSINO FUDAMENTAL ANOS FINAIS 

Pautas Formativas - 

Equipe Gestora - 

DIRETOR 

PEDAGÓGICO 

 

• Metodologias 

Ativas 

• Sequência 

Didática 

• Referencial 

Curricular-

BNCC; 

• Planejamento 

Educacional; 

Formação 

Continuada 

• Plano de ensino 

• Projeto Político 

Pedagógico 

• Plano de ensino 

• Plano de aula 

 

Pautas Formativas -

Educação Especial 

 

• Libras 

• Educação de 

surdos 

• Altas Habilidade 

• A educação 

Especial e a 

BNCC 

 

DIA 11/06/2019 (Manhã) 

8h - 8h30 Abertura Auditório da escola 

8h30 - 9h Percurso do 

Referencial 

Ana Paula – 

Coordenadora 

Estadual do 

Currículo/BNCC 

9h - 9h45 Transição e 

Progressão 

Prof. Juverlande - 

Coordenadora de 

Etapa-BNCC 

9h45 - 10h Orientações da 

Pauta de Trabalho 

Prof. Jeane Lopes - 

Coordenadora da 

Etapa-BNCC 

10h - 10h15 Intervalo 

10h15 - 11h30 Competências 

Socioemocionais 

Psicóloga-SDUC 

Shirlene Souza 

DIA 11/06/2019 (Tarde) 

13h30 - 15h30 Pautas formativas I 

Competências 

Gerais/ Áreas 

 

Salas por 

Áreas/Componentes 

15h30 - 15h45 Intervalo 

16h - 17h30 Metodologias 

Ativas Taxonomia 

de Bloom – 

Progressão 

DIA 12/06/2019 (Manhã) 

8h - 9h Pautas formativas II 

Sequências 

didáticas 

 

Salas por 

Áreas/Componentes 

10h - 10h15 Intervalo 

10h30 - 12h Plano de aula 

Atendimento 

educacional 

especializado 

DIA 12/06/2019 (Tarde) 

13h30 - 15h30 Pautas formativas 

III Projetos 

Interdisciplinar 

 

Salas por 

Áreas/Componentes 

15h30 - 15h45 Intervalo 

16h - 17h30 Orientações da CH 

Gloogle Sala de 

Aula Atividades 

Fonte: SEDUC.  
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Quadro 10: Formação acerca do Referencial Curricular de Rondônia 

Formação continuada para implementação do 

Referencial Curricular do Estado de Rondônia 

Local: UniJipa - (Rodovia 135, KM1, Estrada Nova Londrina) 

ENSINO FUDAMENTAL ANOS FINAIS 

Pautas Formativas - 

Equipe Gestora - 

DIRETOR 

PEDAGÓGICO 

 

• Metodologias 

Ativas 

• Sequência 

Didática 

• Referencial 

Curricular-

BNCC; 

• Planejamento 

Educacional; 

Formação 

Continuada 

• Plano de ensino 

• Projeto Político 

Pedagógico 

• Plano de ensino 

• Plano de aula 

 

Pautas Formativas -

Educação Especial 

 

• Libras 

• Educação de 

surdos 

• Altas Habilidade 

• A educação 

Especial e a 

BNCC 

 

DIA 13/06/2019 (Manhã) 

8h - 8h30 Abertura Auditório da escola 

8h30 - 9h 
Percurso do 

Referencial 

Ana Paula – 

Coordenadora 

Estadual do 

Currículo/BNCC 

9h - 9h45 
Transição e 

Progressão 

Prof. Juverlande - 

Coordenadora de 

Etapa-BNCC 

9h45 - 10h 
Orientações da Pauta 

de Trabalho 

Prof. Jeane Lopes - 

Coordenadora da 

Etapa-BNCC 

10h - 10h15 Intervalo 

10h15 - 11h30 
Competências 

Socioemocionais 

Psicóloga-SDUC 

Shirlene Souza 

DIA 13/06/2019 (Tarde) 

13h30 - 15h30 

Pautas formativas I 

Competências 

Gerais/ Áreas  

Salas por 

Áreas/Componentes 

15h30 - 15h45 Intervalo 

16h - 17h30 

Metodologias Ativas 

Taxonomia de 

Bloom – Progressão 

DIA 14/06/2019 (Manhã) 

8h - 9h 
Pautas formativas ll 

Sequências didáticas 

 

Salas por 

Áreas/Componentes 

10h - 10h15 Intervalo 

10h30 - 12h 

Plano de aula 

Atendimento 

educacional 

especializado 

DIA 14/06/2019 (Tarde) 

13h30 - 15h30 

Pautas formativas lll 

Projetos 

Interdisciplinar  

Salas por 

Áreas/Componentes 

15h30 - 15h45 Intervalo 

16h - 17h30 

Orientações da CH 

Gloogle Sala de Aula 

Atividades 

Fonte: SEDUC. 
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7. CONCLUSÃO 

 
 
 

Ao refletir sobre a História da Educação no Brasil, BNCC, os Marcos da Construção 

da BNCC, sua Aplicação nos Currículos das escolas de Educação Básica, BNCC nos anos 

finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e o Ensino da Física, que são os temas 

principais deste trabalho, podemos compreender que BNCC é um documento que visa 

transformar a educação no Brasil, foi construído com muitas discussões e pesquisas por 

profissionais da educação e outros profissionais que podem contribuir para esse processo de 

transformação na educação,  e que após muitos questionamentos e por fim ser aprovado, este 

se tornou um documento que visa  norteia a Educação do país e que contribuirá para uma 

grande transformação no sistema de ensino em todas as fases da Educação Básica (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). 

A BNCC apresenta conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para enfrentar as 

demandas da vida, suas possibilidades e almejos de contribuir para o desenvolvimento do 

educando, seu crescimento como cidadão e sua qualificação para o trabalho, com boa 

formação cognitiva, socioemocionais e corporal. Através das competências gerais da BNCC 

que se desenvolve ao longo das etapas da Educação Básica.  

Desde 1988, através da constituição Federal foram evidentes os marcos da construção 

da BNCC, com a criação e implantação da LDB, dos PCNs, do DCN, CONAE, PNE, a 

elaboração da BNCC e sua implementação no Ensino Fundamental até a recente aprovação da 

nova BNCC para o Ensino Médio no qual estima-se que seja implementada a partir de 2020 

no estado de Rondônia, vemos que a educação vem passando a longos anos por um processo 

de transformações e que se almeja uma educação igualitária para todos.  

O currículo das escolas será norteado pela BNCC que é considerado um documento 

que possibilita que todas as escolas de rede pública e privadas, todos os estudantes tenham o 

direito de estudar o que é essencial para a formação Básica. Os currículos devem ser 

construídos respeitando as peculiaridades de cada região e com a participação da escola e 

família.  

A BNCC nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio possibilita o estudo do 

ensino da física através da área de Ciências Naturais, uma vez que a BNCC trabalha com 

áreas de conhecimento e dentro de cada área de conhecimento tem os componentes 

curriculares.  
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Por fim é cabível mencionar que a implementação da BNCC no estado de Rondônia 

está ainda nos passos iniciais, tendo muitas indagações de como de fato será sua efetivação, o 

assunto ainda causa  em muitas pessoas, insegurança e questionamentos sobre como será a 

escolha do itinerário curricular, se o aluno será maduro o suficiente para fazer a escolha, se 

haverá professores suficientes, se haverá espaço físico suficiente, se a formação dada até o 

momento foi capaz de direcionar todos os profissionais envolvidos, se os livros chegarão a 

tempo de começar o ano letivo e enfim, o assunto provoca muitas outras preocupações. 

Apesar de todos esses fatores dúbios concluo dizendo que se a BNCC na prática for aplicada 

como está em sua teoria poderá se tornar em oportunidades que de fato fará a diferença no 

sistema de educação, no sentido de que o aluno passará a ter a chance de estudar e fazer o que 

realmente tem afinidade e será melhor direcionado em sua formação e aspiração acadêmica e 

profissional, portanto, é possível acreditar que o sistema de ensino no país alcance através da  

BNCC  grandes avanços na educação. 
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