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DISCUSSÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) 

INFORMAÇÕES 

Reunião de trabalho da MEC/SEB e a participação da SBEM 

Em O5 de maio de 2015, o presidente da SBEM recebeu convite do Secretário 
de Educação Básica do MEC, Manuel Palácios da Cunha e Melo, para participar 
de Reunião de Trabalho, referente à formulação da Base Nacional Comum para 
a Educação Básica, a ser realizada pelo MEC/SEB, na sede da SBPC, em 19 de 
maio. Por ele estar fora do país, foram indicados Marcio Antonio da Silva e 
Solange Hassan Ahmad Ali Fernandes para representar a SBEM. Além deles 
foram convidados pela SBEM para participar da reunião Ruy César Pietropaolo 
(UNIAN) e Célia Maria Carolino Pires (UFMS). A convite do MEC outros sócios 
da SBEM estavam presentes à reunião – Cristiano Alberto Muniz (UnB), Dario 
Fiorentini (UNICAMP), Wagner Rodrigues Valente (UNIFESP), Cármen Passos 
(UFSCAR) e Adair Mendes Nacarato (UFSCAR). 

A reunião teve início com a mesa composta pelo Ministro de Estado da Educação 
(MEC), Prof. Renato Janine Ribeiro; pelo Secretário de Educação Básica 
(SEB/MEC), Prof. Manuel Palácios e a Presidente da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC), Profa. Helena Nader. 

Houve uma breve palestra do Ministro da Educação (MEC), seguida de uma 
apresentação das orientações gerais para a produção do documento da Base 
Nacional Comum Curricular, pela Profa. Hilda Micarello (UFJF) – Assessora 
SEB/MEC. Logo após, as Professoras Maria Eunice Marcondes (USP) e Edênia 
Ribeiro do Amaral (UFRPE) – Assessoras SEB/MEC – expuseram os princípios 
gerais para a Área de Ciências da Natureza na construção da Base Nacional 
Comum Curricular. Na sequência, o Prof. Marcelo Câmara (UFPE) – que 
participa pela Matemática na comissão Nacional – comentou alguns princípios 
gerais para a Área de Matemática na construção da Base Nacional Comum. Por 
fim, houve uma discussão com os participantes da reunião, coordenada pelo 
Prof. Ítalo Modesto Dutra, da Diretoria de Currículos e Educação Integral 
(DICEI/SEB/MEC). 

Em nome da SBEM Marcio Antonio da Silva pediu a palavra. Destacou que há 
quase 30 anos estamos produzindo pesquisas e atuando junto a professores que 
ensinam matemática, e que é fundamental que essas pesquisas sejam levadas 
em conta, inclusive para superar a dicotomia planejamento x implementação 
curricular. Enfatizou também a realização recente de um Fórum sobre Currículos 
de Matemática, o qual incluiu discussões sobre o quanto produzimos pesquisas 
que não são levadas em conta, principalmente em momentos como o da 
construção de uma proposta de Base Nacional Comum. Perguntou se algumas 
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questões norteadoras da proposta estavam abertas para discussão ou se já 
estavam prontas. Questionou ainda qual seria a participação das sociedades: 
apenas leitores críticos de uma proposta já formulada ou uma participação 
central na construção desse documento?  

Sobre a primeira questão, embora não tenha havido uma resposta direta, 
entendemos que a proposta central não será alterada. Em relação a segunda 
questão o Secretário Manuel Palácios respondeu que cada sociedade deveria 
decidir como gostaria de participar. 

Fomos informados pelo MEC que uma proposta inicial da BNC deverá ser 
finalizada pelo MEC em julho de 2016 e que seria constituída uma comissão 
composta por seis educadores matemáticos e seis professores das redes 
públicas para trabalhar na elaboração dessa proposta. 

 

Movimentos decorrentes dessa reunião 

Em e-mails trocados entre a DNE (incluindo, a partir de 19/05, os demais 
educadores matemáticos que estiveram presentes à reunião), surgiram várias 
opiniões e sugestões relacionados à reunião e à BNC, entre as quais: 

 Definir algumas ações para direcionarmos a construção do que seria uma 
"proposta" ou uma "contribuição" da SBEM para a BNC e, devido à exiguidade 
do tempo, utilizar a dinâmica de discutir e elaborar essa contribuição por meio 
de uma lista constituída pelos dez pesquisadores da Educação Matemática que 
estavam presentes à reunião de São Paulo e os demais membros da DNE, a 
partir de algum documento que o Prof. Marcelo Câmara pudesse ter produzido. 
Um complemento à proposta considerava imprescindível, ainda que mais tarde, 
uma consulta ampla sobre o tema, e não vinculava o início dos estudos da 
comissão à existência de um documento inicial. 

A proposta e sua complementação receberam vários apoios, destacando, em 
especial, a necessidade de envolvimento dos professores do ensino básico. 

 Necessidade de promover uma profunda discussão a respeito das bases 
epistemológicas que alicerçam as políticas públicas relacionadas ao campo do 
currículo. 

 Avaliar o papel da SBEM frente a forma como se apresenta a proposta de 
trabalho considerando inclusive a atuação da comissão constituída. 

 Considerar o posicionamento do GT de Currículo da ANPED. 
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Como será o processo conduzido pelo MEC/SEB 

Tais informações nos foram enviadas pelo Prof. Marcelo Câmara. Segundo ele, 
a reunião na SBPC foi para convidar as Sociedades a participar do processo 
BNCC que se iniciava na ocasião, destacando que ainda não havia um 
documento elaborado. 

Há consenso que a participação de professores da Educação Básica é 
fundamental. Primeiramente será elaborada uma proposta inicial pela equipe 
composta pelos seis educadores matemáticos (pesquisadores) e seis 
professores em exercício das redes públicas. As indicações dos membros dessa 
equipe devem contemplar todas as regiões do país. Essa equipe terá três meses 
para elaborar essa primeira versão. 

A discussão desse documento será feita em três dimensões, simultaneamente: 
(a) com professores de todas as redes públicas do país; (b) pelas sociedades 
que discutem o ensino de matemática e (c) consulta pública via um portal a ser 
criado pelo MEC. As contribuições serão sistematizadas pela equipe que 
trabalhou na primeira versão, com um prazo de três meses, o que resultará em 
uma nova versão. 

Em seguida, a nova versão será encaminhada ao Conselho Nacional de 
Educação (CNE), que fará a análise da proposta e, provavelmente, realizará uma 
nova consulta pública. 

Outras informações concedidas pelo Prof. Marcelo Câmara apontam que: (a) 
trata-se de uma base curricular, e não de um currículo que deverá ser elaborado 
pelos diferentes sistemas de ensino. A base curricular cabe então "dizer" aos 
sistemas quais são as aprendizagens mínimas que os alunos devem realizar; (b) 
como não se trata de currículo, não haverá componente metodológico; (c) o 
documento deverá apresentar objetivos de aprendizagem, por blocos de 
conteúdos e por ano de escolarização (considerando EF1, EF2 e EM); (d) deve 
ser algo de fácil compreensão pelos professores. Não haverá documento teórico 
nas áreas, apenas a caracterização da área de ensino com seus objetivos e a 
caracterização da matemática para cada uma das etapas de escolarização e (e) 
o fundamento legal será apoiado nas Diretrizes Curriculares. 

Em vista dessas informações, houve proposta de iniciar-se a organização da 
consulta, enfatizando o consenso de se incluir o Conselho Nacional Deliberativo 
(CND) e, durante o processo, professores da educação básica, propondo ainda 
formular algumas questões iniciais que pudessem orientar a escrita de um 
documento inicial que tornasse o debate com os professores será mais frutífero. 
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Primeiras ações 

Os nomes dos seis educadores que iriam compor a comissão foram inicialmente 
determinados pelos coordenadores do processo. Diante do não aceite de alguns 
dos convidados, tivemos a oportunidade de indicar o nome de três 
pesquisadores que poderiam compor a comissão. Infelizmente a solicitação teve 
que ser respondida em poucas horas, o que nos permitiu fazer somente algumas 
consultas a pesquisadores da área da Educação Matemática e membros da 
SBEM. Dos três nomes indicados pela SBEM, a Professora Maria Tereza C 
Soares (UFPR) integra a atual comissão. 

 

Deflagrando uma mobilização 

O tempo corre, as tendências apontam para o início imediato de discussões e 
preparo de questões para uma consulta mais ampla (quando chegar o 
documento do MEC). Também há sinais positivos de que teremos abertura para 
expor e defender ideias.  

Por isso, a DNE considera oportuno passar a uma mobilização por ações já 
sugeridas: 

 Discussões internas, visando levantar nossas pesquisas na área e os 
fundamentos curriculares já sugeridos. Ainda que possam ocorrer em instâncias 
separadas, seguramente deverão ser compartilhadas em geral. 

Nesse sentido, solicitamos por meio deste, que os Grupos de Trabalho da SBEM 
coordenem ou indiquem coordenadores de ações entre seus membros, no 
sentido de (1) estudar a questão de currículo nas respectivas fases de 
escolaridade; (2) levantar os fundamentos e resultados de pesquisas sobre o 
tema nessas fases e (3) divulgar discussões e ideias no site da SBEM e/ou no 
Facebook. 

A ideia é promover reflexões e discussões que orientem a formulação de um 
documento sobre uma base curricular comum em matemática, atual e adequada 
ao aluno e a sociedade de hoje, e que nos permitirá refletir, criticar e sugerir de 
forma consistente quando o documento chegar às nossas mãos.  

Sugerimos ainda que as Diretorias Regionais atualizem em suas páginas as 
discussões e informações dos grupos. 
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