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Num momento em que as escolas estão envolvidas no estudo da BNCC,
consideramos necessário refletir sobre o processo de aprovação do
referido documento e os dispositivos legais que asseguram a defesa de
uma gestão democrática da educação.

PNE E BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC):
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IMPACTOS NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E DA ESCOLA
Erasto Fortes Mendonça
Pode-se entender que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é uma
pretensão a ser alcançada em conformidade com o que estabeleceu a
Constituição Federal em seu art. 210, ao referir-se aos conteúdos mínimos a
serem fixados para o Ensino Fundamental, no sentido de assegurar formação
básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e
regionais. (...)
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu art. 26, fixaria
posteriormente que os currículos do Ensino Fundamental e Médio deveriam
ter uma base nacional comum a ser complementada pelos sistemas de
ensino e pelas escolas por uma parte diversificada que atendesse a
características regionais e locais. Anteriormente, a Lei nº 12.608/2012 e
Medida Provisória nº 746/2016 havia incluído componentes nos Ensinos
Fundamental e Médio e disposto que temas transversais seriam inseridos pela
BNCC, a depender de aprovação do Conselho Nacional de Educação (CNE)
depois de ouvidos o Conselho Nacional de Secretários de Educação
(Consed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime). Note-se que essas últimas alterações seriam posteriormente
revogadas. Por fim, a Lei nº 13.415/2017 alterou a LDB para reformar o
Ensino Médio, entre outras mudanças que esse instrumento jurídico dispõe.
Essa lei mutila essa etapa da Educação Básica, dando a ela nova
conformação, inclusive de opção dos chamados itinerários formativos, entre
eles o de formação técnica e profissional, a partir de arranjos curriculares a
depender da possibilidade dos sistemas de ensino e da escolha dos
estudantes, o que nos remete à fracassada experiência da formação
profissionalizante obrigatória da reforma do ensino instituída pela Lei nº
5.692/1971, de triste memória. A lei que reformula o Ensino Médio exerce,
ainda, influência sobre os currículos dos cursos de formação de docentes,
altera disposições sobre o Fundeb e revoga a Lei nº 11.161/2005, que dispôs
sobre o ensino de Língua Espanhola, resultado de acordos multilaterais no
âmbito do Mercosul. Como se pode observar, as alterações impostas pela
reforma do Ensino Médio provocam grandes impactos na vida dos sistemas
de ensino e das escolas e, consequente, na gestão dessas duas instâncias.
Para relacionarmos a BNCC com a gestão da educação e das escolas, é
importante lembrar que a Gestão Democrática foi fixada como princípio do
ensino no Brasil, disposto no art. 206 da Constituição Federal. A inclusão
desse inciso e de outras conquistas educacionais na Carta Constitucional foi
resultado de ampla mobilização de setores organizados da sociedade
brasileira em torno do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. (...)
Essa mesma articulação deu-se durante a discussão e aprovação da LDB,
ainda que o projeto defendido pelo Fórum tenha sido muito mais avançado
do que aquele que acabou logrando aprovação e sanção. Da mesma
maneira, a aprovação dos dois Planos Nacionais de Educação, em 2001 e
2014, foi objeto de intensas mobilizações nacionais demonstrando que as
entidades nacionais de educação permaneceram mobilizadas pela
manutenção, ampliação e consolidação das conquistas do mais amplo e
socialmente referenciado direito à educação.
O processo que precedeu o encaminhamento da BNCC ao Conselho
Nacional de Educação, foi anunciado pelo Governo Federal como
democrático ao afirmar em sua introdução que o documento foi “fruto de
amplo processo de debate e negociação com diferentes atores do campo
educacional e com a sociedade brasileira”. No entanto, sobressai nítido que
esse “debate” não teve o mesmo nível de participação que aqueles
verificados no processo constituinte ou naquele que precedeu a aprovação
da LDB e dos Planos Nacionais de Educação.
Nesse sentido, o processo de elaboração e aprovação da BNCC está longe
de ser um exemplo de gestão democrática na formulação de política pública
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educacional tão importante para o desenvolvimento da educação em nosso
país. Talvez não tenha sido por outra razão que o documento encaminhado
ao CNE pelo MEC não contemple nem sequer uma vez a expressão “gestão
democrática”, recuperada duas vezes no parecer que aprovou a BNCC
naquele colegiado. Certamente por isso o referido parecer não foi aprovado
por unanimidade, merecendo três votos contrários com respectivas
declarações de voto, num deles, dentre outras razões por entender que a
BNCC aprovada por maioria “afronta o princípio da gestão democrática das
escolas públicas”.
Como compreender os impactos que a BNCC aprovada causa nos processos
de gestão dos sistemas de ensino e das escolas? O primeiro elemento a
considerar é o rompimento com a concepção de Educação Básica insculpida
na LDB, uma vez que o CNE foi levado a considerar a aprovação de proposta
incompleta encaminhada pelo MEC sem contemplar o Ensino Médio, sem a
modalidade Educação de Jovens e Adultos e sem a Educação do Campo,
além de outras fragilidades.
Extremamente graves as declarações emanadas nos votos contrários dados
ao parecer que aprovou a BNCC, que consideraram ter o CNE abdicado de
seu papel de órgão de Estado, subentendendo-se que, tendo renunciado por
vontade própria a autonomia que lhe dá a legislação, assumiu função de
órgão de governo, apequenando-se, portanto. Considerando que a
resolução normativa que institui e orienta a implantação da BNCC a ser
respeitada obrigatoriamente pelas etapas e modalidades da Educação Básica
foi aprovada sem nem ao menos ter obtido consenso interno entre seus
membros, o simbolismo que essa fragilidade representa terá certamente
impactos na organização do trabalho pedagógico a ser desenvolvida pelos
sistemas de ensino e pelas escolas. (...)
Em se tratando de impactos sobre a organização do trabalho pedagógico,
ainda que a BNCC deva ser respeitada, os sistemas de ensino continuam a
gozar de autonomia na elaboração de suas propostas pedagógicas e as
escolas, em obediência ao que determina explicitamente o artigo 14 da LDB,
devem elaborar seus projetos políticos pedagógicos (PPP) com a
participação dos profissionais da educação. É praticamente consenso no
âmbito dos estudos e pesquisas sobre gestão democrática que o projeto
político pedagógico é uma das expressões materiais da gestão democrática
por excelência, uma vez que se constitui mecanismo de participação e
construção da autonomia escolar.
É certo que a implementação de um PPP autêntico enfrenta limitações que
precisam ser consideradas, especialmente as frequentes imposições das
Secretarias de Educação e a centralização de decisões que dificultam as
decisões locais e colegiadas que devem presidir a elaboração de proposta
referenciada na autonomia pedagógica da escola.
Não se pode desconsiderar que vivemos um momento de retrocessos das
conquistas alcançadas nas últimas décadas em relação ao direito à educação
e às políticas públicas que lhes dão consequência. Mas somos filhos e filhas
de um processo histórico que nos ensina que a gestão democrática é um
processo conquistado pela organização e pela luta dos trabalhadores da
educação, dos estudantes e de parcelas importantes da sociedade
organizada. Com a convicção de que não se trata de uma política pública
outorgada pelos governos, é imperativo que esses grupos se mantenham
mobilizados na crença de que zelar pela gestão democrática é estar na
resistência a que somos chamados.
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Este texto é uma versão resumida do artigo publicado no livro eletrônico A BNCC na
contramão do PNE 2014-2024: avaliação e perspectivas, organizado por Márcia Angela
da S. Aguiar e Luiz Fernandes Dourado, Recife: ANPAE, 2018, p. 34-37. Acessado em
22/03/2019.
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Inaugurando as edições de 2019 desse boletim, queremos,
inicialmente, saudar a todos/as vocês, educadores e educadoras que, apesar
das ameaças e limitações diárias ao seu trabalho, persistem na luta por uma
educação que tenha os direitos humanos como horizonte de sentido.
Esperamos que o ciclo de formação desse ano, iluminado pelo lema
“ Escolas: sentidos e aprendizagens” contribua para refletir sobre os sentidos da
escola e sobre outros modos de aprender e ensinar que respondam aos desafios
da sociedade atual.
Nesse exemplar, a seção Sala de Aula em Movimento propõe atividades
sobre os sentidos da escola presentes no imaginário dos/as alunos/as e a
importância do direito à educação para o desenvolvimento pessoal e social. No
Para Refletir, diante do contexto atual de graves ameaças à liberdade de expressão
e de participação, consideramos relevante fazer memória do processo de
aprovação da BNCC e apontar os dispositivos legais que afirmam a gestão
democrática das escolas e da educação, frutos de lutas de diferentes atores sociais.
Que possamos seguir na caminhada, fortalecendo nossas ações e
esperanças nas palavras de Paulo Freire, quando em seu livro Pedagogia da
Indignação, nos diz:
“Constato para mudar e não para me acomodar. Seria uma desolação para mim, se,
enquanto ser humano, tivesse que reconhecer a minha absoluta incapacidade de
intervir eficazmente na realidade”.
Sigamos!
Forte abraço,
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Dia Mundial de Sensibilização para
o Autismo e Dia Internacional do
Livro Infanto-Juvenil
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Dia Mundial da Saúde
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Dia Mundial da Mãe Terra (Dia da
Terra)
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Dia Mundial da Educação

Maio
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Dia Mundial do/a Trabalhador/a

18
Dia Nacional de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual Infantil

21
Dia Mundial para a Diversidade
Cultural, Diálogo e
Desenvolvimento

25
Participe do Ciclo de Debates 2019, promovido pelo Movimento SocioeducativoMSE, um espaço de reflexão e debates sobre educação e questões contemporâneas.
Acompanhe a divulgação das atividades pelo site da Novamerica, do Observatório
de Educação em Direitos Humanos em Foco, pela Fanpage da Novamerica e pelo
nosso Instagram @ong novamerica.
Participe, também, enviando sugestões de materiais, atividades pedagógicas e
informes de eventos realizados nas escolas sobre a temática dos Direitos Humanos,
em especial, sobre o lema 2019 para divulgação nesse boletim.
O e-mail para envio é escola@novamerica.org.br.

Dia Internacional de Ação pela
Saúde da Mulher e do Combate à
Mortalidade Materna

29
Dia Internacional dos Construtores
de Paz das Nações Unidas

http://blogdoiracemapamplonachiesse.blogspot.com.html.
Acesso em 24/03/19

60 anos da Declaração Universal dos Direitos das
Crianças!

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental

Anos iniciais (1º, 2º, 3ª)

Anos finais (7º 8ª e 9ª)

Ensino Fundamental
Nessa atividade, as educadoras Darcilia, Idinea e Letícia do Centro
Novamerica de Educação Popular, em Sapucaia, buscaram levantar os
sentimentos e desejos das crianças em relação à escola.
1º momento:
Sentados em roda, ler o livro “Quando Miguel entrou na escola”, de Ruth
Rocha, que aborda as emoções e os sentimentos das crianças ao entrar na
escola.
A partir da história de Miguel, indagar se viveram situações semelhantes.
Incentivá-los/as a contar suas histórias e a expressar seus sentimentos, desejos
e inquietudes que tiveram ao entrar na escola.
Quando sentir que todos/as participaram, fazer uma síntese das opiniões
expressas pelo grupo, destacando a importância da escola em nossas vidas
como um espaço de descobertas, aprendizagens e de amizades que nos
ajudam a crescer.
2º momento:
Apresentar o cartaz do lema 2019 e levantar as ideias e mensagens
contidas nele.
Em seguida, a partir da frase “Sonhar e ter uma escola prazerosa para
todos/as”, perguntar: o que faz da escola um lugar de sonho e de prazer para
todos e todas?
Acolher e registrar as diversas opiniões. Em seguida, convidá-los/as a fazer
desenhos ou pequenas histórias em quadrinhos sobre os sonhos, alegrias e
atitudes que devemos ter para tornar a escola um ambiente prazeroso para
todos/as.
Como sugestão, a música “Aquarela” de Toquinho, disponível na Internet,
pode ser utilizada como cantoria ou para ambientar esse momento.
Montar um mural com as produções das crianças em um local que possa
ser compartilhado por toda comunidade escolar.

Anos iniciais (4º e 5º 6ª)
Aqui, a ideia é refletir
sobre a escola como um
lugar que nos ajuda a
ser, a conhecer, a
conviver e a agir no
mundo social, em
sintonia com uma
cultura de direitos
humanos.
1º momento:

2º momento:
Ampliar a conversa, organizando a
turma em 4 grupos.

Iniciar a atividade, solicitando que leiam o lema
“Escolas: sentidos e aprendizagens” no cartaz.

Distribuir para cada grupo uma das
seguintes frases:

Promover uma breve discussão socializada para fazer levantar os sentidos e significados da
escola para cada um/a deles/as. Para facilitar, estimule-os/as contar suas
experiências/vivências.

1- A escola nos ajuda a ser gente.
https://pt.dreamstime.com/grupo-de-vetor-dosalunos-escola-rede-social-fala-image123969137.
Acesso em 22/03/19

Convidar os/as alunos a fazerem um
“brainstorming” (tempestade cerebral), a partir da
observação do cartaz do lema 2019. Incentiválos/as a expressar livremente os sentidos de escola
suscitados pelo cartaz e presentes no imaginário e
nas lembranças de cada um/a deles/as.
Importante lembrar que nessa dinâmica,
nenhuma ideia deve ser desprezada, considerada
certa ou errada. O objetivo é reunir o maior
número de ideias. Todos/as devem ter
oportunidades iguais de expor suas opiniões sem
constrangimentos.
Registrar todas as respostas e fazer uma síntese,
buscando identificar as semelhanças e
discrepâncias entre elas sobre os sentidos e a
importância da escola em nossas vidas.

Essa atividade favorece a compreensão do direito à
educação como um direito humano que possibilita o
acesso a outros direitos.
1º momento:

http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/?p=1310.
Acesso em 24/03/19.

Cara educadora e educador, as atividades aqui propostas inspiram-se no cartaz do lema 2019 - “Escolas: sentidos e aprendizagens”,
que reproduz o desenho de uma criança, quando perguntada sobre as coisas que ela mais gosta em sua escola.
Embora as realidades de nossas escolas estejam, muitas vezes, distantes do imaginário delicado e poético do cartaz, impossível não
reconhecer a importância e o papel da escola em nossas vidas e na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.
Lembramos que as atividades sugeridas podem e devem servir de fonte de inspiração para a realização de outras,
em consonância com as realidades e necessidades de diferentes contextos escolares.

Proclamada no dia 20 de novembro de 1959, seus 10
artigos reúnem os direitos humanos fundamentais
das crianças. Para saudar e afirmar a Declaração, a
Novamerica produzirá materiais impressos e
digitais. Contamos com a sua participação na
divulgação e realização de atividades.

2- A escola nos ajuda a fazer amigos/as.
3- A escola nos ajuda a entender as
coisas da natureza e das sociedades.
4- A escola nos ajuda a resolver
problemas, conflitos e a nos comunicar.
Solicitar que cada grupo discuta se
concorda ou não com a frase e apresente a
sua resposta, sob a forma de uma
dramatização. Vale alguma situação que
tenham vivido, conhecido ou criado.
Para fechar, fazer uma leitura coletiva
da poesia “A escola” de Paulo Freire,
disponível na Internet. Há vários vídeos do
poema disponíveis no Youtube que podem
ser usados para fazer uma leitura coletiva
do texto. Numa perspectiva de educar em
direitos humanos, cabe falar um pouco da
vida e da importância desse educador.

Materiais disponíveis no Observatório de Educação em
Direitos Humanos em Foco - www.observatorioedhemfoco.com.br:
As crianças e seus direitos, de Thais Berbelam e Solange Garcia.
Manual de Defesa contra a censura nas escolas
Declaração Universal dos Direitos das Crianças
Materiais impressos:
“Sou criança: tenho direitos. Oficinas pedagógicas de direitos humanos”, de Vera Maria
Candau e outras. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2010.
“ O sentido da Escola”, de Nilda Alves e Regina Leite Garcia, publicado em 2000, pela DP&A.
“A escola que eu quero pra mim”, de Andrea Viviana Taubman, publicado pela Livro Técnico.
“Malala, a menina que queria ir para a escola”, de Adriana Carranca, publicado pela a
Companhia das Letrinhas.
Cinedica:
Documentários “Eleições” e “Nunca me sonharam”, disponíveis para exibição nas escolas
pela plataforma Videocamp.

Ampliar a conversa, explicitando que o direito a ter escola pública, assim como os outros
direitos, são frutos de lutas sociais travadas ao longo da história. Enriquecer com exemplos de
algumas conquistas: Manifesto dos Pioneiros da Educação, em 1932, universalização do Ensino
Fundamental, leis para garantir o financiamento da educação, educação inclusiva, cotas sociais
para acesso à universidade etc.
Fechar a discussão, apresentando fragmentos de documentos que afirmam o direito à
educação, resultantes de mobilizações no Brasil e no mundo, tais como:
1 - Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948 - ONU.
Artigo 26, inciso 2: “A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao
reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. Esta deve promover
compreensão, tolerância e amizade entre as nações, grupos religiosos ou raciais, e deve
promover as atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz”.
2 - Declaração Universal dos Direitos das Crianças, 1959 - ONU.
Princípio 7º: “A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os
propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão
em promover o gozo deste direito”.
3 - Constituição Brasileira, 1988, Congresso Nacional
Art. 205: “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”.
4 - Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, 1990.
Art.53: “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento
de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando-se lhes: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II direito de ser respeitado por seus educadores; III - direito de contestar critérios avaliativos,
podendo recorrer às instâncias escolares superiores; IV - direito de organização e participação
em entidades estudantis; V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem
como participar da definição das propostas educacionais”.
2º momento:
Fazer uma leitura coletiva dos fragmentos, solicitando que identifiquem outros direitos,
expressos nos artigos que podemos acessar a partir da garantia do direito à educação, tais
como: direito ao desenvolvimento pessoal, à liberdade, ao trabalho, à expressão e participação
política, à cidadania, a não discriminação etc.
Em seguida, solicitar que respondam por escrito a seguinte pergunta: qual o sentido da
escola em sua vida?
Convidá-los/as a compartilhar as respostas. Fazer uma síntese dos sentidos apontados por
eles/as, destacando a importância da educação na construção de projetos de vida no âmbito
pessoal e social.
Como sugestão, fechar com uma cantoria da música Coração de Estudante de Milton
Nascimento, disponível no Youtube.

