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Implementação da 
proposta curricular: 
resgate da ação docente 
efetiva.

www.juliofurtado.com.br
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Etimologicamente 
o termo 

“currículo” 
encontra a sua raiz 

na palavra latina 
curriculum, 

derivada do verbo 
currere, que 

significa caminho, 
percurso a seguir. 
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Currículo

Prescrito

Apresentado

Moldado

Em ação

Realizado

Avaliado

Legitimação das decisões curriculares
• Normativa – “Faço porque o programa manda”
• Processual - “Faço porque combinei com os meus colegas”
• Discursiva – “Faço porque acredito”
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A BNCC na prática: 
desafios e possibilidades

www.juliofurtado.com.br

DOCUMENTO O QUE DIZ

Constituição        
Federal

Art. 210º
Serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino 
Fundamental, de maneira a assegurar formação básica 
comum (…)

Lei de 
Diretrizes 

e Bases
Art. 26º

Os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental 
e Médio devem ter BASE NACIONAL COMUM, a ser 
complementada em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar

Diretrizes 
Curriculares 

Nacionais 
Art. 14º

Define BASE NACIONAL COMUM como conhecimentos, 
saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas 
políticas públicas e que são gerados nas instituições 
produtoras do conhecimento científico e tecnológico (...)

Plano 
Nacional 

de Educação

Metas
2, 3 e 7 

Estabelecida como estratégia para o cumprimento das 
metas 2, 3 e 7

MARCOS LEGAIS QUE EMBASAM A BNCC
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O que é a Base Nacional Comum Curricular?

• A BNCC é um documento que 
determina os conhecimentos 
essenciais que todos os alunos da 
Educação Básica devem aprender. 
Todos os currículos de todas as 
redes públicas e particulares do 
país deverão conter esses 
conteúdos.

A BNCC é uma Lei

• Como a BNCC define os 
conhecimentos essenciais para 
toda a Educação Básica e é 
obrigatória, ela, teoricamente, 
ajuda a diminuir as 
desigualdades de aprendizagem: 
todos os alunos terão, 
legalmente, o mesmo direito de 
aprender o que é fundamental. 
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A BNCC trata dos conhecimentos 
essenciais que todos os alunos têm 

o direito de aprender e que 
deverão constar, obrigatoriamente, 
em todos os currículos, de todas as 
escolas públicas e privadas do país. 

O currículo em si será elaborado 
por estados e municípios e, por 

fim, pelas escolas.

BNCC não é currículo!!
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BNCC - igualdade Currículo - equidade
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Nova nomenclatura BNCC

Eixos Unidades 
temáticas

Conteúdos Objetos de 
conhecimento

Objetivos Habilidades

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

FAIXAS ETÁRIAS

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA

DIREITOS DE APRENDIZAGEM

COMPETÊNCIAS GERAIS

Estrutura da BNCC – Educação Infantil
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HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

UNIDADES TEMÁTICAS

COMPONENTES CURRICULARES

ÁREAS DE CONHECIMENTO

COMPETÊNCIAS GERAIS

Estrutura da BNCC – Ensino Fundamental
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É importante alertar para a diferença entre um currículo que 
parte do cotidiano e aí se esgota e um currículo que engloba em 

si mesmo não apenas a aplicabilidade do conhecimento à 
realidade cotidiana vivida por cada grupo social, mas entende 

que conhecimento formal traz outras dimensões ao 
desenvolvimento humano, além do “uso prático”.

Currículo e diversidade
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Currículo e diversidade
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Igualdade Equidade

Pedagogia diferenciada

O chamado "conteudismo" saiu de cena para dar lugar 
ao desenvolvimento de competências e habilidades.
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Ensino 
instrumentalizante

Ensino 
enciclopédico

Como ocorre a Aprendizagem 
Significativa ?
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Aprendizagem - Modelo tradicionalAprendizagem - Modelo tradicional

Crença básica:

O cérebro humano 
tem estrutura de 
“arquivo” e serve 
para armazenar 

informações.

PORQUE

O mundo era visto 
como algo pronto a ser 
explorado e conhecido

Aprendizagem - Novo paradigma

gato

leite

miau

alergia

meu gato

Eletricidade

Taylor Lautner

Sistema de redes
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• Aprendizagem ativa: cada conhecimento está ligado a uma habilidade 
que permite ao aluno aplicá-lo a um fim. Há habilidades envolvendo 
processos cognitivos mais sofisticados como investigar, analisar e criar, em 
contraposição a outros mais passivos, como lembrar e identificar. Isso 
favorece o protagonismo do aluno dentro e fora de sala de aula. 

Algumas mudanças urgentes!
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Ensinar conteúdos

• Compreensão e reprodução 
dos conceitos.

• Relação entre conceitos.
• Exemplos esporádicos.
• Momento da explicação e 

momento da fixação.
• Contextualização parcial.
• Erro visto como não 

aprendizagem.

Desenvolver competências

• Aplicação dos conceitos em 
situações práticas.

• Inter-relaciona conhecimentos, 
habilidades e atitudes.

• Aprendizagem através da 
solução de problemas reais.

• O erro é visto como um dado 
nível ou forma de 
compreensão.

A ideia central do desenvolvimento 
de competências é contextualizar 
os conteúdos dados em salas de 
aula de forma que os alunos 
apliquem os conhecimentos 
adquiridos em seu cotidiano       
fora da escola.
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Saber resolver um 
sistema de Equações.

Lucas comprou 3 canetas e 
2 lápis pagando R$ 7,20. 
Danilo comprou 2 canetas e 
1 lápis pagando R$ 4,40. 
Qual o preço de um lápis e 
qual o preço de uma 
caneta?

Saber classificar 
orações subordinadas e 
coordenadas.

Escrever um texto sobre a 
importância coleta seletiva 
do lixo.

Saber como se forma o 
solo e classificá-lo.
Caracterizar os tipos de 
vegetação e de erosão.

Explicar as causas dos 
deslizamentos de encostas 
e apontar algumas ações 
preventivas.
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Habilidade de   
falar bem

Defender uma causaDar uma aula

Fazer um discurso Fazer um programa de rádio

Competência

Conhecimentos

Habilidades

Atitudes

Experiências
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Expressão 
Compreensão

Expressar 
sobre si 
mesmo

Compreender 
a expressão 

do outro

Argumentação 
Decisão

Construir e 
utilizar 

argumentos

Tomar 
decisões 
seguras

Extrapolação 
Criação

Aprofunda o 
que aprendeu

Cria e percebe 
novas relações

Os três eixos da Competência

• A progressão das 
aprendizagens organizada ano a 
ano deixa mais claro o que se 
espera que o aluno aprenda e 
favorece o desenvolvimento de 
habilidades mais complexas, 
especialmente nos anos finais 
do Ensino Fundamental.

A progressão das 
aprendizagens
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Ainda sobre a progressão 
das aprendizagens

Algumas questões a serem observadas 
nas decisões de progressão das 
aprendizagens:

• conceber e administrar situações-
problema ajustadas ao nível e às 
possibilidades dos alunos; 

• adquirir uma visão longitudinal dos 
objetivos do ensino; 

• observar e avaliar os alunos 
em situações de 
aprendizagem, de acordo 
com uma abordagem 
formativa;  

• fazer balanços periódicos de 
competências e tomar 
decisões de progressão.

Expressão 
Compreensão

Expressar 
sobre si 
mesmo

Compreender 
a expressão 

do outro

Argumentação 
Decisão

Construir e 
utilizar 

argumentos

Tomar 
decisões 
seguras

Extrapolação 
Criação

Aprofunda o 
que aprendeu

Cria e percebe 
novas relações

Os três eixos de um currículo 
humanizante
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Professor

ConhecimentoAluno

O triângulo da mediação da 
aprendizagem

Mediação Didática
(expõe, contextualiza, define, 

exemplifica, compara, associa, 
justifica, pergunta, etc.)

Mediação Relacional
(encoraja, incentiva, desafia, 
supervisiona, apoia, escuta, 

aconselha, etc) 

Mediação Cognitiva
(traduz, relaciona, memoriza, 

aplica, organiza, etc.)
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A negociação de sentidos na 
construção de significados

Mudança do papel da escola

Mudança no conceito de conhecimento e aprendizagem

Construção interna Sentido + significado

Integração das dimensões do ser humano
Razão + emoção Material + espiritual

Quebra da cultura de cisão
“ou”              “e” Integração
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Um currículo cognitivo-sócio-emocional 
exige de uma aprendizagem vivencial.

Concepções de aprendizagem

Objeto Sujeito

Sujeito

Objeto

Interacionista

Racionalista
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www.juliofurtado.com.br

53

54


