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Resumo: Para o presente trabalho foi realizado uma análise das duas primeiras versões da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) no que se refere a área das Ciências da Natureza, para a
componente curricular Química. Para tal, como metodologia de trabalho realizou-se uma análise
documental com o objetivo de mostrar algumas modificações entre as versões em termos de
conteúdos, sistematização dos eixos, bem como das unidades de conhecimento em química. Os
resultados mostram que mesmo ainda estando em fase de revisão poucas modificações ocorreram de
uma versão para outra em termos de conteúdos de Química.

O cenário sobre as discussões de políticas de currículo e formação de
professores
Após a constituição de 1988 diversas mudanças ocorreram em políticas
públicas educacionais (ASSIS, SILVA, 2017), fazendo parte dessas, as políticas que
discutem a educação básica, bem como a formação docente (PEREIRA, 1999) para
esse nível de ensino, possibilitando um debate importante e relevante para a
educação com a ampliação de análises e de referenciais que fundamentam as
pesquisas nesse campo (MAINARDES, 2009).Entre as políticas públicas que têm
impacto na educação básica, estão as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial de professores, uma vez que colocam no centro da proposta a
articulação entre a formação de professores e a Educação Básica (DOURADO, 2015).
Tais políticas também fazem parte das metas do Plano Nacional de Educação
(ALVARENGA; MAZZOTTI, 2017), como condição para implementação de mudanças
na Educação Básica.
E é em nome dessas mudanças que vem se processando a construção de
uma política curricular em nível nacional para a Educação Básica, denominada Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). A política curricular instituída pela BNCC pode
ser vista como uma regulamentação, pois compreendendo política como texto, podese entender que “políticas são intervenções textuais na prática (...) propõem
problemas para seus assuntos os quais devem ser resolvidos em contexto” (BALL,
1993, p.12). Para falar sobre as políticas, esse autor toma política como texto e política
como discurso e diz que estão implícitas uma na outra. Ao conceituar as políticas, no
Brasil, dessa forma, buscamos ver o significado dos discursos presente na chamada
base nacional curricular comum (MACEDO, 2016).
Concomitante a justificativa de recomendação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB/96), com relação a implementação de uma base nacional
comum curricular, o cenário atual brasileiro também vem apontando outras
modificações que envolvem as políticas de currículo para a Educação Básica, como a
anunciada reforma do Ensino Médio (EM), pela Medida Provisória (MP), nº 746, de
2016, com previsão de aumento de carga horária e implementação de um “itinerário

formativo” que seria de escolha dos alunos, descaracterizando, de certa forma, o
Ensino Médio como parte da Educação Básica. As mudanças anunciadas pela MP
746, têm sido vistas por pesquisadores e teóricos da educação brasileira no Brasil, e
fora do país, como um retrocesso no campo das políticas educacionais.
Diante dessas considerações, envolvendo medidas, reformas e proposições
para o Ensino Médio, propõe-se analisar as duas primeiras versões da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), procurando compreender os princípios e fundamentos
para a organização curricular do EM, em especial na componente curricular Química.
Para os autores Gatti, Barreto e André (2011, p.15) “as pesquisas não podem correr
o risco de reforçar uma ideia, corrente no senso comum, de que o (a) professor (a) é
o único elemento no qual se deve investir para melhorar a qualidade da educação”,
sendo necessário abrir margens para olhar outros vieses. Entende-se, assim, que
esses movimentos de currículo têm implicações nas práticas da escola e dos
professores, “sendo um campo ordenador decisivo, com repercussões muito diretas
sobre essa prática e sobre o papel e margem de atuação que os professores e alunos
têm na mesma” (SACRISTÁN, 2000, p.107).
Um breve anúncio sobre a trajetória da Base Nacional Comum Curricular
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi prevista na Constituição Federal
de 1988 ainda como uma Base Nacional Comum (BNC), que tinha como objetivo
atender ao ensino fundamental em termos de currículo. Com a aprovação da Lei de
Diretrizes e Base para a Educação Nacional (LDB/1996), foi reforçada ainda mais a
necessidade de uma Base Nacional Comum que atendesse às necessidades de
formação dos estudantes brasileiros da Educação Básica. Diante disso, tivemos, entre
1997 e 2000, um cenário que deu aporte à produção dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN). Após uma década, durante a Conferência Nacional de Educação
(CONAE, 2010), foi retomada a importância de implantação de uma base nacional
comum como parte do Plano Nacional de Educação (PNE), sendo estabelecidas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNEB) (BRASIL, 20102012), com o propósito de orientar os planejamentos curriculares das escolas e dos
sistemas de ensino.
Em 2014, o PNE com base na Lei 13.005 (2014-2024), tem, entre suas 20
metas, quatro que tratam da BNCC (BRASIL, 2017). Em 2015, durante um seminário
interinstitucional foram reunidos assessores e especialistas que, instituem uma
comissão para a elaboração de uma proposta de BNCC, sendo que em outubro desse
mesmo ano um preliminar foi divulgada para uma consulta pública sobre a primeira
versão da BNCC (BRASIL, 2017). No segundo semestre de 2016, após contribuição
de 12 milhões de diferentes profissionais à primeira versão, foi divulgada uma segunda
versão do documento, para novamente ser submetida à análise por professores,
gestores, especialistas e pelo público em geral, para o debate da versão para, a partir
disso ser redigida a versão final do documento, com divulgação prevista para o ano
de 2017. Em abril de 2017 foi socializada a versão final da BNCC apenas para o
ensino fundamental, sendo a previsão de finalização da BNCC para o Ensino Médio
no segundo semestre de 2017, razão pela qual a análise da BNCC realizada neste
trabalho contempla apenas os documentos da primeira e da segunda versão.
Metodologia
A pesquisa, de caráter qualitativo, pressupõe uma “uma ciência baseada em
textos” (GÜNTHER, 2015, p.202), considerando que em uma pesquisa qualitativa

sempre se busca um entendimento da interpretação de uma realidade na qual o
pesquisador socialmente está imerso (MOREIRA, 2011), como é o caso do interesse
de pesquisa por professores e pesquisadores da área de ensino. O trabalho teve como
metodologia a análise documental que, para Lüdke e André (1986, p.38), pode
contemplar “leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários
pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de programas, de rádio
e televisão”, buscando-se “identificar informações factuais nos documentos a partir de
questões ou hipóteses de interesse” (CAULLEY, 1981, apud LÜDKE e ANDRÉ, 1986,
p.38). Inicialmente houve a leitura e estudo de artigos científicos que discutem
aspectos teóricos e metodológicos sobre o documento da BNCC, em termos de
construção e objetivos. Na sequência, foi realizada uma análise das versões da BNCC
2015 e 2016, no que diz respeito às ciências da natureza, em especial a componente
curricular química, mostrando a forma como foram articulados e apresentados os
eixos estruturantes e as unidades de conhecimento, em especial os conteúdos de
química.
Resultados e Discussão
Nas versões da BNCC 2015 e 2016, são apresentados princípios, formas de
organização e conteúdos, reunidos em torno de direitos e objetivos de aprendizagem
que se relacionam à quatro (4) área de conhecimento: Ciências da natureza; Ciências
humanas; Linguagens e Matemática, bem como seus componentes curriculares em
cada etapa da educação básica (BRASIL, 2015). Sendo cada componente curricular
composta por unidades de conhecimento e objetivos de aprendizagem de diferentes
componentes curricular.
Assim, levando em consideração o dito anterior, tem-se uma proposta de
organização dos conhecimentos das Ciências da Natureza para o Ensino Médio em
“eixos que possam estruturar o currículo e possibilitar a articulação entre componentes
curriculares” (BRASIL, 2015, p.151). Os quatro eixos estruturantes são nomeados
como: Conhecimento conceitual das ciências da natureza; Contextualização histórica,
social e cultural das ciências da natureza; Processos e práticas de investigação em
ciências da natureza e Linguagens das ciências da natureza e assim em cada eixo é
ressaltada uma especificidade de cada componente curricular, além de apresentar
diferentes objetivos.
No que diz respeito ao currículo de Química para o Ensino Médio, são
apresentadas seis (6) Unidades de Conhecimentos em Química (UCQs) os quais
apresentam temas diversificados sobre a Química, como também seus objetivos para
cada ano do Ensino Médio. (BRASIL, 2015, p. 224).
Componente curricular Química – BNCC versão 2015
Com base na organização da componente curricular Química, entende-se que
os eixos estruturantes e as (UCQs) apresentados na versão, buscam articulação com
o cotidiano dos alunos e com o conhecimento científico. No quadro que segue,
apresentamos alguns excertos do modo de organização de conteúdos da componente
curricular Química para o EM.
Quadro 1: Organização da componente curricular Química

Ano

Eixo Estrutural: Conhecimento Conceitual

-UC1Q – Materiais, propriedades e usos: Estudando materiais no dia –
a dia.

1º

Objetivo: Descrever diferentes tipos de materiais de que objetos são feitos,
reconhecer suas propriedades e usos em situações cotidianas e processos
tecnológicos socialmente relevantes, associando-os à presença de
diferentes substâncias
Exemplos: reconhecimento de que os materiais plásticos constituem grande
parte dos automóveis modernos; reconhecimento de formas de reciclagem
de materiais que envolvem a reutilização e reaproveitamento de garrafas
PET; identificação de matérias primas, empregadas na obtenção como
plásticos medicamentos e outros.
-UC2Q – Transformações dos materiais na natureza e no sistema
produtivo: como reconhecer reações químicas, representa-las e
interpreta-las.

2º

Objetivo: Reconhecer fatores (temperatura, pressão, superfície de contato,
concentração e presença de catalizadores) que influenciam a velocidade
das reações químicas, o que permite acelerar ou retardar um processo,
relacionando a transformações que ocorrem na natureza e no sistema
produtivo.
Exemplos: Controle da velocidade de apodrecimento de alimentos
diminuindo a temperatura do ambiente onde eles estão; cozimento de
alimentos usando panelas comuns e de pressão. Uso de catalisadores no
controle da velocidade de reações de poluentes, formados na queima de
combustíveis, e em processos biológicos como a digestão.
-UC5Q – A Química de sistemas naturais: Qualidade de vida e meio
ambiente.

3º

Objetivo: Identificar parâmetros de qualidade da água e analisar amostras
de aguas provenientes de corpos d’água urbanos e rurais (rios, lagoas,
igarapés, oceano etc.).
Exemplos: Identificação e compreensão de parâmetros de qualidade de
água (oxigênio dissolvido, pH, turbidez, condutividade elétrica, íons de
metais pesados etc); coleta e análise de água provenientes de corpos
d’água. Identificação dos parâmetros de potabilidade da água.

A organização curricular das UCQs apresentam centralidade em assuntos
sobre os materiais e suas propriedades referentes as suas aplicações na sociedade.
O documento indica que, tendo em vista que o ensino de Química é importante para
o desenvolvimento de uma visão crítica sobre o mundo, a relação com a natureza e
os seus impactos ambientais também seriam necessários para as discussões, porém,
percebe-se que isso se delimita apenas a alguns assuntos, como é o caso das
propriedades dos materiais.
No que se refere aos eixos estruturantes, a organização dos conhecimentos se
dá como: Conhecimento Conceitual da Ciências da Natureza, Contextualização
histórica, social e cultural das ciências da natureza; Processos e práticas de

investigação em ciências da natureza e Linguagens das ciências da natureza. Aos
eixos estão articulados objetivos e exemplos de desenvolvimento de assuntos que
relacionam conteúdos de Química ao cotidiano dos alunos, além de indicar
equivocadamente como objetivos de aprendizagem, metodologias para o ensino de
química, pois recomendam o desenvolvimento de atividades como estratégia para o
ensino de diferentes conceitos de química.
Componente curricular Química – BNCC versão 2016
A proposta organizacional da versão 2016 é um pouco diferente, com relação
à forma de como são construídas e relacionadas as Unidades Curriculares (UCs) aos
conteúdos de Química, como podemos ver no Quadro 2.
Quadro 2: Organização da componente curricular Química

-Unidade Curricular 1 – Materiais, propriedades e usos: Estudando materiais
no dia – a dia.
Nessa unidade estão incluídos conhecimentos químicos que possibilitam
compreender a importância das propriedades dos materiais e as relações dessas
propriedades com o seu uso.
-Unidade Curricular 2 – Transformações dos materiais na natureza e no
sistema produtivo: como reconhecer reações químicas, representa-las e
interpreta-las.
Nesta unidade, os estudos de Química estão voltados para a compreensão de
reações Químicas: como elas ocorrem, que energia produzem ou consomem e
com que velocidade se processam.
-Unidade Curricular 5 – A Química de sistemas naturais: Qualidade de vida e
meio ambiente.
Nesta unidade, o foco é dado aos aspectos energéticos implicados nas
transformações químicas, enfatizando os processos de geração, de
armazenamento e de transporte de energia e suas consequências para a vida e o
meio ambiente.
Ao compararmos as UCs com as UCQs, observamos que há semelhanças pela ênfase
aos materiais e suas propriedades. Mas há uma diferença importante nesta segunda
versão em relação aos objetivos de aprendizagem, pois deixaram de ser explicitados,
indicando que esse princípio da BNCC possa ser abandonado na terceira versão, a
exemplo do que ocorreu com a versão final da BNCC para o Ensino Fundamental,
quando os direitos de aprendizagem praticamente deram lugar à organização
curricular em torno de competências e habilidades. Outra diferença é que, na versão
de 2016, não se observa nas UCs a relação dos conteúdos com os eixos formativos
(EF) de forma clara como na primeira versão, pois, as relações entre os eixos e as
unidades na versão de 2016, apontam algumas direções, sem que o professor se sinta
“levado” a seguir um exemplo como recomendação.
Conclusão

Diante da versão final da BNCC para o Ensino Fundamental, com previsão de
implantação na educação escola brasileira a partir de 2018, na qual houve mudanças
importantes que referiam princípios e pressupostos já avaliados e validados pelas
contribuições da sociedade, é de se esperar que a versão final da BNCC para o Ensino
Médio também incorpore mudanças, especialmente se considerarmos que o
documento deverá contemplar a reforma do Ensino Médio anunciada com a MP-746.
Ou seja, é bem provável que os princípios para a reforma curricular sejam estruturados
no desenvolvimento de competências e habilidades, além de um engessamento maior
dos conteúdos, uma vez que os itinerários formativos previstos pela MP-746,
implicarão em um tempo menor para a formação geral dos estudantes neste nível de
ensino, considerando, assim, que “em muitos casos a política curricular está longe de
ser uma proposição explícita e coerente, perdendo-se numa mentalidade difusa”
(SACRISTÁN, 2000, p.109).
Para Ball (1993, p.13) “quando focalizamos analiticamente numa política ou em
um texto, esquecemos que outras políticas e textos estão em circulação”, sendo esse
o caso no campo de estudos de currículo, pois compreende-se ser esse um campo
difuso, no qual estão em circulação discursos que validam não só decisões de cunho
pedagógico, mas também de cunho econômico e político.
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