
 

 

 

Reunião BNC em 3 de agosto 2015 

 

 

 

No dia 3 de agosto de 2015, a Diretoria Nacional Executiva (DNE) da SBEM 

esteve representada pelo seu presidente Professor Alessandro Jacques Ribeiro e pela 

primeira secretária Professora Solange Hassan Ahmad Ali Fernandes em um encontro 

com Ítalo Dutra, diretor da Diretoria de Currículos e Educação Integral ligada à 

Secretaria da Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação. O encontro que foi 

promovido pela UNIFESP, UFABC e SBEM e teve como propósito apresentar à 

comunidade o que vem sendo desenvolvido pela comissão que está trabalhando 

sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

O encontro começou com uma apresentação do Professor Ítalo Dutra, 

intitulada: A construção participativa da BNC. Alguns pontos da fala do professor são 

muito significativos quando se discute a base comum nacional. Ao definir a BNC, o 

professor frisou que se trata de “um entendimento nacional em torno dos 

conhecimentos que são imprescindíveis que todo aluno desenvolva em cada uma das 

etapas da Educação Básica”, e citou as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (2013): 

Entende-se por base nacional comum, na Educação Básica, os 

conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, 

expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições 

produtoras do conhecimento científico e tecnológico; no mundo do 

trabalho; no desenvolvimento das linguagens; nas atividades 

desportivas e corporais; na produção artística; nas formas diversas e 

exercício da cidadania; nos movimentos sociais [...]. (p. 31) 



O Professor Ítalo Dutra reforçou, mais de uma vez, que “a BNC não é um 

currículo mínimo nacional” e que “não se trata de uma lista de conteúdos”. A ideia é 

propiciar uma integração entre os componentes curriculares, da forma como está 

proposta nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013). 

Na sequência, ele assegurou que todo trabalho está sendo desenvolvido com 

base no Plano Nacional da Educação – PNE (2014) e mostrou que a proposta da BNC 

está em consonância com as metas e as estratégias apontadas no PNE. 

O professor apresentou o vídeo Informativo sobre a Base Nacional Comum da 

Educação, que pode ser visto em https://www.youtube.com/watch?v=GRTHuq7Nbic 

e, em seguida, passou a apresentar o Portal Base Nacional Comum Curricular que 

pode ser acessado em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Segundo o professor, 

o Portal apresenta o material já produzido sobre a BNC, uma vasta biblioteca com 

documentos acerca da Educação, que estão apoiando as discussões das equipes que 

trabalham na BNC; as propostas curriculares encaminhadas pelos estados do Brasil 

e notícias sobre o andamento do trabalho. Entretanto, o Prof. Ítalo chamou a atenção 

para o principal destaque do Portal, a saber, o link “Por onde anda o processo”. Nele 

é possível acessar as contribuições oferecidas à construção da BNC e, o mais 

importante, ele oferece a possibilidade de se fazer contribuições para a construção 

coletiva do referido documento. Desse modo, apresentamos nosso apelo a toda a 

comunidade de educadores matemáticos para que participe e ajude na leitura e na 

crítica do documento em construção. 

As contribuições podem ser apresentadas individualmente, a partir de redes de 

ensino ou por meio de associações (veja 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/index.php/como-contribuir-com-o-processo-

de-elaboracao-da-bnc/). Solicitamos a TODOS que se organizem e participem desse 

importante momento da educação brasileira. Cadastre-se, discuta e participe! 
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