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Rosana Paulino. Tecido Social, 2010. Monotipia colorida, linóleo e 

costura sobre tecido. Dimensão variável. Vista geral da Obra  

“Na obra, Tecido 

Social, a artista 

teve o cuidado de 

escolher uma 

linha grossa, 

rústica, para juntar 

tecidos com 

imagens 

impressas, pelo 

processo de 

gravura, para 

dizer das amarras  

com as quais 

todos estamos 

envolvidos. 



São singularidades em cada quadro que se entrelaçam 

nos encontros ou confrontos  sociais (...) 

http://www.rosanapaulino.com.br/biografia/ 

Por isso, as 

costuras de Rosana 

são aparentes, para 

mostrar que os 

enlaces existem e 

estão bem próximos 

de nós (...)” (Solange 

Utuari, 2012) 
 



Estará a escola contemporânea 

“desencaixada”, em descompasso com os 

tempos atuais?  



Encaixe / Desencaixe 

“Por desencaixe me refiro ao deslocamento das relações 

sociais de contextos locais de interação e sua 

reestruturação através de extensões indefinidas de tempo 

espaço” (Giddens, 1991, p.29) 

GIDDENS, A. As conseqüências da modernidade. São Paulo: Editora Unesp,  1991. 



A escola contemporânea não está fora de lugar na relação 

com a sociedade.  

 

Essa forma desencaixada  

é o próprio encaixe! 

 

Práticas curriculares cotidianas precisas ser costuradas – 

experiências do sujeito da educação ( alunos e 

professores)  com os conhecimentos escolares 
 

 

 

 

 



PNE 2014-2024 - Meta 2  

Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para 

toda a  população de 6 a 14 anos e garantir que pelo 

menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

 

2.1  O MEC, em articulação e colaboração com os Estados, o DF e 

os Municípios, deverá, até o final do 2º ano de vigência deste PNE, 

elaborar e encaminhar ao CNE, precedida de consulta pública 

nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os(as) alunos(as) do ensino fundamental. 

2.2  Pactuar entre União, Estados, DF e Municípios, no âmbito da 

instância permanente de que trata o §5º do art. 7º desta Lei , a 

implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular 

do ensino fundamental.   



PNE 2014-2024 - Meta  3  

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para  

toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final  

do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio para 85%. 

3.2 O MEC , em articulação e colaboração com os entes federados 

e ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional, elaborará e 

encaminhará ao CNE, até o 2º ano de vigência deste PNE, proposta de 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os(as) 

alunos(as) do ensino médio, a serem atingidos nos tempos e etapas de 

organização deste nível de ensino, com vistas a garantir formação 

básica comum. 

3.3  Pactuar entre União, Estados, DF e Municípios, no âmbito da 

instância permanente de que trata o §5º do art. 7º desta Lei, a 

implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular 

do ensino médio. 

 



POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Responsabilidade da UNIÃO 
 
Lei 9.394/96 – Diretrizes e bases da educação nacional 
 
Art. 8º 
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão, em regime de colaboração, os respectivos 
sistemas de ensino. 
  

§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de 
educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo 
função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais 
instâncias educacionais. 



Gráfico 
 



Censo Escolar 2013 
Matrículas da Educação Básica 50.042.448 

1) Educação Infantil 7.590.600 

      1.1. Creches  2.730.119 

      1.2. Pré-Escola 4.860.481 

2) Ensino Fundamental 29.069.281 

      2.1. Anos Iniciais 15.764.926 

      2.2. Anos Finais 13.304.355  

3) Ensino Médio  8.312.815 

      3.1. Ensino Médio 7.854.207 

      3.2. EM Integral 338.390 

      3.3. EM Normal 120.218 

4) Educação de Jovens e Adultos 3.772.670 

      4.1. EJA - EF 2.447.792 

      4.2. EJA - EM 1.324.879 

5) Educação Especial 843.342 

      5.1. Inclusiva   648.921 

      5.2. Classes e Escolas Especiais  194.421  



Lei 9.394/96 – Diretrizes e bases da educação nacional 

 

Art. 26 - Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental 

e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos educandos.   (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 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” 
(Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, 2013, p. 31) 

 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm


Compreensão de que aprendizagem e desenvolvimento são processos 

contínuos, que superam a ideia de passagem ou trânsito, ou de etapas 

estanques. Aprender e desenvolver-se no espaço escolar não começa nele e 

que nele não se esgota e que ocorrem em circunstâncias distintas.  

 

Além das mudanças de ordem cognitiva, os interesses variam conforme a faixa 

etária, entre meninos e meninas de uma mesma idade, entre diferentes 

condições socioeconômicas e ainda decorrentes da forma como estão inseridos 

em um determinado espaço.  

 

É preciso considerar também a aprendizagem e o desenvolvimento do educador 

a partir de uma formação humana, científica e cultural e a efetivação de 

condições dignas de trabalho.  

 

 

 



Aspectos a considerar  na definição de currículo para a Educação Básica.  

 

• a centralidade estudante no processo de escolha das atividades que serão 

produzidas considerando suas vivências e experiências escolares anteriores 

•   

• o currículo escolar se organiza a partir do conhecimento e suas escolhas 

devem ser pautadas pela relevância e pertinência dos mesmos de forma 

articulada com as práticas sociais da comunidade escolar, considerando os 

conhecimentos historicamente construídos pela sociedade.  

 

• organização proposta nas Diretrizes em áreas de conhecimento, 

configuradas a partir dos componentes curriculares e estabelece a 

interação entre os diversos campos de saber específico, sem que suas 

singularidades sejam diluídas ou tratadas de forma superficial.  



FORMAÇÃO INTEGRAL 

Múltiplas compreensões (?) 
 
Pressupõe: 
- ampliação dos tempos e dos espaços educativos (jornada integral e 
relação com outros espaços da comunidade); 
- oferta de atividades e conteúdos articulando as áreas de 

conhecimento; 
- Apropriação e uso de diversas linguagens para produzir uma 

formação humana em seus múltiplos aspetos e não apenas 
cognitivos. 

- Articulação intersetorial para que as funções da escolas possam ser 
recentradas 



Enfrentamentos  
Impossibilidade de um padrão único de currículo - dada a 

diversidade de contextos escolares e a história de construção dos 

contextos. 

 

Política curricular ser referência para as avaliações em larga 

escala – foco subsidiar as politicas públicas 

 

Valorização do professor – participação efetiva na construção da 

Base Nacional Comum   
 

Descentralização é uma novidade histórica- tanto na gestão 

financeira, quanto na gestão pedagógica, nos ambientes de 

aprendizagem com seus processos de ensinar e aprender.  

 

Necessidade de articulação nas instâncias institucionais e das 

ações pedagógicas. 

..... 
 

 

 

 



Agenda preliminar para discussão da Base Comum 

Nacional  
 

Construção da Base Comum  Nacional  com  

primeira rodada de discussão coletiva- 2014 
 

Discussão e contribuições dos  professores  via 

processos de formação  (Pactos, Cursos,...) – 2015 
 

Implementação de currículos para a Educação 

Básica – processos de formação  nos sistemas de 

ensino com autoria de professores para compor 

Currículos nas escolas com base comum e parte 

diversificada e contextualizada. 



“Não há acabamento nas extremidades do trabalho, e o 

tecido aos poucos vai desfiando, como uma sociedade que 

não cuida de seus cidadãos se desmancha pelas margens” 

(Solange Utuari, 2012) 


