FÓRUM NACIONAL DE DIRETORES DE FACULDADES, CENTROS DE EDUCAÇÃO
OU EQUIVALENTES DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS (FORUMDIR)

NOTA PÚBLICA

Os representantes das Universidades Públicas presentes ao 38° Encontro do
FORUMDIR, realizado no período de 16 a 18 de agosto de 2017, no Instituto de Ciências
da Educação, da Universidade Federal do Pará, Campus-Belém, se manifestam
contrários à terceira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), entregue pelo
Ministério da Educação (MEC) ao Conselho Nacional de Educação (CNE), solicitando a
retirada desse projeto da pauta do CNE, considerando que a terceira versão:
- não espelha a realidade política e social do Brasil, apresentando um texto que
fragmenta o currículo, elegendo e privilegiando conteúdos isolados e tornando-o
um instrumento técnico, pautado por competências, em detrimento a uma
proposta curricular processual que considere as diferenças, a diversidade e a
autonomia das unidades de ensino e do trabalho docente;
- repercutirá negativamente na formação de professores e nos cursos de
Licenciatura, que participaram da elaboração e defendem amplamente as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos
Profissionais do Magistério, Resolução n° 02/2015 – CNE, que explicitam os
princípios da Base Comum Nacional como referências dos processos formativos
do pessoal docente;
- foi elaborada por metodologia que não assegurou a participação e o diálogo com
os sujeitos das comunidades escolares, nem considerou as críticas realizadas em
relação à segunda versão da BNCC, retrocedendo em vários aspectos para
estabelecer prevalência por um currículo mínimo, com implicações diretas nos
processos de ensino, aprendizagem e de avaliação;
- retira as expressões “identidade de gênero e orientação sexual”, representando
um retrocesso e o fortalecimento da proposta conservadora, preconceituosa e
discriminatória dos grupos que apóiam a aprovação da lei da mordaça, expressa
no Projeto Escola sem Partido;
- reduz a concepção de múltiplas linguagens apresentada nas versões anteriores

ao propor o campo da oralidade e da escrita como parte da etapa da Educação
Infantil, comprometendo a articulação com as proposições das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e colocando em risco as
aprendizagens a partir das vivências, das experiências, da brincadeira e das
interações interpessoais estabelecidas pela criança;
- exclui o ensino médio no texto e na discussão das audiências públicas,
sobretudo depois da aprovação da Reforma do Ensino Médio, encaminhada pelo
governo de maneira unilateral, com repercussões na carreira docente, no
currículo, na integração entre os níveis de ensino da educação básica e na
infraestrutura.
Os representantes do FORUMDIR ressaltam, ainda, que a dinâmica de Audiências
públicas realizada pelo CNE/MEC, a partir das regiões, não assegura um debate amplo e
representativo sobre uma temática, fundamental para a comunidade escolar e para
assegurar a qualidade social da educação.
Diante das problemáticas expostas, o FORUMDIR é contrário à aprovação da
terceira versão da BNCC e conclama os membros do CNE a rejeitarem sua aprovação.

FÓRUM NACIONAL DE DIRETORES DE FACULDADES, CENTROS DE EDUCAÇÃO
OU EQUIVALENTES DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS (FORUMDIR)

