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Se alguém
Já lhe deu a mão
E não pediu mais nada em troca
Pense bem
Pois é um dia especial
Eu sei
Não é sempre
Que a gente encontra alguém
Que faça bem
Que nos leve deste temporal
O amor é maior que tudo
Do que todos, até a dor
Se vai quando o olhar é natural
Sonhei que as pessoas eram boas
Em um mundo de amor
E acordei nesse mundo marginal
Mas te vejo e sinto
O brilho desse olhar
Que me acalma
E me traz força pra encarar tudo...
(IORC, 2016)
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RESUMO
A pesquisa: Escola hi-tech: A BNCC e as linhas duras da Arte e das TIC no Ensino Fundamental, está
inserida na linha de pesquisa Cultura, Tecnologia e Aprendizagem, do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade do Vale do Itajaí. Têm como Objetivo Geral: Mapear os agenciamentos entre
a Arte e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no Ensino Fundamental da Base Nacional
Comum Curricular; e como objetivos específicos: a). Investigar o contexto de produção da BNCC com
foco na Arte e nas TIC; b). Examinar os espaços da Arte e das TIC no texto do Ensino Fundamental da
BNCC; c). Delinear os agenciamentos entre a Arte e as TIC no Ensino Fundamental da BNCC. Tratase de uma pesquisa qualitativa de perfil bibliográfica e documental baseada no referencial teórico de
Deleuze e Guattari (1995a, 1995b, 1996, 1997), como orientador do mapeamento da BNCC, junto a
Tese de Duarte Jr. (2000) para tratar da relação educação estética e tecnologia. Na metodologia foram
utilizadas técnicas de pesquisa baseadas na pesquisa bibliográfica de Salvador (1986). O corpus da
pesquisa é constituído por produções científicas sobre a BNCC (BRASIL, 2017) com foco na Arte e nas
TIC, composto por trinta e um (31) artigos científicos publicados no ano de 2018, junto ao texto da
BNCC (BRASIL, 2017), dados e documentos disponibilizados no Portal da BNCC. Na investigação e
no exame do corpus se constatou as influências de setores empresariais e privados na produção da
BNCC, e a pouca participação de professores e pesquisadores de áreas específicas. Também observamos
a diminuição do espaço da Arte e sua ressignificação como objeto de apoio ao ensino da Comunicação
e da Língua Portuguesa, e a ampliação do uso das TIC de maneira instrumental. No delineamento dos
agenciamentos entre Arte e Tecnologia foram mapeadas as interseções desses dois elementos nas
Habilidades do Ensino Fundamental da BNCC, nas quais se detectou que há espaços que agenciam a
Arte e as TIC e que permitem a promoção da educação estética e a desterritorialização tanto das TIC de
seu uso instrumental, quanto a Arte de seu caráter assessório, dados pela BNCC.

Palavras-chave: Arte, TIC, BNCC, Mapa, Agenciamentos.
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ABSTRACT
The research: Hi-tech school: The BNCC [in Portuguese: national curricular common base] and the
hard-lines of Arts and Information and Communication Technologies in Elementary School, is inserted
in Culture, Technology and Learning Research Line, in the Education Post-Graduation Program, at
Universidade do Vale do Itajaí. It has as a main objective: Mapping the agencies between Arts and
Information and Communication Technologies (ICT) in Elementary School proposed by BNCC; and it
has the following specific objectives: a). Investigate the production context of BNCC focusing on Art
and ICT; b). Examine the spaces of Arts and ICT inside BNCC’s elementary school texts; c). Outline
the agencies between Art and ICT in BNCC elementary school. This is a qualitative research, consisting
in a documentary and bibliographic study based on Deleuze and Guattari’s theoretical basis (1995a,
1995b, 1996, 1997) as a guideline for the mapping of BNCC, also considering Duarte Junior’s Ph.D.
dissertation (2000), regarding the relation among education, aesthetics and technology.
Methodologically, research techniques were used, based on the bibliographic research proposed by
Salvador (1986). The corpus of research is constituted by scientific productions about BNCC (BRASIL,
2017) focusing on Arts and ICT, composed by thirty-one (31) scientific articles published in 2018,
besides BNCC’s text (BRASIL, 2017), data and documents available at BNCC website. During the
investigation and the examination of the corpus, it was possible to notice influences of business and
private sectors in BNCC’s production, and also little participation of professors and researches of
specific areas. We also observed the decrease of spaces for Arts and its resignification as an object of
support for Communication and Portuguese learning, and the amplification of ICT for instrumental
purposes. In the mapping design between Arts and Technologies, it was possible to map the intersections
of these two elements at Elementary school skill according with BNCC, in which we detected that there
are spaces that agency Arts and ICT and that permit the promotion of the education of aesthetics and the
deterritorialization as much as in ICT and its instrumental use and in Arts as an accessory character,
given by BNCC.

Keywords: Arts, ICT, BNCC, Map, Agency.
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1 DO PLATÔ
A minha escola não tem personagem
A minha escola tem gente de verdade
Alguém falou do fim-do-mundo
O fim-do-mundo já passou
Vamos começar de novo
Um por todos, todos por um
...
E hoje em dia, como é que se diz, eu te amo?
Sem essa de que 'estou sozinho'
Somos muito mais que isso
Somos pinguim, somos golfinho
Homem, sereia e beija-flor
Leão, leoa e leão-marinho
Eu preciso e quero ter carinho, liberdade e respeito
Chega de opressão
Quero viver a minha vida em paz
Quero um milhão de amigos
Quero irmãos e irmãs
Deve de ser cisma minha
Mas a única maneira ainda
De imaginar a minha vida
É vê-la como um musical dos anos trinta
E no meio de uma depressão
Te ver e ter beleza e fantasia...

(LEGIÃO URBANA, 2001)
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A arte tem transpassado esta dissertação. Durante todo o tempo de pesquisa, ela tem
estado presente, em colegas, passeios, livros, músicas, filmes, que saltam aos olhos, a ponto de
infiltrarem-se em pensamentos sobre o que se está pesquisando. Ela dá o tom, a cor, a arte diz
coisas, para as quais faltam palavras; por isso, ela se faz presente aqui. É uma junção particular
de parte de letras de músicas, pequenos trechos de livros e diálogos de filmes, que, à medida
que se caminha fazem da vida um musical, possibilitam ter beleza e fantasia.
Mais difícil de caminhar é olhar para trás e definir o que me trouxe até esta pesquisa;
afinal de contas, é nesse ato que tento me deter, por meio das experiências vividas pelo caminho.
Quando me lembro delas, faço algumas reflexões acerca da atual significância desse caminho,
como algo perdido na lembrança, e que, por isso, se reconstrói, trazendo sempre um novo
sentido definido pelo agora. Inicio com a certeza de que sempre há um processo de
ressignificação quando se pretende definir uma trajetória pessoal, desse modo, permito-me
escrever uma versão particular dos fatos que me trouxeram à pesquisa sobre educação estética.
Neste caminho encontrei conhecimentos como a história, a arte e a tecnologia, que para mim,
pertencem a universos distintos que se entrecruzam.
Primeiro veio o contato com as tecnologias, com a proliferação dos computadores
pessoais no Sul do Brasil nos anos de 1990. Era uma brincadeira de desmontar e remontar, o
que acabou em uma profissão. Tempos depois, iniciei o curso de Ciências da Computação na
Universidade do Vale do Itajaí, onde entrei em contato com universos de outros conhecimentos,
entre eles a História. Havia, naquele momento, uma atração maior pelas aulas de Historiografia,
de História, do que pelas de Álgebra Linear do curso de Ciências da Computação. Alguma coisa
entre a curiosidade, a surpresa das coisas novas que descobria e a busca de uma firmeza do
mundo, impulsionaram-me à Graduação em História, na qual me graduei em 2009. Esse curso
possibilitou o encontro com a cultura e com a Arte, em suas múltiplas formas, que causavam
estranhezas, repulsas, atrações e todas as emoções que me faziam sentir vivo e ter a firmeza do
mundo que buscava na História.
A arte também me possibilitou uma via de expressão, mais do que formas, uma maneira
de expressar sentimentos sobre o que via. Participei no ano de 2007, do 10º Salão de Arte de
Itajaí, com a obra: Eu Pierre Riviere. Lancei duas exposições de esculturas e construções em
arame, chamadas: Como filosofar com um alicate, em 2008, e: Da Cerca a Crítica, em 2009,
também produzi a intervenção urbana intitulada: 7 vidas, realizada com sete árvores de arame
em tamanho real, que foram expostas em ruas, praças e escolas da cidade de Itajaí, no ano de
2010.
18

Além dessas criações, foi com a Arte que trabalhei no Setor de Arte e Cultura da
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), nos anos de 2007 e 2008. Onde ministrei uma
oficina chamada: Arte conceitual em arame; e na Fundação Cultural de Itajaí, nos anos de 2009
a 2011, tempo de contato com a música, com o teatro, com as artes visuais, com o artesanato,
o cinema e a outras tantas formas do fazer artístico. Foi da Arte que também surgiu o tema de
minha monografia: A escolinha de Arte de Itajaí, onde conheci, através de memórias e registros,
o trabalho de Augusto Rodrigues e da Livre expressão1, e, foi por intermédio da Arte que
encontrei inúmeras pessoas incríveis, encontros que me marcaram e, até hoje, me marcam
muito.
No ano de 2011, assumi, por concurso público, a função de Instrutor de Informática na
Rede Municipal de Educação de Itajaí. Nesse cargo, entre vindas e idas, tenho trabalhado em
uma escola pública de Ensino Fundamental2 desde 2016. Foi neste cargo, e por um sistema
eletrônico que transmitia a música a todos os ambientes da escola durante os recreios de quinze
minutos, que comecei a perceber o como a Arte tocava sujeitos de diferentes formas.
Transpareciam os gostos e desgostos, entre sujeitos distintos que se encontravam naquele tempo
e lugar.
A música fazia com que algo acontecesse no dia a dia da escola, dos sujeitos que ali
estavam. Ela sempre incomodava alguém, sempre havia os que dançavam, e os que fechavam
os ouvidos, os que, bravos, reclamavam, os que aplaudiam, alguns entoavam coros e outros
compartilhavam experiências individuais sobre as músicas que ouviam. Aqueles comentários
compartilhados sobre experiências individuais, que atribuíam significados a uma música,
faziam com que tal música pudesse ser vista com outro olhar por mais alguém.
De outro lado, em algumas atividades que utilizavam a tecnologia havia ocasiões de
extrema solidão e relação com a máquina e para ela, quando pouco acontecia além de momentos
repetitivos. Eram avaliações, registros, ditados, pesquisas, cinema, filmagens, som e a instrução
massiva, onde o silêncio, antes, durante e depois, imperava como algo que nunca houvesse
ocorrido, e que contribuía para o controle dos corpos, das sensações e dos sentidos que levavam
a anestesia. Aparentemente, esses momentos ocupavam lugares centrais, de maior importância

1

A livre expressão é uma proposta educativa em arte que valoriza a expressão individual dos sujeitos e os processos
de criação, com menos ênfase nas técnicas, nos resultados e nos padrões estéticos do belo, ou no estudo. Augusto
Rodrigues era artista plástico e servidor público na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Nos corredores dessa
instituição, Augusto disponibilizava a crianças visitantes grandes recortes de papel, e todo o material de pintura e
desenho e recorte, e mais o que se achava à disposição, para que as crianças fizessem arte sem limite, sem a barreira
do risco ou da forma. Essa experiência tornou-se projeto e espalhou-se pelo Brasil, inclusive em Santa Catarina,
com as Escolinhas de Arte de Florianópolis e Itajaí.
2
O Ensino Fundamental é a etapa educativa do 1º ano ao 9º ano da Educação Básica.
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e com maiores frequências, mas sempre existia uma fuga3, algum projeto no contra turno, uma
nova música que tocava na rádio escola no intervalo das aulas, que atravessava os corpos.
Foram essas experiências que despertaram em mim a vontade de pesquisar as relações
entre a Arte e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na escola.

Como o próprio nome diz, as Tecnologias de Informação e Comunicação
consistem em dispositivos produzidos pelo engenho humano com a finalidade
de obter, armazenar e processar informações, bem como estabelecer
comunicação entre diferentes dispositivos, possibilitando que tais
informações sejam disseminadas ou compartilhadas. Diversos dispositivos se
prestam a essas finalidades: calculadoras, copiadoras, impressoras, telefone,
rádio, televisão, computadores (incluindo nesse conjunto os desktops, laptops,
tablets e smartphones), projetores de imagem, câmeras de vídeo ou
fotográficas, entre outros. Todos os dispositivos citados, sendo resultado do
desenvolvimento tecnológico, incluem-se no conceito de TICs. (SANTOS,
2014, p. 15).

O conceito de TIC é amplo e engloba os vários mecanismos de disseminação de
informação e comunicação, dos impressos aos meios digitais como websites e softwares. Nesta
pesquisa adotamos um conceito de TIC restrito a uma parte dos recursos tecnológicos que
permitem o trânsito de informações. Optamos por observar as TIC compostas por circuitos
eletrônicos, o que engloba aqueles que se utilizam deles, como as mídias, não abrangendo os
impressos, como os livros, revistas, jornais e anúncios.
Dispositivos que cada vez mais se fazem presentes na educação em momentos
estesiantes ou anestesiantes, modificando maneiras de ser, fazer e estar na escola. Isso me
instigou pesquisar a potência dessas ferramentas para transmitir emoções e sensações que
reafirmem o organismo vivo através da Arte. Essa vontade de pesquisar Arte, TIC e Educação
levou-me a vários lugares que reafirmaram a importância da pesquisa.
Antes de tudo, levou-me à disciplina de Oficinas: Educação como prática de liberdade,
no ano de 2016, na Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC), com a professora Ana
Maria Prevê, que trabalhou com o referencial teórico da cartografia de Deleuze e Guattari. Em
seguida, encontrar a Professora Monica Zewe Uriarte, que compartilha o mesmo referencial

3

As linhas de fuga são de linhas que compõem o rizoma, conceito criado e desenvolvido por Deleuze e Guattari
na série de livros Mil Platôs. O rizoma é uma raiz que não possui caule central nem direção de crescimento,
ramifica-se. As raízes de grama são rizomas, que podem inclusive ter ligações entre seus extremos, diferente de
uma árvore (DELEUZE; GUATTARI, 1995a, p. 35). A linha de fuga, nesse conceito, é a linha que foge das linhas
duras, do controle, do que está determinado e invadem outros espaços aos quais supostamente o rizoma não deveria
estar.
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teórico, porém, para a área da arte, por isso orienta este trabalho, e é pesquisadora em um grupo
de pesquisa muito especial.
O Grupo de Pesquisa Cultura, Escola e Educação Criadora, na Linha de Pesquisa
Cultura, Tecnologia e Aprendizagem, da UNIVALI, vem desenvolvendo pesquisas na área da
arte e da educação a mais de uma década. Suas pesquisas têm se voltado para a área da Educação
Estética, abordando temas como mediação cultural e estesia, em diversos lugares como museus,
escolas e bibliotecas, e em diferentes ações como na formação de professores, e nas
intervenções artísticas em instituições de ensino e eventos. Foi nesse grupo que conheci os
conceitos de estesia e de anestesia (DUARTE JR., 2000), e as primeiras pistas sobre a relação
entre as TIC e esses estudos.
Segundo Duarte Jr. (2000), vivemos em uma sociedade que se anestesia em favor da
produção, da ciência e da tecnologia. Quem já não ouviu relatos de filhos que disputam com
smartphones a atenção dos pais? “O fato é que o exponencial desenvolvimento tecnológico a
que estamos assistindo vem se fazendo acompanhar de profundas regressões nos planos social
e cultural, com um perceptível embrutecimento das formas sensíveis de o ser humano se
relacionar com a vida” (DUARTE JR., 2000, p. 73).
Esse desenvolvimento tem acelerado a produção e a vida, encurtado os momentos que
envolvem os sentidos, modificando a maneira que comemos, andamos, vemos, tocamos e nos
relacionamos com o mundo (DUARTE JR., 2000). Trata-se de uma anestesia onde pouco
acontece, pouco nos chama atenção. A tecnologia encurtou distâncias físicas, mas aumentou as
diferenças sociais e a falta de empatia, fez com que a virtualidade, aquilo que passa na tela, seja
mais comovente do que as cenas cotidianas, como os mendigos que se amontoam nos sinais e
nas calçadas de nossas esquinas, e que, em algumas metrópoles, já são dispersos por
dispositivos automatizados. De corpos enclausurados em seus aparelhos eletrônicos com pouca
ou nenhuma interação social, física, real, guiadas por uma lógica da competição do matar ou
morrer, em que a morte sempre é virtual e pode ser revertida com apenas um click. De mentes
presas no futuro, centradas em racionalidades matemáticas, sem perceber o acaso e a beleza do
momento, do agora.
Em contraponto à tecnologia, a arte é um dos caminhos para a estesia, pois ela possibilita
a movimentação de saberes sensíveis. Duarte Jr. (2000) presenteia-nos com algumas reflexões
acerca da estesia, definindo-a como a experiência dos sentidos e das sensações, como a
experimentação do belo e do feio, e daquilo que se torna feio e daquilo que se transforma em
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belo; com o sentimento de que algo nos toca4, de que, aquilo que incomoda, nos desperta a
atenção, a admiração, e tem foco voltado às questões qualitativas, das cores, das texturas, das
formas, dos sons e dos sabores. Com o movimento de novos saberes por meio dos sentidos, da
experiência, que pela racionalidade e pela pura informação não podem ser alcançadas. Sendo
aquilo que desperta novos olhares sobre lugares comuns do cotidiano, das pessoas, das coisas
e das situações ao redor. O que mexe com o corpo e com seus sentidos.
A arte agenciada5 a outros objetos possibilita a fruição e a sensibilidade nos mais
improváveis lugares. “A arte se apresenta como uma antítese a essa sociedade de homensmáquinas, possibilitando que nos percebamos sensivelmente humanos” (SALOMÉ, 2011, p.
13). Ela subverte o anestesiante em algo estesiante, proporciona fugas3 para a estesia. É o que
os projetos entre arte e TIC têm demonstrado, como no caso do projeto de Web Arte6 Inside
Out, que recebeu, pela internet, fotos de tunisianos e as estampou em lugares na Tunísia que
antes eram restritos à imagem do ex-ditador Bem Ali (OLIVEIRA et al., 2012). “A arte é o que
resiste: ela resiste à morte, à servidão, à infâmia, à vergonha” (DELEUZE, 2000, p. 215).
Mesmo em um país desolado pela guerra civil como a Tunísia, pode provocar sentimentos e
sensações; nesse caso, provocou o pertencimento e de empoderamento dos participantes.
Logo a questão parece recair sobre como utilizamos as tecnologias e a que
intencionalidades estão associadas. Conforme Duarte Jr. (2000, p. 158): “O cerne da questão
não se encontra nos meios tecnológicos em si mesmos, mas nas políticas que regem sua
utilização”. Esse pensamento comunica-se com a ideia de que

[...] um elemento técnico continua abstrato, inteiramente indeterminado,
enquanto não for reportado a um agenciamento que a máquina supõe. A
máquina é primeira em relação ao elemento técnico: não a máquina técnica
que é ela mesma um conjunto de elementos, mas a máquina social ou coletiva,
o agenciamento maquínico que vai determinar o que é elemento técnico num
determinado momento, quais são seus usos, extensão, compreensão..., etc.
(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 79).

Assim para delinear as intenções que operam sobre as TIC na escola brasileira foi
preciso analisar as políticas públicas educacionais que as inserem nas escolas. No Brasil, em
2017, foi promulgada uma política pública educacional que estabelece uma base a todos os
4

Uma alegoria possível seria a do livro: Ostra feliz não faz pérola, de Rubens Alves, da dor e da delícia de algo
que mexe conosco.
5
Os agenciamentos tratam das relações entre corpos distintos, que, em combinação, ganham novas
intencionalidades, contornos e funções.
6
Web-arte é uma forma interativa de arte, em que o participante/espectador interage e modifica a obra de arte
digital em tempo real, por meio da rede de computadores.
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currículos da Educação Básica a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). De fato, é
compreensível que a presença das TIC na escola seja vista como algo normal e indispensável
diante do mundo atual, onde elas permeiam a cultura, os modos de ser e de fazer. De outro
ponto de vista, como já comentado, as relações das TIC com a escola evidenciam algumas
atividades mais exploradas, ou de maior destaque, o que suscita as perguntas: Qual a intenção
que permeia a inserção delas na escola brasileira? A que fins educacionais elas atendem? Assim,
ao tratar do tema arte, TIC e Educação Básica, foi preciso pesquisar quais as intencionalidades
que operam sobre elas (arte, TIC e Educação Básica) a partir da BNCC.
Podemos dizer que aparentemente na BNCC a educação estética perdeu espaço,
enquanto as relações com as TIC foram ampliadas. Ela enquadrou a Arte como linguagem7 em
toda a Educação Básica (BARROS; BARROS, 2013). A BNCC está centralizada no
aprendizado de Competências, subdivididas em Habilidades8, das técnicas e das tecnologias9.
Segundo Macedo (2014), o imponderável que não pode ser medido vem sendo substituído por
aquilo estimado em avaliações de larga escala e que se destina basicamente ao ensino de
Português e de Matemática, substituindo saberes mais complexos, que envolvem emoções e
sensações de difícil avaliação. Diante disso, é preciso criar saídas, fugas3 para a estesia e para a
formação estética nas escolas da Educação Básica, na relação entre as TIC e a Arte.
Logo, um começo na tarefa de compor fugas para a educação estética na Educação
Básica, neste momento no qual a BNCC ainda está em fase de implementação, é mapear o
processo de produção dessa política pública, os espaços destinados à Arte e às TIC, as
intencionalidades que operam sobre elas e seus agenciamentos no Ensino Fundamental2. Este é
um momento de interseção entre os caminhos percorridos pelo pesquisador, um platô10 que
reúne as várias atuações do autor voltadas a escola.
Feitas essas considerações, esta pesquisa: Escola Hi-tech: A BNCC e as linhas duras da
Arte e das TIC no Ensino Fundamental, têm como Objetivo Geral: Mapear os agenciamentos
entre a Arte e as Tecnologias da Informação e Comunicação no Ensino Fundamental da Base
Nacional Comum Curricular. Com intuito de responder ao problema de: Quais são os
7

Área do conhecimento composta na BNCC, 2017 por: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa
(BRASIL, 2017).
8
“[...] competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana,
do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”. (BRASIL, 2017, p. 8).
9
O conceito de tecnologia empregado aqui está direcionado às técnicas, aos conteúdos e aos seus usos produtivos.
10
“Um platô não é nada além disso: um encontro entre devires, um entrecruzamento de linhas, de fluxos, ou uma
percolação — fluxos que, ao se encontrarem, modificam seu movimento e sua estrutura” Jean-Clet Martin, na obra
Mil Platôs - volume 3 (DELEUZE; GUATTARI, 1996, capa). Refere-se ao ponto de encontro de linhas que se
cruzam.
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agenciamentos entre a Arte e as TIC no Ensino Fundamental da Base Nacional Comum
Curricular? Temos a hipótese de que existem no Ensino Fundamental da BNCC agenciamentos
entre a Arte e as TIC que possam permitir linhas de fuga para a educação estésica.
Para tanto, encontramos orientações no referencial teórico de Deleuze e Guattari
(1995a, 1995b, 1996, 1997) para o mapeamento dos agenciamentos, e na Tese de Duarte Jr.
(2000), sobre a relação entre educação estética e tecnologia. Já na metodologia qualitativa
bibliográfica e documental baseada na pesquisa bibliográfica de Salvador (1986), as técnicas
da investigação bibliográfica e de exame de dados em corpus textual. Técnicas que foram
adaptadas e nos ajudaram a mapear o agenciamento entre a Arte, as TIC e a educação básica,
através da investigação de artigos dissertações sobre a BNCC e do exame do documento da
BNCC (BRASIL, 2017) junto aos dados disponibilizados no Portal da BNCC. Combinação
teórico-metodológica possível, visto que a filosofia proposta por Deleuze e Guattari:

Não se refere a método como proposição de regras, procedimentos ou
protocolos de pesquisa, mas, sim, como estratégia de análise crítica e ação
política, olhar crítico que acompanha e descreve relações, trajetórias,
formações rizomáticas, a composição de dispositivos, apontando linhas de
fuga, ruptura e resistência. (PRADO FILHO; TETI, 2013. p. 47).

Maleabilidade teórica/metodológica que contribui para esta pesquisa, a qual tem como
objetivos específicos: a). Investigar o contexto de produção da BNCC com foco na Arte e nas
TIC; b). Examinar os espaços da Arte e das TIC no texto do Ensino Fundamental da BNCC; c).
Delinear os agenciamentos entre a Arte e as TIC do Ensino Fundamental na BNCC.
Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos, os quais compreendem esta
introdução, intitulada Do Platô, que aborda a afinidade do autor com a Arte e as TIC, e as
relações entre elas com apoio da Tese de Duarte Júnior (2000). Caminhos percorridos, que se
refere à descrição teórico-metodológica entre a filosofia de Deleuze e Guattari (1995a, 1995b,
1996, 1997), e as técnicas adaptadas da metodologia da pesquisa bibliográfica proposta por
Salvador (1986). A escola Hi-tech: O ensino Fundamental na BNCC, no qual desenvolvemos
os objetivos específicos; Agenciamentos entre Arte e TIC no Ensino Fundamental da BNCC,
no qual mapeamos os agenciamentos entre esses dois elementos nas Habilidades do Ensino
Fundamental. Por fim, nas Considerações são retomados o problema, a hipótese e a avaliação

dos objetivos suscitados no início desta pesquisa.
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2 CAMINHOS ENCONTRADOS

Sei bem que tudo isso deve parecer muito
estranho. Porém, se a sombra de uma
dúvida restar no espírito de alguém, a
solução é simples: que ele próprio faça essa
viagem, pois vai então constatar o quão fiel
à verdade sou como viajante.
BARÃO DE MUNCHAUSEN
(RASPE, 2014)
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A epígrafe que inicia este capítulo faz parte do livro As Aventuras do Barão de
Munchausen, publicado por Rudolph Erich Raspe, em Londres, no ano de 1795. A obra relata
algumas das aventuras vividas pelo Barão Karil Friedrich Hieronymous (1720-1795). São
histórias fantásticas de um personagem (Barão de Munchausen), que vive em seu próprio
mundo, entre a realidade e a fantasia, onde realiza fugas impossíveis, uma delas é a saída de um
pântano, do qual saiu apenas puxando seus próprios cabelos para cima.
Uma boa alegoria para iniciarmos este capítulo, que está divido em duas partes: O olhar
e O Jeito. O olhar trata da parte11 do referencial teórico embasado em Deleuze e Guattari
(1995a, 1995b, 1996, 1997), que nos ajuda a compor mapas das intencionalidades postas sobre
a arte e as TIC na produção da BNCC. O jeito é a descrição da metodologia baseada na Pesquisa
Bibliográfica proposta por Salvador (1986). Diante dessa combinação teórica/metodológica,
que se diferencia de outras pesquisas que utilizam o referencial teórico de Deleuze e Guattari,
como o da cartografia existencial e de outras práticas cartográficas, que serão brevemente
apresentadas, a alegoria de Munchausen (RASPE, 2014) nos cabe bem.
No mais, esperamos que seja possível perceber, assim como propõe o Barão de
Munchausen sobre suas aventuras, o quão fiel às “verdades”12 fomos como viajantes, nos
diversos lugares por onde passamos.

2.1 O OLHAR
A filosofia de Deleuze e Guattari13 também conhecida como cartografia proposta na
série de livros Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, é formulada a partir de alguns conceitos
da Filosofia de Michel Foucault. Foucault, em entrevista concedida à revista Hérodote, no ano
de 1976, discorre sobre sua relação com a Geografia e apresenta alguns elementos da cartografia
(PRADO FILHO; TETI, 2013). Em 1980, Deleuze e Guattari, na introdução de Mil Platôs,

11

Os dois referenciais teóricos: Duarte Jr. (2000) e Deleuze e Guattari (1995a, 1996, 1997) ocupam lugares
distintos nesta pesquisa. A pesquisa de Duarte Jr. 2000, sobre a relação tecnologia, estesia e arte, fundamenta este
estudo e encontra-se na introdução deste. Já as pesquisas de Deleuze e Guattari (1995a, 1996, 1997) estabelecem
o percurso e fundamentam os resultados encontrados.
12
O termo é usado em alusão ao trecho de epígrafe das aventuras de Munchausen, acrescido do sentido de
multiplicidade ligada ao conceito pós critico de verdade. Refere-se ao como fiel fomos ao método cientifico as
várias posições que encontramos como resultado, através de um modo possível e talvez particular de olhar e
mapear.
13
A série de Livros Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia foi lançada, no Brasil, pela Editora 34, nas respectivas
datas: volumes 1 e 2 em 1995; volume 3 em 1996; volumes 4 e 5 em 1997.

26

volume 1, apresentam a cartografia como método rizomático14, e, em 1986, no livro “Foucault”,
Deleuze apresenta Foucault como “O Cartógrafo” (DELEUZE, 2008). Logo, alguns conceitos
de Foucault também são pertinentes ao referencial do trabalho proposto.
O rizoma proposto pelos autores Deleuze e Guattari tem sido utilizado no Brasil como
aporte teórico para diferentes metodologias da pesquisa qualitativa. As mais difundidas são a
cartografia das controvérsias de Bruno Latour e André Lemos, intitulada Teoria Ator-Rede –
TAR, e a cartografia sentimental difundida por Rolnick e por pesquisadores da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)15 (SANDRONI; TARIN, 2014). Nessas duas
propostas, a intervenção aparece como técnica em comum – na TAR, como consequência da
pesquisa; e, na cartografia sentimental, como ação indissociável da pesquisa (CINTRA et al.,
2017).
Há também pesquisas cartográficas que adotam métodos e objetos de pesquisa menos
difundidos, como a cartografia dos saberes (BAPTISTA, 2014), que articula a pesquisa
bibliográfica à intervenção, e a cartografia literária (SOUZA, 2017), que cartografa obras
literárias. Assim como, outras16 que adotam esse referencial associado aos métodos de
construção de mapas da cartografia tradicional com o envolvimento de comunidades
(SANDRONI; TARIN, 2014). Entretanto, nesse recorte17, não foram encontradas pesquisas que
relacionem esse referencial teórico à pesquisa documental e bibliográfica.
Diante disso, foi preciso e possível encontrar um novo caminho entre o referencial
teórico de Deleuze e Guattari e uma metodologia que pudesse examinar bibliografias e
documentos. Preciso, uma vez que: é neste referencial teórico que encontramos orientações para
o mapeamento dos agenciamentos; a BNCC se constitui enquanto documento que ainda não foi
implantado; e é a partir de fontes bibliografias (pesquisas cientificas) publicadas sobre a BNCC
que realizamos seu exame. Também possível, visto que o mapa proposto por esse referencial
teórico “[...] é aberto, conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível,
14

O rizoma é um termo da botânica que se refere a um tipo de raiz, talo ou ramo (grama), que não possui um veio
central como uma árvore. Ele é constituído por vários veios (linhas) e ramifica-se em qualquer ponto, e pode
conectar um ponto a qualquer outro ponto da raiz. É constituído por linhas e platôs: encontro entre as linhas que o
compõem. Ele pode espalhar-se pelo terreno e não tem um ponto fixo.
15
Alguns dos principais pesquisadores dessa corrente são Virgínia Kastrup, da UFRJ; Eduardo Passos, da UFF; e
Tania Mara Galli Fonseca, da UFRGS (SANDRONI; TARIN, 2014).
16
Sandroni e Tarin (2014) apresentam os trabalhos de: Henri Acserald (2010), Alfredo Wagner Almeida e Eduardo
Farias Júnior (2013) e Ana Clara Torres Ribeiro (2011), que utilizam metodologias da cartografia tradicional junto
ao referencial teórico da cartografia.
17
Essa lacuna foi observada na revisão de literatura sobre a cartografia, realizada no mês de junho de 2018, no
Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na biblioteca
eletrônica Scientific Electronic Library Online (SciELO) e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD).
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suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se
a montagens de qualquer natureza [...]” (DELEUZE; GUATTARI, 1995a, p. 22). Logo, pode
adaptar-se para atender a diversos problemas de pesquisa e a diferentes montagens
metodológicas. Que nesta pesquisa foi associada a técnicas baseadas na metodologia de
pesquisa bibliográfica de Salvador (1986) a qual nos ajudou a investigar e interligar os registros
dos temas tratados (Arte, TIC e BNCC) nas várias bibliografias, e a examinar o texto da Base
Nacional Comum Curricular.
Segundo essa corrente filosófica inaugurada por Michel Foucault, a escola surge como
um dispositivo disciplinador de subjetividades nas sociedades disciplinares18. Para Foucault
(1979, p. 291-292), um dispositivo é “[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba
discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas”. A
escola delimita modos de ser, padroniza e dociliza corpos, e, por meio dos sistemas de
confinamento, punição e recompensa, molda as subjetividades (FOUCAULT, 2012, p. 133).
Essas subjetividades referem-se às identidades, ao “eu”, e como este se manifesta.
Partindo desse conceito, a escola como dispositivo é formada por duas instâncias, o
Espaço utópico e o Lugar real. O lugar é real, único, material e localizável, refere-se às
unidades escolares. Já os espaços são utópicos,

[...] são os posicionamentos sem lugar real. [...]. É a própria sociedade
aperfeiçoada ou é o inverso da sociedade, mas, de qualquer forma, essas
utopias são espaços que fundamentalmente são essencialmente irreais. Há,
igualmente [...], lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na
própria instituição da sociedade, [...] espécies de lugares que estão fora de
todos os lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis. (FOUCAULT,
2001, p. 414-415).

O espaço utópico é discursivo, sem posição geográfica real, trata-se de um global
relativo que é composto por leis, discursos, normativas; enfim, todas as políticas que controlam
o modo de ser e de fazer-se escola. O espaço utópico relaciona e agencia enunciados distintos,
e os impõem sobre lugares físicos, através de objetos, tempos e saberes, para formar, por meio
das escolas, um determinado sujeito. Segundo Deleuze e Guattari,

18

Sociedade disciplinar é um conceito de Foucault (2012) publicado na obra Vigiar e punir. Refere-se ao período
da modernidade a qual foram criados os dispositivos de padronização de identidades (subjetividades) como as
escolas, os hospícios, a prisão por meio de confinamento, castigos e recompensas.
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[...] um agenciamento [...] parece remeter a [...] a um estado preciso de mistura
de corpos em uma sociedade, compreendendo todas as atrações e repulsões,
as simpatias e as antipatias, as alterações, as alianças, as penetrações e
expansões que afetam os corpos de todos os tipos, uns em relação aos outros.
(DELEUZE; GUATTARI, 1995b, p. 32).

Assim os agenciamentos tratam das relações entre corpos distintos, que, em
combinação, ganham novas intencionalidades. Para os autores, todo agenciamento é um rizoma,
conceito criado baseado em uma raiz abortífera que não possui direção de crescimento, não tem
início e nem fim, é composto apenas por linhas caóticas divididas entre linhas duras, de fuga
ou móveis. As linhas duras de sedimentação surgem no espaço utópico e atravessam os lugares,
são linhas determinantes que atribuem intencionalidade e territorializam os agenciamentos
realizados nos lugares. Já as linhas de fuga de desterritorialização levam os elementos
agenciados para fora das intencionalidades inicialmente postas pelas linhas duras, permitem
passagens para aquilo que se quer negar ou se quer subtrair. Quanto as linhas móveis, do
múltiplo, podem vir a ser duras ou de fugas.
A junção das determinações dadas pelos espaços utópicos e das especificidades dos
estratos culturais dos lugares, forma o território (agenciamento territorial). Territórios estão
sempre em um processo de transformação, territorializam-se com as linhas duras, com aquilo
que está pré-determinado pelo espaço utópico; e desterritorializam-se com as linhas de fuga,
com mudanças de significados dos espaços e de uso dos lugares, uma interferindo sobre a outra,
em um complexo e interminável processo de transformação. São as linhas de fuga que
desterritorializam e logo se reterritorializam criando espaços (discursos, leis, etc.) e novas
linhas duras. Esse agenciamento territorial faz com que os espaços utópicos sejam percebidos
e praticados de maneiras diferentes em lugares distintos.
Nesse sentido a BNCC, enquanto lei, constitui parte do espaço utópico do dispositivo
da escola no Brasil que impõe linhas duras no cotidiano dos lugares. Ela reúne boa parte dos
elementos mencionados por Foucault, discursos, decisões regulamentares, leis, medidas
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Opera
como um centro de poder, que delimitara os currículos, e quando se fala em centro de poder
“Fala-se de um poder de exército, de Igreja, de escola, de um poder público ou privado... Os
centros de poder concernem, evidentemente, os segmentos duros” (DELEUZE; GUATTARI,
1996, p.109). Enquanto linha dura, ela atravessa e estria as unidades escolares, delimita espaços
e usos, e como deve ser a ação educativa, agenciando enunciados que guiam a formação de
subjetividades para determinados fins. Conforme seu texto de introdução a BNCC age
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Por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a
constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo,
do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do
trabalho) [...]. (BRASIL, 2017 p. 13).

A Base Nacional Comum Curricular mesmo não sendo um currículo nacional rígido,
ela baliza a construção de currículos específicos, delimita espaços e impõem que competências
as unidades escolares devem desenvolver nos alunos. Assim ela agencia, delimita e opta por
saberes, no espaço restrito da escola brasileira, aos quais os currículos das unidades devem
seguir. São nesses agenciamentos, entre elementos, que as intencionalidades que operam sobre
os espaços utópicos transparecem.
Já os lugares materiais reais, estriados por essas determinações externas, são unidades
escolares singulares, instituições efetivamente localizáveis e parcialmente incontroláveis. Esses
lugares são heterogêneos, singulares, pois estão mergulhados em um extrato cultural, camadas
de cultura formadas pela relação (agenciamento) entre sujeitos que ali se encontram. Devido às
particularidades de cada lugar, e o próprio cárter das linhas duras, que a medida que estriam
abrem espaços lisos, as linhas duras predeterminadas nunca têm o controle absoluto dos lugares
aos quais tentam enquadrar, eles fogem ao global relativo. Essas fugas do predeterminado
ocorrem no cotidiano das unidades escolares, em seus agenciamentos reais entre tempos,
instrumentos, salas e saberes, são imprevisíveis e classificadas por Deleuze e Guattari (1995a)
como linhas de fuga.
Esses espaços utópicos, que agem como linhas duras e estriam os cotidianos das
unidades escolares, podem ser mais lisos ou mais estriados. Eles podem mais lisos
determinando uma maior gama de possibilidades de agenciamentos entre horários, objetos e
relações, ou conter determinações e agenciamentos mais fechados, estipulando horários, objetos
e relações mais restritos, porém, à medida que estriam os lugares sempre abrem espaços lisos.
Os espaços lisos permitem uma maior variação dos agenciamentos e com isso são espaços mais
propícios para o surgimento de linhas de fuga do predeterminado. Assim, a medida que a Base
Nacional Comum Curricular estria as unidades escolares, abre espaços lisos que permitem o
surgimento de linhas de fuga para aquilo que tenta restringir ou negar.
Deleuze e Guattari (1995a) utilizam o mapeamento da constituição dessas linhas como
primeiro passo para a resistência, tanto as linhas duras, externas, de controle, da sua formação
no espaço utópico, a sua materialização como estria nos vários lugares reais, quanto as linhas
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de fuga que se originam nos lugares reais, aquelas que fogem ao pré-determinado, que
desterritorializam.

Desemaranhar as linhas de um dispositivo é, em cada caso, traçar um mapa,
cartografar, percorrer terras desconhecidas [...]. É preciso instalarmo-nos
sobre as próprias linhas, que não se contentam apenas em compor um
dispositivo, mas atravessam-no, arrastam-no, de norte a sul, de leste a oeste
ou em diagonal. (DELEUZE, 1990, p. 155).

Ambos, espaço e lugar, podem ser mapeados pelos processos que determinam os
agenciamentos, do como devem ocorrer e como efetivamente ocorrem, como, por quê, e o que
se pode falar de determinados agenciamentos de elementos nas políticas públicas e no cotidiano
dos lugares. É apreender suas manifestações na língua e identificar quem fala, por que fala, de
onde fala e como fala. Logo para determinar, tanto as intencionalidades dos agenciamentos,
quanto os espaços lisos, entre as linhas duras, que permitem o surgimento de linhas de fuga, é
preciso nos instalar sobre as linhas da própria BNCC. Mapear seu processo de produção,
investigando os atores envolvidos, seus agenciamentos de saberes, de conceitos e elementos,
assim como, suas opções por determinados conhecimentos em detrimento de outros.
Então, nesta pesquisa optamos em abordar as linhas duras dadas pela BNCC, os espaços
tanto da Arte quanto das TIC, bem como, os agenciamentos entre elas. Esta opção de começar
pelas linhas duras, pela BNCC, segue o preceito de Deleuze e Guattari (1996, p. 73): “Pode-se
partir da segmentaridade dura, é mais fácil, é dado”. Também porque primeiro é necessário
estabelecer, de qual espaço procuramos fugir; é preciso, como diz Duarte Jr. (2000), “definir as
políticas”, as intencionalidades que regem a Arte e as TIC agenciadas na educação brasileira.
Sobretudo não se trata de estipular um estudo entre o bem e mal, sobre a BNCC, mas mapear
sua composição e a quais enunciados está ligada esta política pública, logo:

[...] não podemos dizer destas três linhas que uma seja má e outra boa, por
natureza e necessariamente. O estudo dos perigos em cada linha é o objeto da
pragmática ou da esquizoanálise, visto que ela não se propõe a representar,
interpretar nem simbolizar, mas apenas a fazer mapas e traçar linhas,
marcando suas misturas tanto quanto suas distinções. (DELEUZE;
GUATTARI, 1996, p. 109)

A opção de não analisar somente no texto da BNCC, baseia-se em uma consideração
sobre a BNCC, em uma pista sobre como fazer a cartografia e por um entendimento sobre como
detectar intencionalidades. Consideramos que o texto da BNCC (BRASIL, 2017) é um texto
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muito bem elaborado, quase publicitário, que, de uma determinada forma, ouviu e articulou os
discursos e os jargões de várias áreas e correntes contemporâneas de estudos sobre a educação,
o que garantiu à Base legitimidade entre alguns estudiosos. A opção também advém da pista de
que a cartografia “[...] visa acompanhar um processo, e não representar um objeto. Em linhas
gerais trata-se sempre de investigar um processo de produção” (KASTRUP, 2009, p. 32). Por
último, entendemos que as intencionalidades são mais aparentes quando consideramos, além
do produto resultante, seu processo de produção que pode ser observado através de outras
pesquisas publicadas em dissertações e artigos.
Optamos, então, além do seu texto19, investigar as publicações sobre a BNCC, artigos e
dissertações que abordam o contexto de seu processo de produção e evidenciam o antes e o
depois dos elementos da Arte e das TIC. Assim, podemos observar as intencionalidades que
operam sobre a BNCC e seus agenciamentos, através das preterições e as predileções dos
saberes, na sua estrutura e nas disputas de força entre os grupos sociais que efetivamente
participaram de sua produção, que transparecem o modelo de subjetividade comum que
pretende formar. Não se trata da reprodução do conhecimento já publicado, mas da ligação
entre as pesquisas, deslocando-se mais em um plano longitudinal, de explanação, do que
latitudinal, de aprofundamento.
Também não desconsideramos as pesquisas que tratam de seu texto, pois, em
determinadas combinações textuais, as intencionalidades também são evidentes, o que faz jus
a inúmeras pesquisas que se debruçam sobre seu texto. Entretanto, o que pretendemos é
determinar movimentações de saberes, ocupações do espaço da escola brasileira por
determinadas intencionalidades de atores e por objetos que antes não o ocupavam, o que não
seria possível abordando somente o exame textual da BNCC. Então, propomos a interligação
entre os argumentos de várias pesquisas que juntas podem delinear o processo de produção da
BNCC e guiar o exame do documento.

19

Aqui consideramos o “texto” da BNCC como um conjunto de documentos que culminaram em sua elaboração
e promulgação, neste sentido analisamos além da versão homologada do documento os pareceres emitidos por
especialistas durante sua produção, disponibilizados no Portal da BNCC hospedado no endereço:
https://www.basenacionalcomum.mec.gov.br. Visitado pela última vez em: 10/08/2019.
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2.2 O JEITO

a. Composição do Corpus

Para o fim de encontrar os objetos para análise foi utilizada/adaptada a metodologia de
pesquisa bibliográfica de Salvador (1986). Segundo Lima e Mioto (2007), Salvador (1986)
orienta que sejam realizadas leituras sucessivas do material para obter as informações em cada
momento da pesquisa, identificando-as como: 1. Seleção do material - 2. Triagem do material
- 3. Contribuições da obra para o estudo proposto - 4. Analise das contribuições - 4.1 Leitura
exploratória – 4.2 Leitura seletiva – 4.3 Leitura interpretativa. Nesta pesquisa adaptamos
algumas etapas da metodologia proposta por Salvador (1986) como os critérios de seleção do
material, os processos sucessivos de leitura, e a contribuição da obra para o estudo proposto.
Para a busca e a composição do Corpus bibliográfico e documental, foram estipuladas
duas etapas, baseadas na pesquisa bibliográfica de Salvador (1986), a Seleção e a Triagem do
material.

Seleção do Material
Para a seleção das produções cientificas sobre a BNCC foram definidos alguns critérios.
Conforme Salvador (1986) nessa etapa deve-se definir parâmetros como o tema, a língua, o
período e as bases de dados a serem pesquisadas. Seguindo essa orientação, o tema foi definido
da seguinte forma: Arte, Tecnologias da Comunicação e Informação (TIC) e produção da
BNCC. O parâmetro temporal foi estipulado sobre publicações realizadas a partir do ano de
2014, ano em que iniciam as discussões20 sobre a produção da BNCC. Inicialmente, não foram
definidos parâmetros para versões da BNCC, nem etapas formativas, pois havia a possibilidade
de não encontrarmos objetos suficientes para a realização da pesquisa. Para a composição desse
corpus, foram eleitas seis plataformas de pesquisa (Quadro 1), que compilam pesquisas (artigos,
teses e dissertações) realizadas no âmbito nacional e regional (América Latina). Quanto ao
parâmetro linguístico, definiu-se que o melhor seria a adoção das três línguas mais próximas,
como inglês o espanhol, além do português, uma vez que pesquisadores de outros países
também realizam pesquisas sobre os currículos nacionais, e estudiosos brasileiros também

20

As discussões sobre a produção de uma Base Nacional Curricular iniciam-se baseadas na meta 7 do Plano
Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), promulgado em 2014.
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veiculam suas publicações em outros idiomas. Como definido no Quadro 1:

Temático

Arte,
Tecnologia e
produção
da/na BNCC

Quadro1 - Parâmetros de seleção sobre a BNCC
Período
Bases de dados
- Scientific Electronic Library Online – SciELO
- Banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – Capes Periódicos
- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Português,
2014 - Superior – Banco de dados da CAPES - Teses e Dissertações
Inglês,
2018
Espanhol
- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD
Linguístico

- Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal - Redalic
- Google Acadêmico
Fonte: Elaborado pelo autor para fins de pesquisa.

As buscas nessas plataformas foram realizadas com os termos apresentados na Tabela 1
que segue.
Tabela 1 - Levantamento das produções sobre a BNCC
Resultados
Plataforma
Termos de busca
obtidos
“Base Nacional Comum Curricular”
20
“National Common Curricular Basis”
0
SciELO
“Base Nacional Común Curricular”
0
“BNCC”
0
“Base Nacional Comum Curricular”
69
“National Common Curricular Basis”
2
CAPES PERIÓDICOS
“Base Nacional Común Curricular”
0
“BNCC”
214
“Base Nacional Comum Curricular”
97
“National Common Curricular Basis”
2
REDALIC
“Base Nacional Común Curricular”
7
“BNCC”
82
“Base Nacional Comum Curricular”
GOOGLE ACADÊMICO
"BNCC" AND "Base Nacional Comum
PUBLICAÇÕES DESDE
Curricular" AND ("Arte" OR "tecnologias" OR
3190
2014
"produção") + (espanhol e inglês)
“Base Nacional Comum Curricular”
101
“National Common Curricular Basis”
1
CAPES TESES E
DISSERTAÇÕES
“Base Nacional Común Curricular”
2
“BNCC”
0
“Base Nacional Comum Curricular”
41
“National Common Curricular Basis”
3
BANCO DE TESES E
DISSERTAÇÕES
“Base Nacional Común Curricular”
1
“BNCC”
20
Totais
3852
Fonte: Elaborada pelo autor para fins de pesquisa.

Resultados
Selecionados
5
0
0
0
5
0
0
6
17
0
0
0
89
4
0
0
0
2
0
0
0
128
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Essa seleção deteve-se em pesquisas sobre a produção da BNCC, na sua relação com a
Arte e as TIC. Logo, não foram considerados trabalhos que remetessem à produção de
currículos de locais específicos, de temas variados, ou sobre Arte e, ou TIC que não se referem
ao contexto da BNCC. Na plataforma do Google Acadêmico, foi necessária a utilização de mais
palavras na busca, devido à grande quantidade de trabalhos compilados sobre os termos “Base
Nacional Comum Curricular” (o qual resultou em 5.140 entradas). Entendemos que o acréscimo
dos termos “BNCC”, (“Arte” OR “tecnologias” OR “produção”) não atrapalharam a
composição da amostra, uma vez que as palavras acrescentadas são os critérios de inclusão das
respostas obtidas nas demais plataformas e formam o escopo do tema. A seleção das
publicações, realizada entre os dias 10 a 15 de outubro de 2018, deu-se pelo título e pelo resumo,
a qual resultou nos trabalhos apresentados na Tabela 2:
Tabela 2 - Produções sobre a BNCC encontradas

Legenda
· Diss. = Dissertação
Etapa Formativa
Tipo de Documento
Tecnologia BNCC
2014
Arte BNCC
Produção BNCC
Tecnologia BNCC
2015
Arte BNCC
Produção BNCC
Tecnologia BNCC
2016
Arte BNCC
Produção BNCC
Tecnologia BNCC
2017
Arte BNCC
Produção BNCC
Tecnologia BNCC
Arte BNCC
2018

Educação
Infantil

Ensino
Fundamental

Ensino Médio

Diss. Artigo

Artigo

Diss. Artigo

Educação
Básica
Diss.

Artigo

Totais
5

5
12
1
1
4

1

1
2

1

1

1

1

1
5

1

2

3

Produção BNCC
1
1
8
Totais Etapa Formativa
11
3
18
Fonte: Elaborada pelo autor para fins de pesquisa.21

10
1
3
16

27

4
23
6
10

41

43

14
96

128

Essa seleção foi realizada entre os dias 13 a 16 de julho de 2018, feita pelos títulos e
pelos resumos dos trabalhos, e foram encontradas 128 publicações. Decidimos, então,
determinar alguns parâmetros de corte sobre o material levantado no momento da segunda

21

As referências dos trabalhos da Tabela 2 são apresentadas no apêndice A desta pesquisa.
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etapa: triagem do material.
Também fazem parte deste Corpus o texto homologado da BNCC em 2017, e os dados22
disponibilizados no Portal da BNCC. Além desses foram examinados alguns documentos
citados pelos autores das publicações como os PCN (BRASIL, 1997), a BNCC 2ª versão
(BRASIL, 2016c), um Ofício da ANPED/ABdC (ANPED; ABDC, 2015), e dois documentos
do Banco Mundial (BANCO MUNDIAL, 2011) (BANCO MUNDIAL, 2017).

Triagem do material
Na segunda etapa, na triagem do material, foram determinados alguns parâmetros de
corte sobre o material levantado, para viabilização da pesquisa. Foram selecionados somente
textos que abordassem a etapa formativa do Ensino Fundamental e da Educação Básica que
discutissem o currículo do Ensino Fundamental. Adotamos o ano de 2018 como parâmetro
temporal de corte para as publicações selecionadas, para compreender textos que já estariam no
contexto23 da terceira versão BNCC (BRASIL, 2017), apresentada em abril de 2017 pelo
Ministério da Educação e homologada em dezembro de 2017. Não foram estabelecidos
parâmetros de corte quanto à versão da BNCC abordada nos textos, pois entendemos necessário
versar sobre o processo de produção da BNCC, seus atores, seus acontecimentos, assim como
os avanços e os retrocessos da arte e das TIC ocorridos entre a BNCC (BRASIL, 2017) e as
políticas anteriores à sua promulgação, que dizem respeito a esses dois objetos. Além disso,
compreendemos que a BNCC foi resultado de um processo que produziu duas versões
anteriores. O levantamento resultou no seguinte corpus composto por trinta e um (31) artigos,
como demonstrado no Quadro 2:
Quadro 2 - Produções sobre a BNCC selecionadas
Nº
Título
Autor
1
Marx e Engels, Durkheim e Weber e a educação para o Jemerson Quirino de Almeida e
trabalho no mundo capitalista
Helena Andrade Brito
2
Políticas curriculares e a Base Nacional Comum
Maria de Lourdes Pinto de Almeida e
Curricular: emancipação ou regulação?
Hildegard Susana Jung
3
Tecnologias e sentidos
Raquel Goulart Barreto
4
Relações do movimento empresarial na política
Liane Maria Bernardi, Lucia Hugo
educacional brasileira: a discussão da Base Nacional
Uczak e Alexandre José Rossi
Comum

Ano
2018
2018
2018
2018

22

Os dados disponibilizados no Portal da BNCC referem-se ao histórico, pareceres e levantamentos das
participações em seminários.
23
Constatamos que a maior parte dos textos do ano de 2017 referiam-se à segunda versão da BNCC.
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Nº
Título
5
A Base Nacional Comum Curricular: ensino de Arte nas
escolas, ainda é uma coisa possível?
6
Tecnologias móveis e educação: uma rede centrada na
aprendizagem
7
Juntos ou Separados: a busca pelo associativismo e o
caso APAEP e APROAP
8
Disputas pela Base Nacional Comum Curricular:
pensando em diferença e em educação
9
Arte e Educação física: o caso da dança na escola
10

11

12
13
14
15
16

17

18
19

20
21
22
23
24
25
26

Entre o abstracionismo pedagógico e os territórios de
luta: a Base Nacional Comum Curricular e a defesa da
escola pública
As versões da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
e o papel das tecnologias digitais: conhecimento da
técnica versus compreensão dos sentidos
A Base Nacional Curricular Comum e a formação dos
professores de Arte
O currículo e as tecnologias digitais

Autor
Marcos Antônio Bessa-Oliveira

Ano
2018

Caroline Birnfeldt e Carine Bueira
Loureiro
Luzia Aparecida Ferreira-Lia e
Luciano Parreira Buchmann
Adriano Vargas Freitas e William de
Goes Ribeiro
Ana Caroline Gasparelo, Gláucia
Andreza Kronbauer e Debora Gomes
Eduardo Donizeti Girotto

2018

Bruna Damiana Heinsfeld e Maria
Paula Rossi Nascentes da Silva

2018

Rosa Iavelberg

2018

Simone Jaqueline Ferreira de
Almeida
Estamos em perigo? Arte, educação e resistências no
Luciana Gruppelli Loponte e Andrea
Brasil
Senra Coutinho
A Arte e seu ensino envolve riscos. Ou não?
Alice Fátima Martins e Carla Luiza de
Abreu
A identificação das competências digitais na Base
Deise Paiva e Jéssica Zacarias de
Nacional Comum Curricular para o uso das tecnologias Andrade
da informação e comunicação na Educação Básica
Entre o estado e o mercado: uma análise de políticas
Alana das Neves Pedruzzi, Tamires
públicas de educação no Brasil
Lopes Podewils e Fernando Nunes
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Nº
Título
Autor
27 Base Nacional Comum Curricular: Entre disputas de
Graciela Mendes Nogueira Targino
narrativas
28 O percurso de formulação da Base Nacional Comum
Eliane de Fátima Triches e Maria
Curricular (BNCC)
Alice de Miranda Aranda
29 A BNCC e suas implicações na Educação Básica uma
Mateus Henrique Turini et al.
análise teórica reflexiva
30 “Para quem vai trabalhar na feira... essa educação está Selma Borhi Venco e Reginaldo
boa demais”: a política educacional na sustentação da
Fernando Carneiro
divisão de classes
31 A Base Nacional Comum Curricular e o conhecimento
Jarbas Santos Vieira e José Roberto
como commodity
de Oliveira Feijó
Fonte: Elaborado pelo autor para fins de pesquisa.

Ano
2018
2018
2018
2018

2018

Foi estabelecido o mesmo critério de corte do Ensino Fundamental sobre o texto e os
dados do Portal da BNCC que se referem ao histórico, pareceres e levantamentos de
participações24.

b. Contribuições do corpus para o estudo proposto

Definido o corpus da pesquisa, iniciamos a obtenção e o tratamento das informações
importantes ao estudo proposto em duas fases. A primeira vale-se das produções cientificas
sobre a BNCC nas quais pretendem-se investigar o enredo da produção da BNCC com foco na
Arte e nas TIC (contexto)25, e a segunda do exame do próprio documento da BNCC promulgado
em 2017 e pelos dados disponibilizados no Portal da BNCC (texto)26 com base nos temas
levantados no contexto. Conforme esquematizado na Figura 1 a seguir:

24

Dados obtidos no Portal da BNCC no endereço eletrônico <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/pareceres>.
Visitado em 28/07/2019.
25
Está ligado ao objetivo específico a). Investigar o contexto de produção da BNCC com foco na Arte e nas TIC.
26
Referem-se ao histórico, pareceres e levantamentos das participações na produção da BNCC contidos no Portal
da BNCC que esta hospedado no endereço eletrônico <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/pareceres>.
Visitado em 28/07/2019.
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Figura 1 - Mapa conceitual da pesquisa: Escola Hi-Tech

Fonte: Elaborada pelo autor para fins de pesquisa.

Logo, partimos do contexto: Publicações BNCC, do qual emergiram temas que foram
examinadas no conjunto de documentos que definimos como texto, conforme a Figura 2:
Figura 2 - Processo da pesquisa: Escola Hi-Tech

Fonte: Elaborada pelo autor para fins de pesquisa.

Fase 01: Investigação nas Publicações sobre a BNCC (contexto)

Essa etapa é compreendida por três procedimentos, conforme mostra a Figura 3.
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Figura 3 - Contribuições do corpus para o estudo proposto

Fonte: Elaborada pelo autor para fins de pesquisa

No processo de leitura e de fichamento dos textos, foram definidos assuntos norteadores
para a coleta de informações. O primeiro corresponde à produção da BNCC, e, nele, serão
recolhidas informações sobre os atores e os eventos que têm relação com a BNCC. O segundo,
trata sobre os espaços que a Arte e as TIC passam a ocupar no Ensino Fundamental a partir da
BNCC (BRASIL, 2017).
No procedimento de categorização das informações, os recortes de diferentes textos,
obtidos no processo de fichamento, são reunidos em categorias que emergiram dos dados das
publicações sobre a BNCC (contexto). Esse procedimento possibilita a reunião das informações
de vários textos sobre o mesmo assunto. Já, no procedimento de unitarização das informações,
os dados da mesma categoria são comparados e unificados em uma mesma informação. Essa
operação possibilita a eliminação de dados repetidos e a compilação das contribuições
relevantes em temas, que nesta pesquisa ficaram assim definidos:
Quadro 3 - Lista de temas a serem examinados no texto da BNCC 3ª v.
TEMAS
Produção BNCC
Espaço da Arte
Espaço das TIC
Origens da BNCC.
Lei de Diretrizes e Bases -LDB
Década de 1990
de 1961
Percurso das três versões.
Equipes de Especialistas participantes
LDB de 1971
Década de 2000
das versões da BNCC.
Banco Mundial, Organização para a
Polivalência
Ausência dos Prof. das TIC
Cooperação e o Desenvolvimento
Modificação LDB 2004
Ampliação do uso das TIC
Econômico – OCDE.
Modificação LDB 2016
Todos pela Educação – TPE,
Modificação LDB 2017
Mudanças Conceituais na 3ª
Movimento pela Base Nacional Comum
versão da BNCC
Parâmetros Curriculares
Curricular – MBNCC.
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Produção BNCC
União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação – UNDIME,
Conselho Nacional de Secretários de
Educação – CONSED.
Associação Nacional de Pós-graduação
e Pesquisa em Educação – ANPEd,
Professores da Educação, Associação
Brasileira de Currículo – ABdC.
Setor privado na educação.
Federação dos Arte Educadores
Brasileiros – FAEB, Professores de Arte.
Participação da Sociedade civil na
BNCC.
Áreas do Conhecimento na BNCC.

TEMAS
Espaço da Arte
Nacionais – PCN (1997)
Diretrizes Curriculares
Nacionais – DCN
Quantidade de aulas.
Continuidades dos Parâmetros
Curriculares Nacional – PCN.
Unidades Temáticas.
Eixos de Aprendizagem
Significativas.
Ressignificação da Arte.
Exclusões da Arte na BNCC.
A Área das Linguagens
Desigualdade entre as
Unidades Temáticas.

Espaço das TIC
Utilização Técnica e
Instrumental das TIC
Influências sobre as TIC
Mudança Hardware27 para
Software28
Professor coadjuvante

Mudanças na 3ª v. da BNCC.
Competências e Habilidades da BNCC.

Objetos do Conhecimento
genéricos.
Ausência de referências.
Formações Específicas.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados levantados.

Fase 02: Exame29 da BNCC

Após a investigação em produções cientificas sobre a BNCC, os temas obtidos são
examinados no próprio documento da BNCC promulgado no ano de 2017 e nas informações
fornecidas no Portal da BNCC. O exame do texto se consistiu a partir de comparações entre os
componentes curriculares, levantamento de termos, objetos e relações e na busca de
informações omitidas30 na BNCC. Para a visualização de alguns dados foram usadas nuvens de
palavras produzidas através do software livre on-line de análise de corpus textual Voyant tools
v.2.4 (c 2019), desenvolvido por Stéfan Sinclair e Geoffrey Rockwell, está disponível on-line
gratuitamente no endereço: https://voyant-tools.org/, visitado em 22/08/2019. Para análise dos
verbos das nuvens de palavras classificamos os mesmos na Taxinomia de Bloom revisada
(KRATHWOHL, et al, 2002).

27

Trata-se da parte física dos objetos tecnológicos, máquinas, celulares, tablet´s, gravadores.
Trata-se da parte lógica dos objetos tecnológicos, programas, editores, internet, enciclopédias, vídeos.
29
Objetivo específico: b). Examinar os espaços da Arte e das TIC no texto do Ensino Fundamental da BNCC.
30
A pesquisa sobre as relações profissionais dos Especialistas da 3ª Versão da BNCC (omitidas na Ficha Técnica
dessa versão) foi realizada na Plataforma Lattes. Plataforma mantida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – Capes, que contém currículos de pesquisadores brasileiros. Também foi realizado a
pesquisa sobre as instituições relacionadas aos especialistas da 3ª versão, com auxílio do site de busca da Google
no endereço: <https:www.google.com.br>. Ambas foram realizadas nos dias 20 a 23 de julho de 2019.
28
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Citavi: A ferramenta31

Para a coleta e exame das informações fez-se necessário o emprego de ferramentas
tecnológicas que auxiliassem a coleta e o tratamento dos dados textuais obtidos. As ferramentas
computacionais para o tratamento de informações textuais têm ampla empregabilidade,
principalmente no auxílio de pesquisas bibliométricas, utilizadas para a análise de conteúdo,
rastreamento de redes de publicações, entre outras atividades, inclusive com o uso da
inteligência artificial.
Em nosso caso, a necessidade recaiu sobre uma ferramenta para armazenar as
publicações em servidores seguros (nuvens), para automatizar o processo de fichamento dos
textos e de inclusão de referências e para a categorização dos textos e das informações obtidas.
Atualmente, estão disponíveis na internet várias ferramentas que podem auxiliar no tratamento
de informações bibliográficas; dentre eles, o Citavi destacou-se por melhor atender as nossas
necessidades. O Citavi é um software que permite a alteração dinâmica na formatação das
citações já incorporadas aos editores de texto e pela sua interfase32 e configuração intuitivas.
O Citavi foi desenvolvido pela Swiss Academic Software, em Wandnswill, na Suíça,
como um programa desktop com banco de dados online, sahreware33 para o sistema operacional
Windows. Apesar de ter uma distribuição comercial, ele pode ser baixado gratuitamente no site
https://www.citavi.com/pt e se encontra totalmente traduzido em sua atual versão 6.0. No
Brasil, algumas instituições possuem sua licença institucional como a Universidade Federal de
Uberlândia, que desenvolveu em Português um manual do programa34. O programa também é
utilizado em universidades europeias. Ele se destaca pelas funções de gerenciamento de títulos,
de organização de conhecimento, de controle de tarefas e de compartilhamento de pesquisa.
Como gerenciador de títulos, ele permite uma gama de importação de documentos e de
personalização de dados referentes as publicações armazenadas. O programa permite a
importação de documentos de diferentes formas. É possível a inserção de títulos manualmente,
31

Foram utilizadas durante a pesquisa várias ferramentas computacionais, como editores de texto e de planilhas,
editores gráficos, sites de construção de nuvens de palavras, conversores e outros não mencionados no texto. A
menção do Citavi no corpo do texto se deve ao uso estrutural e intensivo do programa.
32
A interfase, nesse caso, é a parte visual e de funcionalidades do programa, que possibilita o seu uso intuitivo.
33
Shareware, trata-se de um programa disponibilizado gratuitamente que possuí algum tipo de limitação, no caso
do Citavi a versão gratuita pode armazenar/processar até cem títulos.
34
O manual contendo instruções de instalação e utilização pode ser acessado gratuitamente no link
https://www.bibliotecas.ufu.br/sites/bibliotecas.ufu.br/files/media/documento/citavi__guia_de_instalacao_e_configuracao_1.pdf. Acesso em: 10 nov. 2018. Também se encontra disponível manuais
em outros idiomas e fóruns de discursão no site do Citavi: https://www.citavi.com/pt
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pela importação dos dados de planilhas digitais, de bancos de dados diversos, direto de
plataformas de pesquisa em sua área de trabalho ou por arquivos em formato PDF35 contidos
em pastas locais, como foi realizado nesta pesquisa36.
Por intermédio dele também é possível automatizar a citação de páginas de internet,
uma vez que possui módulo de integração com browsers como o Firefox, o Google Chrome e
o Internet Explorer. Isso possibilita a importação de páginas da internet como um título e sua
transformação em documento PDF para salvar o conteúdo da página visitada. Além disso, ele
permite a classificação de mais de vinte categorias de documentos (entrevistas, artigos, teses,
dissertações, imagens, páginas, etc.), que podem ter suas fichas catalográficas personalizadas
com a inclusão de campos de informação. Outra função interessante é a obtenção de
informações diretas por meio do DOI37, ISBN38 ou código identificador PMID39 dos
documentos, não sendo necessário o preenchimento dos dados referentes a esses documentos
e, também, a localização do documento na internet, que atualiza automaticamente as
informações de “disponível em” e “visitado em” cada vez que clicamos nessa referência online
do documento.
Uma vez que os documentos estão armazenados em sua plataforma, o programa permite
a gestão do conhecimento sobre esses textos. Ele categoriza informações como: autores,
instituições, periódicos, ano da publicação, reunindo textos diferentes do mesmo autor,
instituição ou periódico. Além da categorização dessas informações bibliométricas, quanto ao
corpus criado sobre a BNCC, foi possível agrupar textos referentes às etapas formativas
(Educação Infantil, Ensino fundamental, Ensino Médio e Educação Básica, que contemplou
textos sem etapa formativa definida) assim como agrupá-los segundo a versão da BNCC
abordada (1ª versão 2014, 2ª versão 2016, 3ª versão). Em nosso caso específico, devido à grande
quantidade de textos levantados, foi necessário abrir mais de um projeto.
O Citavi possibilitou, também, o fichamento dos textos diretamente no desktop do
programa de forma intuitiva. Ele dispõe de uma ferramenta de marcação de textos que, além de

35

PDF é a sigla para Portable Document Format (Formato Portátil de Documento). Trata-se de um tipo de arquivo
que não permite a alteração das informações diretamente no arquivo.
36
Esta pesquisa foi realizada diretamente nas plataformas, com o armazenamento dos textos em pastas locais, com
a posterior importação para o Citavi.
37
O DOI - Digital Object Identifier, é um identificador único para artigos, anais ou proceedings e outras
publicações científicas.
38
O ISBN - International Standard Book Number - é um sistema internacional padronizado que identifica
numericamente os livros segundo o título, o autor, o país.
39
O PMID, acrônimo de PubMed Unique Identifier, é um número único designado a cada artigo publicado em
revistas de biomedicina e de ciências da vida que são compiladas pela plataforma PubMed. Trata-se de um
repositório de pesquisas científicas em medicina.
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grifar trechos do texto dos Arquivos em .PDF, possibilita a criação de categorias e de
comentários sobre cada trecho (Figura 4).
Figura 4 - Tela de recorte de citações

Fonte: Imagem do programa capturada pelo pesquisador.

Esses “recortes” (dados bibliográficos) também podem ser exportados automaticamente
para editores de texto, facilitando a citação direta e indireta e a construção de referências
bibliográficas que são realizadas automaticamente ao importar essas citações para o editor de
textos.
Ele também facilita a produção científica compartilhada entre vários pesquisadores, uma
vez que os textos são armazenados em bancos de dados na internet e possui um controlador de
tarefas. Estando os textos salvos em bancos de dados na internet, é possível dois usuários ou
mais, em lugares diferentes, dispondo do programa instalado em sistema operacional adequado
(Windows), trabalharem simultaneamente na mesma pesquisa. Isso facilita a realização de
grandes pesquisas ou revisões de literatura entre pessoas de grupos de pesquisas e de
instituições. Como controlador de tarefas, ele possui uma aba intitulada “tarefas”, a qual é
possível determinar datas para realização de ações como revisar, ler, anotar, buscar e tantas
outras que o pesquisador achar necessário, indicando quais atividades estão inconclusas ou
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concluídas, inclusive podendo compartilhar a leitura e o fichamento dos textos entre vários
pesquisadores.
Ainda há a possibilidade de exportação de todas as referências padronizadas de todos os
textos armazenados, como foi realizado na construção dos Apêndices A e B desta pesquisa, e a
exportação dos dados para tabelas de dados (tabelas de programas como o Excel), com
padronização de colunas e agrupamentos, por ano, categoria, grupos ou documentos, facilitando
o manuseio e a criação de tabelas específicas (Figura 5).
Figura 5 - Tela de títulos em tabela

Fonte: Imagem do programa capturada pelo pesquisador.

O programa também possibilita a cópia da pesquisa para o ambiente local e seu uso sem
o acesso à internet. O Citavi com suas funcionalidades de automatização de referências e gestão
do conhecimento auxiliou-nos e agilizou o processo de captura de informações e de escrita do
texto.
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c. Delineamento do espaço da Arte e das TIC na BNCC40

Com base nos dados levantados nas etapas de Investigação em publicações científicas
sobre a BNCC (contexto) e examinar o texto da BNCC (texto), foram delineados, cartografados
os dados que aparecem no texto por meio de figuras que representam em escala os números
encontrados. Assim foram mapeados a produção da BNCC, os espaços da Arte e das TIC e os
agenciamentos entre elas no Ensino Fundamental da BNCC.
Cada um desses temas corresponde a um subtítulo do capítulo 3 intitulado A escola Hitech: O Ensino Fundamental na BNCC, que reúne os três subtítulos: A produção da BNCC;
O espaço da Arte; O espaço das TIC.

Figura 6 - Ilustração Barão de Munchausen
Fonte: Ilustração de Paul Gustave Doré, em The Adventures of Baron Munchausen, de Rudoph Raspe, 1862
(RASPE, 2014).
40

Que atende o objetivo específico: c). Delinear os agenciamentos entre a Arte e as TIC no Ensino Fundamental
da BNCC.
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3 A ESCOLA HI-TECH: O ENSINO
FUNDAMENTAL NA BNCC

Música: BREVE
Vai ser difícil, guerrilha do coração
Vai ter comício, contra a contradição
O tempo voa, no jingle da televisão
Vai numa boa, eles é que estão na contramão
[...]
Cai como luva difícil dizer que não
Sob medida, só se for sob pressão
Deixe um recado, na porta da geladeira
Com a ponta do dedo, no vapor do espelho do banheiro
Se for pra sempre, seja breve
Seja firme, seja leve, seja bravo, seja breve
Força e delicadeza, sonho e precisão...
(POUCA VOGAL, 2009)
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Há músicas que caem como luva, que falam aquilo que se quer dizer, mesmo que suas
palavras são sejam direcionadas para a situação que se quer descrever. Por isso, a música
“Breve” da Banda Pouco Vogal, foi trazida como epígrafe deste capítulo e está também
gotejada em meio ao texto, pois, pode nos fazer refletir um pouco sobre o percurso da produção
da BNCC, assim como o espaço da Arte e das TIC nesse novo documento.

3.1 A PRODUÇÃO DA BNCC

A produção da BNCC (BRASIL, 2017) é resultante de um processo composto por linhas
de longa duração, que se ligam à concepção das escolas nacionais no início do século XX, e
por linhas curtas construídas a partir dos discursos contemporâneos que justificam a sua
elaboração. Como Lei, assim como as demais legislações, uma base curricular nacional institui
linhas que delimitam e homogeneízam diferentes currículos, criam um espaço utópico, distante
das realidades das escolas e das práticas educativas, mas que estas devem seguir. Tudo deve ser
pensado e regulamentado com vistas a um objetivo, à formação de uma subjetividade comum
nos sujeitos que atende.
No Brasil, as linhas de longa duração perpassaram os vários momentos da política
nacional durante o século XX, continuadas no momento atual pela Constituição Federal
brasileira de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei No
9.394/1996, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1997 (BRASIL, 1997). Em seu
Art.º 210, a Constituição Federal de 1988 já previa a instituição de conteúdos mínimos para o
Ensino Fundamental (BERNARDI; UCZAK; ROSSI, 2018, p. 38). Já a LDB de 1996 ampliou
a sua necessidade para a Educação Infantil e o Ensino Médio (BERNARDI; UCZAK; ROSSI,
2018, p. 39). Em virtude dessas legislações, foram criados os PCN de 1997, que tinham como
objetivo se constituírem como currículo nacional obrigatório, mas acabaram somente como
referências dos conteúdos curriculares (FREITAS; RIBEIRO, 2018, p. 343). Após essa
tentativa, o currículo nacional só voltou a ser abordado no ano de 2013 com as Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN).
Já as linhas curtas que compõem a BNCC (BRASIL, 2017) iniciam-se com o
desencadeamento do processo de sua elaboração a partir das DCN 2013, que intensifica a
necessidade da instituição de um currículo nacional (TRICHES; ARANDA, 2018, p. 2-3) e do
Plano Nacional de Educação – PNE - 2014/2024 – Lei No 13.005, de 25 de junho de 2014
(BRASIL, 2014), que estipula a produção da BNCC até o ano de 2016. O retorno do tema
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“currículo nacional” nos textos legislativos é fruto de influências de atores que agiram também
sobre todo o processo de produção da BNCC. Esse processo da construção de currículos
nacionais ocorre nos últimos anos em vários países do mundo.
Os organismos transnacionais (Banco Mundial - BM, Organização para a Cooperação e
o Desenvolvimento Econômico - OCDE) têm se pronunciado e influenciado as políticas em
favor da instituição de Currículos Nacionais. Nesse sentido:

Estas instituições constituídas por grandes corporações financeiras têm se
articulado com instituições educacionais globais, visando promover mudanças
na educação baseadas nas reformas ocorridas nos Estados Unidos, Austrália,
Chile e Reino Unido, estes países construíram e implementaram,
recentemente, padrões curriculares nacionais. (TRICHES; ARANDA, 2018,
p. 10).

Apesar de algumas dessas nações terem excelentes índices em avaliações educacionais
internacionais, elas “[...] entenderam que a melhoria da educação passava pela mudança
curricular. Entre outros aspectos, a experiência desses países mostrou forte preocupação com a
incorporação de tecnologia nos novos currículos elaborados” (PAIVA; ANDRADE, 2018, p.
2). Corroboram com esse entendimento da relação entre tecnologias, educação e
desenvolvimento econômico os discursos propagados pela OCDE, que segundo Vieira e Feijó
(2018):

Em seu documento de 1996 sobre a Economia do Conhecimento (The
Knowledge-based Economy), a OCDE reafirma a crescente importância do
conhecimento como fator direcionador e propulsor do crescimento
econômico, argumentando que as políticas para ciência, tecnologia e indústria
devem ser formuladas no sentido de maximizar a performance e o bem-estar
numa economia que está diretamente baseada na produção, distribuição e uso
do conhecimento e da informação (VIEIRA; FEIJÓ, 2018, p. 38, grifo dos
autores).

Nas publicações sobre o currículo, “[...] a ênfase recai sobre a produção de
conhecimento técnico-científico e sua codificação, visando sua transmissibilidade” (VIEIRA;
FEIJÓ, 2018, p. 40). Isso denota que a intensão desses organismos reside no desenvolvimento
econômico, e a qualidade da educação está relacionada a sua capacidade de formar mão de obra
capacitada para a indústria informatizada. Logo, a preocupação com a inserção das TIC na
escola e a padronização curricular não se ancoram no potencial criador e cultural das
tecnologias, mas na formação de trabalhadores para a indústria cada vez mais tecnológica. As
políticas propagadas por esses organismos dão ênfase na livre concorrência e na iniciativa
49

privada, em que o estado assume papel de regulador, e o mercado estabelece padrões culturais
e sociais visando o desenvolvimento da economia.
Quanto a isso, Cóssio afirma que “[...] o ideário neoliberal assumido pelo Brasil, desde
a década de 1990, contou com o apoio de organismos internacionais, como o Banco Mundial
(BM). As reformas educacionais da década de 1990 acompanharam a lógica produtivista[...]”
(SARDELICH; PANHO, 2018, p. 235). No mesmo entendimento, Triches e Aranda (2018)
afirmam que as mudanças ocorridas na educação, sobretudo a partir da década de 1990,

[...] estão inseridas em um percurso mais amplo de articulação a organismos
multilaterais (Banco Mundial, FMI, Amplo de articulação Unesco, entre
outras), acordos e compromissos assumidos pelo Brasil (Mercosul, Unasul,
Cúpula das Américas), [...] [que] têm exercido influências significativas na
formulação e implementação das políticas educacionais brasileiras.
(TRICHES; ARANDA, 2018, p. 4).

Além dessas organizações internacionais influenciarem as políticas públicas
educacionais com acordos econômicos e publicações, elas também influenciam a criação de
redes de atores privados. Um recorte feito por Pedruzzi, Podewils e Oliveira, (2018, p. 180 - 181)
do documento emitido pelo Banco Mundial, intitulado: “Aprendizagem para todos: Investir nos
conhecimentos e competências das pessoas para promover o desenvolvimento”, denota esse
objetivo:

No âmbito do Grupo Banco Mundial, o Banco Mundial e a IFC trabalharão
em conjunto para aumentar o conhecimento sobre o papel do sector privado
na educação e ajudar os países a criar ambientes de política e estruturas
normativas que alinhem os esforços do sector privado por meio de parcerias
estratégicas nos níveis tanto internacional como dos países, a fim de melhorar
os sistemas educacionais. (BANCO MUNDIAL, 2011 p. 9).

No Brasil, há um envolvimento direto dessas organizações econômicas transnacionais
por intermédio da participação de seus representantes em instituições privadas em prol da
qualidade de educação, como o movimento Todos pela Educação (TPE), criado em 2006 e
fundado como instituição do terceiro setor em 2014, e o Movimento Base Nacional Curricular
Comum (MBNCC), que nasce em 2013 (BERNARDI; UCZAK; ROSSI, 2018, p. 30) e tem
como objetivo monitorar a implantação da BNCC. Nesse contexto, é a partir da década de 1990
que se somam às influências internacionais a participação do setor privado na discussão acerca
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das políticas educacionais, principalmente a respeito da inserção das TIC na Educação e sobre
a padronização do currículo. Bernardi, Uczak e Rossi (2018) comentam:

A partir dos anos de 1990, notamos que os empresários brasileiros, a exemplo
do que acontece em outros países, organizaram-se em fóruns, produziram
documentos e passaram a ser protagonistas na construção de uma agenda
educacional que propõe a reforma da escola e da educação, tornando-a mais
eficaz às demandas do capital e à formação de um trabalhador que domine as
novas competências tecnológicas e organizacionais. (BERNARDI; UCZAK;
ROSSI, 2018, p. 32).

O TPE surgiu por iniciativa do Banco Itaú Unibanco em parceria com outras empresas.
O movimento apresenta-se como uma iniciativa da sociedade civil, mas “[...] constituiu-se, de
fato, como uma rede política que congrega agentes sociais, intelectuais, empresas, instituições
públicas e privadas e grupos de interesses heterogêneos, articulados em torno de um discurso
comum” (BERNARDI; UCZAK; ROSSI, 2018, p. 30). Desde a sua fundação, passaram pelo
quadro de conselheiros do Movimento Todos Pela Educação (MTPE) sujeitos que têm relação
direta ou indireta com: sete instituições bancárias41, sete organizações do setor privado de
educação42, cinco editoras43 (produtoras de livros), três conglomerados financeiros44, um
instituto internacional da área de educação45 e uma Universidade Federal46. Dentre estes, três
sujeitos têm, ou tiveram relação com o Ministério da Educação e Cultura (MEC), e, ou com o
Conselho Nacional e Educação47. Isso demonstra que a maioria dos sujeitos do movimento são
de áreas externas à escola.
A inserção do MTPE nas discussões sobre políticas públicas educacionais brasileiras
dá-se, principalmente, pela sua apropriação das históricas bandeiras da escola pública gratuita
e de qualidade. Através da defesa democratização do ensino, da ampliação da jornada escolar e
da universalização do atendimento educacional, para veicular junto a estas propostas de
41

Fundação Bradesco, Grupo Santander, Federação Brasileira de Bancos – Febraban, Instituto Unibanco, Banco
Itaú Instituto, Banco BBA Creditanstalt, Fundação Itaú Social.
42
Instituto Pedagógico Acaia, Faculdade SESI-SP de Educação, Faculdade Getúlio Vargas, Fundação Educar
D’Pascoal, Instituto Ayrton Senna, SESC-SP, Instituto Paulo Montenegro.
43
Rede Globo, Grupo Santillana Brasil (Editora Moderna), Grupo RBS de Comunicações, Grupo Abril S/A,
Susano Holding S.A.
44
Gol Linhas Aéreas, Instituto Grupo Pão de Açúcar, Instituto Gerdau.
45
Instituto Nacional para la Evaluatión de la Educatión do México- INEE.
46
Universidade Federal de Minas Gerais.
47
Passaram pelo TPE um membro do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), José Francisco Soares; um, do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves Ramos, ex-concelheiro nacional de
educação; e Antônio Cesar Russi Callegari, também ex-membro do Conselho Nacional de Educação (CNE) e
Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação e Cultura - MEC que, atualmente representa, o Sistema
S composto pelas instituições: SENAI; SESC; SESI; SENAC; SENAR; SESCOOP; SEST (BERNARDI;
UCZAK; ROSSI, 2018, p. 33-34).

51

avaliação em larga escala, a padronização do currículo, a naturalização das parcerias privadas
com o setor público e a ideia de que a solução para a educação nacional se encontra no mercado
(BERNARDI; UCZAK; ROSSI, 2018, p. 37). Assim:

O movimento pautou a intervenção na educação e passou a atuar intensamente
junto aos órgãos governamentais e movimentos educacionais, participando,
dentre outras coisas, da elaboração do Plano de Ações Articuladas – PAR e
do Plano Nacional de Educação – PNE, o qual monitora até os dias de hoje, e
das alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Atualmente, além do já referido monitoramento, em que apresenta suas
propostas a partir dos índices de avaliação nacional, o TPE está atuando nas
discussões da Base Nacional Comum Curricular. (BERNARDI; UCZAK;
ROSSI, 2018, p. 30).

O Plano de Ações Articuladas (PAR) é o programa que oferece apoio técnico e/ou
financeiro aos municípios que não atingem índices satisfatórios no Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB). Esse programa de “soluções” está dividido em quatro eixos: (1)
gestão educacional; (2) formação de professores e profissionais de serviço e apoio escolar; (3)
práticas educativas e avaliação; e (4) infraestrutura física e recursos pedagógicos (SILVA, 2018,
p. 11). O Guia de Tecnologias Educacionais tratava-se de um programa do MEC, a qual ofertava
aos estados e aos municípios ações, processos, ferramentas e materiais pedagógicos
tecnológicos pré-qualificados pelo Ministério.
Ao analisarem as ações do PAR, especificamente as chamadas públicas do Guia de
Tecnologias Educacionais, ocorridas nos anos de 2009, 2011 e 2013, e seus fornecedores,
Bernardi, Uczak e Rossi (2018, p. 44) ressaltam que os empresários signatários desse
movimento ora se colocam como interlocutores junto ao estado na definição de políticas
públicas, ora como fornecedores de produtos pedagógicos ligados às TIC, criando um mercado
educacional tecnológico. Na esteira da criação de demandas educacionais tecnológicas, a
padronização do currículo mostra-se crucial, ele possibilita a produção e a venda de produtos
em larga escala. Logo, não estranha a participação desse movimento na formulação de
legislações que revivem a ideia da elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular. Além
disso, seus membros constituem a maior parte do MBNCC.
O MBNCC, apesar de ser constituído por um amplo grupo de atores, é composto em sua
maior parte por empresários membros do Todos Pela Educação. “O Movimento Base Nacional
Comum Curricular (MBNCC), [foi] criado em abril de 2013, a partir do Seminário
Internacional Liderando Reformas Educacionais, ocorrido nos EUA, [...] organizado e
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patrocinado pela Fundação Lemann”48 (SILVA, 2018, p. 14-15), um ano antes do Plano
Nacional de Educação e dois anos antes da instituição da comissão de especialistas para a
elaboração da primeira versão da BNCC (BERNARDI; UCZAK; ROSSI, 2018, p. 40-41). Os
autores destacam, ainda, entre os membros desse movimento, a presença de Beatriz Ferraz,
Diretora da Escola de Educadores e Consultora da educação do Itaú BBA e do Banco Mundial.
Segundo Bernardi, Uczak e Rossi (2018, p. 43), o MBNCC é constituído por um total
de 64 membros, dos quais 34 deles têm relação direta com o Movimento Todos pela Educação
e outros quatro tem relação indireta através de parcerias com instituições que o compõem. Cabe
destacarmos, assim como apresentam Triches e Aranda (2018), que dez desses representantes
pertencem à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e ao Conselho
Nacional de Secretários de Educação (CONSED). As autoras pontuam que o CONSED e a
UNDIME possuem membros integrantes da Fundação Lemann e que essas três instituições são
parceiras do Movimento Todos pela Educação em vários eventos. Esses órgãos ganham
destaque por terem participado de todas as etapas da construção da BNCC, inclusive são
mencionados em sua contracapa como parceiros na produção do documento (BNCC,2017 p.2).
De 17 a 19 de junho de 2015, o MEC realizou o I Seminário Interinstitucional para
produção da BNCC, que formou a Comissão de Especialistas para a “Elaboração de Proposta
da Base Nacional Comum Curricular” instituído pela Portaria n.o 592, de 17 de junho de 2015.
Essa versão foi elaborada por um grupo restrito de especialistas entre junho e julho de 2015.
Segundo Triches e Aranda (2018),
[...] em junho de 2015 o MEC constituiu um comitê de assessores e
especialistas (dos estados, do Distrito Federal e dos municípios) com a
atribuição de elaborar a versão preliminar do documento. Compuseram esse
Comitê professores (as) universitários (as) de diferentes áreas de
conhecimento da Educação Básica, docentes da Educação Básica e técnicos
das secretarias de educação, esses dois últimos indicados pelo Conselho
Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e pela União Nacional de
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). (TRICHES; ARANDA,
2018, p. 6).

48

A Fundação Lemann é uma organização sem fins lucrativos brasileira criada em 2002, é atuante na área da
educação no Brasil e em vários países do mundo, desenvolvendo e incentivando a produção de tecnologias para a
área da educação. Oferece diversos cursos e bolsas de estudo a estudantes e a professores brasileiros em parceria
com instituições públicas e privadas, dentre elas com a Microsoft e com a Google (BARRETO, 2018).
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Examinando a Ficha Técnica da primeira versão49 (BRASIL, 2017 p. 466 - 468)
observamos que a estrutura para a sua produção era composta pelas diretorias da UNDIME e
do CONSED, por uma Equipe Executiva e pelos Leitores Críticos (grupo de especialistas),
grupos formados por atores das várias regiões do país. Desses grupos, nos detemos em examinar
os Leitores Críticos como amostra dos participantes da construção do documento. Apesar de
não haver uma descrição do processo de produção, nem a publicação de suas contribuições,
deduzimos que este grupo teve a função de leitura e emissão de pareceres, assim como ocorreu
com os Leitores Críticos da 3ª versão, que possuem suas contribuições publicadas no Portal da
BNCC50. Na 1ª versão, os Leitores Críticos foram constituídos por oitenta (80) atores ligados
ao setor universitário público e privado das várias regiões do país, conforme apresentamos na
Figura 7:
Figura 7 - Distribuição geográfica dos Leitores Críticos da BNCC 1ªv.

Fonte: Elaborada pelo autor baseado no Quadro 17 (Apêndice B).
As Fichas Técnicas das três versões estão publicadas no final da 3ª versão da BNCC (BRASIL, 2017 p. 459 468). Esta versão do documento, a qual nos detemos em examinar, foi obtida em 10/05/2018 no Portal da BNCC,
momento ao qual só havia sido publicada as partes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Na atual versão,
que está integrada com o Ensino Médio, acessada por nós em julho de 2019, no endereço:
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>, as Fichas Técnicas
estão contidas nas páginas 586 - 595.
50
Dados obtidos no Portal da BNCC no endereço eletrônico <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/pareceres>.
Visitado em 28/07/2019.
49
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Mesmo com a participação das várias partes do país, é possível visualizar que a maioria
dos Leitores Críticos dessa versão atuam nas regiões sul e sudeste. Além desses há um (1) ator
de organização pública estrangeira (Argentina, UNLR/UMA) não mencionado no mapa. Já
quanto ao caráter das instituições a que estes Leitores Críticos representaram, podemos dizer
que a maioria delas são de caráter público conforme a Figura 8:
Figura 8 – Caráter das instituições representadas pelos Leitores Críticos da BNCC 1ªv.
Inst. Pública

Inst. Privada

Número de Atores; Porcentagem.

11 atores;
13%

71 atores;
87%

Fonte: Elaborada pelo autor baseado nos dados do Quadro 17 (Apêndice B).

Dentre as instituições representadas no grupo de Leitores Críticos, as que possuem
maior número de representantes são a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ambas com oito (8) participantes, em segundo a
Universidade de Brasília (UNB), a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), a
Universidade Federal do Espirito Santo (UFES) e a Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) que contam com quatro (04) atores cada, conforme a Figura 9:
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Figura 9 - Número de Leitores Críticos por instituição na BNCC 1ªv.
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Fonte: Elaborada pelo autor baseado nos dados do Quadro 17 (Apêndice B).

Um mês e meio após ao o I Seminário Interinstitucional para elaboração da BNCC, em
30 de julho de 2015, foi apresentada a versão preliminar (assim chamada pelo MEC indicando
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a produção de uma segunda versão) em um Portal digital produzido pelo MEC exclusivo para
a BNCC. Esse portal, além de apresentar a versão preliminar, dispunha de um mecanismo de
envio de contribuições para a realização de uma consulta pública sobre a BNCC, realizada entre
16 de julho de 2015 a 13 de março 2016 (TRICHES; ARANDA, 2018, p. 5). Após a
apresentação, de 2 a 15 de dezembro o MEC mobilizou escolas do país inteiro para a discussão
sobre a BNCC, ação intitulada de “dia D”51. Segundo Gasparelo, Kronbauer, Gomes (2018, p.
34), esta versão, era constituída de quatro grandes Áreas do Conhecimento: Matemática,
Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.
Mesmo com uma participação de pesquisadores das várias regiões do país, de várias
instituições públicas, inúmeras manifestações contrarias surgiram, principalmente oriundas das
associações de professores. A Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação
- ANPED, junto à Associação Brasileira de Currículo - ABdC emitiram um ofício em nove (09)
de novembro de 2015 listando os motivos contra uma BNCC. Conforme o recorte de Freitas e
Ribeiro (2018, p. 337) consta no documento, dentre os argumentos tecidos pela Associação
que:

Na BNCC, a tendência proposta para a formação humana é a modelização, a
homogeneização por meio da acentuação dos processos de administração
centralizada, ignorando as “realidades locais", suas especificidades,
possibilidades e necessidades, buscando produzir identidades serializadas e
eliminando as diferenças. Há uma fórmula estreita: um triângulo em cujos
vértices estão a BNCC, a formação de professores e a avaliação em larga
escala, estruturadas a partir de 4 objetivos de formação: competência,
qualificação profissional, empregabilidade e avaliação de desempenho.
Resultado: padronização e eliminação da diferença ou do diferente em seus
direitos à singularidade. (ANPED; ABDC, 2015, p. 1).

Também contrários à instituição da BNCC, a Federação de Arte-Educadores do Brasil
- FAEB, junto às demais associações da área, enviou ao MEC o Ofício nº 6/2015, em 30 de
novembro de 2015, contendo “[...] várias demandas, dentre estas a constituição de uma área de
Arte, desvinculada da área de Linguagens, tornando-a autônoma e que fosse explicitada a
atuação do professor com formação específica em cada componente curricular da área de Arte”
(SARDELICH; PANHO, 2018, p. 240).
A Ficha Técnica da segunda versão da BNCC (BRASIL, 2017 p. 463) demonstra que
essa foi a que contou com o maior número de comissões e participantes. Fora a equipe

51

Informação retirada do Portal da BNCC em <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico>. Visitado em 18
de julho de 2018.
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executiva, composta pelos quadros de dirigentes da UUNDIME do CONSED e do MEC, foram
criados seis grupos. Comitê de Assessores composta por pesquisadores ligados a instituições
de ensino superior. Comissão de Especialistas ligados a instituições de ensino superior e ao
CONSED e a UNDIME. Professores Revisores ligados a instituições de ensino. Equipe de
Sistematização das Contribuições ao Portal da Base Nacional Comum Curricular, que contou
com um grupo de Pesquisadores ligados a Universidade de Brasília (UnB) e da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e outro de Auxiliares de Pesquisa composta
por atores dos vários estados da federação sem referências institucionais, o grupo classificados
por nós como técnicos

de promoção e arquitetura do Portal da BNCC e o grupo de

Coordenadores Institucionais das Comissões Estaduais para a discussão sobre a BNCC,
composto por membros e indicações da UNDIME e CONSED.
Semelhante a primeira versão, na segunda, não há muitas informações sobre o processo
a qual foi submetido o texto da BNCC, não ficou clara qual a função de alguns dos grupos
criados, como Comitê de Assessores, a Comissão de Especialistas e os Professores Revisores,
pois não há pareceres ou documentos disponíveis no Portal da BNCC. Já os grupos da Equipe
de Sistematização das Contribuições ao Portal da Base Nacional Comum Curricular, que contou
com uma Equipe de Pesquisadores e outra de Auxiliares de Pesquisa e o grupo classificado por
nós como Técnicos de Promoção e Arquitetura do Portal, tem suas funções mais evidentes pela
existência do Portal da BNCC e pelos relatórios publicados.
Triches e Aranda (2018), a partir dos dados disponibilizados no Portal da BNCC,
apresentam os números de contribuições que o MEC recebeu através do Portal (Tabela 3).

Tabela 3- Contribuições BNCC 2ªv.
Áreas de conhecimento

Quantidade de
participantes

%

Contribuições para a Área de linguagens

5.534.288

45,26

Contribuições para a Área de Matemática

1.709.065

13,97

Contribuições para a Área de Ciências da Natureza

1.657.482

13,55

Contribuições para a Área de Ciências Humanas

2.599.153

21,25

Contribuições para Educação Infantil

376.391

3,07

Outras contribuições

350.131

2,86

12.226.510

100

Totais
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Fonte: Adaptada pelo autor de Triches e Aranda (2018, p. 8).

Ao analisarem as contribuições, as autoras refletem que a Área do Conhecimento das
Linguagens teve mais de 45% das postagens. Elas atribuem esse número ao desenvolvimento
dado às linguagens a partir dos PCN. Contudo, há de considerarmos que a Área de Linguagens
é a que reúne quatro subáreas, a saber: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua
Inglesa, das nove antigas Áreas do Conhecimento.
Apesar do grande número de contribuições, estas não refletem a quantidade de
sujeitos/entidades que participaram da consulta. Triches e Aranda (2018) expõem que
participaram desse processo somente 305.569 pessoas físicas, 4.298 organizações e 45.049
entre escolas e redes de ensino (TRICHES; ARANDA, 2018). Isso demonstra que, menos de
400.000 sujeitos/entidades efetivamente participaram da consulta. Conforme as autoras, apenas
um quarto do número de escolas de Educação Básica existentes no país (186,1 mil, segundo o
censo de 2016) ou seja, menos de 50.000 acessaram o portal e registraram suas participações.
Dentre as várias contribuições:

Alguns representantes da Arte, mais precisamente graduandos da Licenciatura
em Dança da UFPA, lançaram uma nota/comentário na consulta pública da
BNCC sobre a dança na Educação Física. Eles repudiam o eixo Práticas
Corporais Rítmicas e os sub-eixos apontados no 1º, 2º e 3º ciclos do
Componente Curricular Educação Física, pois os mesmos alegam que os
professores graduados em Educação Física não possuem o conhecimento
necessário para se trabalhar a dança na escola. Desta forma entendem que os
profissionais acabam contemplando a dança de uma forma superficial e que
assim “menosprezariam um campo autônomo e específico de conhecimento.”
(GASPARELO; KRONBAUER; GOMES, 2018, p. 37).

Em meio ao período das contribuições, no mês de março de 2016, em ato de repúdio à
Base Nacional Comum Curricular, a Associação Nacional de Pesquisadores em Educação
(ANPEd) e a Associação Brasileira de Currículo (ABdC) lançaram a campanha “Aqui já tem
currículo!”, movimento por meio do qual as escolas se posicionaram contra o caráter
centralizador da proposta. Esse repúdio à primeira versão da BNCC também foi registrado pelo
Boletim Arte na escola na Edição 79 do primeiro trimestre de 2016:

Desde que o texto foi apresentado, vários profissionais e entidades
educacionais estão trabalhando na reformulação da proposta. No caso
específico da disciplina Arte, a maior discussão girou em torno do texto
preliminar apresentar as linguagens dança, teatro, música e Artes Visuais
como subcomponentes. (BESSA-OLIVEIRA, 2018, p. 4).
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Em 3 de maio de 2016, a segunda versão da BNCC foi apresentada, a apenas um mês e
treze dias depois do fechamento das contribuições. Essa, manteve a estrutura do documento,
proposta na primeira versão, porém instituiu várias outras mudanças, visto que passou da média
de quatrocentas (400) páginas para mais de setecentas (700).
Voltando ao exame da Ficha Técnica da segunda versão, evidenciamos que os atores
pertencentes aos grupos são mencionados e tem referência institucional, com base nestas
informações nos atemos a examinar a Comissão de Especialistas como feito na primeira versão,
que por dedução tem função semelhante aos Leitores Críticos, ou seja, de análise e emissão de
proposições para o novo texto, vejamos as Figuras 10 e 11.

Figura 10 - Distribuição geográfica da Comissão de Especialistas da BNCC 2ªv.

Fonte: Elaborada pelo autor baseado nos dados do Quadro 18 (Apêndice B).

Como demonstrado, a Comissão de Especialistas possuí representantes de todos os
estados, porém é composto, além das instituições de ensino superior, por quatorze (14) atores
indicados pela UNDIME e por quarenta e cinco (45) indicados pela CONSED. Quanto ao
caráter das instituições representadas observamos a Figura 11:
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Figura 11 – Caráter das instituições representadas na Comissão de Especialistas da BNCC 2ªv.
Inst. Pública

Inst. Privada

Número de Atores; Porcentagem.

46 Atores;
42%
63 Atores;
58%

Fonte: Elaborada pelo autor baseado nos dados do Quadro 18 (Apêndice B).

Quatro (4) dentre as cinquenta (50) instituições de ensino superior representadas são de
caráter privado. Além dessas, considerando os indicados pela CONSED e pela UNDIME como
representantes de entidades privadas, a representatividade desse setor foi maior que a do setor
público. Dentre as instituições mais representadas na Comissão de Especialista da segunda
versão, estão a CONSED com quarenta e cinco (45) representantes e a UNDIME com quatorze
(14) representantes, seguidos da Universidade de Pernambuco – UPE, da Universidade de
Brasília – UNB, a Universidade Federal de Uberlândia - UFU e da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte com três (3) atores cada, conforme o Figura 12:
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Figura 12 – Número de Especialistas por instituição na BNCC 2ªv.
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Fonte: Elaborada pelo autor baseado nos dados do Quadro 18 (Apêndice B).

Entretanto, em 12 de maio de 2016, devido a um processo de impeachment52, assumiu
a Presidência da República Michel Temer, que substituiu a equipe do CNE. Sobre essa
substituição, Pedruzzi, Podewils e Oliveira (2018, p. 182) expõem que o novo Presidente
revogou a designação de doze conselheiros do CNE53 e fez suas próprias indicações. O CNE é
instituído pela LDB de 1996, com a designação de instituir diretrizes educacionais para toda a

Nesse processo, a Presidente da República Dilma Rousseff foi afastada e substituída pelo Vice-Presidente da
República.
53
Esses conselheiros haviam sido indicados por movimentos sociais e homologados pela Presidente Dilma
Rousseff no ano de 2016. Esse número representa cinquenta por cento (50%) do número de conselheiros.
52

62

educação brasileira. Foi por intermédio desse Conselho que os PCN (BRASIL, 1997) não foram
instituídos como obrigatórios como se propõem a BNCC. O novo CNE instituiu uma nova
estrutura organizacional com novos atores para a formulação da BNCC. Com relação a essa
mudança, Iavelberg (2018, p. 81) pontua que “[...] essas políticas são de Estado, mas com forte
tendência partidária, haja vista a mudança de equipe de elaboradores no componente Arte das
versões iniciais para a terceira versão, ocorrida com a mudança da presidência do país”.
O governo Temer também implementou outras mudanças que impactaram na educação
básica. Entre elas a separação da etapa do Ensino Médio das demais etapas da Educação Básica
no texto da BNCC, e a tentativa de exclusão da obrigatoriedade do Ensino da Arte no Ensino
Médio, assim como outras disciplinas das Áreas da Humanas como Filosofia e Sociologia.
Também fez restrições54 de gastos com a educação pública, o que parece coadunar com as
orientações dadas pelo Banco Mundial na publicação: Um ajuste justo: análise da eficiência e
equidade do gasto público no Brasil (BANCO MUNDIAL, 2017). Conforme o recorte de
Pedruzzi, Podewils e Oliveira, (2018, p. 183) consta no documento que:

A ineficiência dos ensinos fundamental e médio está principalmente
relacionada ao número excessivo de professores. Aproximadamente 39% da
ineficiência dos gastos brasileiros com educação estão associados às baixas
razões aluno-professor (RAP). Se todas as escolas atingissem a fronteira de
desempenho, o Brasil poderia aumentar o número de estudantes por professor
em 33% no ensino fundamental e em 41% no ensino médio. Alternativamente,
a redução do número de professores com base no número atual de alunos
representaria uma economia de aproximadamente R$ 22 bilhões (ou 0,33% do
PIB), dos quais R$ 17 bilhões no ensino fundamental, e R$ 5 bilhões no ensino
médio. (BANCO MUNDIAL, 2017 p. 129)

Essa nova equipe criticou a extensão da segunda versão da BNCC e lançou a proposta
de seminários com participação aberta da comunidade, para discutir e produzir um novo
documento a terceira versão. Assim sendo, são estes que passam a valer para a definição da
base curricular nacional. Triches e Aranda (2018, p. 10) expõem que, sob designação do MEC,
a CONSED e a UNDIME realizaram 27 seminários junto a plenárias, um em cada estado da
federação, coordenadas por representantes indicados da UNDIME e da CONSED, e mais de 50
palestras, com o total de 9.275 participantes, entre o período de 23 de junho a 10 de agosto de
2016. Assim, entra em cena o grupo Coordenadores Institucionais das Comissões Estaduais
54

Diminuição, por exemplo, de bolsas do Programa Institucional de Bolsa a Iniciação à Docência (PIBID), o qual
tem o objetivo de incentivar a formação docente e a sua inserção em ambientes escolares.
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para a Discussão da BNCC, que a nosso ver, conforme o processo, deveriam ser mencionados
na Ficha Técnica da terceira versão uma vez que ocorreram após a apresentação da 2ª versão
conforme a Figura 13.
Figura 13 - Linha do tempo de ações governamentais para produção da BNCC.

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados do Portal da BNCC.

Conforme os relatórios das participações nos seminários estaduais55 produzimos a
Figura 14:

Figura 14 - Número de participantes nos Seminários Estaduais por região.
Região; número de participantes; porcentagens.
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Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados do Portal da BNCC55.

Através deste gráfico é possível visualizar que as regiões que tiveram menor
representatividade nos grupos de produção da BNCC, tiveram maior número de participantes
nos seminários estaduais, visto que a região norte somada a região nordeste compreendem 62%

Informações retiradas do Portal da BNCC no endereço eletrônico:
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/numeros-dos-seminarios> visitado em: 20/07/2018.
55
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dos participantes dos seminários. Talvez essa pouca mobilização por parte dos professores das
regiões sul e sudeste já demonstre uma resistência ao ensino que atende a expectativas
econômicas, assim como está colocado.
Quanto a estes novos atores a Ficha Técnica da terceira versão da BNCC (BRASIL,
2017 p. 460) expõem e silencia algumas informações. Ela expõe que a nova estrutura para
formulação do documento é composta, além do grupo de Coordenação, por um grupo de
Redatores, um grupo de Leitores Críticos e uma Comissão Especial para a quinta área do
conhecimento: Ensino Religioso, criada nesta versão, a qual não teve pareceristas. Expõe novos
atores e silencia sobre os seus respectivos vínculos institucionais, o que havia sido indicado nas
Fichas Técnicas das versões anteriores (BRASIL, 2017 p. 460). Porém, através dos nomes dos
Leitores Críticos indicados na Ficha Técnica da terceira versão (BRASIL, 2017, p. 460), da
Plataforma CAPES/Lattes56 e de alguns sites institucionais 57, foi possível traçar a distribuição
geográfica das instituições que esses atores estão ligados, conforme a Figura 15:

Figura 15 - Distribuição geográfica das instituições ligadas aos Leitores Críticos da BNCC 3ªv.

Fonte: Elaborada pelo autor baseado nos dados do Quadro 19 (Apêndice B).
56

A Plataforma Lattes, é uma plataforma mantida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – Capes, que contém currículos de pesquisadores brasileiros.
57
A pesquisa sobre as instituições foi realizada nos dias 20 a 23 de julho de 2019, com auxílio do site de busca da
Google no endereço: <https:www.google.com.br>.

65

Como é visto na Figura 15, na terceira versão da BNCC (BNCC,2017) houve uma
concentração de setenta e sete por cento (77%) dos Atores vinculados a instituições com sede
na Região Sudeste, seguido de nove por cento (9%) na Região Sul. Nesta figura, ficaram de
fora os atores das cinco (05) instituições estrangeiras, dois (02) da Australian Curriculum,
Assessment and Reporting Authority – Acara (AUS), um (01) Curriculum Foundation (Reino
Unido), um (01) da Stanford University (EUA) e um (01) da Universidade de Sidney. Também
há de se mencionar que quatro (2) Atores tem relações com instituições de dois estados.
Através de alguns sites institucionais58, foi possível definir o caráter das instituições
ligadas aos Leitores Críticos da terceira versão. Foram encontradas dentre os cinquenta e sete
(57) Atores, relações profissionais com cinquenta e cinco (55) instituições, alguns deles tendo
ligações com mais de uma instituição e de caráter institucional diverso. Cinco (05) deles
mantinham relação com instituições públicas e privadas, totalizando sessenta e duas (62)
relações com instituições conforme a Figura 16:
Figura 16 – Caráter das Instituições ligadas aos Leitores Críticos da BNCC 3ªv.

Inst. Pública

Inst. Privada

Número de relações Atores/Instituições; Porcentagem.

25 Atores;
40%
37 Atores;
60%

Fonte: Elaborada pelo autor baseado nos dados do Quadro 19 (Apêndice B).

Na comparação desta figura (Figura 16) com a figura da 1ª v. da BNCC (Figura 8) há
um aumento de trinta por cento (30%) de instituições de caráter privado. Também é possível
visualizar uma diminuição de dois por cento (2%) na participação do setor privado entre os
Leitores Críticos da BNCC, se comparado a 2ª v. da BNCC (Figura 11), porém, diferente dela,
uma vez que nesta versão o setor privado é constituído por atores ligados ao empresariado, e
não somente a institutos e fundações do terceiro setor. Examinando as instituições a que estes
Leitores estão ligados, percebemos esta mudança, conforme apresenta a Figura 17:

A pesquisa sobre as instituições foi realizada nos dias 20 a 23 de julho de 2019, com auxílio do site de busca da
Google no endereço eletrônico: <https:www.google.com.br>.
58
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Figura 17 - Número de Leitores Críticos por instituição na BNCC 3ªv.
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Fonte: Elaborada pelo autor baseado nos dados do Quadro 19 (Apêndice B).
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O setor privado representado na 1ª v. e na 2ª v. era constituído por instituições de
pesquisa e de ensino superior, fundações e instituições sem fins lucrativos, já nesta versão
aparecem atores relacionados com fundações, instituições e editoras produtoras de serviços e
produtos educacionais, que mantém ou já mantiveram relações comerciais com o setor público,
e algumas também ligadas aos movimentos TPE e MBNCC, e a organismos transnacionais.
Outro dado interessante sobre a terceira versão (BNCC, 2017) é a relação de ator/ área
de atuação, exposto pelos pareceres contidos no Portal da BNCC59, que nas outras duas versões
não foram publicados. Para chegar a este dado cruzamos as informações dos pareceres com os
nomes dos Leitores Críticos expostos na Ficha Técnica da terceira versão, e obtivemos a
seguinte relação: ator/ área de atuação, conforme a Figura 18:
Figura 18 - Número de pareceres/preceristas (Leitores Críticos) da BNCC 3ªv.
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Quadro 19 Apêndice B) e nos pareceres disponíveis no
Portal da BNCC59.

Dentre estes, precisamos considerar: a ausência de pareceres de cinco (05) dos Leitores
Críticos; que um (01) Leitor emitiu pareceres para duas (02) áreas; outro, emitiu pareceres para
cinco (05) áreas distintas; um terceiro Leitor contribuiu de forma anônima para a área da

Dados obtidos no Portal da BNCC no endereço eletrônico <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/pareceres>.
Visitado em 28/07/2019
59
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Educação Infantil, contribuição que está contida na Figura 18; e que alguns dos pareceristas
emitiram pareceres juntos.
Mesmo considerando essas discrepâncias, é possível visualizar que algumas áreas,
especialmente a das humanas, contou com menor número de pareceristas e pareceres. As áreas
com os menores números são a área da Arte e da Geografia com três (3) pareceres cada,
seguidas das áreas de Educação Física, História e L. Inglesa com quatro (4) cada uma delas.
Também, apesar da menção das tecnologias em vários documentos do processo, inclusive no
próprio texto da BNCC (BRASIL, 2017), não houve pareceres, ou indício da participação de
pesquisadores, das mídias ou da cultura digital.
Assim, através dos dados apresentados podemos constatar alguns fatos sobre a produção
da BNCC. A partir das pesquisas sobre a BNCC citadas, podemos dizer que os professores, ou
melhor, instituições de professores historicamente reconhecidas tiveram pouco respaldo na
produção da terceira versão da BNCC (BRASIL, 2017). Já baseados nas Fichas Técnicas das
três versões da BNCC, percebemos mudanças significativas no modo de sua produção, nos
Atores participantes e no tamanho do documento. Assim como, a concentração da decisão da
versão final do texto da BNCC na região sudeste do país, junto ao aumento no número de Atores
ligados ao setor empresarial de produção de serviços e produtos educacionais.

Figura 19 - Mapa do caráter institucional na participação do processo de produção da BNCC.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos dados dos Quadros contidos no Apêndice B.
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Este mapa (Figura 19) está disposto em latitude (eixo y) e longitude o (eixo x). A latitude
refere-se ao tamanho do texto da BNCC e a quantidade de Atores participantes dos grupos de
Especialista (2ª versão) e Leitores Críticos (1ª e 3ª versão). A longitude refere-se à participação
dos setores: público, privado e empresarias nestes grupos. Quanto ao tamanho do texto, e a
quantidade de atores envolvidos, percebemos que a 1ª versão, se mostrava menor que a 2ª versão
e maior que a 3ª versão. Já sobre o caráter dos atores destes grupos, visualizamos que 1ª versão
contou com maior percentual de representantes do setor público dentre os grupos mencionados,
e a versão final (3ª v.), vigente (BRASIL, 2017), foi a que mais teve a participação do setor
público empresarial.
Diante disso e dos protestos das Associações como Associação Nacional de Pósgraduação e Pesquisa em Educação - ANPED, da Associação Brasileira de Currículo – ABdC
e da Federação de Arte-Educadores do Brasil - FAEB não ouvidas e sem participação
mencionada nestas comissões, somada a diminuição da versão mais ampla (2ª versão) e de
maior número de participantes podemos dizer que a última voz e a mais ouvida durante todo o
processo de formulação da BNCC, foi a dos empresários. Nesse sentido o parecerista da Área
de Linguagens – Língua Portuguesa, Rauer Ribeiro Rodrigues pontua:

Como se verá, o que defendemos nas próximas páginas está longe de ser o que
os especialistas e os pedagogos, em geral, têm defendido nas últimas décadas.
E, de verdade, o que podemos dizer em nossa defesa? Tão só que o resultado
colhido pelo Brasil está muito aquém do esforço e dos recursos dispendidos,
e que aprofundar a proposta que vem sendo implantada, com ajustes ou
remendos, desde os anos 1960, não nos fará colher melhores frutos, antes, nos
piorará a safra geral, e elas de há muito vêm sendo a cada ano piores que as
antecedentes, ainda que números lustrosos aqui ou ali possam ser pinçados
para efeitos de propaganda governamental. [...]. Ainda que se enumere
número de reuniões, diversidade de espaços em que aconteceram tais
encontros, e número significativo de participantes a cada plenária e no total
geral, os números são pequenos diante do que é o Brasil. E pretender
participação do professor que está na sala de aula no debate e por largo tempo,
nas condições vigentes, é desejo irrealizável. O mesmo se dá quanto aos
laudos e pareceres de especialistas, como este aqui. (2017 p.4-6)

Em abril de 2017, foi apresentada a versão final da BNCC; e, de julho a setembro de
2017, foram realizadas cinco audiências públicas, novamente sobre coordenação da UNDIME
e da CONSED, uma em cada região do país (TRICHES; ARANDA, 2018). Nessas audiências,
novos embates são travados entre os grupos internos e externos à escola.
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Enquanto os grupos empresariais são unânimes na defesa da base, difundindo
o discurso da igualdade de oportunidades que a mesma pode proporcionar,
associações científicas, profissionais, movimentos sociais e de trabalhadores,
nas diferentes audiências públicas organizadas pelo CNE nas cinco regiões do
país durante o ano de 2017, foram enfáticas na crítica ao documento e na
denúncia de uma base que tem como principal objetivo ocultar um dos
principais problemas da educação pública brasileira: a desigualdade das
condições de ensino e aprendizagem as quais estão submetidos milhares de
professores e alunos em todo o país. (GIROTTO, 2018, p. 16-17).

Essa posição unanime dos empresários, pode ser justificada pelo fato de que a BNCC
favorece, pelo alinhamento dos currículos, a ampliação do mercado de produtos e serviços
educacionais de editoras e fundações voltadas para Educação Básica. Também é indício dessas
contrárias posições entre atores internos e externos da escola o fato de que escolas privadas
renomadas afirmam que não irão adotar a BNCC, para a alfabetização, por exemplo, pois se
configura como “[...] um retrocesso em relação a tudo que se aprendeu nos últimos 30 anos”
(VENCO; CARNEIRO, 2018, p. 10). Isso demonstra, utilizando as palavras da música Breve,
o como são “eles é que estão na contramão”, e que certamente “vai ter comício contra a
contradição”. Logo, não se trata de uma disputa entre público e privado, mas, sim, entre atores
internos e externos à escola, uma vez que a BNCC (BRASIL, 2017) é uma norma para todas as
escolas do país. Girotto (2018) pontua que, durante o processo de produção da BNCC, não
houve

[...] a apresentação, por parte dos formuladores, de um amplo diagnóstico
acerca das condições objetivas das escolas públicas, o que permitiria uma
melhor problematização da desigualdade educacional e a construção de uma
base curricular que pudesse dialogar, de forma mais objetiva, com a realidade
das unidades escolares em todo o país. (GIROTTO, 2018, p. 19).

Mesmo diante desses inúmeros embates, a BNCC (BRASIL, 2017) é homologada em
dezembro de 2017 pela Resolução CNE/CP nº 2/2017 (ROCHA; PEREIRA, 2018, p. 53) em
meio a inúmeras polêmicas, como a votação de sua aprovação e o ensino guiado por
competências. Quanto à votação de sua aprovação, no CNE, a grande polêmica, de acordo com
Venco e Carneiro (2018), reside no

[...] voto contra sua aprovação de três conselheiras do Conselho Nacional de
Educação (CNE) que explicitaram haver pouca transparência na votação da
Base, a partir de uma imposição do Ministério da Educação; de que esse
documento é o currículo mínimo, suprimida qualquer menção às discussões
de identidade de gênero, entre outros aspectos igualmente de grave teor.
(VENCO; CARNEIRO, 2018, p. 10).
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Além da terceira versão (BRASIL, 2017), há a menção da produção da quarta versão do
documento. Essa versão baseia-se na produção de currículos específicos criados em estados e
municípios, que deverão seguir o enquadrado na BNCC que, conforme Soares (2018):

O Ministério da Educação definiu em dois anos – a partir de dezembro de
2017 – o período de preparação para a implantação, em cada município do
país, da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A necessidade
imperiosa de dar início a uma reforma de tão grande alcance, em tão pouco
tempo, deixou certa sensação de insegurança, preocupando muitos
pesquisadores da área, gestores de redes municipais de ensino. Na verdade, os
dois anos de consultas e debates e as três propostas produzidas não foram
suficientes para mobilizar quem mais interessa: os professores de diferentes
níveis e áreas da docência no ensino básico. (SOARES, 2018, p. 8).

Examinando a terceira versão do documento (BRASIL, 2017) outras questões denotam
as intencionalidades da criação de uma Base Nacional Comum Curricular. Nesta versão a Base
passou a ser orientada por Competências, fato que também causou polêmica entre os
educadores. Segundo Vieira e Feijó (2018, p. 38), a terceira versão da BNCC estipula, em suas
páginas 18 e 19, dez (10) Competências que os alunos têm o direito de desenvolver ao longo
da Educação Básica. Segundo esses autores, as Competências estão direcionadas às avaliações
em larga escala como o Programa Internacional de Avaliação dos alunos (PISA), ligado à
OCDE e à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
Essa aproximação com a ONU e a sua agenda 2030 também é mencionado na introdução do
documento (BRASIL, 2017 p. 8). Além desse, há no texto da BNCC (BRASIL, 2017), menção
da Base como instrumento de padronização (alinhamento) entre os âmbitos administrativos,
conforme o trecho retirado da BNCC:

Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes
escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas
pedagógicas das instituições escolares, a BNCC integra a política nacional da
Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e
ações, em âmbito federal, estadual e municipal, referentes a formação de
professores, a avaliação, a elaboração de conteúdos educacionais e aos
critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno
desenvolvimento da educação. (BRASIL, 2017 p. 8).

Facilitando além das avaliações de larga escala, a produção e a comercialização entre
os setores públicos e privados de produtos e serviços educacionais.
Também com base nos discursos de organizações supranacionais com forte ligação as
instituições representadas nos Leitores Críticos, pelo parco número de pareceres e pareceristas
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das áreas humanas e pelo conceito de Competência, adotado na versão vigente da BNCC
(BRASIL, 2017) denotam o tipo de formação que se pretende com a BNCC. Esse grupo
empresarial visa, por meio da escola, formar uma subjetividade comum ligada ao mundo do
trabalho e à autoaprendizagem, fomentando assim, uma mão de obra preparada para os novos
postos de trabalho. Corroboram com essa ideia alguns trechos dos pareceres emitidos:

O currículo por competências é fortemente associado à ideia de formação
instrumental, à uma formação limitada de um trabalhador competente e
adaptado, e não à preparação das novas gerações para do exercício da
cidadania, particularmente, num país como Brasil, marcadamente injusto e
desigual. [...] Como sinalizado anteriormente a ideia de um “currículo por
competências” é muito questionada pelo risco de reduzir a proposta ao
desenvolvimento de competências alinhadas apenas com a preparação para o
trabalho. (GONZÁLEZ, 2017 p.3-4)
Seu ponto de partida é a constatação de que a sociedade contemporânea exige
“muito mais do que a acumulação de informações”: exige que o aluno seja
preparado para “se comunicar, ser criativo, analítico-crítico, participativo,
produtivo e responsável”. Afirma, pois, a necessidade de “aprender a
aprender”, “lidar com informações”, “resolver problemas”, “ter autonomia”,
“ser proativo”, “buscar soluções”, o que configura um quadro de
“competências [...]”. (RODRIGUES, 2017 p.6 grifos do autor)

A esse respeito, também vale observarmos que a palavra Competência aparece 88 vezes
na terceira versão (TURINI et al., 2018, p. 23), e está ligada, assim como expressa em sua
introdução ao conceituar o termo competência , ao desenvolvimento de “[...] atitudes e valores
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do
mundo do trabalho” (BRASIL, 2017 p.8). Já Heinsfeld e Silva (2018) comentam que esse
enfoque educacional já vinha sendo utilizado em escolas de Formação Técnica e Tecnológica
voltadas ao ensino profissionalizante, e que esse conceito foi defendido para assegurar o direito
de aprendizagem dos alunos.
A organização da Base Nacional Comum Curricular por Competências esta assim
estruturada, conforme a Figura 20:
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Figura 20 - Fluxograma do Ensino Fundamental da BNCC 3ª v.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações coletadas na BNCC (BRASIL, 2017).

As Habilidades integradas formam os Objetos do Conhecimento, tratam-se de uma
referência metodológica de como devem ser trabalhados os Objetos do Conhecimento. Os
Objetos do Conhecimento se comparados aos PCN se tratam dos antigos conteúdos das
disciplinas, esses unidos, teoricamente alcançam as Competências Especificas do Componente
Curricular. A união das Competências Específicas dos Componentes Curriculares forma as
Competências das Áreas do Conhecimento60, as Competências das Áreas do Conhecimento do
Ensino Infantil, do Ensino Médio e do Ensino Fundamental, unidas, formam as dez (10)
Competências Gerais as quais os alunos possuem o direito “de aprendizagem e
desenvolvimento” (BRASIL, 2017 p.8).
Nesta figura (20), a composição dos números dos Objetos do Conhecimento se dá pela
variação deles e não por sua repetição. Quanto o caso da Arte que conta com apenas nove (9)
Objetos do Conhecimento, há de se considerar que esses são genéricos e se repetem nas cinco
Unidades Temáticas, e em cada Unidade Temática entre os Anos Iniciais e os Finais, se

60

Somente as Áreas do Conhecimento de Ciências Humanas e Linguagens, possuem competências por área
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considerarmos a repetição deles o número total é de trinta e seis (36) Objetos do Conhecimento
no Componente de Arte.
Entre as Competências Específicas e os Objetos do Conhecimento dos Componentes
Curriculares estão postas as Unidades Temáticas, que não foram mencionadas na figura 20. As
Unidades Temáticas comportam os Objetos do Conhecimento, e são categorias mais amplas,
no Componente de Arte as Unidades Temáticas são: Artes Integradas, Artes Visuais, Dança,
Música, Teatro.
Além do Termo Competência, percebe-se uma inclinação ao instrumental e a formação
de mão de obra para o novo mercado de trabalho ao observar os verbos que dão início as
Habilidades dos vários Componentes Curriculares, vejamos a nuvem de palavras com os
cinquenta nove (59) verbos mais usados dos cento e quarenta e quatro (144) empregados no
Ensino Fundamental da BNCC (Figura 21):

Figura 21 - Nuvem de palavras de verbos utilizados nas Habilidades do Ensino Fundamental.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos dados da Tabela 4 (Apêndice C).

Como é visto os cinquenta e nove (59) verbos mais frequentes nas Habilidades do
Ensino Fundamental da BNCC são: identificar (262); analisar (155); reconhecer (98); comparar
(74); produzir (69); resolver (68); discutir (64); utilizar (60); descrever (59); elaborar (57);
compreender (54); planejar (52); ler (50); experimentar (38); relacionar (31); construir (29);
explorar (24); escrever (21); fruir (21); propor (21); criar (19); selecionar (19); estabelecer (18);
explicar (18); associar (17); avaliar (17); interpretar (17); caracterizar (15); diferenciar (15);
reproduzir (15); fazer (14); apreciar (12); classificar (12); ordenar (12); realizar (12);
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representar (12); distinguir (11); organizar (11); registrar (11); editar (10); justificar (10);
desenvolver (9); formular (9); investigar (9); medir (9); nomear (9); aplicar (8); compor (8);
empregar (8); estimar (8); formar (8); indicar (8); inferir (8); observar (8); respeitar (8); calcular
(7); conhecer (7); revisar (7). Os números entre parênteses referem-se à quantidade de repetição
do verbo.
Aparentemente a troca de termos substantivos para verbos parece inocente e de pouca
relevância como mudança, mas ao considerarmos a revisão da Taxonomia de Bloom61 há aí
uma grande distinção nessa substituição. Esse grupo de especialistas (psicólogos, educadores,
peritos em currículo, testes, avaliações, etc.) foi supervisionado por David Krathwohl, que
participou do desenvolvimento da Taxonomia original no ano de 1956, e, no ano de 2002, o
relatório da revisão foi publicado num livro intitulado: A taxonomy for learning, teaching and
assessing: a revision of Bloom’s taxonomy for educational objectives (FERRAZ; BELHOT,
2010). Essa revisão coordenada por Krathwohl D. et al, estipula que substantivos se referem ao
Conteúdo (o que) e verbos ao método (como) (FERRAZ; BELHOT 2010 p. 425). Logo
contraria a autonomia do professor e dos currículos quanto aos métodos adotados, que é uma
das bandeiras da BNCC conforme o trecho de sua introdução que encarrega os currículos locais
de:

Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas
diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos
complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de
diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas
comunidades, seus grupos de socialização etc.;( BRASIL, 2017 p. 17)

Se classificarmos os verbos62 utilizados nas mil trezentas e cinco (1305) Habilidades,
do Ensino Fundamental da BNCC, segundo a Taxinomia de Bloom revisada, percebemos que
não há equivalência entre as categorias, conforme visualizamos na figura 22:

61

A Taxinomia é a ciência da classificação e ordenação. A Taxinomia de Bloom, assim chamada por sua elaboração
ter sido coordenada por Benjamin S. Bloom, ordena os termos dos objetivos utilizados na aprendizagem
(FERRAZ; BELHOT, 2010).
62
Foram utilizados cento e quarenta e quatro (144) diferentes verbos nas mil trezentas e cinco (1305) Habilidades,
com total de dois mil e uma (2001) citações de verbos, como nosso cálculo baseia-se na presença que cada termo
tem no documento, optamos por classificar a frequência dos termos ao invés de somente as suas variações.
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Figura 22 - Verbos das Habilidades do Ensino Fundamental, classificados na Taxinomia de Bloom revisada.
Verbo; Número de verbos; Porcentagem.

AVALIAR;
253; 13%

CRIAR; 246;
12%

ANALISAR;
376; 19%

LEMBRAR;
566; 28%

ENTENDER;
278; 14%
APLICAR;
282; 14%

Fonte: Elaborado pelo autor baseado na Tabela 4 do Apêndice C

Como visto, penas vinte e cinco por cento (25%) dos verbos utilizados nas Habilidades
se ligam aos objetivos de aprendizagem mais elevados de Avaliação e Criação (por ordem de
grandeza, segundo a Taxonomia de Bloom), são as categorias que contêm verbos importantes
para a Arte como, Criar, Fruir, Apreciar, Valorizar, Escolher. Os outros setenta e cinco por
cento (75%), estão ligadas ao fazer, utilizar, conhecer, operações mais básicas do pensamento
como Lembrar, Entender, Aplicar e Analisar (por ordem de grandeza segundo a Taxonomia de
Bloom).
Com base no exame do texto da BNCC, podemos demonstrar sua estrutura textual e
funcional do Ensino Fundamental no seguinte mapa (Figura 23):
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Figura 23 - Mapa do texto do Ensino Fundamental.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos dados da pesquisa.

Conforme o mapa, a Área das Linguagens compreende cerca de quarenta e três por cento
(43%) do texto do documento, seguido das Áreas de Humanas, Matemática, Ciências da
Natureza e Ensino Religioso respectivamente. Mas, ao considerarmos somente a quantidade de
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páginas dos textos referentes aos nove (9) Componentes Curriculares63 a sequência por ordem
de grandeza se dá assim: Língua Portuguesa, cento e vinte e seis páginas (126 p.), Matemática,
cinquenta e três páginas (53 p.), História, trinta e oito páginas (38 p.), Geografia, trinta e oito
páginas (38 p.), Ciências, vinte e oito páginas (28 p.), Educação Física, vinte e oito páginas (28
p.), Língua Inglesa, vinte e quatro páginas (24 p.), Ensino Religioso, vinte e três páginas (23 p.)
e Arte, com vinte páginas (20 p.).
Quanto ao Número de Objetos do Conhecimento distintos64 por Componente a
sequência se dá assim: Matemática, duzentos e cinco Objetos (205 obj.), Língua Portuguesa,
cento e sessenta e cinco Objetos (164 obj.), História, cento e trinta e quatro Objetos (134 obj),
Ciências, setenta e quatro Objetos (74 obj.) Geografia, setenta Objetos (70 obj.), Língua
Inglesa, sessenta e oito Objetos (68 obj.), Ensino Religioso, vinte e nove Objetos (29 obj.),
Educação Física, vinte e nove Objetos (29 obj.), Arte, nove Objetos (9 obj.).
Já se considerarmos a quantidade de Habilidades65 de cada Componente curricular,
chegamos aos seguintes números: Língua Portuguesa, trezentos e noventa e um Habilidades
(391 h.), Matemática, duzentos e quarenta e sete Habilidades (247 h.), História, cento e
cinquenta e uma Habilidades (151 h.), Geografia, cento e vinte e três Habilidades (123 h.),
Ciências, cento e onze Habilidades (111 h.), Língua inglesa, oitenta e oito Habilidades (88 h.),
Educação Física, sessenta e nove Habilidades (69 h.) , Ensino Religioso, sessenta e três
Habilidades (63 h.), e Arte, sessenta e uma Habilidades (61 h.). Dentre todos os Componentes
Curriculares, somente Inglês não atua nos anos Iniciais.
Em qualquer uma das medidas, o componente de Arte se mostra como o menor dentre
todos os Componentes Curriculares da BNCC, e a Língua Portuguesa o maior, essa relação das
áreas das Linguagens pode ser melhor compreendida se examinarmos o espaço da Arte na
Educação Brasileira.

63

Foram consideradas somente os textos dos Componentes Curriculares (antigas Áreas do Conhecimento nos
PCN) da etapa do Ensino Fundamental (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, L. Inglesa,
Educação Física, Arte e Ensino Religioso) sem as páginas referente as Áreas do Conhecimento.
64
Não foram observados a frequência de cada termo, mas a quantidade de variação de termos utilizados.
65
As Habilidades na BNCC (BRASIL, 2017) são as menores unidades divisíveis do documento, são com elas que
serão montados os planos de aula a partir da BNCC e descrevem as ações que serão realizadas nas salas de aula.
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3.2 O ESPAÇO DA ARTE

O espaço da Arte no currículo da escola no Brasil é formado por uma longa trajetória
que data desde o início do século XX. Apesar da Arte existir na educação brasileira desde então,
é na segunda metade desse século que a legislação delineia seu espaço na escola
(GASPARELO; KRONBAUER; GOMES, 2018). Até a década de 1990, a Arte figurava nos
currículos, em primeiro lugar, como atividade complementar às demais disciplinas do currículo,
e, depois, como ensino das técnicas artísticas básicas e genéricas (PIMENTEL; MAGALHÃES,
2018, p. 224). Um divisor de águas na política nacional, consecutivamente na educação
brasileira, foi a reabertura democrática de 1988 que reverberou mudanças em todas as áreas,
espaços que continuam em construção.
Somente a partir da LDB No 9.396/1996, a Arte passa a ser considerada área do
conhecimento obrigatória em toda a Educação Básica. Em decorrência dessa legislação e dos
PCN (BRASIL, 1997), a Arte passa a contemplar o ensino de quatro linguagens com conteúdos
específicos, sendo elas a Música, as Artes Visuais, o Teatro e a Dança (PEREIRA, 2018). No
ano de 2005, o CNE/MEC aprova o Parecer No 22/2005 (BRASIL, 2005) que acaba com a
licenciatura polivalente em educação artística que contemplava a formação genérica nas quatro
linguagens, e institui cursos de licenciatura específicos (PEREIRA, 2018). Isso desencadeou a
abertura de cursos por todo país que continuam formando professores em linguagens específicas
até hoje.
Por conta das formações em linguagens artísticas específicas e das reivindicações do
Movimento de Arte Educadores Brasileiros, ocorreram algumas alterações na LDB No
9.396/1996. Em 2008, a Lei No 11.769, de 18 de agosto de 2008, acrescentou o inciso 6º no
art.º 26 da LDB de 1996, que incluiu a Música como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo,
do componente curricular de Arte, mudanças que as escolas deveriam absorver no prazo de três
anos (BRASIL, 2008). Contudo, passados dez anos de sua promulgação, existem escolas que
não possuem a linguagem da música em seu currículo (PEREIRA, 2018, p. 3). Em 2010, a Lei
Nº 12.287, de 13 de julho, alteraria o inciso 2º do art. 26 da LDB de 1996 (BRASIL, 1996) ,
por meio do qual a Arte passaria a ser componente curricular nos diversos níveis de educação,
“[...] especialmente suas expressões regionais [...] de forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos” (BRASIL, 2010, p. 1). Essas alterações não pararam na década dos anos
2000, ainda reverberando disputas e inseguranças.
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Essas conquistas foram fruto da reivindicação das associações nacionais, que alguns
autores denominam de Movimento de Arte Educadores, com destaque à atuação para a
Federação de Arte Educadores Brasileiros (FERREIRA-LIA; BUCHMANN, 2018;
LOPONTE; COUTINHO, 2018; PIMENTEL; MAGALHÃES, 2018). Conforme o recorte de
Pereira (2018 p. 6), no texto da segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016c), há um trecho sobre
a atuação dos arte-educadores para o reconhecimento da área, que foi excluído na terceira
versão do documento. O trecho diz:

A trajetória do ensino e da aprendizagem das artes no Brasil é paralela à luta
de profissionais comprometidos com a construção de políticas educacionais
que subsidiam a qualificação das artes na escola. As lutas têm sido por um
“saber de base”, um “saber específico”, que reconheça as artes como
conhecimentos imprescindíveis na formação plena do cidadão, rompendo com
a atuação polivalente estabelecida pela LDB nº 5.692/71, que incluía a
“Educação Artística” no currículo como atividade complementar de outras
disciplinas. (BRASIL, 2016c p. 112).

A partir do ano de 2010, as alterações da LDB de 1996 (BRASIL, 1996) trouxeram
certas inseguranças aos professores das diversas linguagens artísticas que compõem o ensino
da Arte. Em 2016, a Lei No 13.278, de 2 de maio de 2016, altera o inciso 6º do Art.º 26 da LDB,
com a seguinte redação: “As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que
constituirão o componente curricular de que trata o § 2o deste artigo” (BRASIL, 2016a, p. 1), e
estipula o prazo de cinco anos para as escolas se adaptarem a essas exigências (PIMENTEL;
MAGALHÃES, 2018). Desse modo, essa implantação deve ocorrer até 2021.
Também em 2016, o inciso 2º do art. 26 da LDB de 1996 foi alterado pela Medida
Provisória Nº 746, de 2016, pelo então Presidente Michel Temer, a qual restringia a
obrigatoriedade do ensino da Arte na Educação Infantil e no Ensino Fundamental (BRASIL,
2016b), o que logo foi revisto pela Lei No13.415 que retornou ao texto anterior sem a parte que
designava a Arte como promotora do desenvolvimento cultural dos alunos (PIMENTEL;
MAGALHÃES, 2018, p. 224). Dessa maneira, como vigora a LDB de 1996 (BRASIL, 1996),
continua a insegurança quanto ao futuro das formações específicas nas linguagens artísticas que
compõem a disciplina de Arte.
Nesse contexto inseguro, porém de luta pela ampliação do espaço da Arte por meio da
atuação de professores com formações específicas, é promulgada a BNCC (3ª versão vigente)66.
66

Tanto o espaço da Arte, quanto o das TIC, serão examinados na 3ª versão do documento (BRASIL, 2017) a qual
está em vigência, apesar de alguns recortes das demais versões estarem presentes para comparação e
acompanhamento do processo de produção do documento.
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Dentre as várias questões sobre a BNCC, a mais debatida entre os Arte educadores refere-se à
organização de sua estrutura. Nessa nova organização curricular, as disciplinas de Arte,
Educação Física, Língua Portuguesa e Língua Inglesa passam a ser componentes da Área do
conhecimento “Linguagens”, e não mais Áreas do Conhecimento específicas como nos PCN
(BESSA-OLIVEIRA, 2018). Conforme Loponte e Coutinho (2018):

Como parte da área “Linguagens e suas tecnologias”, juntamente com Língua
Portuguesa, Educação Física e Língua Inglesa, o componente Arte é tratado
genericamente como “linguagens artísticas”, e as especificidades das Artes
Visuais, Dança, Música e Teatro praticamente somem no documento inteiro,
ainda que tenha sido investido muito tempo na criação de licenciaturas para
formação de docentes, em todas essas áreas, nos últimos anos no Brasil.
(LOPONTE; COUTINHO, 2018, p. 111).

Para a pesquisadora Rosa Iavelberg (2018), a estrutura curricular posta pela BNCC com
cinco (5) Áreas do Conhecimento compostas por (9) nove Componentes Curriculares trata-se
de uma descontinuidade em relação aos PCN que tratava os atuais Componentes Curriculares
como as nove (9) Áreas do Conhecimento. Segundo a autora também à desigualdade da
quantidade de páginas se mostra como descontinuidade uma vez que nos PCN a quantidade de
páginas entre as Áreas do Conhecimento era equivalente. Neste sentido podemos dizer que
alguns Componentes Curriculares foram ampliados em relação aos outros e que há, pelos menos
em termos de páginas, Objetos do Conhecimento e Habilidades67, uma primazia dos
Componentes de Língua Portuguesa e Matemática.
Conotação desta primazia também se encontra no texto de introdução da etapa do Ensino
Fundamental. Ao falar dos Anos Iniciais 68 a BNCC expõe que:

Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em
seu processo de desenvolvimento que repercutem em suas relações consigo
mesmas, com os outros e com o mundo. Como destacam as DCN, a maior
desenvoltura e a maior autonomia nos movimentos e deslocamentos ampliam
suas interações com o espaço; a relação com múltiplas linguagens, incluindo
os usos sociais da escrita e da matemática, permite a participação no
mundo letrado. [...]. Ampliam-se também as experiências para o
desenvolvimento da oralidade e dos processos de percepção, compreensão
e representação, elementos importantes para a apropriação do sistema de
escrita alfabética e de outros sistemas de representação, como os signos
matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e científicos e as formas de
representação do tempo e do espaço. (BRASIL, 2017, p.56, grifo nosso)
67

Ver mapa da Figura 23 e descrição páginas 72 e 73.
A Etapa do Ensino Fundamental encontra-se dividido nos anos iniciais referente aos cinco (5) primeiros anos
(1º ao 5º ano) e Anos Finais composto pelos últimos quatro (4) anos (6º ao 9º ano).
68
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Ao citar que “os usos sociais da escrita e matemática, permite a participação do mundo
letrado”, o texto não as coloca em negação ou ocupação dos demais Componentes, mas
certamente em destaque em relação a eles. Em outro trecho ao falar dos Anos Iniciais, indica
que os dois primeiros anos se destinam a alfabetização:

Como aponta o Parecer CNE/CEB nº ll/2OlO, “os conteúdos dos diversos
componentes curriculares [...], ao descortinarem as crianças o conhecimento
do mundo por meio de novos olhares, lhes oferecem oportunidades de
exercitar a leitura e a escrita de um modo mais Significativo” (BRASIL,
2010). (BRASIL, 2017, p. 57).

O que coloca os demais componentes curriculares como oportunidades de exercitar a
escrita e a leitura. Quanto aos demais anos que compõem os Anos Iniciais, estes devem se ater
na “consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem
e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas
expectativas quanto o que ainda precisam aprender. ” (BRASIL, 2017, p. 57), assim, continuar
com a primazia do ensino da escrita e da leitura. Quanto aos Anos Finais “[...] é importante, nos
vários componentes curriculares, retomar e ressignificar as aprendizagens do Ensino
Fundamental - Anos Iniciais no contexto das diferentes áreas, visando ao aprofundamento
e a ampliação de repertórios dos estudantes” (BRASIL, 2017, p.58), ou seja, aprofundar e
ampliar o que já estava exposto como prioridade nos anos iniciais.
Indícios desta maior importância de alguns conhecimentos em detrimento a outros é
possível observar dentro da Área do Conhecimento das Linguagens. Na introdução desta Área
do Conhecimento o texto retoma a tarefa de alfabetização dos Anos Iniciais, e a tarefa dos Anos
Finais de ampliação dessas práticas de linguagens conquistadas nos Anos Iniciais (BRASIL,
2017, p. 61 - 62). E apesar de mencionar que “A finalidade [desta Área do conhecimento] é
possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas, que lhes permitam
ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas”
(BRASIL, 2017, p. 61), é somente no texto de introdução do componente curricular de Língua
Portuguesa, que ao falar das tecnologias define o conceito de linguagem.

Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já
assumida em outros documentos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), para os quais a linguagem é “uma forma de ação interindividual
orientada para uma finalidade específica; um processo de interlocução que se
realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos
de sua história” (BRASIL, 1998, p. 20). (BRASIL, 2017, p.65).
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Conceito de linguagem se prende a interlocução, ou seja, à comunicação, ao diálogo e
ao domínio da língua, no caso brasileiro, ao Português, logo, os demais componentes da Área
incluindo a Arte69 parecem estar a serviço deste componente curricular. Diante desse conceito,
questiona-se a Arte como Componente da Área das Linguagens, pois

Em que medida pode-se aplicar os conceitos que definem a linguagem à obra
de arte? Ainda que reconheçamos aspectos comuns entre a linguagem e a arte,
esta identidade define a essência daquilo que seja arte? Ou trata-se de uma
característica secundária, à qual não se pode reduzir a arte? A assunção destes
aspectos comuns autoriza a ignorar a heterogeneidade fundamental dos
processos de significação respectivos à linguagem e à arte, a irredutibilidade
do Ser material da arte à sua significação? Estas e muitas outras interrogações
atravessam de longuíssima data a reflexão sobre a Arte, num debate
necessariamente inconcluso do qual participam e participaram os maiores
nomes da tradição do pensamento, e do qual deriva a conclusão única da
natureza problemática e controversa da classificação da Arte como um gênero
ou subcategoria do campo da Linguagem. (LEMOS, 2017 p. 3)

Pouco a frente no texto do mesmo componente curricular outro trecho reafirma o caráter
comunicacional ao qual a Arte está subordinada na BNCC, já que a

Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo
respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas (foto,
pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento (filmes,
vídeos etc.) e ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos
gêneros digitais. (BRASIL, 2017, p. 70).

Isso gera uma certa incoerência, uma vez que esses elementos da Arte, assumidos pelo
componente curricular de Língua Portuguesa vão muito além da interlocução, pois:

[...] é através da arte que o ser humano simboliza mais de perto o seu encontro
primeiro, sensível, com o mundo. Situando-se a meio caminho entre a vida
vivida e a abstração conceitual, as formas artísticas visam a significar esse
nosso contato carnal com a realidade, e a sua apreensão opera-se bem mais
através de nossa sensibilidade do que via o intelecto. A arte não estabelece
verdades gerais, conceituais, nem pretende discorrer sobre classes de eventos
e fenômenos. Antes, busca apresentar situações humanas particulares nas
quais esta ou aquela forma de estar no mundo surgem simbolizadas e
intensificadas perante nós. (DUARTE JR. 2000 p. 25).
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Isso ocorre não somente com o Componente Curricular da Arte, mas também de Educação Física, que faz parte
da Área do Conhecimento das Linguagens
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Neste ponto deve-se considerar que a partilha de objetos da Arte com outros
componentes curriculares já ocorria nos PCN, mas com certa distinção da BNCC. Exemplo
disso é o caso da Dança que aparece na BNCC (BRASIL, 2017) e nos PCN com objetos nos
componentes curriculares de Educação Física e de Arte, de maneira muito próxima
(GASPARELO; KRONBAUER; GOMES, 2018, p. 45). Isso demonstra pouca atualização no
texto interno do Componente Curricular da Arte com relação aos PCN. Visto que ao contrário
da BNCC (BRASIL, 2017), a divisão do conteúdo da Dança entre a Arte e a Educação Física
nos PCN ocorre antes da criação das formações específicas da Dança, da Música, das Artes
Visuais e do Teatro. Logo, se distancia dos PNC, uma vez que estes abarcavam as discussões e
a legislação de sua época, e a BNCC (BRASIL, 2017) negligencia o atual panorama formativo
da Área de Arte, o que dificulta os arranjos curriculares da Educação Básica assim como os da
formação de professores. Conforme o Mapa da figura 24:

Figura 24 - Mapa do texto da Área de Linguagens do Ensino Fundamental.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no Quadro 20 (apêndice D)

Podemos dizer que há interseções entre os Componentes Curriculares da Área das
Linguagens. Foi encontrado no Componente de Educação Física uma Unidade Temática
intitulada Danças (com treze (13) Habilidades e cinco (5) Objetos do Conhecimento) com uma
Habilidade e com dois Objetos do Conhecimento a mais do que na Unidade Temática de Dança
do Componente de Arte (três (3) Objetos do Conhecimento doze (12) Habilidades), também
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encontramos duas (2) Habilidades com elementos ligados as Artes Integradas70. Os Objetos do
Conhecimento do Componente de Educação Física ligados a Arte nos Anos Iniciais são:
“Danças do Brasil e do mundo”, “Danças de matriz indígena e africana”, “Danças do contexto
comunitário e regional” (BRASIL, 2017 p. 223). E nos Anos Finais, “Danças urbanas” e
“Danças de salão” (BRASIL, 2017 p. 229).
No Componente de Língua Portuguesa foram encontradas setenta e uma (71)
Habilidades que mencionam elementos71 da Arte, algumas delas referenciam mais de uma
linguagem artística. Nas setenta e uma (71) Habilidades foram encontradas referências a
elementos da: Artes Integradas, em vinte e nove (29) Habilidades; Música, em vinte e duas (22)
Habilidades; Teatro, em dezessete (17) Habilidades; Artes Visuais, em vinte e três (23)
Habilidades; Dança, em sete (7) Habilidades; Literatura72, em trinta e quatro (34) Habilidades.
Considerando o número total de referências, são cento e trinta e duas (132) menções a elementos
da Arte nestas setenta e uma (71) Habilidades encontradas. Também neste Componente
encontramos quatro (9) Objetos do Conhecimento que referenciam elementos da Arte:
“Formação do leitor literário”, “Contagem de histórias”, “Leitura de imagens em narrativas
visuais” (BRASIL, 2017 p. 94); “Forma de composição de textos poéticos”, “Formas de
composição de textos poéticos visuais”, “Formas de composição de textos poéticos” (BRASIL,
2017 p. 108); “Declamação”, “Textos dramáticos” (BRASIL, 2017 p. 130); “Forma de
composição de textos dramáticos literários” (BRASIL, 2017 p. 132); “Recursos linguísticos e
semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros literários” (BRASIL, 2017 p. 158);
Já no Componente de Inglês foram encontradas seis (6) Habilidades que referenciam
elementos da Arte, nelas encontramos referências a; Artes Integradas, em quatro (4); Literatura,
em três (3); Artes Visuais, em duas (2); Música em uma (1); Dança em uma (1); Teatro em uma
(1). Quanto aos Objetos do Conhecimento, são encontrados em Língua Inglesa dois (2) Objetos
do Conhecimento com elementos da Arte: “Leitura de textos de cunho artístico/literário”
(BRASIL, 2017 p. 254) e “Construção de repertório artístico-cultural” (BRASIL, 2017 p. 256).
Observando os Componentes Curriculares podemos dizer que é o Componente de Arte
que conversa com os vários Componentes da Área de Linguagens, porém é o menor e mais

70

Aqui, foi adotado este termo para referenciar elementos da Arte que se ligam ao conceito de Artes Integradas
adotado na BNCC.
71
O termo “elemento” utilizado aqui refere-se a objetos (como no caso da música: músicas), quanto a objetos de
estudo (como: timbre, ritmo etc.) das linguagens artísticas e não as Unidades Temáticas. Por isso consta a literatura
junto aos demais, que não é uma Unidade Temática do componente de Arte. O termo foi escolhido para sua
distinção dos Objetos do Conhecimento.
72
A Literatura está integrada ao Componente Curricular de Língua Portuguesa, mas não se apresenta como uma
Unidade Temática, foi representada aqui como linguagem artística.
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genérico dentre eles. Os elementos da Arte também estão presente em outros Componentes
Curriculares fora da Área das Linguagens, como podemos observar no Quadro 4:
Quadro 4 - Elementos da Arte em Habilidades dos Componentes Curriculares do Ensino Fundamental fora da
Área de Linguagens.
Componente
Habilidade
Arte
(EF07MA14). Classificar sequências em recursivas e não recursivas, Artes
reconhecendo que o conceito de recursão está presente não apenas na Visuais
matemática, mas também nas artes e na literatura. (BRASIL 2017, p. 307)
Literatura
(EF07MA21). Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de
translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou
Artes
softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações
Matemática
Integradas
planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros. (BRASIL
2017, p. 309)
Artes
(EF07MA25). Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas
Visuais
aplicações, como na construção de estruturas arquitetônicas (telhados,
Artes
estruturas metálicas e outras) ou nas artes plásticas. (BRASIL 2017, p. 309)
Integradas
(EF05CI13). Projetar e construir dispositivos para observação à distância Artes
(luneta, periscópio etc.), para observação ampliada de objetos (lupas, Integradas
Ciências
microscópios) ou para registro de imagens (máquinas fotográficas) e discutir Artes
usos sociais desses dispositivos (BRASIL 2017, p. 341)
Visuais
Artes
(EF01GE08). Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários,
Visuais
contos literários, histórias inventadas e brincadeiras. (BRASIL 2017, p. 371)
Literatura
(EF02GE05). Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de
Artes
um mesmo lugar em diferentes tempos. (BRASIL 2017, p. 373)
Visuais
(EF02GE08). Identificar e elaborar diferentes formas de representação
Artes
(desenhos, mapas mentais, maquetes) para representar componentes da
Geografia
Visuais
paisagem dos lugares de vivência. (BRASIL 2017, p. 373)
(EF02GE09). Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em
Artes
imagens aéreas e mapas (visão vertical) e fotografias (visão oblíqua).
Visuais
(BRASIL 2017, p. 373)
(EF05GE08). Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando
Artes
sequência de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas
Visuais
diferentes. (BRASIL 2017, p. 379)
(EF04HI08). Identificar as transformações ocorridas nos meios de
comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e
Artes
História
demais tecnologias digitais de informação e comunicação) e discutir seus
Integradas
significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. (BRASIL 2017, p.
413)
(EF02ER03). Identificar as diferentes formas de registro das memórias Artes
pessoais, familiares e escolares (fotos, músicas, narrativas, álbuns...). (BRASIL Integradas
2017, p. 445)
Música
Ensino
(EF04ER05). Identificar representações religiosas em diferentes expressões
Religioso
artísticas (pinturas, arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, imagens), Artes
reconhecendo-as como parte da identidade de diferentes culturas e Visuais
tradições religiosas. (BRASIL 2017, p. 449)
Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados do Quadro 20 (apêndice D).
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Dentre os Componentes listados no Quadro 4 somente Ensino Religioso e História
possuem Objetos do Conhecimento com elementos relacionados a Arte. Em História
encontramos: “As fontes: relatos orais, objetos, imagens (pinturas, fotografias, vídeos),
músicas, escrita, tecnologias digitais de informação e comunicação e inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais” (BRASIL, 2017 p. 406), “Os patrimônios históricos e culturais da cidade
e/ou do município em que vive” (BRASIL, 2017 p. 408) e em Ensino Religioso encontramos
um (1) Objeto do Conhecimento: “Representações religiosas na arte” (BRASIL, 2017 p. 446).
Ao total são cento e sessenta e cinco (165)73 Habilidades que referenciam algum
elemento da Arte em todo o Ensino Fundamental da BNCC (BRASIL, 2017). Algumas delas
referenciam elementos de mais de uma Linguagem Artística. Se visualizarmos os totais de
Habilidades com elementos ligados as seis linguagens artísticas encontradas, podemos dizer
que há mais Habilidades com elementos da Arte fora do Componente Curricular de Arte que
dentro dele, também, levando em conta esses números de Habilidades, podemos dizer que a
ordem de linguagens artísticas por grandeza se daria conforme a Figura 25:
Figura 25 - Totais de elementos ligados as linguagens artísticas no Ensino Fundamental.

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados do Quadro 20 (apêndice D).

Já quanto as Competências relacionadas a Arte, somente foram encontradas na Área das
Linguagens, conforme o Quadro (5) exposto a baixo:

73

Conforme listados no Quadro 20, apêndice D.
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Quadro 5 - Competências ligadas a Arte no Ensino Fundamental
Competências ligadas a Arte no Ensino Fundamental
Competências Gerais da Educação Básica
3.Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de
práticas diversificadas da produção artístico-cultural. (BRASIL 2017, p. 9)
4.Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora
e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem
ao entendimento mútuo. (BRASIL 2017, p. 9)
Competências da Área das Linguagens
2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos
da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e
colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. (BRASIL 2017, p. 65)
5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais,
das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como
participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à
diversidade de saberes, identidades e culturas. (BRASIL 2017, p. 65)
Competências de Língua Portuguesa
9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para fruição,
valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas,
de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a
literatura. (BRASIL 2017, p. 87)
Competências de Educação Física
10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e
práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. (BRASIL 2017, p. 223)
Competências de Língua Inglesa
6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, com vistas ao
exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-culturais.
(BRASIL 2017, p. 246)
Fonte: Produzido pelo autor com base no exame do Ensino Fundamental da BNCC (BRASIL, 2017).

Esse movimento de entrosamento entre os componentes curriculares é justificado na
BNCC pela tentativa de superar a fragmentação do conhecimento inerente a cultura escolar,
porém,

como

está

posto,

não

contribui

para

uma

transversalidade

e/ou

uma

interdisciplinaridade, como endossa o trecho do parecer emitido por Maya Suemi Lemos:
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[...] entendemos que é justamente o efetivo domínio das especificidades
disciplinares que dá condições à construção de passarelas e diálogos entre os
distintos saberes. A transversalidade e a interdisciplinaridade não podem se
dar lá onde não haja conhecimento rigoroso dos conteúdos e das condições
epistemológicas específicas a cada área implicada, do contrário arrisca-se
estabelecer analogias vagas e infecundas, na contramão da intenção primeira
de um enriquecimento do ensino/aprendizagem. (2017, p. 5)

Logo, a existência de Habilidades referentes a Arte em outras unidades, principalmente
no Componente de Língua Portuguesa, não favorece esse movimento de integração, mas sim o
domínio do ensino técnico e comunicativo, esvaziando o conhecimento sobre as experiências
artísticas, uma vez que professores de Língua Portuguesa terão dificuldades em trabalhar
elementos como:

(EF89LP07). Analisar, em notícias, reportagens e peças publicitárias em
várias mídias, os efeitos de sentido devidos ao tratamento e à composição dos
elementos nas imagens em movimento, à performance, à montagem feita
(ritmo, duração e sincronização entre as linguagens – complementaridades,
interferências etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos das
músicas e efeitos sonoros. (BRASIL 2017, p. 177)
(EF69LP50) Elaborar texto teatral, a partir da adaptação de romances, contos,
mitos, narrativas de enigma e de aventura, novelas, biografias romanceadas,
crônicas, dentre outros, indicando as rubricas para caracterização do cenário,
do espaço, do tempo; explicitando a caracterização física e psicológica dos
personagens e dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do discurso
direto e dos tipos de narrador; explicitando as marcas de variação linguística
(dialetos, registros e jargões) e retextualizando o tratamento da temática.
(BRASIL 2017, p. 159)

De qualquer forma, essas Habilidades abrem espaço para a presença da arte na escola.
Examinando o texto do Componente Curricular da Arte, e as publicações científicas da
área, contidas no corpus da pesquisa, percebemos que há algumas diferenças e igualdades entre
a BNCC (BRASIL, 2017) e os PCN. Iavelberg (2018, p. 76) salienta que as “Dimensões do
Conhecimento”, termo adotado na BNCC, estão muito próximos aos “Eixos de Aprendizagens
Significativas” adotados nos PCN a partir da Abordagem Triangular74 proposta por Ana Mae
Barbosa. Porém, neste ponto, há uma clara diferença, atendendo a necessidade de atualização e
74

Essa metodologia instituía os “Eixos de Aprendizagem Significativa”, intitulados: Fazer, Fruir e Refletir
(IAVELBERG, 2018, p. 76). Nessa nova abordagem, a Arte não estava mais ligada somente ao Fazer (como na
proposta da livre expressão) que, nessa proposição, leva em conta também a técnica para além da Livre Expressão,
mas ao conhecer e apreciar a Arte e suas manifestações, por meio do eixo: “Fruir”, e a conhecer a Arte, como
artefato cultural, em seus vários movimentos e contextos histórico-culturais com o eixo Refletir (MARTINS;
ABREU, 2018).
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apropriação dos discursos atuais da área da Arte no texto da BNCC (BRASIL, 2017), como é o
caso do termo “estesia” abordado por Duarte Jr. (2000). Apesar de ambos, Eixos de
Aprendizagens Significativas e Dimensões do Conhecimento, serem transversais ao conteúdo,
as Dimensões do Conhecimento se distinguem da proposição dos PCN. A autora esclarece:

Em relação à estrutura dos documentos, na BNCC não se explicitam eixos de
aprendizagem significativa como nos PCN: fazer, fruir e refletir sobre a
produção social e histórica da Arte. Na BNCC, estão propostas seis dimensões
do conhecimento: criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão. Essas
seis dimensões não são eixos temáticos. Diferentemente dos PCN, são linhas
maleáveis que se entrelaçam. (IAVELBERG, 2018, p. 76).

Quanto à proposição de “linhas maleáveis”, que estão presentes nas duas últimas versões
da BNCC, Sardelich e Panho (2018) pontuam que Carvalho (2016), em análise à segunda
versão, considera essa proposição como indicador metodológico e epistemológico pós-crítico,
baseado na teoria do rizoma de Deleuze e Guattari. Entretanto, Carvalho chama atenção que o
texto da BNCC 2016 não traz referências quanto ao seu arcabouço teórico. Indício que denota
maior preocupação com a adequação do texto aos discursos educacionais atuais do que com a
inovação metodológica. Pode-se dizer, assim como a música Breve que abriu este capítulo, que
a BNCC (BRASIL, 2017), em termos de discursos pedagógicos atuais “Cai como luva, difícil
dizer que não”.
Outra igualdade entre a BNCC (BRASIL, 2017) e os PCN (BRASIL, 1997), observada
por Iavelberg (2018), trata da descrição dos conhecimentos que integram a Arte. A autora
demostra que os conteúdos dos PCN são transformados em Habilidades na BNCC, quase iguais,
exceto pela troca do substantivo pelo verbo, por algumas supressões e pequenas inovações dos
objetos, conforme exemplo exposto no Quadro 6:

Quadro 6 - Comparação entre os Conteúdos dos PCN e as Habilidades da BNCC 3ª v.
PCN: Eixo de aprendizagem significativas do Fazer
BNCC (BRASIL, 2017): EFAR1504 (Ensino
Fundamental, Arte, 1.º ao 5.º ano, Habilidade 4)
Objeto de conhecimento: Materialidades
“Fazer ou Expressão e Comunicação na Prática dos
(EF15AR04). Experimentar diferentes formas de
Alunos em Artes Visuais. Reconhecimento e utilização
expressão artística (desenho, pintura, colagem,
dos elementos da linguagem visual representando,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
expressando e comunicando por imagens: desenho,
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
pintura, gravura, modelagem, escultura, colagem,
sustentável de materiais, instrumentos, recursos
construção, fotografia, cinema, vídeo, televisão,
e técnicas convencionais e não convencionais.
informática, eletrografia” (BRASIL, 1997, p. 46 grifo
(BRASIL, 2017, p. 199, grifo nosso).
nosso ).
Fonte: Elaborado pelo autor com base na BNCC (BRASIL, 2017) na indicação de Iavelberg (2018, p. 78).
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Essas alterações observadas na BNCC denotam que, em vez de ampliação, ocorreu a
supressão de elementos que estão presentes na produção artística atual, com forte ligação ao
patrimônio cultural nacional, ao exemplo da “gravura”. A gravura tem importância cultural
significativa em determinados contextos locais como no Nordeste, ela engloba tanto a técnica
contemporânea da gravura em materiais sintéticos, quanto as técnicas de xilogravura que
atravessam a literatura de cordel. Outro elemento significativo negligenciado na BNCC
(BRASIL, 2017) é o Cinema, excluído do Quadro 6, que aparece pouco no documento inteiro,
apesar de existir legislação que o torne obrigatório na Educação Básica75. Ele é mencionado
apenas uma (1) vez nas Habilidades de Artes Visuais, uma (1) na introdução do Teatro e em
uma (1) Competência Específica da Arte. O cinema também aparece em cinco (5) Habilidades
de Língua Portuguesa, duas (2) em Língua Inglesa e em uma (1) Habilidade de História, e com
o termo “filme”76 em seis (6) Habilidades de Língua Portuguesa. Quanto aos pareceres há
somente uma recomendação sobre o Cinema que diz que:

Em produções visuais, incluir o cinema e caracterizá-lo (no aspecto de sua
produção) como uma possibilidade a ser desenvolvida em locais onde haja
polos cinematográficos. De outra maneira, tem-se que fazer uma pesquisa
de quantas faculdades de linguagem de cinema há no país, onde estão, e
quantos seriam os graduados licenciados egressos para ministrar a disciplina.
Senão, é apenas lei que não se cumpre. NOVAS MÍDIAS, seria uma
nomenclatura mais adequada, global, aceita internacionalmente. O interesse,
motivação, rapidez e facilidade dos jovens nestas execuções é
compensatória, tanto para os alunos como para os professores. A
nomenclatura CINEMA se manteria onde há possibilidade de intercâmbio.
Voltamos mais uma vez à questão da integração, pois o aprendizado do
realizar audiovisual se concretiza melhor se como suporte a dados conteúdos
de outras disciplinas, por exemplo, realização de audiovisual para
aprendizado de literatura ao se escrever um roteiro. (TIRAPELI, 2017 p. 4)

Apesar das supressões, aparentemente os Objetos do Conhecimento dos Componentes
Artísticos Obrigatórios presentes nos PCN estão contidos nas Habilidades das Unidades
Temáticas da BNCC (2017), porém com novos arranjos sobre os objetos e com pouca

75

LEI Nº 13.006/2014 – Lei sobre cinema nacional nas escolas -Acrescenta § 8o ao art. 26 da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para obrigar a exibição de filmes
de produção nacional nas escolas de educação básica.
76
O termo filme pode ser confundido com os termos vídeos e cinema. A palavra cinema tem significado no
ambiente projetado para exibição de filmes roteirizados, ou à Área do Conhecimento. O termo filme deriva das
antigas mídias, películas de celuloide, dispostas em rolos, em que estão registradas imagens fotográficas para
projeção em cinematógrafo, porém entendemos aqui que o texto trata ambos termos como obras cinematográficas
roteirizadas. Enquanto o termo vídeo, denota a qualquer registro visual de movimento.
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inovação77. Isso só comprova que, em um país da dimensão territorial e cultural do Brasil, uma
base curricular nacional, “sob medida só se for sob pressão”, assim como diz a música Breve
da Banda Pouca Vogal.
Se considerarmos o tamanho das Unidades Temáticas dentro do Componente de Arte,
podemos mapeá-las conforme a Figura 26:

Figura 26 - Mapa do Componente de Arte do Ensino Fundamental.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no Quadro 20 (apêndice D)

Observando o mapa da Figura 26, podemos observar algumas características da Arte na
BNCC (2017). Se classificarmos as Unidade Temáticas por números de Habilidades temos a
seguinte sequência: Artes Visuais possui quinze (15) Habilidades, Música possui treze (13),
Dança e Teatro doze (12) e Artes Integradas nove (9) Habilidades. Também é possível observar
outra novidade no componente curricular de Arte a partir da BNCC (2017), como a criação de
uma quinta Unidade Temática, intitulada: Artes Integradas.
Essa unidade temática tem como objetivo articular as outras quatro áreas e as seis
dimensões da aprendizagem apresentadas às TIC, com o intuito de abordar as novas produções
contemporâneas híbridas (IAVELBERG, 2018, p. 80). Pereira (2018) nota que a criação da
Unidade Temática de Artes Integradas, assim como a conversão do termo “Componentes
Artísticos Obrigatórios” para “Unidade Temáticas” surgiram somente na terceira versão da
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Considerando terem se passado vinte anos entre a BNCC e os PCN, somado à criação de cursos específicos de
formação em cada linguagem, são evidentes a desatualização e a falta de ampliação das especificidades de cada
Unidade Temática no texto da BNCC (2017).
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BNCC. Fato curioso é que em nenhum dos pareceres é comentado a existência dessa nova
Unidade Temática, como se fosse criada após os pareceres e sem sequer referência ou menção
a este, a não ser a citação de Tirapeli (2017, p. 4) com relação ao “CINEMA” que em seu ponto
de vista devia ser tratado com um termo mais amplo: “novas mídias”.
A Unidade Temática de Artes Integradas, apesar de ser mencionada na introdução como
área que integraria as novas produções e as dimensões entre Arte e as TIC, pouco contribui para
esta, visto que dentre as nove (9) Habilidades da Unidade somente duas (2) instruem esta
relação:

(EF15AR26) - Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios,
animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia,
softwares etc.) nos processos de criação artística. (BRASIL, 2017 p. 201)
(EF69AR35). Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais
para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios
artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. (BRASIL, 2017 p. 209)

São também disseminadas referências entre Arte e TIC nas Habilidades das Unidades
Temáticas da Música e das Artes Visuais conforme o Quadro 7:

Quadro 7 - Habilidades das Unidades Temáticas da BNCC 3ª v. ligadas às TIC.

Artes Visuais

(EF15AR04). Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
(BRASIL 2017, p. 201)
(EF69AR03). Analisar situações nas quais as linguagens das Artes Visuais e integram às linguagens
audiovisuais (cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos diversos
etc.), cenográficas, coreográficas, musicais etc. (BRASIL 2017, p. 207)
(EF69AR05). Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance
etc.). (BRASIL 2017, p. 207)

Música

(EF69AR06). Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses
artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e
recursos convencionais, alternativos e digitais. (BRASIL 2017, p. 207)
(EF69AR20). Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre,
melodia, ritmo etc.), por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos,
canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musicais. (BRASIL 2017,
p. 209)
(EF69AR22). Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical tradicional,
partituras criativas e procedimentos da música contemporânea), bem como procedimentos e
técnicas de registro em áudio e audiovisual. (BRASIL 2017, p. 209)
Fonte: Elaborado pelo autor com base no Quadro 20 (Apêndice D)
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Talvez sejam nestas Habilidades que agenciam Arte e TIC que possam surgir fugas para
desvinculação da Arte à interlocução e das TIC ao seu uso instrumental, afinal,

A grande política nunca pode manipular seus conjuntos molares sem passar
por essas microinjeções, essas infiltrações que a favorecem ou que lhe criam
obstáculos; e mesmo, quanto maiores os conjuntos, mais se produz uma
molecularização das instâncias em que eles põem em jogo. (DELEUZE;
GUATTARI, 1996, p. 78)

As demais Habilidades que compõem as Artes Integradas fazem relações com as outras
Unidades Temáticas do componente Arte e aos Patrimônios Material e Imaterial brasileiros,
que não aparecem nas demais Unidades Temáticas, como a Música e as Artes Visuais, dois
campos que são profícuos em patrimônio cultural material e imaterial brasileiro. Esta nova
Unidade Temática também suscita dúvidas “de como” e “por quem” será trabalhada nas escolas,
uma vez que não se constitui como tema transversal, e pode, como alerta Iavelberg (2018),
favorecer a volta da polivalência.
Questões sobre a volta da polivalência passam a ser mais complicadas e evidenciadas
diante das omissões e das supressões realizadas na terceira versão do documento. Ao comparar
a segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016c) à terceira versão (BRASIL, 2017), Pereira
demonstra essa modificação, conforme mostra o Quadro 8 a seguir:

Quadro 8 - Comparativo de trechos entre versões da BNCC sobre a polivalência.
Trecho da BNCC 2016
Trecho da BNCC 2017
“Entretanto, para evitar as posturas polivalentes,
que diluem os conhecimentos artísticos em
práticas generalistas, é preciso garantir que
Artes Visuais, Dança, Música e Teatro tenham
lugar qualificado, seja nos tempos escolares,
seja nos espaços da escola e do entorno.
Devem estar presentes nos currículos não como
adorno, tampouco como atividade meramente
festiva ou de entretenimento, mas como
conhecimento organizado e sistematizado, que
propicia aos/as estudantes a criação e a
recriação dos saberes artísticos e culturais. ”
(BRASIL, 2016c, p. 234, grifo nosso).

“Ainda que, na BNCC, as linguagens artísticas
das Artes visuais, da Dança, da Música e do
Teatro
sejam
consideradas
em
suas
especificidades, as experiências e vivências dos
sujeitos em sua relação com a Arte não
acontecem de forma compartimentada ou
estanque. Assim, é importante que o
componente curricular Arte leve em conta o
diálogo entre essas linguagens, o diálogo com
a literatura, além de possibilitar o contato e a
reflexão acerca das formas estéticas híbridas,
tais como as artes circenses, o cinema e a
performance. ” (BRASIL, 2017, p. 194.).

Fonte: Elaborado pelo autor com base na indicação de Pereira (2018, p. 7), na segunda (BRASIL, 2016c) e na
terceira versão da BNCC (BRASIL, 2017).
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Como é visto, o texto homologado não apresenta nenhuma referência a obrigatoriedade
das formações especificas em Arte, apesar da indicação de um dos pareceristas para que isso
fosse salientado sob a pena de confusão nas futuras contratações de professores:

Parece-nos que, como documento normativo, a BNCC deva conduzir à
abolição de práticas polivalentes que não mais coadunam com a realidade dos
cursos de licenciatura no Brasil, que deixaram de ser polivalentes desde a
década de 1990. Há que se ter em vista que as normativas da BNCC, que
impactarão, inclusive, os processos de contratação e concursos públicos na
área, não podem estar em descompasso com a evolução histórica dos
processos formativos de docentes (LEMOS, 2017 p. 4).

Ressaltamos ainda questões que diferenciam a Arte dos demais Componentes
Curriculares, como a falta de detalhamento, especificidade e repetição dos Objetos de
Conhecimento (IAVELBERG, 2018 p.77). Para demonstrar como são próximos e genéricos os
Objetos do Conhecimento entre às cinco Unidades Temáticas (Música, Artes Visuais, Dança,
Teatro e Artes Integradas), apresentamos o Quadro 9:

Quadro 9 - Objetos de Conhecimento do Componente Curricular de Arte.
Unidades Temáticas →

Música

Teatro

Artes int.

Dança

Artes Vis.

Objetos do Conhecimento ↓

A.I

A.F

A.I

A.F

A.I

A.F

A.I

A.F

A.I

A.F

Processos de criação

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Contextos e práticas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elementos da linguagem

X

X

X

X

X

X

X

X

Notação e registro musical

X

X

Materialidades

X

X

X

X

Arte e tecnologia

X

X

Patrimônio cultural

X

X

Matrizes estéticas e culturais

X

X

X

Sistemas da linguagem

Legenda:

X
A.I.:

Anos Iniciais

Artes int.:

Artes integradas

A.F.:

Anos Finais

Artes Vis.:

Artes visuais

X

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados extraídos da BNCC (BRASIL, 2017).
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Conforme o Quadro 9, podemos dizer sobre os Objetos do Conhecimento que a Unidade
Temática de Música Possui cinco (5) Obj., Teatro possuí três (3) Obj., Artes Integradas cinco
(5) Obj., Dança três (3) Obj., e Artes Visuais cinco (5) Obj., todos eles se repetem entre anos
Iniciais e Finais, com exceção de Contextos e Práticas das Artes Integradas e Matrizes estéticas
e Culturais das Artes Visuais. Com relação a esta repetição Iavelberg (2018, p. 76) diz que isso
dá a entender que estes Objetos do Conhecimento devam ser aprofundados nos Anos Finais e
que isso, na opinião da autora, é um contrassenso, em vez de aprofundá-los, essa etapa deveria
ampliar a gama de Objetos do Conhecimento. Também há de se considerar que devido às
características genéricas dos Objetos do Conhecimento a História da Arte que era trabalhada
nos PNC somem do Componente de Arte e também no Componente de História, porém, por
uma questão de conceptualização de termos presume-se que sejam trabalhados em contextos e
práticas. Os Objetos do Conhecimento nos demais componentes curriculares se repetem pouco
e são muito específicos, como podemos observar no Quadro (10) comparativo:

Quadro 10 - Quadro comparativo de elementos curriculares entre Arte e História
Componente
Curricular/ Ano

Unidades
Temática

História 7º

Humanismos,
Renascimento
s e o Novo
Mundo

Arte 6º ao 9º
Ano

Arte 6º ao 9º
Ano

Artes Visuais

Objetos do
Conhecimento
(conteúdos)
As descobertas
científicas e a
expansão
marítima
Elementos da
linguagem

Habilidades
(EF07HI06). Comparar as navegações no Atlântico e
no Pacífico entre os séculos XIV e XVI. (Brasil, 2017,
p. 420-421)
(EF69AR04). Analisar os elementos constitutivos das
Artes Visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom,
escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na
apreciação de diferentes produções artísticas.
(Brasil, 2017, p. 204-205)

(EF69AR26). Explorar diferentes elementos
envolvidos na composição dos acontecimentos
Elementos da
Teatro
cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e
linguagem
sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários. (Brasil,
2017, p. 207-206)
Fonte: Produzido pelo autor com base na BNCC (BRASIL, 2017).

Já no Componente de Arte, como visto no Quadro (10) comparativo, os Objetos do
Conhecimento são genéricos e se repetem entre as Unidades Temáticas e as especificidades de
cada Unidade Temática da Arte ficam a cargo das Habilidades. Essa generalização se mostra
como um descompasso, considerando que atualmente os Conteúdos Obrigatórios (Música,
Artes Visuais, Teatro, Dança) possuem formações especificas e universos distintos, que
dispõem de Unidades Temáticas e Objetos do Conhecimento próprios. Por exemplo, no caso
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de Artes Visuais a Unidade Temática poderia ser pintura, e os Objetos do Conhecimento:
Impressionismo, Surrealismo, Expressionismo... ou Unidade Temática de Fotografia, e os
Objetos do Conhecimento seriam: luz, foco, técnicas fotográficas... enfim, os quatro antigos
Conteúdos Obrigatórios são amplos e complexos. Há de se grifar ainda que a Arte na BNCC
(BRASIL, 2017) é o único Componente Curricular que conta com quatro formações específicas
de professores que dividem um mesmo Componente Curricular.
Há outras duas outras questões suprimidas nas orientações curriculares dadas pela
BNCC (2017). A primeira refere-se ao número de aulas de Arte, as quais os PCN orientavam
que fossem realizadas no mínimo duas aulas por semana, e que na BNCC não aparecem
(PIMENTEL; MAGALHÃES, 2018, p. 227), relegando aos currículos locais a estipulação
desse número, o que pode, em alguns casos, diminuir a presença da Arte na escola. Outra
questão refere-se a falta de referência bibliográfica dos conceitos adotados, o que ocorre em
alguns dos outros componentes curriculares como é o caso de Geografia, conforme a Figura 27:

Figura 27 - Recorte dos conceitos adotados no Componente de Geografia do Ensino Fundamental.

Fonte: Base Nacional Comum Curricular, Componente de Geografia - Quadro 1 – Descrição dos princípios do
raciocínio geográfico (BRASIL 2017, p. 360).
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Diante dos argumentos apresentados, evidenciamos que o Componente Curricular de
Arte a partir da BNCC perdeu espaço nos currículos e assume um papel de apoio ao
Componente Curricular de Língua Portuguesa. Também, há de se notar que a perda de espaço
se refere mais ao aumento dos demais Componentes Curriculares e a não atualização das
demandas contemporâneas do Componente de Arte. Nesse sentido, Loponte e Coutinho (2018)
refletem que:

O documento explicita o esvaziamento que o componente curricular Arte
passa a sofrer, considerando as diferentes linguagens como Artes Visuais,
Dança, Música e Teatro, além do que é chamado de “Artes integradas”, apenas
como unidades temáticas e não áreas específicas com objetivos e conteúdos
próprios a serem desenvolvidos. (LOPONTE; COUTINHO, 2018, p. 110).

De fato, a BNCC (BRASIL, 2017) estipulou um novo espaço para Arte nos Currículos
em comparação às orientações curriculares dadas pelos PCN, com a diferença de que a BNCC
tem força de Lei. Assim, essa base que dará sustentação aos novos currículos, mostra-se como
resultado de algumas continuidades, pouca ampliação, e muitas restrições ao espaço da Arte,
denotando como as políticas públicas educacionais atuais dão pouca relevância ao
desenvolvimento dos sentidos e das sensibilidades. Por conseguinte, urgem serem criadas
iniciativas para dar vazão a educação estética promovendo linhas de fuga e desterritorializando
a Base Nacional Comum Curricular de seu caráter instrumental e de ensino das técnicas e das
tecnologias. Talvez alguns desses espaços, que permitam o surgimento dessas linhas, possam
ser observados no Espaço das TIC, a qual passamos a examinar.
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3.3 O ESPAÇO DAS TIC

Com a BNCC a presença das TIC nas escolas se intensificou acompanhando as
transformações sociais e culturais contemporâneas. É inegável presença ostensiva das
Tecnologias da Comunicação e Informação (TIC) em nosso cotidiano seja pela democratização
e utilização dos Smart phones, pela propagação da internet, ou seja, pelos conteúdos midiáticos
aos quais somos bombardeados constantemente. Se considerarmos só a produção cultural e os
modos de vida contemporâneos, estes já justificariam sua inserção na escola, e, de fato, são
grandes fatores da sua presença nesse ambiente. Entretanto, o processo de inclusão das TIC na
escola não é nada neutro e normal, mas carregado de intencionalidades financeiras e controles
estratégicos, visando à limitação do que não pode ser transformado em dados digitais. Diante
disso, a cultura escolar não pode ignorá-la, mas introduzi-la com cuidado.
Na educação brasileira, sua introdução mais significativa ocorreu por inúmeros fatores,
como as novas descobertas, o investimento e o crescimento da indústria, e, sobretudo, as
políticas econômicas de abertura do mercado brasileiro ao capital estrangeiro e suas influências,
ocorridas nos anos de 1990. Segundo Viera e Feijó (2018), a partir dessa década, a OCDE78 já
apontava a inserção das tecnologias nas escolas para atender à produtividade e ao crescimento
econômico. Nesse mesmo sentido, nas políticas educacionais,

[...] tem sido cada vez mais recorrente a insistência na utilização intensiva das
TIC. Desde a segunda metade da década de 1990, Leis, Decretos, Portarias,
Resoluções, Pareceres, Planos e Programas têm sido estruturados a partir de
diagnósticos dos problemas a serem enfrentados, e da identificação de
soluções representadas por iniciativas centradas nas TIC. (BARRETO, 2018,
p. 30).

Nessas políticas públicas, a recomendação da inserção das TIC de maneira intensa na
escola brasileira segue o pensamento da OCDE, mas aparece como forma de resolução dos
problemas educacionais.
Essa relação entre economia global e as reformas educacionais ocorridas no Brasil, na
década de 1990, também é afirmada por outros autores. Ao levantarem pesquisas anteriores79
sobre a inserção das TIC na escola brasileira, Birnfeldt e Loureiro ( 2018, p. 2) discorrem sobre
“[...] como a utilização de tecnologias digitais na educação está ligada às condições neoliberais,
que conduzem nossos modos de viver, e às políticas em nível global, que produzem efeitos na
78
79

Segundo análise do documento The Knowledge-based Economy, publicado no ano de 1996, pela OCDE.
Loureiro e Lopes (2015), Barreto (2012) e Moreira e Kramer (2007).
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educação brasileira”. Relação que é exposta também por Sardelich e Panho (2018, p. 235) ao
afirmarem que as reformas educacionais da década de 1990 seguem a lógica produtivista global,
e citam a pesquisa de Cóssio (2014) que aborda documentos emitidos por esses organismos
supranacionais. Nesse sentido, Almeida e Jung (2018, p. 7) citam a LDB No 9.394/1996 como
uma dessas políticas que adotam os preceitos neoliberais com características descentralizadoras
e de regulação, cujo estado passa de executor a regulador dos serviços públicos, que são marcas
das políticas neoliberais globais.
Nesse período foram implementados os PCN, e neles as TIC já apareciam, porém, de
maneira tênue e transversal. A falta de estrutura e de disponibilização de computadores para as
escolas fizeram com que as propostas curriculares, pouco abordassem as TIC. Sua inserção com
maior ênfase ocorreu a partir da Lei Nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004),
que dispõe sobre as parcerias público-privadas (PPP), apresentadas como uma solução que
atenderia às demandas do Estado, principalmente nos setores de educação e saúde. Segundo
Silva (2018, p.12), “[...] em troca de algumas garantias, o setor privado irá aportar um grande
volume de recursos nos setores de infraestrutura, educação, ciência e tecnologia etc.”. Logo, o
fornecimento das tecnologias às escolas, apesar dos discursos das vantagens que estas poderiam
proporcionar à educação nacional, configuraram-se como formas de aquecer o mercado, as
transformando em produtos educacionais comercializáveis entre os setores público e privado.
A partir da década de 2000, as políticas de inserção das TIC se intensificaram baseadas
em discursos de democratização das tecnologias, com a participação do setor privado nacional.
Nessa mesma época, foram criados o Plano de Ações Articuladas (PAR) e o Guia de
Tecnologias Educacionais80, assim como as organizações do terceiro setor como o TPE, que
ora definem junto ao governo as tecnologias para as escolas, ora as fornecem (BERNARDI;
UCZAK; ROSSI, 2018, p. 35).

Neste momento o discurso educacional veiculado nas políticas públicas no
final da década de 2000, a grande aposta consistia em facilitar o acesso dos
professores aos computadores, com base na metáfora das “janelas para o
mundo”. Considerando os baixos salários por eles percebidos, seria um modo
de favorecer planos de ensino mais conectados com materiais extraescolares.
(BARRETO, 2018, p. 30).

Barreto (2018) continua seu texto informando que, na década de 2010, houve uma
mudança significativa no foco do fornecimento das tecnologias, que passou do hardware ao

80

Ver mais esclarecimentos sobre o PAR na página 46 desta dissertação.
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software. Segundo a autora, essa mudança ocorre com o fornecimento de várias fontes de
consultas, mas, sobretudo, no fornecimento de sequências didáticas completas (planos de aula
e conteúdos escolares). Inicialmente, esse movimento ocorreu na Educação Superior ampliando
principalmente as licenciaturas e a formação continuada dos professores na modalidade a
distância, por meio dos portais didáticos, o que tirou o professor da sala de aula e trouxe novos
atores ao processo educativo: Os tutores (BARRETO, 2018, p. 33). A autora ainda completa
que isso demonstra uma futura mudança na Educação Básica que pretende diminuir a interação
pedagógica do professor, relegando-o a uma posição de coadjuvante do ato educativo, de modo
a valorizar a autoaprendizagem e o uso de dispositivos móveis e pessoais como celulares e
tablet’s. “Assim, os celulares passam de objetos proibidos em sala de aula a ferramentas
pedagógicas celebradas, já que podem funcionar mesmo em escolas com baixa conectividade e
ensejar parcerias, como por exemplo, a existente entre o Google e a Fundação Lemann”
(BARRETO, 2018, p. 30).
Há nessas estratégias de inserção das TIC uma aproximação aos discursos propagados
pela iniciativa privada e pelos organismos transnacionais, como a diminuição dos gastos
públicos em educação e, por conseguinte, a diminuição da interação humana, que não pode ser
transformada em dados digitais comercializáveis. Conforme indica Silva (2018 p. 14) também
demonstram essa mudança de foco do hardware para o software algumas veiculações
governamentais como o documento: Pátria Educadora: a qualificação do ensino básico como
obra de construção nacional, no qual veicula discursos como o recorte a seguir:

A transformação do ensino pode ser acelerada pelo uso criterioso de
tecnologias de dois tipos: as aulas em vídeos e os softwares interativos. Os
primeiros permitem enriquecer e sacudir o ambiente da escola com inspiração
vinda de fora. Os segundos acrescentam à inspiração vinda de fora a
oportunidade para o aluno avançar por conta própria. (BRASIL, 2015, p. 19).

Por mais que esse documento grife que as tecnologias não são uma tabua de salvação
e que não representam a substituição docente, conforme aponta Silva (2018 p. 14), desqualifica
política e profissionalmente o trabalho do professor. Sobre essa desclassificação, baseado em
outras fontes, Barreto (2018) comenta que:

Com o conhecimento circulando em software, vídeos etc., um único docente
pode atender a um número muito maior de alunos, permitindo cortar custos e
até pasteurizar o que vai ser aprendido, pela intervenção de uma formulação
ideológica que, supondo a neutralidade impossível, não deixa de sustentar a
padronização do ensino [...]. (BARRETO, 2018, p. 33).
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Para o autor, essa modificação do hardware para o software é estratégica, pois:
Basta agora prover o software supostamente adequado, de modo que a
avaliação externa funcione como forma de enquadrar o que deve ser ensinado/
aprendido. A arquitetura da mudança abrange a definição dos conteúdos,
agora a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como parâmetro de
avaliação. Ligando as duas pontas, estão as TIC como instâncias de tradução,
reduzidas à condição de aulas prontas. (BARRETO, 2018, p. 31).

Acompanhando o pensamento de Barreto (2018), examinando as Habilidades do Ensino
Fundamental da BNCC (BRASIL, 2017) que mantêm relação com as TIC é possível visualizar
uma preponderância do software28 sobre o hardware27. Isolando os elementos tecnológicos81
contidos nas Habilidades temos a seguinte nuvem de palavras, com elementos mais usados em
tamanho maior, conforme a Figura 28 e o Quadro 11:

Figura 28 - Nuvens de palavras sobre objetos das TIC contidos nas Habilidades do Ensino Fundamental.

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados do Quadro 21 (Apêndice D)

81

Todos os termos foram postos no singular, objetos referenciados por nomes compostos foram unidos, como por
exemplo: Captador de Imagem = Captadordeimagem, para que o programa pudesse reconhecer sua variação.
Alguns termos foram enquadrados em categorias maiores ou similares como Url = site; imagem digital, figura
digital, foto digital = imagem digital; tabela digital, planilhas eletrônicas = planilhas eletrônicas.
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Quadro 11 - Quadro de objetos das TIC mencionados em Habilidades do Ensino Fundamental.
Objetos ligados ao
Objetos ligados ao Software
Hardware
vídeo (35); tecnologia digital (19); meio digital (18); mídia (15); áudio (14); TV (17); rádio (14);
software (12); podcast (12); vlog (11); digital (10); editor de texto (10); web (10); fotografia (12); calculadora
game (9); cinema (8); internet (8); site (8); blog (7); meme (6); mídia digital (6); (7); captador de áudio (5);
editor de imagem (5); filme (5); infográfico (5); multimidiático (5); rede social ferramenta digital (5);
(5); editor de áudio (4); editor de vídeo (4); fanclipe (4); GIF (4); spot (4); captador de audiovisual
audiovisual (3); ciber poema (3); fanzine (3); jogo eletrônico (3); link (3); planilha (2); captador de vídeo (2);
eletrônica (3); plataforma digital (3); vídeo minuto (3); zine (3); animação (2); informática (1); captador
booktuber (2); canal digital (2); desenho animado (2); detonado (2); HQ (2); de foto (1); CD (1); DVD (1);
jingle (2); midiático (2); post (2); série (2); slide (2); trailer honesto (2); videoclipe captador de imagem (1);
(2); vlogger (2); enciclopédia colaborativa (1); portal (1); vídeo aula (1); disco (1)
mensagem instantânea (1); multimídia (1); documentário (1); vidding (1);
infográfico (1); novela (1); ferramenta de escrita colaborativa (1); multímeio (1);
chat (1); tweet (1); sampler (1) infográfico animado (1); ilustração digital (1); email (1); ambiente digital (1); vídeo digital (1); busca digital (1); revista digital (1);
arquivo sonoro (1); hipermidiático (1) enciclopédia digital colaborativa (1);
serviço checador (1); playlist (1); fanfic (1); fanvídeo (1); fanpage (1) áudio book
(1); jornal digital (1); charge (1); ferramenta de curadoria (1); meio de
comunicação (1). Os números entre parênteses referem-se à quantidade de
repetição do verbo.
Menções a objetos ligados ao Software
352
Menções a objetos ligados ao Hardware
70
Total de objetos das TIC
99
Número total de referências as TIC
422
Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados do Quadro 21 (Apêndice D)

Algumas Habilidades referenciam mais de um objeto das TIC, mesmo assim, apenas
dezessete por cento (17%) dos objetos mencionados se ligam ao hardware e oitenta e três por
cento (83%) ao software. Isso demonstra que a BNCC segue o foco da diminuição dos custos
com infraestrutura e controle do acesso da informação.
Ao observarmos no Ensino Fundamental da Base Nacional Comum Curricular as
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), identificamos cento e setenta e nove (179)
Habilidades ligados as TIC. Número que parece pouco perto das mil trezentas e cinco (1305)
Habilidades do Ensino Fundamental82, mas, é de um tamanho notável se comparado ao número
de Habilidades dos Componentes Curriculares, conforme podemos observar na Figura 29:

82

Este levantamento foi realizado na contagem e classificação dos verbos utilizados nas Habilidades do Ensino
Fundamental contido na página 70 desta dissertação.
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Figura 29 - Comparação do número de Habilidades entre os Componentes Curriculares e as Habilidades ligadas
às TIC do Ensino Fundamental.

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados do Quadro 21 (Apêndice D)

De fato, as TIC não possuem um espaço específico na Base Nacional Comum
Curricular, como um Componente Curricular, porém, elas são presentes em todos os
Componentes Curriculares. Como visto na Figura 29, se as TIC tivessem um espaço
especificado no Ensino Fundamental da BNCC, com a soma das Habilidades que mencionam
elas, seria o terceiro maior Componente da Base, superado somente pelos componentes de
Língua Portuguesa e Matemática, os quais, como visto na Produção da BNCC83, ganham
destaque no documento. Há de se considerar que aqui estamos observando os números de
Habilidades postos em cada Componentes Curriculares e não os atravessamentos desses
conhecimentos nas várias Habilidades, como no caso da Arte que também possui elementos em
outros vários Componentes Curriculares como já demonstrado84.
Das cento e setenta e nove (179) Habilidades, cento e três (103) delas orientam o uso
“exclusivo” delas, cinquenta e oito (58) orientam o uso delas “ou” de outro elemento, e dezoito
(18) orientam o uso delas “e” outros objetos. Essa relação estabelecida demonstra que as escolas
estarão reféns de uma boa infraestrutura em cento e vinte e uma (121) Habilidades de um
Currículo formado a partir da BNCC (BRASIL, 2017). Considerando as diferenças sociais e
econômicas do País, esta padronização não favorece as escolas e o ato educativo.
De acordo com Paiva e Andrade (2018, p. 4), “[...] apesar da ‘nova’ BNCC [2017], a
tecnologia continua sendo tratada, na maior parte do documento, nos mesmos moldes que se
estabeleciam os parâmetros curriculares até então, de forma instrumental e transversal”. Dentre

83
84

Ver esta relação nas páginas 72 e 73 desta dissertação.
Ver página 79, 80 e 81 desta dissertação.
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as Habilidades levantadas ligadas às TIC, apenas nove (9) delas se detém em discutir ou analisar
o papel e o impacto de seu uso, assim como apresentamos no Quadro 12:

Quadro 12 - Quadro de Habilidades do Ensino Fundamental que problematizam o uso das TIC.

Quadro de Habilidades que problematizam o uso das TIC.
(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais de participação disponíveis na escola (conselho de
escola, outros colegiados, grêmio livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos, etc.), no
munícipio ou no país, incluindo formas de participação digital, como canais e plataformas de
participação (como portal e-cidadania), serviços, portais e ferramentas de acompanhamentos do
trabalho de políticos e de tramitação de leis, canais de educação política, bem como de propostas e
proposições que circulam nesses canais, de forma a participar do debate de ideias e propostas na
esfera social e a engajar-se com a busca de soluções para problemas ou questões que envolvam a
vida da escola e da comunidade. (BRASIL 2017, p. 183)
(EF09LI13). Reconhecer, nos novos gêneros digitais (blogues, mensagens instantâneas, tweets, entre
outros), novas formas de escrita (abreviação de palavras, palavras com combinação de letras e
números, pictogramas, símbolos gráficos, entre outros) na constituição das mensagens. (BRASIL 2017,
p. 263)
(EF07CI06). Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto
no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como
automação e informatização). (BRASIL 2017, p. 347)
(EF05GE06). Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de comunicação. (BRASIL
2017, p. 379)
(EF04HI08). Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação (cultura oral, imprensa,
rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e comunicação) e discutir
seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. (BRASIL 2017, p. 413)
(EF05HI06). Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e
avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. (BRASIL 2017, p. 415)
(EF09HI33). Analisar as transformações nas relações políticas locais e globais geradas pelo
desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação. (BRASIL 2017, p. 433)
(EF08ER07). Analisar as formas de uso das mídias e tecnologias pelas diferentes denominações
religiosas. (BRASIL 2017, p. 457)
EF09ER02). Discutir as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à vida, por meio da análise
de matérias nas diferentes mídias. (BRASIL 2017, p. 459)
Fonte: Produzido pelo autor com base no exame da BNCC (BRASIL, 2017)

Já quanto as Competências as TIC se fazem presentes em todas as partes do documento,
desde as Competências Gerais até as Competências Específicas conforme a lista e a localização
delas, na BNCC contida no Quadro 13:
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Quadro 13 - Lista e localização das Competências do Ensino Fundamental ligadas às TIC.
Nº da
Nº da Competência
Nº da Competência
Componente
Competência
Área
Específica
da Área (referência)
curricular
Geral (referência)
(referência)
Língua Portuguesa
Nº 3 Nº 10 (p. 87)
Nº 5 Nº 6 Nº 7 (p.
Arte
Nº 3 Nº 6
198)
Linguagens
(p. 65)
Educação Física
Nº 4 (p. 223)
Nº 1 Nº 2 Nº 4
Língua Inglesa
Nº 5 (p. 246)
Nº5
Matemática
Nº 1 Nº 5 (p. 267)
*
(p. 9)
Ciências da
Nº 2 Nº 3 Nº 4
*
Natureza
Nº 6 (p. 324)
Geografia
Nº 5 (p. 366)
Ciências
Nº 2 Nº 7
Humanas
(p. 357)
Historia
Nº 3 Nº7 (p. 402)
Ensino Religioso
Nº 5 (p. 437)
*
Total de Competências
Total de
Total de Competências Gerais da
das Áreas do
Competênci
Total Geral
Educação Básica
Conhecimento
as
4
11
10
25
* As Áreas que comportam só um Componente Curricular, não possuem competências específicas.
Fonte: Produzido pelo autor com base no exame da BNCC (BRASIL, 2017)

Algumas das Competências mencionadas não se liga diretamente as mídias e as TIC,
mas uma categoria superior às “Tecnologias”, porém que engloba também as TIC.
Além das Habilidades e das Competências as tecnologias aparecem também nos Objetos
do Conhecimento. Em Língua Portuguesa constam dois (2) Objeto do Conhecimento:
“Utilização de tecnologia digital” e “Caracterização do campo jornalístico e relação entre os
gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital”. Em Arte consta o Objeto do
Conhecimento “Arte e tecnologia”. Em Educação Física consta o Objeto do Conhecimento:
“Jogos eletrônicos”. Em Língua Inglesa: “Caracterização do campo jornalístico e relação entre
os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital”. No componente de Matemática
temos quatro (4) Objetos: “Construção de retas paralelas e perpendiculares, fazendo uso de
réguas, esquadros e softwares”, “Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do calendário,
leitura de horas em relógios digitais e ordenação de datas”, “Medidas de tempo: leitura de horas
em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e reconhecimento de relações entre
unidades de medida de tempo”, “Unidades de medida utilizadas na informática”. Em Geografia
consta o Objeto do Conhecimento: “Trabalho e inovação tecnológica”. Em História: “O mundo
da tecnologia: a integração de pessoas e as exclusões sociais e culturais”. Já em Ensino
Religioso: “Tradições religiosas, mídias e tecnologias”. Somente o Componente Curricular de
Ciências não possui Objetos do Conhecimento ligados as TIC.
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Essa disseminação massiva das TIC na BNCC pode ser melhor visualizada através
do mapeamento das Habilidades e das Competências das Áreas do Conhecimento e dos
Componentes Curriculares, na Figura 30:
Figura 30 - Mapa das inserções das TIC no Ensino Fundamental.

Fonte: Produzido pelo autor com base no Quadro 21 (Apêndice D)
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Ao visualizar o mapa contido na figura 30 percebemos que o uso das TIC então mais
disseminadas nos dois Componentes curriculares de maior destaque no documento, Língua
Portuguesa e Matemática, coincidência ou não, são também as duas áreas visadas nas avaliações
nacionais.
Entretanto, prevalecem atividades ligadas somente à utilização das TIC como
ferramenta ligada ao mundo do trabalho. “[...] (I) no 4º ano do Ensino Fundamental, a produção
de textos com a utilização de diferentes mídias digitais; (II) no 5º ano há a proposta de trabalhar
com a seleção e a relação entre a informação transmitida por mídias diferentes” (SILVA, 2018,
p. 15). Ainda, segundo Heinsfeld e Silva (2018):

O mesmo viés pode ser encontrado ao se propor o uso das tecnologias digitais
na área das Ciências Exatas, como em “Merece destaque o uso de tecnologias
– como calculadoras, para avaliar e comparar resultados, e planilhas
eletrônicas, que ajudam na construção de gráficos e nos cálculos das medidas
de tendência central” (BRASIL, 2017, p. 230). As habilidades elencadas para
a disciplina de Matemática, em sua totalidade, enfatizam o aspecto
ferramental, sendo a tecnologia vista apenas como um artefato técnico, de
maneira acrítica, visão essa que parece predominar na BNCCv3.
(HEINSFELD; SILVA, 2018, p. 684).

Corroborando com o pensamento desses autores podemos observar essa relação através
de um a nuvem de palavras sobre os verbos utilizados nas Habilidades que se relacionam com
as TIC na Figura 31:
Figura 31 - Nuvem de palavras dos verbos das Habilidades do Ensino Fundamental que utilizam TIC.

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados do Quadro 21 (Apêndice D)
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Conforme a figura 31 os sessenta (60) verbos utilizados nas Habilidades com relação as
TIC do Ensino Fundamental são: produzir (36); analisar (32); identificar (27); planejar (24);
explorar (12); reconhecer (9); elaborar (8); reproduzir (8); resolver (8); comparar (8);
compreender (7); ler (7); construir (6); editar (5); realizar (5); selecionar (5); assistir (4);
descrever (3); desenvolver (3); revisar (3); utilizar (3); avaliar (2); buscar (2); criar (2); discutir
(2); divulgar (2); experimentar (2); justificar (2); publicar (2); refletir (2); ampliar (1);
argumentar (1); associar (1); colaborar (1); comentar (1); conhecer (1); determinar (1); engajar
(1); escolher (1); escrever (1); executar (1); explicar (1); fruir (1); hieraquizar (1); inferir (1);
interpretar (1); manipular (1); nomear (1); observar (1); organizar (1); parodiar (1); participar
(1); perceber (1); posicionar (1); possibilitar (1); projetar (1); registrar (1); roteirizar (1); usar
(1); algumas Habilidades utilizam mais de um verbo, os números entre parênteses referem-se à
quantidade de repetição do verbo.
Como visto o verbo em destaque é “produzir”, que é um verbo que em seu modo
intransitivo possui um duplo sentido, ligado as duas concepções discutidas até então nesta
dissertação, ao criar, e ao mundo do trabalho, assim define o dicionário Michaelis:

2. Fazer bens úteis que atendam às necessidades do homem; fabricar,
manufaturar: Uma fábrica de São Paulo está produzindo um novo carrinho
para compras muito prático. Se não der certo, eles param de produzir.
3. Criar, utilizando imaginação e talento: Ele produziu belíssimos quadros nos
últimos anos de sua vida. Depois da doença deixou de produzir. (PRODUZIR,
2019).

Diante da conjuntura do documento acreditamos que o verbo esteja ligado mais a
concepção da fábrica e a manufatura, do que a concepção de “criar” até mesmo porque o verbo
criar também é presente em algumas habilidades, porém em menor número. Em suma cada
habilidade é um espaço que se abre e sua essência só pode ser averiguada individualmente,
também há de se considerar que é em cada ação educativa no território da escola que os
agenciamentos, apesar das linhas duras, se configuram.
Paiva e Andrade (2018, p. 4), também comentam que o Centro de Inovação para
Educação Brasileira teceu críticas quanto à forma que as tecnologias são apresentadas na BNCC
(BRASIL, 2017). Dentre elas, uma diz respeito à falta de desdobramentos das competências
gerais relacionadas à tecnologia nos conteúdos dos Componentes Curriculares” (PAIVA;
ANDRADE, 2018, p. 3). Quanto a isso, a título de exemplo, selecionamos o Componente
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Curricular de Arte para estabelecer relações entre as Competências Específicas e as suas
Habilidades que têm ligação com as TIC, vejamos o Quadro 14:
Quadro 14 - Relação entre Competências e Habilidades do Componente de Arte ligadas às TIC.
Competências específicas da Arte com menção as TIC Habilidades do Componente de Arte com menção as TIC
(EF15AR04). Experimentar diferentes formas de
expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e
técnicas convencionais e não convencionais. (BRASIL
2017, p. 201)
(EF15AR26). Explorar diferentes tecnologias e recursos
digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos,
gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.)
nos processos de criação artística. (BRASIL 2017, p. 203)
(EF69AR03). Analisar situações nas quais as linguagens
Competência
das Artes Visuais e integram às linguagens audiovisuais
Nº 6.
(cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de
Estabelecer
Competência Nº 7.
livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas,
Competência relações entre Problematizar
coreográficas, musicais etc. (BRASIL 2017, p. 207)
Nº 5. Mobilizar arte, mídia,
(EF69AR05). Experimentar e analisar diferentes formas
questões políticas,
recursos
mercado e
de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
sociais, econômicas,
tecnológicos
consumo,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
científicas,
como formas compreenden tecnológicas e
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). (BRASIL
2017, p. 207)
de registro,
do, de forma
culturais, por meio
(EF69AR06). Desenvolver processos de criação em artes
pesquisa e
crítica e
de exercícios,
visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de
criação
problematizad produções,
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso
artística.
ora, modos de intervenções e
de materiais, instrumentos e recursos convencionais,
(BRASIL 2017, produção e de apresentações
alternativos e digitais. (BRASIL 2017, p. 207)
circulação da
p. 198)
artísticas. (BRASIL
(EF69AR20). Explorar e analisar elementos constitutivos
arte na
2017, p. 198)
da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo
sociedade.
etc.), por meio de recursos tecnológicos (games e
(BRASIL 2017,
plataformas digitais), jogos, canções e práticas diversas
p. 198)
de composição/criação, execução e apreciação
musicais. (BRASIL 2017, p. 209)
(EF69AR22). Explorar e identificar diferentes formas de
registro musical (notação musical tradicional, partituras
criativas e procedimentos da música contemporânea),
bem como procedimentos e técnicas de registro em
áudio e audiovisual. (BRASIL 2017, p. 209)
(EF69AR35). Identificar e manipular diferentes
tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar,
produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios
artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.
(BRASIL 2017, p. 211)
Produzido pelo autor com base nos dados da BNCC (BRASIL, 2017)
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Neste exemplo é claro que as Habilidades não alcançam a magnitude das Competências
do Componente de Arte ligadas às TIC. Principalmente ao “Estabelecer relações entre arte,
mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de
produção e de circulação da arte na sociedade. (BRASIL 2017, p. 198), uma vez que nenhuma
das Habilidades problematiza a relação entre Arte, consumo e mercado. Este exemplo apesar
de comprovar que existem lacunas e falta de desdobramentos entre as Competências e os
Componentes Curriculares, é preciso uma análise mais aprofunda para estabelecer se este
descuidado ocorreu em todos ou somente em alguns casos isolados.
Todas essas questões até agora levantadas demonstram como há uma intensificação no
uso das TIC nas políticas educacionais brasileiras, principalmente na BNCC, que ampliou
significativamente a presença das TIC voltadas ao software, e como elas estão ligadas a
interesses empresariais e industrias que atendem a uma agenda global, que por meio de
estratégias de controle favorecem a economia em detrimento da interação humana e do
desenvolvimento das sensibilidades.
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4 AGENCIAMENTOS ENTRE ARTE E
TIC NO ENSINO FUNDAMENTAL DA
BNCC

Por que não começamos pelo seu nome?
-47.
-Isso não é um nome.
-Não, mas é o meu.
-Seguinte, senhor 47, o que exatamente você
é? [...]ouça-me com atenção, senhor 47, ou
qualquer que seja seu nome, isso pode
acabar de vários modos e isso depende de
você, mas pode ter certeza que não acabará
como você quer. Porque pelo que sei, você
está preso aqui comigo e sou eu quem está
com a arma.
- Não, senhor Sanders, você está preso aqui
comigo, e trouxe a minha arma.
(HITMAN..., 2015)
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Mesmo que as políticas públicas de inserção de determinados objetos nos cotidianos
escolares tenham claros propósitos, sua utilização e sua territorialidade nesses lugares ganham
novos contornos e outras intencionalidades, afinal,

O primado muito geral do agenciamento maquínico e coletivo sobre o
elemento técnico vale em toda parte, tanto para as ferramentas como para as
armas. As armas e as ferramentas. As armas e as ferramentas são
consequências, nada além de consequências. Notou-se com frequência que
uma arma não era nada sem a organização de combate da qual fazia parte. Por
exemplo, as armas "hoplíticas" só existem graças à falange como mutação da
máquina de guerra: a única arma nova naquele momento, o escudo de dois
punhos, é criado por esse agenciamento; quanto às demais armas, elas
preexistiam, mas tomadas em outras combinações, onde não possuíam a
mesma função, a mesma natureza. Por toda parte é o agenciamento que
constitui o sistema de armas. (DELEUZE, GUATTARI, 1997, p. 77-78)

O pequeno diálogo na epígrafe que inicia este capítulo, retirado do filme Hichtman
Agente 47, dirigido por Bach e lançado em 2015, demonstra isso. A cena passa-se durante o
interrogatório do Agente 47 em uma pequena delegacia nos Estados Unidos, em que o policial,
sr. Sanders, com a intenção de intimidar e controlar a situação, coloca sobre a mesa um rifle
automático usado pelo assassino Agente 47. Por mais que esteja na cadeia, em um ambiente de
controle e confinamento, sob o julgo de um dispositivo disciplinador, como caracteriza
Foucault, ele, o agente 47, tem sua territorialidade e significa o rifle como sua própria linha de
fuga, em suas palavras: “Não, senhor Sanders, você está preso aqui comigo, e trouxe a minha
arma”.
A BNCC intensificou a presença das TIC na Educação Básica, estriou o espaço da escola
com equipamentos e softwares, com a intenção de controle e de preparo da mão de obra para
os novos postos de trabalho, mas em suma, traz para dentro das salas de aula agenciamentos
que possibilitam dar vazão ao que o estado não se importa em restringir como as interações
humanas, em troca de economia. Nesse sentido Deleuze e Guattari comentam que:

[...] o espaço é constantemente estriado sob a coação de forças que nele se
exercem; mas também como ele desenvolve outras forças e secreta novos
espaços lisos através da estriagem. Mesmo a cidade mais estriada secreta
espaços lisos: habitar a cidade como o nômade, ou troglodita. Às vezes bastam
movimentos, de velocidade ou de lentidão, para recriar um espaço liso.
Evidentemente, os espaços lisos por si só não são liberadores. Mas é neles que
a luta muda, se desloca, e que a vida reconstitui seus desafios, afronta novos
obstáculos, inventa novos andamentos, modifica os adversários. (DELEUZE,
GUATTARI, 1997, p. 214)
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Mesmo estipulando espaços e usos rígidos, linhas duras que estriam as unidades
escolares, impondo limites aos objetos, há na BNCC, como em qualquer outro conjunto de
estrias, espaços lisos que agenciam a Arte e a TIC e podem permitir às escolas usarem este
agenciamento como armas ressignificadas, linhas de fuga para o desencadeamento de estesias,
e daquilo que não pode ser mensurado em avaliações de larga escala.

É nas linhas de fuga que se inventam armas novas, para opô-las às armas
pesadas do Estado, e "pode ser que eu fuja, mas ao longo da minha fuga, busco
uma arma". Nas linhas de fuga os nômades varriam tudo à sua passagem, e
encontravam armas novas que deixavam o Faraó estupefacto. (DELEUZE;
GUATTARI, 1996, p. 79)

Assim mapear nas estrias da escola, as linhas duras dos agenciamentos entre Arte e TIC
impostas pela BNCC, possibilita identificar espaços lisos onde é possível surgir linhas de fuga
que desterritorializam a Arte de seu uso comunicativo e as TIC de seu caráter instrumental.
Também, possibilita ampliar a Arte no Ensino Fundamental, identificando nas relações com as
TIC outros espaços da Arte na BNCC, já que esta restringiu o espaço do Componente Curricular
da Arte no Ensino Fundamental e ampliou o uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação.
Dentre todos os elementos que formam a BNCC, Competências, Unidades Temáticas,
Objetos do Conhecimento e Habilidades, são as Habilidades que serão operadas pelos
professores, são elas que estriam as salas de aula, restringem e delineiam a ação educativa, os
objetos e as relações. Partindo disso fixamos nosso olhar sobre os agenciamentos entre a Arte
e as TIC que as Habilidades possibilitam.
Com esse entendimento, e com intuito de mapear espaços lisos, foram delineadas
Habilidades entre os vários Componentes Curriculares do Ensino Fundamental que agenciam
os elementos da Arte e das TIC conforme as Figuras 32, 33 e 34:
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Figura 32- Número de Habilidades do Ensino Fundamental com agenciamentos entre a Arte e as TIC.

Fonte Produzido pelo autor com base nos dados dos Quadro 20, Quadro 21 e Quadro 22 (Apêndice D).

Essas cinquenta e três (53) Habilidades que agenciam Arte e TIC foram encontradas nos
seguintes Componentes Curriculares, conforme a Figura 33:
Figura 33 - Quadro/Legenda da Figura 33, Habilidades do Ensino Fundamental com agenciamentos entre as
linguagens artísticas e as TIC.

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados do Quadro 22 (Apêndice D).

E podem ser mapeadas assim como disposto na figura 34:
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Figura 34 - Mapa de Habilidades do Ensino Fundamental com agenciamentos entre as linguagens artísticas e as
TIC.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Quadro 22 (Apêndice D).
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A maior parte das cinquenta e três (53) Habilidades com referências entre a Arte e as
TIC mencionam mais de uma linguagem artística, conforme disposto no Mapa (Figura 33).
Dentre essas Habilidades que agenciam Arte e TIC, são mencionados elementos da(s); Artes
Integradas em trinta e oito (38) Habilidades; Artes Visuais em trinta (30) Habilidades; Música
dezessete (17) Habilidades; Literatura em dezenove (19) Habilidades; Teatro em dez (10)
Habilidades; e Dança em sete (7) Habilidades; que totalizam cento e cinquenta e quatro (154)
agenciamentos entre Arte e TIC no Ensino Fundamental da BNCC. Estas Habilidades
atravessam o Ensino Fundamental, apesar de que, devemos considerar que apenas vinte e uma
(21) delas se localizam fora do Componente de Língua Portuguesa.
Todas essas cinquenta e três (53) Habilidades encontradas, dispostas na figura 34
possibilitam espaços de contato com a arte em suas várias linguagens, abrem espaços lisos para
criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão, fora do Componente Curricular de Arte.
Dentre essas Habilidades, sete (7) se mostram como espaços mais lisos e possibilitam
agenciamento entre todas as linguagens artísticas categorizadas e as TIC, conforme o Quadro
15:

Quadro 15 - Habilidades do Ensino Fundamental ligadas as várias Linguagens Artísticas e às TIC.
Habilidades do Ensino Fundamental ligadas as várias Linguagens Artísticas e às TIC.
(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias/
manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos de contação de histórias, de
leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus,
slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de música etc.), dentre outros,
tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva e justificando suas apreciações,
escrevendo comentários e resenhas para jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas de expressão
das culturas juvenis, tais como, vlogs e podcasts culturais (literatura, cinema, teatro, música), playlists
comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos, fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto, vídeominuto, dentre outras possibilidades de práticas de apreciação e de manifestação da cultura de fãs. (BRASIL
2017, p. 157)
(EF89LP32). Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade
(referências, alusões, retomadas) entre os textos literários, entre esses textos literários e outras
manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, música), quanto aos temas, personagens,
estilos, autores etc., e entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeosminuto, vidding, dentre outros. (BRASIL 2017, p. 187)
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Habilidades do Ensino Fundamental ligadas as várias Linguagens Artísticas e às TIC.
(EF69LP06) Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens, reportagens
multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de
opinião de interesse local ou global, textos de apresentação e apreciação de produção cultural – resenhas
e outros próprios das formas de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts culturais,
gameplay, detonado etc.– e cartazes, anúncios, propagandas, spots, jingles de campanhas sociais, dentre
outros em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, de comentador, de
analista, de crítico, de editor ou articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de
compreender as condições de produção que envolvem a circulação desses textos e poder participar e
vislumbrar possibilidades de participação nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo
midiático de forma ética e responsável, levando-se em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a
possibilidade de circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor e autor, de consumidor e produtor.
(BRASIL 2017, p. 143)
(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como quarta-capa,
programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc.,
para selecionar obras literárias e outras manifestações artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos,
CD´s, DVD´s etc.), diferenciando as sequências descritivas e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros
que apoiam a escolha do livro ou produção cultural e consultando-os no momento de fazer escolhas,
quando for o caso. (BRASIL 2017, p. 157)
(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados, e textos e vídeos de apresentação e
apreciação próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay,
detonado etc.), dentre outros, tendo em vista as condições de produção do texto – objetivo,
leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha de uma produção ou evento
cultural para analisar – livro, filme, série, game, canção, videoclipe, fanclipe, show, saraus, slams etc. – da
busca de informação sobre a produção ou evento escolhido, da síntese de informações sobre a
obra/evento e do elenco/seleção de aspectos, elementos ou recursos que possam ser destacados positiva
ou negativamente ou da roteirização do passo a passo do game para posterior gravação dos vídeos.
(BRASIL 2017, p. 165)
(EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e gêneros próprios das
culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), que
apresentem/descrevam e/ou avaliem produções culturais (livro, filme, série, game, canção, disco,
videoclipe etc.) ou evento (show, sarau, slam etc.), tendo em vista o contexto de produção dado, as
características do gênero, os recursos das mídias envolvidas e a textualização adequada dos textos e/ou
produções. (BRASIL 2017, p. 165)
(EF08LI18). Construir repertório cultural por meio do contato com manifestações artístico-culturais
vinculadas à língua inglesa (artes plásticas e visuais, literatura, música, cinema, dança, festividades, entre
outros), valorizando a diversidade entre culturas. (BRASIL 2017, p. 259)
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Quadro 22 (Apêndice D) e (BRASIL, 2017 grifo nosso)

Essas Habilidades dispostas no Quadro (15) abrem espaços lisos na Área de Linguagens,
fora do Componente Curricular de Arte. Esses são espaços mais lisos, porque permitem o
trafego, pela escola, de uma ampla gama de elementos da Arte, contidos no agenciamento Arte
/ TIC, por isso têm maior potencial para surgimento de linhas de fuga nos agenciamentos
territoriais dos lugares, ou seja, nas unidades escolares. Nessas sete (7) Habilidades
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encontramos elementos que se repetem com uma maior frequência, elementos na maioria
ligados ao som e a imagem, seja ela estática ou em movimento, conforme grifo nosso no Quadro
15. Cruzando os dados extraídos das cinquenta e três (53) Habilidades, essa frequência se
mantém.
Isolamos os objetos ligados as TIC, os verbos das Habilidades, e as linguagem artísticas
à que estão ligados, e a partir desses criamos uma nuvem de palavras na qual podemos visualizar
essa abertura das Artes Visuais, Artes Integradas e a Música, seja com cantigas, jingles ou com
imagens estáticas e em movimento, vejamos:
Figura 35- Nuvem de verbos, objetos, e linguagens artísticas das Habilidades do Ensino Fundamental que
agenciam Arte e TIC.

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados do Quadro 22 (apêndice)

Frequência das cento e dez (110) palavras únicas no corpus: Artes Integradas (38);
Artes visuais (29), Música (17); Literatura (16); vídeo (14); analisar (11); produzir (11);
Teatro (9); game (8); identificar (8); podcast (7); cinema (7); fotografia (7); vlog (7); TV
(7); Dança (6); rádio (6); explorar (6); digital (5); filme (5); internet (5); meme (4); web (4);
editor de texto (4); planejar (4); construir (3); editor de imagem (3); blog (3); vídeo minuto (3);
tecnologia digital (3); fanzine (3); experimentar (3); ler (3); gif (3); e-zine (3); mídia (3); áudio
(3); ciber poema (3); fanclip (2); jogo eletrônico (2); software (2); trailer honesto (2); captador
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de áudio (2); editor de vídeo (2); animação (2); desenho animado (2); site (2); série (2);
detonado (2); compreender (2); midiático (2); editar (2); criar (2); hq (2); rede social (2);
publicar (2); meio digital (2); selecionar (2); booktuber (2); spot (2); fanclipe (2); desenvolver
(1); usar (1); reconhecer (1); novela (1); parodiar (1); ferramenta de escrita colaborativa (1);
infográfico (1); vidding (1); multimeio (1); chat (1); vídeo digital (1); captador de audiovisual
(1); fruir (1); audiovisual (1); explicar (1); descrever (1); captador de vídeo (1); manipular (1);
captador de fotos (1); assistir (1); plataforma digital (1); justificar (1); sampler (1); fanvídeo
(1); multimidiático (1); infográfico (1); mídia digital (1); jingle (1); vlogger (1); revisar (1);
editor de áudio (1); arquivo sonoro (1); observar (1); participar (1); playlist (1); fanfic (1);
busca digital (1); post (1); fanpage (1); posicionar-se (1); cd (1); dvd (1); áudio book (1);
roteirizar (1); inferir (1); disco (1); vídeo clipe (1); projetar (1).
Conforme percebemos ao brevemente delinear os agenciamentos entre Arte e TIC, com
essa nuvem de palavras (Figura 35) há espaços mais lisos entre sons e imagens estáticas, e em
movimento entre as várias linguagens artísticas. Espaços que se materializaram nas escolas e
que permitem e justificam uma série de projetos interdisciplinares como a rádio escola85, os
Blogs86 e os Vlogs87 assim como oficinas88 de criação de vídeos, fotografias e imagens, que
podem atravessar a BNCC e suas intencionalidades, provocando uma desterritorialização.
Este movimento da BNCC (BRASIL, 2017) pode ocorrer pela simples desaceleração
dos agenciamentos, talvez no abordar dos verbos mais presentes nestas cinquenta e três (53)
Habilidades, de analisar e produzir, visando a criação ao invés da produção processual,
sequenciada e fabril. Em suma o surgimento de linhas de fuga para a Ate e a educação estética
se dá nas escolas, nas salas de aula, nos agenciamentos territoriais, no encontro de alunos e
professores, objetos e lugares. Até mesmo porque “[...] a linha de fuga de alguém, grupo ou
indivíduo, pode muito bem não favorecer a de um outro; pode, ao contrário, barrá-la, interditá85

A Rádio Escola é um projeto que vem sendo difundido em escolas de todo o país, trata-se de um mecanismo de
disseminação de informação e entretenimento, arte e cultura, produzido pelos alunos das unidades escolares. As
rádios escolas podem ser físicas, internas à escola onde estão montadas, através de sistema de alto-falantes, podem
ser comunitárias que utilizam de antenas e ondas de rádio para distribuição de sua programação na comunidade,
e/ou podem ser veiculadas através da internet com a designação de web rádio escola.
86
Conforme o dicionário online de significados o termo refere-se a: páginas da internet onde regularmente são
publicados diversos conteúdos, como textos, imagens, músicas ou vídeos, tanto podendo ser dedicados a um
assunto específico como ser de âmbito bastante geral. Retirado de < https://www.significados.com.br/vlog/ >.
Acessado em 04/09/2019.
87
Conforme o dicionário online de significados o termo refere-se a: “abreviação de vídeo blog (vídeo + blog), um
blog em que os conteúdos predominantes são os vídeos. A grande diferença entre um vlog e um blog está mesmo
no formato da publicação. Ao invés de publicar textos e imagens, o vlogger ou vlogueiro, faz um vídeo sobre o
assunto que deseja. ” Retirado de < https://www.significados.com.br/vlog/ >. Acessado em 04/09/2019.
88
As Oficinas são espaços educativos de trocas, normalmente informais que não possuem muitas predefinições
metodológicas nem de execução, elas ocorrem pela força dos encontros entre pessoas com um objetivo em comum,
são espaços educativos baseados na liberdade.
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la a ele, e lançá-lo ainda mais em uma segmentaridade dura. ” (DELEUZE, GUATTARI, 1996,
p. 73).
Assim, este mapeamento, não pretende ser linha dura, em delimitar e estriar ainda mais
a escola. Não temos como objetivo criar métodos e receitas prontas, mas possibilitar uma
imagem panorâmica sobre os espaços lisos dentro a um emaranhado de métodos, regras e
delimitações a qual a BNCC impõe sobre as escolas. Visamos, dentro do amplo espaço
destinado às TIC, encontrar espaços para a educação estética e a Arte. Também, porque há a
compreensão junto à Duarte Jr. (2000), que:

[...] a excessiva preocupação com o estabelecimento de metodologias
educacionais, algumas descendo a minúcias e detalhes quase obsessivos, além
de se revelar como uma das faces da própria razão instrumental, acabam por
tolher a criatividade do educador e por se transformar numa coleção de
fórmulas e receitas prontas que se afastam rapidamente de suas intenções
originais. Não que alguma preocupação metodológica seja inútil e indesejável,
porém ela deve centrar-se apenas na criação de parâmetros e de grandes linhas
de ação do mestre, deixando-lhe a liberdade para estabelecer seu modo e estilo
de atuação dentro de cada situação particular; (p. 221)

Em suma, a tarefa de encontrar fugas para a educação estética pode-se valer destes
espaços lisos que encontramos no global relativo das legislações, normas, regras e outros
elementos que constituem o dispositivo da escola no Brasil. Porém, são nos agenciamentos
territoriais, no encontro de pessoas, objetos e lugares, que as fugas para uma educação mais
estésica podem surgir no agenciamento entre Arte e TIC.
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5 CONSIDERAÇÕES
Na educação brasileira a ampliação das determinações do uso tecnológico é algo que
vem ocorrendo desde a abertura de mercados na década de 1990, primeiro com os PCN, depois
com a Educação à Distância que modificou e vem modificando os Cursos de Formação
Superior. Com a BNCC observamos a ampliação dessas determinações de maneira mais
significativa na Educação Básica, apoiada em enunciados ligados ao mercado, e a formação de
mão de obra letrada na Comunicação, na Matemática e nas Tecnologias da Informação e
Comunicação.
Esses enunciados também modificam espaços e ressignificam conhecimentos que
estavam em processo de ampliação dentro da Educação Básica, como é o caso da Arte que nos
últimos anos ampliou os cursos de formação de professores, reconhecendo a especificidade de
cada linguagem artística e a importância da Música, Dança, Teatro e Artes Visuais na educação.
Diante das restrições e ressignificação da Arte dada pela BNCC, urge a criação de fugas para a
educação estética, o que a nosso ver, é um dos caminhos para a formação dos sentidos e das
sensibilidades.
Para tanto, encontramos orientações no referencial teórico de Deleuze e Guattari (1995a,
1995b, 1996, 1997) para o mapeamento dos agenciamentos, e na pesquisa de Duarte Jr. (2000),
a relação entre educação estética e tecnologia. Já na metodologia qualitativa bibliográfica e
documental baseada em Salvador (1986), as técnicas de investigação e exame de dados em
corpus textual, as quais foram adaptadas para os fins desta pesquisa, que nos ajudaram a mapear
o agenciamento entre a Arte, as TIC e educação, através da investigação de artigos e
dissertações sobre a BNCC, do exame do documento da BNCC e dos dados disponibilizados
no Portal do mesmo documento. Constatamos que essa combinação teórica metodológica foi
eficaz para os fins da pesquisa.
Diante desses dados, a presente pesquisa: - Escola Hi-tech: A BNCC e as linhas duras
da Arte e das TIC no Ensino Fundamental - teve como Objetivo Geral: Mapear os
agenciamentos entre a Arte e as Tecnologias da Informação e Comunicação no Ensino
Fundamental da Base Nacional Comum Curricular. Para alcançar esse Objetivo Geral, foram
definidos três objetivos específicos: a). Investigar o contexto de produção da BNCC com foco
na Arte e nas TIC; b). Examinar os espaços da Arte e das TIC no texto do Ensino Fundamental
da BNCC; c). Delinear os agenciamentos entre a Arte e as TIC no Ensino Fundamental da
BNCC, que foram desenvolvidos conforme passamos a apresentar.
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Através da investigação do contexto de produção da BNCC com foco na Arte e nas TIC
em um recorte de 31 artigos publicados no ano de 2018 sobre a Produção da BNCC (Objetivo
específico a) que emergiram alguns temas que nos ajudaram a definir o percurso da pesquisa.
Foi possível visualizar por meio desses vários temas referentes à produção, e aos espaços
destinados a Arte e as TIC da/na BNCC, o caminho para o exame do documento. Também foi
possível encontrar indícios de enunciados que permearam a BNCC como a formação da mão
de obra para o novo mercado de trabalho atravessado pelas TIC, assim como o aquecimento do
mercado educacional privado e a promoção da economia estatal, aos quais estavam ligados
alguns grupos que participaram do processo de produção da BNCC. São esses enunciados que
nortearam tanto a realocação do Componente Curricular de Arte como algo de menor
importância e a serviço da comunicação, quanto a ampliação do uso das TIC de forma
instrumental, formatando os alunos do Ensino Fundamental da Educação Básica.
Ao examinar as Fichas Técnicas das três versões da BNCC, anexada no final do
documento da 3ª versão (BRASIL, 2017), através do recorte amostral dos Leitores Críticos (1ª
e 3ª versão) e Especialistas (2ª versão) e dos pareceres publicados no Portal da BNCC,
comprovamos uma participação significativa do setor privado composto por atores do terceiro
setor e do empresariado, principalmente na versão decisiva do documento (BRASIL, 2017).
Assim como, a pouca participação de professores e pesquisadores de áreas específicas como
Arte e TIC. Também foram observadas algumas incongruências quanto ao histórico do processo
de produção do documento descrito nas fichas técnicas, como as participações da terceira
versão, e modificações importantes que aparentemente não passaram por nenhuma consulta
pública ou de especialistas como a inclusão da Unidade Temática de Artes Integradas.
Com o exame do texto do Ensino Fundamental, da estrutura e introdução do documento,
percebeu-se a preponderância de Língua Portuguesa e Matemática sobre os demais
Componentes curriculares, ligados ao letramento comunicacional, matemático e digital. Isso
foi demonstrado pelo tamanho desses Componentes Curriculares e dos discursos propagados
na Área das Linguagens. Do mesmo modo, ao observar os verbos que compõem as Habilidades
do Ensino Fundamental, ressaltamos a predominância de verbos ligados às ações mais básicas
do pensamento humano, como o processual e a instrução, e pouco à análise e à criação. Junto a
isso foram expostas às apropriações de elementos da Arte pelos Componentes de Língua
Portuguesa e de Educação Física, e a condição genérica que ignorou a evolução das formações
especificas das linguagens artísticas obrigatórias como Música, Artes Visuais, Teatro e Dança.
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Além disso, observamos uma série de igualdades e diferenças entre os PCN e a BNCC.
Como igualdade identificamos a proximidade entre as Habilidades da BNCC e os Objetos do
Conhecimento dos PCN. Como diferença, salientamos a mudança dos substantivos pelos verbos
nas Habilidades da BNCC, denotando uma alteração de determinações dos conteúdos para
métodos. Assim como, algumas supressões de objetos que antes constavam nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, como o caso da retirada do cinema e da gravura, de algumas
Habilidades, e a inovação da criação da Unidade Temática de Artes Integradas, que gera certas
dúvidas quanto sua execução e abre brechas à volta da polivalência na atuação dos professores
de Arte, tema que também foi excluído do texto da terceira versão da BNCC.
Também foi possível mapear o tamanho e localização dos Componente Curriculares,
assim como as relações estabelecidas entre Arte e TIC. Constatou-se que a partir da BNCC a
Arte é o menor e mais genérico Componente Curricular, apesar de ser o que dialoga com os
demais Componentes. Existem cento e sessenta e cinco (165) Habilidades com elementos da
Arte, há mais Habilidades com elementos da Arte fora do seu Componente Curricular (104) do
que dentro (61). Nesse componente observam-se espaços lisos entre Arte e TIC que podem ser
estimuladores para linhas de fugas, de desterritoriaização dos espaços destinados à Arte e às
TIC na BNCC.
Quanto ao Espaço das TIC, examinamos dentre as Habilidades dos Componentes
Curriculares do Ensino Fundamental da BNCC seus elementos e suas relações. Mapeamos seus
elementos em cento e setenta e nove (179) Habilidades, por toda a BNCC, com ampla
concentração nos Componentes de Língua Portuguesa e Matemática, conhecimentos que são
testados nas avaliações nacionais, e possuem maior tamanho no documento. Ao examinar que
objetos das TIC a BNCC regulamenta, constatamos que a maior parte deles são virtuais, da
ordem dos softwares e/ou da internet, que permitem acesso dos alunos através de dispositivos
moveis pessoais, o que favorece o menor gasto com infraestrutura. Também detectamos que na
maioria, as Habilidades do Ensino Fundamental ligadas às TIC, normatizam o uso quase
exclusivo desses objetos tecnológicos destacados em cento e vinte Habilidades (120). Essa
realidade faz a escola refém de uma infraestrutura de internet, de softwares de produção e
educacionais.
Apesar de as TIC não terem um Componente Curricular ou até mesmo uma unidade
temática própria em qualquer um dos Componentes do Ensino Fundamental, se unidas às
Habilidades que mencionam as TIC elas totalizam cento e setenta e nove (179) Habilidades e
formariam o terceiro maior componente da BNCC, atrás somente de Língua Portuguesa e
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Matemática. Mesmo assim, ao examinar os verbos utilizados nestas Habilidades, observamos
que apenas nove (9) delas problematizam seu uso, ou analisam seus impactos na cultura
contemporânea. Também observamos que o verbo mais utilizado é “produzir”, que apesar de
derivar da palavra produto, ligado a fábrica e a manufatura, é categorizado na taxonomia de
Bloom (revisada) como “criar” desta forma entendido abre outros espaços lisos tanto para a
Arte quanto para as TIC. Destas cento e setenta e nove (179) Habilidades, encontramos
cinquenta e três (53) que agenciam Arte e TIC espalhadas pelos Componentes Curriculares do
Ensino Fundamental da BNCC.
Ao delinear os agenciamentos entre a Arte e as TIC na BNCC (objetivo específico c)
nestas cinquenta e três (53) Habilidades encontramos espaços lisos para Arte em espaços
improváveis nas Áreas do Conhecimento mais rígidas como Matemática e a Língua Portuguesa,
que possibilitam conversações com as várias linguagens artísticas. Também percebemos que
dentre essas Habilidades há mais espaços lisos para a arte na Música, Artes Visuais e Artes
Integradas, com uso de sons, e imagens, sejam elas estáticas ou em movimento, destacando o
vídeo, o cinema, a fotografia. Objetos que permitem e justificam projetos interdisciplinares
como a criação de vlogs, blogs, rádio escola, e oficinas diversas envolvendo áudio e imagem.
Acreditamos que as fugas para uma educação estésica ocorre nos agenciamentos na escola em
lugares distintos e únicos, e que são os encontros entre alunos e professores, os protagonistas
desse processo de desterritorialização da BNCC.
Através dos vários espaços lisos observados no agenciamento entre a Arte e as TIC,
apesar das linhas duras condicionantes, comprovamos a hipótese de que existem na BNCC
agenciamentos entre a Arte e as TIC que possam permitir linhas de fuga para a educação
estésica, e que esta relação pode possibilitar, nos territórios escolares, uma ressignificação do
espaço dado à Arte e às TIC pela BNCC.
No mais, consideramos que a análise das linhas duras do rizoma formado pelo
agenciamento Arte, TIC e escola não se exauriu com esta pesquisa, pelo contrário, ela
demonstrou como é complexo o emaranhado de linhas das políticas públicas curriculares,
despertando novas perguntas. De fato, essa não foi uma pesquisa de aprofundamento em
determinado objeto, mas de superfície de campo, que atravessou a BNCC visualizando seus
emaranhados de linhas, e novas questões que poderão ser posteriormente respondidas. Também
consideramos que a pesquisa, contribuiu significativamente para a prática científica e educativa
do pesquisador, ao mapear os agenciamentos entre Arte e TIC, pois, esse conhecimento
possibilita, através da ampliação do uso das TIC, dar vazão a educação estética e a Arte.
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CAMPOS, Rosânia; BARBOSA, Maria Carmen Silveira. BNC e
2015
educação infantil Quais as possibilidades? Revista Retratos da
Escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 353–366, 2015.
Fonte: Elaborado pelo autor para fins de pesquisa.

CAT.
4 E.B.

TIPO
Artigo

4 E.B.

Artigo

4 E.B.

Artigo

4 E.B.

Artigo

1 E.I.

Artigo
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Apêndice B - Levantamento das Equipes de Leitores Críticos/ Especialistas da BNCC.
Quadro 17 - Quadro sinóptico sobre os Leitores Críticos da BNCC 1ª v.
Leitores Críticos da BNCC 1ª v.
Nº

Ator

1

Adair Mendes Nacarato

Universidade São Francisco

2

Airton Carrião

Universidade Federal de
Minas Gerais

3

Alcilea Augusto

Universidade de São Paulo

4

Aldo Victorio Filho

5

Alexandre do
Nascimento Almeida

6

Alexandre José Molina

7
8
9
10

Instituição

Sigla

Estado

Caráter

USF

SP

Privada

UFMG

MG

Pública

USP

SP

Pública

UERJ

RJ

Pública

UFCSPA

RS

Pública

UFU

MG

Pública

UFAM

AM

Pública

UNISINOS

RS

Privada

UFG

GO

Pública

ANIS. INST. DE
BIOÉTICA

DF

Privada

Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul

UFMS

MS

Pública

Universidade de Brasília

UNB

DF

Pública

UFSCar

SP

Pública

UNESP

SP

Pública

UNICAMP

SP

Pública

USP

SP

Pública

UNIPAMPA

RS

Pública

UFRGS

RS

Pública

COL. REDRO II

RJ

Privada

UNB

DF

Pública

UEMG

MG

Pública

UFSM

RS

Pública

UFRGS

RS

Pública

Amélia Regina Batista
Nogueira
Ana Maria De Mattos
Guimarães
Anegleyce Teodoro
Rodrigues

Universidade Estadual do Rio
de Janeiro
Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto
Alegre
Universidade Federal de
Uberlândia
Universidade Federal do
Amazonas
Universidade do Vale do Rio
dos Sinos
Universidade Federal de
Goiás

Anis. Inst. de Bioética

Anis - Instituto de Bioética

Antônio Hilário Aguilera
Urquiza
Carlos Benedito de
12
Campos Martins
Carmen Lucia
13
Brancaglion Passos
11

Universidade Federal de São
Carlos
Universidade Estadual de São
14 Carminda Mendes André
Paulo
Cássia Navas Alves de
15
Universidade de Campinas
Castro
16

Cibelle Celestino Silva

Universidade de São Paulo

17

Clara Zeni Camargo
Dornelles

18

Clarice Salete Traversini

Universidade Federal do
Pampa
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

19

Claudia Estevam Costa

Colégio Pedro II

20

Cristiano Alberto Muniz

Universidade de Brasília

21

Delaine Catiero Bicalho

22

Diogo Tourino de Sousa

23

Dirce Maria Antunes
Suertegaray

Universidade Estadual de
Maringá
Universidade Federal de
Santa Maria
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
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Leitores Críticos da BNCC 1ª v.
Nº

Ator

24

Douglas Santos

Instituição

Edleise Mendes Oliveira
Santos
Eduardo Salles de
26
Oliveira Barra

Universidade Federal da
Grande Dourados
Universidade Federal da
Bahia
Universidade Federal do
Paraná

27

Universidade de Chapecó

25

Élcio Cecchetti

Elisete Medianeira
Tomazetti
Eloisa Acires Candal
29
Rocha
Filipe Ceopas de
30
Carvalho e Faria

Universidade Federal de
Santa Maria
Universidade Federal de
Santa Catarina
Universidade Federal do Rio
de Janeiro

31

Flavia Eloisa Caimi

Universidade de Passo Fundo

32

Flavia Maria Teixeira dos
Santos

33

Gilvan Muller de Oliveira

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Universidade Federal de
Santa Catarina
Universidade Estadual do Rio
de Janeiro
Universidade Estadual do Rio
de Janeiro
Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro

28

Helena Maria Bomeny
Garchet
Helenice Aparecida
35
Bastos Rocha

34

Sigla

Estado

Caráter

UFGD

MS

Pública

UFBA

BA

Pública

UFPR

PR

Pública

UNOCHAPECÓ

SC

Pública

UFSM

RS

Pública

UFSC

SC

Pública

UFRJ

RJ

Pública

UPF

RS

Privada

UFRGS

RS

Pública

UFSC

SC

Pública

UERJ

RJ

Pública

UERJ

RJ

Pública

PUC—Rio

RJ

Privada

USP

SP

Pública

UFMG

MG

Pública

36

Inés Kayon de Miller

37

Iole de Freitas Druck

Universidade de São Paulo

38

José Angelo Gariglio

Universidade Federal de
Minas Gerais

39

José Eustáquio de Sene

Universidade de São Paulo

USP

SP

Pública

40

Lívia Tenório Brasileiro

Universidade de Pernambuco

UPE

PE

Pública

41

Luciana Marta Del—Bem

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

UFRGS

RS

Pública

42

Luis Donisete Benzi
Gruoioni

Universidade de São Paulo

USP

SP

Pública

43

Luis Fernando Cerri

UEPG

PR

Pública

44

Luiz Alexandre Oxley da
Rocha

UFES

ES

Pública

45

Luiz Henrique Ferreira

UFSCar

SP

Pública

UFRJ

RJ

Pública

UFBA

BA

Pública

UERJ

RJ

Pública

UNB

DF

Pública

Marcelo de Souza
Magalhães
Marcia Raraquett
47
Fernandes
Marcos Antônio Campos
48
Couto

Universidade Estadual de
Ponta Grossa
Universidade Federal do
Espírito Santo
Universidade Federal de São
Carlos
Universidade Federal do Rio
de Janeiro
Universidade Federal da
Bahia
Universidade Estadual do Rio
de Janeiro

49

Universidade de Brasília

46

Marcos Araújo Bagno
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Leitores Críticos da BNCC 1ª v.
Nº

Ator

50

Marcos Sorrentino

51

Maria Alice Gravina

Maria Cristina Rigoni
Costa
Maria Elena Ramos
53
Simielli
Maria Teresa Eglér
54
Mantoan
Marieta de Moraes
55
Ferreira
52

56

Marta Genu Soares

57

Martha Campos Abreu

Instituição

Sigla

Estado

Caráter

USP

SP

Pública

UFRGS

RS

Pública

UNIRIO

RJ

Pública

Universidade de São Paulo

USP

SP

Pública

Universidade de Campinas

UNICAMP

SP

Pública

UFRJ

RJ

Pública

UEPA

PA

Pública

UFF

RJ

Pública

USP

SP

Pública

Mackenzie

SP

Privada

UFRGS

RS

Pública

UFRGS

RS

Pública

UFABC

SP

Pública

FGV

RJ

Privada

UNESP

SP

Pública

UFMT

MT

Pública

UNOCHAPECÓ

SC

Privada

UNLR / UNA

AR
(Argentina)

Pública

UFRGS

RS

Pública

UFBA

BA

Pública

UEL

PR

Pública

UFSC

SC

Pública

UNB

DF

Pública

UNICAMP

SP

Pública

Universidade de São Paulo
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro

Universidade Federal do Rio
de Janeiro
Universidade Estadual do
Pará
Universidade Federal
Fluminense

Mauricio Rietrocola Pinto
Universidade de São Paulo
de Oliveira
Mirian Celeste Ferreira
Universidade Mackenzie
59
Dias Martins
Universidade Federal do Rio
60 Mônica Torres Bonatto
Grande do Sul
Universidade Federal do Rio
61 Nestor André Kaercher
Grande do Sul
Universidade Federal do ABC
62 Patrícia Del Nero Velasco
paulista
Paulo Cezar Pinto
Fundação Getúlio Vargas
63
Carvalho
Pedro Paulo Abreu
Universidade Estadual de São
64
Funari
Paulo
Universidade Federal de
65 Renilson Rosa Ribeiro
Mato Grosso
58

66

Ricardo Rezer

67

Rodolfo Rozengardt

Rosa Maria de Oliveira
Graça
Rosiléia Oliveira de
69
Almeida
Sandra Regina Ferreira
70
De Oliveira
68

Universidade de Chapecó
Universidade Nacional de La
Rioja / Universidade Nacional
da Argentina
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Universidade Federal da
Bahia
Universidade Estadual de
Londrina
Universidade Federal de
Santa Catarina

71

Silvana de Gaspari

72

Simone Portugal

Universidade de Brasília

73

Sírio Possenti

Universidade de Campinas
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Leitores Críticos da BNCC 1ª v.
Nº
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Ator

Instituição

Sigla

Estado

Pontifícia Universidade
PUC-Rio
RJ
Católica do Rio de Janeiro
Terezinha da Conceição Universidade do Oeste do
UNIOESTE
PR
Costa—Hubes
Paraná
Tizuko Morchida
Universidade Federal do
UFES
ES
Kishimoto
Espírito Santo
Universidade Federal do
UFES
ES
Valter Bracht
Espírito Santo
Universidade Federal do
Vânia Carvalho de Araújo
UFES
ES
Espírito Santo
Vânia de Fatima Matias
Universidade Estadual de
UEM
PR
de Souza
Maringá
Universidade Federal de
Vânia Rubia Farias Vlach
UFU
MG
Uberlândia
Universidade Federal de
UFSC
SC
Werner Heidermann
Santa Catarina
Wilma de Nazaré Baia
Universidade Federal do Pará
UFPA
PA
Coelho
Dados obtidos da Ficha Técnica da 1ª versão da BNCC (Brasil, 2017 p. 467 – 468).
Sonia Kramer

Caráter
Privada
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública

Quadro 18 - Quadro sinóptico sobre os Especialistas da BNCC 2ª v.
Especialistas da BNCC 2ª v.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ator
Abraão Juvencio de
Araujo

Instituição

Universidade Federal de
Pernambuco
Universidade Federal de
Adair Bonini
Santa Catarina
Conselho Nacional de
Adecir Pozzer
Secretários de Educação
Admir Soares de Almeida Pontifícia Universidade
Junior
Católica de Minas Gerais
Universidade Federal de
Agustina Rosa Echeverria
Goiás
União Nacional dos
Alaércio Guimarães
Dirigentes Municipais de
Educação
Conselho Nacional de
Amarildo Ferreira
Secretários de Educação
Conselho Nacional de
Ana Paula Gomes
Secretários de Educação
Universidade Federal do Rio
André Ferrer Pinto Martins
Grande do Norte
Conselho Nacional de
André Luiz Ribeiro Vianna
Secretários de Educação
Conselho Nacional de
Andrea Walder Zanatti
Secretários de Educação

Sigla

Estado

Caráter

UFPE

PE

Pública

UFSC

SC

Pública

CONSED

SC

Privada

PUC-Minas

MG

Privada

UFG

GO

Pública

UNDIME

MS

Privada

CONSED

RO

Privada

CONSED

MA

Privada

UFRN

RN

Pública

CONSED

BA

Privada

CONSED

MS

Privada
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Especialistas da BNCC 2ª v.
Nº
12
13
14

Ator
Andreia Veber
Antônio Cardoso do
Amaral
Antônio Daniel Marinho
Ribeiro

15

Carla Andrea Silva Lima

16

Carlos Eduardo Povinha

17
18
19

Claudia Cavalcante Cedraz
Caribe de Oliveira
Claudia de Alencar Serra e
Sepulveda
Claudia Luisa Zeferino
Pires

20

Cleudemarcos Lopes
Feitoza

21

Danusa Munford

22

Debora Baroudi
Nascimento

23

Denise Maria de Carvalho
Lopes

24

Edilza Laray de Jesus

25 Eduardo Adolfo Terrazzan
26 Eduardo Fleury Mortimer
Eliana Merlin Deganutti de
Barros
Elias Carvalho Pereira
28
Junior
27

29 Emerson Costa
30
31

Eriberto Barroso Façanha
Filho
Érico Andrade Marques
de Oliveira

32 Fabiano Farias de Souza
33 Fernando Jaime Gonzalez

Instituição
Universidade Estadual do
Maringá
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Universidade Federal de
Uberlândia
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Universidade Federal de
Feira de Santana
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
União Nacional dos
Dirigentes Municipais de
Educação
Universidade Federal Minas
Gerais
União Nacional dos
Dirigentes Municipais de
Educação
Universidade Federal do Rio
Grande do Norte
Universidade do Estado do
Amazonas
Universidade Federal de
Santa Maria
Universidade Federal de
Minas Gerais
Universidade Estadual do
Norte do Paraná
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Universidade Federal de
Pernambuco
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Universidade Regional do
Noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul

Sigla

Estado

Caráter

UEM

PR

Pública

CONSED

Pl

Privada

CONSED

AL

Privada

UFU

MG

Pública

CONSED

SP

Privada

CONSED

BA

Privada

UEFS

BA

Pública

UFRGS

RS

Pública

UNDIME

CE

Privada

UFMG

MG

Pública

UNDIME

SP

Privada

UFRN

RN

Pública

UEA

AM

Pública

UFSM

RS

Pública

UFMG

MG

Pública

UENP

PR

Pública

CONSED

ES

Privada

CONSED

SP

Privada

CONSED

AM

Privada

UFPE

PE

Pública

CONSED

RJ

Privada

UNIJUÍ

RS

Pública
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Especialistas da BNCC 2ª v.
Nº
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Ator

Instituição

Universidade Federal da
Grande Dourados
Francisco Sales Bastos
Universidade Federal do
Palheta
Amazonas
Conselho Nacional de
Genildo Alves da Silva
Secretários de Educação
União Nacional dos
Gerson da Silva Rodrigues Dirigentes Municipais de
Educação
Universidade Federal do
Giovani Jose da Silva
Amapá
Universidade Federal do
Gisele Girardi
Espirito Santo
Giselly Rodrigues das
Conselho Nacional de
Neves Silva Gomes
Secretários de Educação
Conselho Nacional de
Gleyson Souza dos Santos
Secretários de Educação
Haydée Glória Cruz
Universidade de Brasília
Caruso
Conselho Nacional de
Henrique Lima Assis
Secretários de Educação
Universidade Estadual de
Ileizi Luciana Fiorelli Silva
Londrina
União Nacional dos
Iracilda da Silva Almeida
Dirigentes Municipais de
Educação
Conselho Nacional de
Ivo Marçal Vieira Junior
Secretários de Educação
Conselho Nacional de
João Manoel de Faro Neto
Secretários de Educação
Conselho Nacional de
Joelma Bezerra da Silva
Secretários de Educação
União Nacional dos
José Ailto Vargas da Rosa Dirigentes Municipais de
Educação
Josehi Terezinha Frainer
Conselho Nacional de
Pasqualihi
Secretários de Educação
Universidade do Estado da
Jussara Fraga Portugal
Bahia
Universidade Federal de
Leandro Mendes Rocha
Goiás
Conselho Nacional de
Leila Cristina Mattei Cirino
Secretários de Educação
União Nacional dos
Leila Soares de Souza
Dirigentes Municipais de
Perussolo
Educação
Flaviana Gasparotti Nunes

Sigla

Estado

Caráter

UFGD

MS

Pública

UFAM

AM

Pública

CONSED

AC

Privada

UNDIME

SP

Privada

UFAP

AP

Pública

UFES

ES

Pública

CONSED

MT

Privada

CONSED

SE

Privada

UNB

DF

Pública

CONSED

GO

Privada

UEL

PR

Pública

UNDIME

AL

Privada

CONSED

DF

Privada

CONSED

SE

Privada

CONSED

RR

Privada

UNDIME

ES

Privada

CONSED

SC

Privada

UNEB

BA

Pública

UFG

GO

Pública

CONSED

PR

Privada

UNDIME

RR

Privada
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Nº
55

Ator
Leila Soares de Souza
Perussolo

56 Leonel Piovezana
57

lnia Franco de Novaes

58

Luciana Pegoraro
Penteado Gandara

59 Marcelo Tadeu Motokane
60 Marcia Garcia Leal Pires
61

Marcilio Souza Junior

62 Marcos Antônio Silva
63 Marcos Garcia Neira
64

Marcos Villela Pereira

65

Margarida Maria Dias de
Oliveira

66

Maria da Guia de Oliveira
Medeiros

Maria de Nazaré Pereira
Rodrigues
Maria del Carmen Fatima
68
Gonzales Daher
Maria Isabel Ramalho
69
Ortigão
Maria Oneide de Oliveira
70
Enes Costa
67

71

Maria Rosário dos Santos

72

Maria Tereza Carneiro
Soares

73

Marinelma Costa Meireles

74 Massilia Maria Lira Dias
75

Mauricio Brito da Silva

76

Mauricio Compiani

77

Maycon Silva de Oliveira

78

Micheline Madureira Lage

Instituição

Sigla

Estado

Caráter

União Nacional dos
Dirigentes Municipais de
Educação

UNDIME

RR

Privada

Universidade de Chapecó

Uno Chapecó

SC

Privada

UFU

MG

Pública

CONSED

TO

Privada

USP

SP

Pública

CONSED

DF

Privada

UPE

PE

Pública

CONSED

MG

Privada

USP

SP

Pública

PUC-RS

RS

Privada

UFRN

RN

Pública

UNDIME

RN

Privada

CONSED

AC

Privada

UFF

RJ

Pública

UERJ

RJ

Pública

CONSED

RO

Privada

CONSED

Pl

Privada

UFPR

PR

Pública

CONSED

MA

Privada

UFC

CE

Pública

CONSED

AM

Privada

UNICAMP

SP

Pública

CONSED

TO

Privada

IFG

GO

Pública

Universidade Federal de
Uberlândia
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Universidade de São Paulo
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Universidade de
Pernambuco
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Universidade de São Paulo
Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do
Sul
Universidade Federal do Rio
Grande do Norte
União Nacional dos
Dirigentes Municipais de
Educação
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Universidade Federal
Fluminense
Universidade Estadual do
Rio de Janeiro
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Universidade Federal do
Paraná
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Universidade Federal do
Ceará
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Universidade de Campinas
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Instituto Federal de
Campinas
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Nº
79
80
81

Ator
Milton Antonio Auth
Minancy Gomes de
Oliveira
Monica Cerbella Freire
Mandarino

82 Monica Lemos de Matos
83 Parmenio Camurça Cito
84

Paulo André Alves
Figueiredo

85 Paulo Gerson de Lima
86 Paulo Meireles Barguil
87

Paulo Sergio Fochi

88 Reginaldo Gomes da Silva
89 Reinaldo de Luna Freire
90 Ricardo Gauche
91

Ricardo Luiz Teixeira de
Almeida

92

Rilma Suely de Souza
Melo

93
94

Universidade de Brasília

Estado

Caráter

UFU

MG

Pública

CONSED

PE

Privada

UNIRIO

RJ

Pública

CONSED

RJ

Privada

UFRR

RO

Pública

CONSED

PA

Privada

CONSED

RN

Privada

CONSED

CE

Privada

UNISINOS

RS

Pública

CONSED

AP

Privada

CONSED

PB

Privada

UNB

DF

Pública

UFF

RJ

Pública

UNDIME

PB

Privada

Rony Claudio de Oliveira
Freitas

lFES

ES

Pública

Ruy Cesar Pietrooaolo

Universidade Anhanguera

UNIVERSIDADE
ANHANGUERA

SP

Privada

CONSED

MT

Privada

UNDIME

MG

Privada

UFSC

SC

Pública

UFC

CE

Pública

CONSED

SC

Privada

UNESP

SP

Pública

CONSED

PE

Privada

96 Sandra Arlinda Carioca
Santiago Pich

98 Silvia Helena Vieira Cruz
99 Simone Riske koch
100 Suraya Cristina Darido
101

Universidade Federal de
Uberlândia
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Universidade Federal de
Roraima
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Universidade do Vale do Rio
dos Sinos
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Conselho Nacional de
Secretários de Educação

Sigla

Universidade Federal
Fluminense
União Nacional dos
Dirigentes Municipais de
Educação
Instituto federal do Espírito
Santo

95 Samuel Silva Chaves

97

Instituição

Suzana Maria de Castro
Lins

Conselho Nacional de
Secretários de Educação
União Nacional dos
Dirigentes Municipais de
Educação
Universidade Federal de
Santa Catarina
Universidade Federal do
Ceará
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Universidade do estado do
Espírito Santo
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
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Nº

Ator

Instituição

Sigla

Estado

Caráter

UNDIME

RS

Privada

CONSED

MG

Privada

UNDIME

PA

Privada

UNDIME

RJ

Privada

CONSED

PR

Privada

CONSED

RS

Privada

CONSED

AP

Privada

109 Yassuko Hosoume
Universidade de São Paulo
USP
SP
Dados obtidos da Ficha Técnica da 2ª versão da BNCC (Brasil, 2017 p. 463).

Pública

102

Tania Tuchtenhagen
Clarindo

103

Tatiana Gariglio Clark
Xavier

104 Vagno Ferreira de Sousa

105 Vania Fonseca Maia
106 Vilma Lenir Calixto
107 Vitor Powaczruk
108

Wirley Jatniel Pinheiro de
Oliveira

União Nacional dos
Dirigentes Municipais de
Educação
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
União Nacional dos
Dirigentes Municipais de
Educação
União Nacional dos
Dirigentes Municipais de
Educação
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Conselho Nacional de
Secretários de Educação
Conselho Nacional de
Secretários de Educação

Quadro 19 - Quadro sinóptico sobre os Leitores Críticos da BNCC 3ª v.
Leitores Críticos da BNCC 3ª v.
Nº
1
2
3
4

Ator
Alexandre Jackson
Chan Vianna
Alexandre
Rezende
Ana Maria Mauad
de Sousa Andrade
Essus
Ana Paula
Martinez Duboc

Instituições
Universidade de
Brasília
Universidade de
Campinas
Universidade Federal
Fluminense
Universidade de São
Paulo
Secretaria Estadual de
Educação de São
Paulo / Editora Geo

5

Ângela Correa da
Silva

6

Anna Penido
Monteiro

Instituto Inspirare

7

Beatriz Cardoso

Instituto Desiderata,
InternetLab, Harvard
University,

8

Beatriz Mangione
Sambaio Ferraz

Comunidade
Educativa CEDAC

Sigla

Estado

Caráter

Áreas de
atuação

UNB

DF

Público

Ed. Física

UNICAMP

SP

Público

Ed. Física

UFF

RJ

Público

História

USP

SP

Público

L. Inglesa

SEC. EDUC. SP,
EDITORA GEO

SP

Público
/Privado

Ausente

INST.INSPIRARE

SP

Privado

Introdução
Estrutura

INST.DESIDERATA
/ INTERNETLAB /
HARVARD
UNIVERSITY

RJ

Privado

Ed. Infantil

CEDAC

SP

Privado

Ed. Infantil
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Nº

Ator

Carolina Machado
9 Rocha Busch
Pereira
Claudia Maria
10
Costin
11

12
13

14

15

16

17
18
19
20

21

Instituições

Sigla

Estado

Caráter

Áreas de
atuação

Universidade Federal
de Tocantins

UFT

TO

Público

Geografia

FUND. VICTOR
CIVITA / IBEMEC

SP

Privado

Ausente

UFRJ/ UFRGS

RJ-RG

Público

Matemática

CURRICULUM
FOUNDATION

UK
(Inglaterra)

Privado

Introdução
Estrutura

PUC- SP

SP

Público

L.
Portuguesa

SEC. EDUC. RJ

RJ

Público

História

UEPJMF / UNIJUÍ

SP

Público
/Privado

Ed. Física

UNIJUÍ

RG

Privado

Geografia

UFAL

AL

Público

Matemática

MEC

DF

Público

Introdução
Estrutura

USP

SP

Público

UNICAMP

SP

Público

INST. ALFA E
BETO / JM

DF

Privado

UNICAMP

SP

Público

Fundação Victor
Civita, IBEMEC
Universidade Federal
Cydara Cavedon
do Rio de Janeiro /
Ripoll
Universidade federal
do Rio Grande do Sul
Curriculum
Dave Peck
Foundation
Pontifícia
Egon de Oliveira
Universidade de São
Rangel
Paulo
Secretaria Estadual de
Fabiano Farias de
Educação do Rio de
Souza
Janeiro
Universidade Estadual
Paulista Júlio
Mesquita Filho /
Universidade
Fernando Jaime
Regional do Noroeste
Gonzalez
do Estado do Rio
Grande do Sul /
Universidade
Nacional de La Plata
Universidade
Helena Copetti
Regional do Noroeste
Callai
do Estado do Rio
Grande do Sul
Hilário Alencar da Universidade Federal
Silva
de Alagoas
Ministério da
Iara Glória Areias
Educação e Cultura Prado
MEC
Ivan Claudio
Universidade de São
Pereira Siqueira
Paulo
Jacqueline Peixoto Universidade de
Barbosa
Campinas

João Batista
Araújo e Oliveira

22 Jorge Megid Neto

Instituto Alfa e Beto
JM- Associados

Universidade de
Campinas

L.
Portuguesa
L.
Portuguesa
Ed. Infantil PortuguêsMatemática
- Ciências Introdução
estrutura
Ciências
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Ator

23

José Ângelo
Barela

24

José Francisco
Soares

25

Joyce Menasce
Rosset

26

Júlia Siqueira da
Rocha

27

Júlio Cezar
Foschini Lisboa

28

Leticia Guimarães
Rangel

29 Lino de Macedo
llona Maria
Lustosa
30
Becskeházy Ferrão
de Sousa
Magda Becker
31
Soares
Marcelo Moraes
32
Guzzo
33 Marcelo Viana

34 Margaret Bigelow

Maria Alice
Setubal
Maria Ângela de
36
Souza Lima Rizzi
Maria Cristina
37 Cortez
Wissenbach
35

38 Maria Eliza Fini

Instituições

Estado

Caráter

Áreas de
atuação

SP - RG

Público
/Privado

Ed. Física

MG

Público

Introdução
Estrutura

SP

Privado

Ed. Infantil

SC

Público

História

SP

Privado

Ausente

RJ

Público

Matemática

SP

Público

Introdução
Estrutura

USP / LEMANN

SP

Público/
Privado

L.
Portuguesa

UFMG

MG

Público

Ed. Infantil

UNICAMP

SP

Público

Ciências

IMPA

RJ

Público

Matemática

ACARA

AU
(Austrália)

Privado

Matemática

FUND. TIDE
SETUBAL

SP

Privado

Introdução
Estrutura

USP

SP

Público

Ed. Infantil

USP

SP

Público

História

UNICAMP

SP

Público

Matemática

Sigla

Universidade Estadual
Paulista Júlio
Mesquita Filho /
UEPJMF / UCS
Universidade de
Caxias do Sul
Universidade Federal
de Minas Gerais /
UFMG / CNE
Conselho Nacional de
Educação
Blogue Tempo de
BLOG. TEMPO DE
Creche
CRECHE
Secretaria Estadual de
Educação de Santa
SEC. EDUC. SC
Catarina
Centro Universitário
Fundação Santo
CUFSA
André
Universidade Federal
UFRJ
do Rio de Janeiro
Universidade de São
USP
Paulo
Universidade de São
Paulo / Fundação
Lemann
Universidade Federal
de Minas Gerais
Universidade de
Campinas
Instituto de
Matemática Pura e
Aplicada
Australian
Curriculum,
Assessment and
Reporting Authority Acara
Fundação Tide
Setubal
Universidade de São
Paulo
Universidade de São
Paulo
Universidade de
Campinas
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Sigla

Estado

Caráter

Áreas de
atuação

39 Maria Fernandes

Jogos Educacionais
Digitais do Projeto
DEDIG

PROJETO DEDIG

SP

Privado

L.
Portuguesa

Maria Helena
Webster

Fundação Lemann e
Editoras Brasil,
Edelbra e IBEP /
Bloue. Tempo de
Creche/ Fundação
Iochpe, Instituo Arte
na Escola

LEMANN,
EDELBRA E IBEP /
BLOG. TEMPO DE
CRECHE /
IOCHPE,
INSTITUTO ARTE
NA ESCOLA

SP

Privado

Arte

CEDAC

SP

Privado

Introdução
Estrutura

UFMG

MG

Público

Matemática

UERJ/ FNARTES

RJ

Público

Arte

USP

SP

Público

Ausente

BRITISH COUNCIL

SP

Privado

L. Inglesa

UFSCAR SP

SP

Público

Ed. Física

STANFORD
UNIVERSITY

EUA (Estados
Unidos)

Privado

Ciências

UEPJMF

SP

Público

Arte

UNIVERSIDADE DE
SIDNEY

AU
(Austrália)

Privado

MatemáticaIntrodução
Estrutura

ACARA

AU
(Austrália)

Privado

Ciências

UFMS

MG

Público

L.
Portuguesa

UERJ

RJ

Público

Geografia

ESCOLA VILA

CE

Privado

L. Inglesa

UEL

PR

Público

L. Inglesa

Nº

40

Ator

Instituições

Maria Tereza
Perez Soares
Mario Jorge Dias
42
Carneiro
Maya Suemi
43
Lemos
Nélio Marco
44
Vincenzo Bizzo

Comunidade
Educativa CEDAC
Universidade Federal
de Minas Gerais
Universidade Estadual
do Rio de Janeiro
Universidade de São
Paulo

45 Nina Coutinho

British Council Escola de Idiomas

41

46

Osmar Moreira de Universidade Federal
Souza Junior
de São Carlos

47 Paulo Blikstein

Stanford University

48 Percival Tirapeli

Universidade Estadual
Paulista Júlio
Mesquita Filho

49 Phil Lambert

Universidade de
Sidney

50 Rainer Mittelbach

51

Rauer Ribeiro
Rodrigues

Ronaldo Goulart
Duarte
Sandra Tatiana
53
Baumel Durazzo
52

54 Telma Gimenez

Australian
Curriculum,
Assessment and
Reporting Authority Acara
Universidade Federal
do Mato Grosso do
Sul
Universidade Estadual
do Rio de Janeiro
Escola Vila
Universidade Estadual
de Londrina
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Ator

Instituições

Sigla

Estado

Caráter

Áreas de
atuação

Secretaria Estadual de
Educação de São
Paulo / Instituto de
SEC. EDUC. SP /
Público
L.
55 Telma Weisz
Saúde e Educação
SP
ISEVC / UNLP
/Privado Portuguesa
Vanessa Coutinho ISEVC / Universidade
Nacional de La Plata
Escola Didonet, Rede
ESCOLA DIDONET
56 Vital Didonet
Nacional Primeira
CE
Privado
Ed. Infantil
/ RNPI
Infância
Universidade de São
57 Yassuko Hosoume
USP
SP
Público
Ausente
Paulo
Fonte: Dados obtidos da Ficha Técnica da 3ª versão da BNCC (BRASIL, 2017 p. 460) da Plataforma Lattes, de
sítios digitais institucionais e dos pareceres depositados no Portal da BNCC.
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Apêndice C - Classificação dos verbos das Habilidades do Ensino Fundamental na
Taxonomia de Bloom revisada.
Tabela 4 - Classificação dos verbos das Habilidades do Ensino Fundamental na Taxonomia de Bloom revisada.
Lembrar
Entender, compreender
Aplicar
Reconhecer, listar, descrever,
identificar, recuperar, nomear,
localizar, encontrar
Nº P
Verbos
Qtd
1
Identificar
262
3
Reconhecer
98
9
Descrever
59
13
Ler
50
17
Explorar
24
46
Nomear
9
53
Observar
8
55
Indicar
8
59
Conhecer
7
65
Localizar
5
66
Perceber
5
68
Contar
5
70
Buscar
4
73
Pesquisar
4
74
Tomar
4
86
Ouvir
3
96
Recuperar
2
102
Coletar
2
120
Discriminar
1
122
128
131
138
140
141

Esboçar
Listar
Memorizar
Recontar
Reescrever
Reler

TOTAL

Interpretar, resumir, inferir,
parafrasear, classificar, comparar,
explicar, exemplificar,
Nº P
Verbos
Qtd
4
Comparar
74
11
Compreender
54
23
Estabelecer
18
24
Explicar
18
27
Interpretar
17
28
Caracterizar
15
33
Classificar
12
35
Representar
12
38
Distinguir
11
52
Inferir
8
57
Revisar
7
60
Apresentar
7
63
Determinar
6
64
Relatar
6
72
Demonstrar
4
75
Expor
4
84
Exemplificar
3
111
Acentuar
1
134
Pontuar
1

1
1
1
1
1
1

566

TOTAL

278

Implementar, realizar, usar,

Nº P
8
13
18
30
31
34
37
40
47
48
49
50
54
71
76
80
82
83
85

Verbos
Utilizar
Ler
Escrever
Reproduzir
Fazer
Realizar
Registrar
Editar
Usar
Aplicar
Compor
Empregar
Formar
Assistir
Praticar
Executar
Divulgar
Participar
Grafar

Qtd
60
50
21
15
14
12
11
10
9
8
8
8
8
4
4
3
3
3
3

91
93
98
100
101
105
107
109
116
117
121
123
124
125
126
129
132
139
143
144

Efetuar
Escutar
Comentar
Publicar
Cantar
Mostrar-Se
Recitar
Solicitar
Copiar
Declamar
Entrevistar
Exercitar
Expressar-Se
Flexionar
Grifar
Manipular
Mobilizar
Recorrer
Possibilitar
Roteirizar
TOTAL

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
282
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Analisar

Avaliar

Criar

Comparar, organizar,
desconstruir, atribuir, delinear,
encontrar, estruturar, integrar,
misturar

Examinar, formular, criticar,

Planejar, construir,
produzir, inventar, projetar,
elaborar

Nº P

Verbos

Qtd

Nº P

Verbos

Qtd

Nº P

Verbos

Qtd

2

Analisar

155

7

Discutir

64

5

Produzir

69

6

Resolver

68

14

Experimentar

38

10

Elaborar

57

15

Relacionar

31

19

Fruir

21

12

Planejar

52

21

Selecionar

19

20

Propor

21

16

Construir

29

25

Associar

17

26

Avaliar

17

22

Criar

19

29

Diferenciar

15

32

Apreciar

12

42

Desenvolver

9

36

Ordenar

12

41

Justificar

10

61

Recriar

7

39

Organizar

11

43

Formular

9

110

Tecer

2

44

Investigar

9

51

Estimar

8

111

Antecipar

1

45

Medir

9

56

Respeitar

8

135

Projetar

1

62

Concluir

6

58

Calcular

7

69

Articular

5

67

Verificar

5

77

Compartilhar

4

79

Valorizar

4

78

Contribuir

4

81

Posicionar-Se

3

88

Compilar

2

87

Argumentar

2

89

Definir

2

92

Engajar-Se

2

90

Dialogar

2

94

Interagir

2

106

Obter

2

95

Problematizar

2

112

Agrupar

1

97

Refletir

2

130

Mapear

1

99

Escolher

2

137

Reconstruir

1

103

Debater

2

104

Examinar

2

107

Opinar

2

114

Colaborar

1

115

Conceituar

1

118

Deduzir

1

119

Descobrir

1

127

Interessar-Se

1

133

Parodiar

1

136

Quantificar

1

142

Testar

1

TOTAL

253

TOTAL

246

TOTAL

376

Total de quantidade de citações de verbos
, , 2001
Total de verbos
144
Obs. Algumas Habilidades usam dois ou mais verbos. Nº P. faz referência a posição hierárquica numérica dos
verbos; Qtd. A quantidade de cada verbo nas Habilidades;
Fonte: Verbos das Habilidades do Ensino Fundamental da BNCC (BRASIL, 2017) e na Revisão da Taxinomia
de Bloom apresentada por Ferraz e Belhot (2010).
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Apêndice D - Habilidades do Ensino Fundamental da BNCC 3ª v.
Quadro 20 - Quadro sinóptico de Habilidades do Ensino Fundamental ligadas à Arte.
Habilidades do Ensino Fundamental ligadas à Arte
Nº
G

Legenda: Nº G= número geral de Habilidades / Nº C= Número de Habilidades por Componente
Nº
Referência
Referência
Linguagem Artística
C
Habilidade
Bibliográfica

1

1

(EF15LP07)

Língua Portuguesa
BRASIL 2017, p. 95

2

2

(EF15LP14)

BRASIL 2017, p. 97

Artes Visuais

3

3

(EF15LP15)

BRASIL 2017, p. 97

Literatura

4

4

(EF15LP16)

BRASIL 2017, p. 97

Literatura

5

5

(EF15LP17)

BRASIL 2017, p. 97

Literatura

6

6

(EF15LP19)

BRASIL 2017, p. 97

Literatura

7

7

(EF01LP17)

BRASIL 2017, p. 103

Artes Visuais

8

8

(EF01LP19)

BRASIL 2017, p. 103

Música

9

9

(EF02LP12)

BRASIL 2017, p. 103

Música

10

10

(EF02LP15)

BRASIL 2017, p. 103

Música

11

11

(EF12LP05)

BRASIL 2017, p. 103

Artes Visuais

12

12

(EF12LP07)

BRASIL 2017, p. 105

Música

13

13

(EF02LP26)

BRASIL 2017, p. 111

Literatura

14

14

(EF02LP27)

BRASIL 2017, p. 111

Literatura

15

15

(EF02LP29)

BRASIL 2017, p. 111

Literatura

16

16

(EF12LP18)

BRASIL 2017, p. 111

Literatura

17

17

(EF12LP19)

BRASIL 2017, p. 111

Música

18

18

(EF35LP02)

BRASIL 2017, p. 113

Literatura

19

19

(EF35LP11)

BRASIL 2017, p. 113

Música

20

20

(EF05LP13)

BRASIL 2017, p. 121

Artes Integradas, Literatura

21

21

(EF05LP14)

BRASIL 2017, p. 123

Literatura

22

22

(EF05LP17)

BRASIL 2017, p. 125

Artes Integradas, Artes Visuais, Música

23

23

(EF04LP17)

BRASIL 2017, p. 127

Artes Integradas, Teatro

24

24

(EF05LP18)

BRASIL 2017, p. 127

Artes Integradas

25

25

(EF05LP20)

BRASIL 2017, p. 127

Artes Integradas

26

26

(EF04LP25)

BRASIL 2017, p. 133

Teatro

27

27

(EF03LP27)

BRASIL 2017, p. 133

Música

28

28

(EF35LP21)

BRASIL 2017, p. 133

Literatura

29

29

(EF35LP23)

BRASIL 2017, p. 133

Literatura

30

30

(EF35LP24)

BRASIL 2017, p. 133

Teatro

31

31

(EF35LP25)

BRASIL 2017, p. 133

Teatro

32

32

(EF35LP26)

BRASIL 2017, p. 133

Literatura

33

33

(EF35LP27)

BRASIL 2017, p. 133

Literatura

34

34

(EF35LP28)

BRASIL 2017, p. 133

Literatura

35

35

(EF04LP26)

BRASIL 2017, p. 135

Literatura

36

36

(EF04LP27)

BRASIL 2017, p. 135

Teatro

Artes Visuais
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Nº
G
37

Legenda: Nº G= número geral de Habilidades / Nº C= Número de Habilidades por Componente
Nº
Referência
Referência
Linguagem Artística
C
Habilidade
Bibliográfica
37 (EF05LP28)
BRASIL, 2017, p. 135
Artes Integradas, Literatura

38

38

(EF35LP31)

BRASIL, 2017, p. 135

Música

39

39

(EF69LP05)

BRASIL, 2017, p. 141

40

40

(EF69LP06)

BRASIL, 2017, p. 143

41

41

(EF69LP07)

BRASIL, 2017, p. 143

Artes Integradas, Artes Visuais
Artes Integradas, Artes Visuais, Música, Dança, Teatro,
Literatura
Artes Integradas, Artes Visuais, Música

42

42

(EF69LP08)

BRASIL, 2017, p. 143

Artes Integradas, Artes Visuais

43

43

(EF69LP09)

BRASIL, 2017, p. 143

Artes Integradas, Artes Visuais

44

44

(EF69LP21)

BRASIL, 2017, p. 147

Artes Visuais

45

45

(EF69LP37)

BRASIL, 2017, p. 153

46

46

(EF69LP45)

BRASIL, 2017, p. 157

47

47

(EF69LP46)

BRASIL, 2017, p. 157

Artes Integradas
Artes Integradas, Artes Visuais, Música, Dança, Teatro,
Literatura
Artes Integradas, Artes Visuais, Música, Dança, Teatro,
Literatura

48

48

(EF69LP48)

BRASIL, 2017, p. 159

Artes Visuais, Música, Literatura

49

49

(EF69LP49)

BRASIL, 2017, p. 159

Literatura

50

50

(EF69LP50)

BRASIL, 2017, p. 159

Teatro

51

51

(EF69LP52)

BRASIL, 2017, p. 159

Teatro

52

52

(EF69LP54)

BRASIL, 2017, p. 161

Literatura

53

53

(EF69LP53)

BRASIL, 2017, p. 161

Artes Integradas, Artes Visuais, Música, Literatura

54

54

(EF67LP08)

BRASIL, 2017, p. 165

Artes Visuais

55

55

(EF67LP09)

BRASIL, 2017, p. 165

Artes Integradas, Artes Visuais

56

56

(EF67LP11)

BRASIL, 2017, p. 165

57

57

(EF67LP12)

BRASIL, 2017, p. 165

58

58

(EF67LP27)

BRASIL, 2017, p. 169

59

59

(EF67LP28)

BRASIL, 2017, p. 169

Artes Integradas, Música, Literatura

60

60

(EF67LP29)

BRASIL, 2017, p. 169

Teatro

61

61

(EF67LP30)

BRASIL, 2017, p. 171

Artes Integradas

62

62

(EF67LP31)

BRASIL, 2017, p. 171

Artes Integradas, Música, Literatura

63

63

(EF89LP02)

BRASIL, 2017, p. 177

Artes Integradas

64

64

(EF89LP07)

BRASIL, 2017, p. 177

Artes Integradas, Música

65

65

(EF89LP08)

BRASIL, 2017, p. 179

Artes Integradas, Artes Visuais

66

66

(EF89LP26)

BRASIL, 2017, p. 185

67

67

(EF89LP32)

BRASIL, 2017, p. 187

68

68

(EF89LP33)

BRASIL, 2017, p. 187

Literatura
Artes Integradas, Artes Visuais, Música, Dança, Teatro,
Literatura
Artes Integradas, Literatura

69

69

(EF89LP34)

BRASIL, 2017, p. 187

Artes Integradas, Teatro

70

70

(EF89LP35)

BRASIL, 2017, p. 187

Literatura

Artes Integradas, Artes Visuais, Música, Dança, Teatro,
Literatura
Artes Integradas, Artes Visuais, Música, Dança, Teatro,
Literatura
Artes Integradas, Artes Visuais, Música, Dança, Teatro,
Literatura
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Habilidades do Ensino Fundamental ligadas à Arte
Nº
G
71

Legenda: Nº G= número geral de Habilidades / Nº C= Número de Habilidades por Componente
Nº
Referência
Referência
Linguagem Artística
C
Habilidade
Bibliográfica
71 (EF89LP36)
BRASIL, 2017, p. 187
Artes Integradas, Artes Visuais, Literatura
Arte

72

1

(EF15AR01)

BRASIL, 2017, p. 201

Artes Visuais

73

2

(EF15AR02)

BRASIL, 2017, p. 201

Artes Visuais

74

3

(EF15AR03)

BRASIL, 2017, p. 201

Artes Visuais

75

4

(EF15AR04)

BRASIL, 2017, p. 201

Artes Visuais

76

5

(EF15AR05)

BRASIL, 2017, p. 201

Artes Visuais

77

6

(EF15AR06)

BRASIL, 2017, p. 201

Artes Visuais

78

7

(EF15AR07)

BRASIL, 2017, p. 201

Artes Visuais

79

8

(EF15AR08)

BRASIL, 2017, p. 201

Dança

80

9

(EF15AR09)

BRASIL, 2017, p. 201

Dança

81

10

(EF15AR10)

BRASIL, 2017, p. 201

Dança

82

11

(EF15AR11)

BRASIL, 2017, p. 201

Dança

83

12

(EF15AR12)

BRASIL, 2017, p. 201

Dança

84

13

(EF15AR13)

BRASIL, 2017, p. 203

Música

85

14

(EF15AR14)

BRASIL, 2017, p. 203

Música

86

15

(EF15AR15)

BRASIL, 2017, p. 203

Música

87

16

(EF15AR16)

BRASIL, 2017, p. 203

Música

88

17

(EF15AR17)

BRASIL, 2017, p. 203

Música

89

18

(EF15AR18)

BRASIL, 2017, p. 203

Teatro

90

19

(EF15AR19)

BRASIL, 2017, p. 203

Teatro

91

20

(EF15AR21)

BRASIL, 2017, p. 203

Teatro

92

21

(EF15AR22)

BRASIL, 2017, p. 203

Teatro

93

22

(EF15AR23)

BRASIL, 2017, p. 203

Artes Integradas

94

23

(EF15AR24)

BRASIL, 2017, p. 203

Artes Integradas

95

24

(EF15AR25)

BRASIL, 2017, p. 203

Artes Integradas

96

25

(EF15AR26)

BRASIL, 2017, p. 203

Artes Integradas

97

26

(EF15AR20)

BRASIL, 2017, p. 203

Teatro

98

27

(EF69AR01)

BRASIL, 2017, p. 207

Artes Visuais

99

28

(EF69AR02)

BRASIL, 2017, p. 207

Artes Visuais

100

29

(EF69AR03)

BRASIL, 2017, p. 207

Artes Visuais

101

30

(EF69AR04)

BRASIL, 2017, p. 207

Artes Visuais

102

31

(EF69AR05)

BRASIL, 2017, p. 207

Artes Visuais

103

32

(EF69AR06)

BRASIL, 2017, p. 207

Artes Visuais

104

33

(EF69AR07)

BRASIL, 2017, p. 207

Artes Visuais

105

34

(EF69AR08)

BRASIL, 2017, p. 207

Artes Visuais

106

35

(EF69AR09)

BRASIL, 2017, p. 207

Dança

107

36

(EF69AR10)

BRASIL, 2017, p. 207

Dança

108

37

(EF69AR11)

BRASIL, 2017, p. 207

Dança
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Legenda: Nº G= número geral de Habilidades / Nº C= Número de Habilidades por Componente
Nº Nº
Referência
Referência
Linguagem Artística
G
C
Habilidade
Bibliográfica
109 38 (EF69AR12)
BRASIL, 2017, p. 207
Dança
110

39

(EF69AR13)

BRASIL, 2017, p. 207

Dança

111

40

(EF69AR14)

BRASIL, 2017, p. 207

Dança

112

41

(EF69AR15)

BRASIL, 2017, p. 207

Dança

113

42

(EF69AR16)

BRASIL, 2017, p. 209

Música

114

43

(EF69AR17)

BRASIL, 2017, p. 209

Música

115

44

(EF69AR18)

BRASIL, 2017, p. 209

Música

116

45

(EF69AR19)

BRASIL, 2017, p. 209

Música

117

46

(EF69AR20)

BRASIL, 2017, p. 209

Música

118

47

(EF69AR21)

BRASIL, 2017, p. 209

Música

119

48

(EF69AR22)

BRASIL, 2017, p. 209

Música

120

49

(EF69AR23)

BRASIL, 2017, p. 209

Música

121

50

(EF69AR24)

BRASIL, 2017, p. 209

Teatro

122

51

(EF69AR25)

BRASIL, 2017, p. 209

Teatro

123

52

(EF69AR26)

BRASIL, 2017, p. 209

Teatro

124

53

(EF69AR27)

BRASIL, 2017, p. 209

Teatro

125

54

(EF69AR28)

BRASIL, 2017, p. 209

Teatro

126

55

(EF69AR29)

BRASIL, 2017, p. 209

Teatro

127

56

(EF69AR30)

BRASIL, 2017, p. 209

Teatro

128

57

(EF69AR31)

BRASIL, 2017, p. 211

Artes Integradas

129

58

(EF69AR32)

BRASIL, 2017, p. 211

Artes Integradas

130

59

(EF69AR33)

BRASIL, 2017, p. 211

Artes Integradas

131

60

(EF69AR34)

BRASIL, 2017, p. 211

Artes Integradas

132

61

(EF69AR35)

BRASIL, 2017, p. 211

Artes Integradas

133

1

(EF12EF11)

Educação Física
BRASIL, 2017, p. 227

Dança

134

2

(EF12EF12)

BRASIL, 2017, p. 227

Dança

135

3

(EF35EF03)

BRASIL, 2017, p. 229

Artes Integradas

136

4

(EF35EF09)

BRASIL, 2017, p. 229

Dança

137

5

(EF35EF10)

BRASIL, 2017, p. 229

Dança

138

6

(EF35EF11)

BRASIL, 2017, p. 229

Dança

139

7

(EF35EF12)

BRASIL, 2017, p. 229

Dança

140

8

(EF67EF01)

BRASIL, 2017, p. 233

Artes Integradas

141

9

(EF67EF11)

BRASIL, 2017, p. 233

Dança

142

10

(EF67EF12)

BRASIL, 2017, p. 233

Dança

143

11

(EF67EF13)

BRASIL, 2017, p. 233

Dança

144

12

(EF89EF12)

BRASIL, 2017, p. 237

Dança

145

13

(EF89EF13)

BRASIL, 2017, p. 237

Dança

146

14

(EF89EF14)

BRASIL, 2017, p. 237

Dança
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Legenda: Nº G= número geral de Habilidades / Nº C= Número de Habilidades por Componente
Nº Nº
Referência
Referência
Linguagem Artística
G
C
Habilidade
Bibliográfica
147 15 (EF89EF15)
BRASIL, 2017, p. 237
Dança
Língua Inglesa
148

1

(EF06LI15)

BRASIL, 2017, p. 251

Artes Integradas, Artes Visuais, Literatura

149

2

(EF07LI04)

BRASIL, 2017, p. 253

Artes Integradas

150

3

(EF08LI06)

BRASIL, 2017, p. 257

Literatura

151

4

(EF08LI07)

BRASIL, 2017, p. 257

152

5

(EF08LI18)

BRASIL, 2017, p. 259

153

6

(EF09LI12)

BRASIL, 2017, p. 263

Literatura
Artes Integradas, Artes Visuais, Música, Dança, Teatro,
Literatura
Artes Integradas
Matemática

154

1

(EF07MA14)

BRASIL, 2017, p. 307

Artes Integradas

155

2

(EF07MA21)

BRASIL, 2017, p. 309

Artes Visuais

156

3

(EF07MA25)

BRASIL, 2017, p. 309

Artes Visuais

157

1

(EF05CI13)

BRASIL, 2017, p. 341

Ciências
Artes Visuais
Geografia
158

1

(EF01GE08)

BRASIL, 2017, p. 371

Artes Visuais, Literatura

159

2

(EF02GE09)

BRASIL, 2017, p. 373

Artes Integradas

160

3

(EF02GE05)

BRASIL, 2017, p. 373

Artes Visuais

161

4

(EF02GE08)

BRASIL, 2017, p. 373

Artes Visuais

162

5

(EF05GE08)

BRASIL, 2017, p. 379

Artes Visuais
História

163

1

(EF04HI08)

BRASIL, 2017, p. 413

Artes Integradas, Artes Visuais

164

1

(EF02ER03)

BRASIL, 2017, p. 445

165

2

(EF04ER05)
BRASIL, 2017, p. 449
Artes Visuais
Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados levantados na BNCC (BRASIL, 2017)

Ensino Religioso
Artes Integradas, Artes Visuais, Música
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Quadro 21 - Quadro sinóptico de Habilidades do Ensino Fundamental da BNCC ligadas às TIC.
Habilidades do Ensino Fundamental ligadas às TIC
Legenda: Nº G= Número geral de Habilidades / Nº C= Número de Habilidades por Componente
Nº
Nº C
G

Referência
Habilidade

Referência
Bibliográfica

Verbos

Objetos de TIC

Uso

Língua Portuguesa
1

1

(EF15LP01)

BRASIL, 2017, p. 95

Identificar

Mídia digital

Exclusivo

2

2

(EF15LP07)

BRASIL, 2017, p. 95

Editar

Editor de texto

Ou

3

3

(EF12LP02)

BRASIL, 2017, p. 99

Buscar, selecionar, ler

Ou

4

4

(EF12LP06)

BRASIL, 2017, p. 103

Planejar, produzir

Meio digital
Ferramenta digital, áudio,
vídeo

5

5

(EF02LP13)

BRASIL, 2017, p. 103

Planejar, produzir

6

6

(EF01LP17)

BRASIL, 2017, p. 103

Planejar, produzir

7

7

(EF01LP20)

BRASIL, 2017, p. 105

8

8

(EF02LP16)

9

9

10

Exclusivo

Meio digital
Fotografia, Ilustração
digital

Ou

Identificar, reproduzir

Meio digital

Ou

BRASIL, 2017, p. 105

Identificar, reproduzir

E-mail, digital

Ou

(EF12LP08)

BRASIL, 2017, p. 105

Ler, compreender

Meio digital

Ou

10

(EF12LP11)

BRASIL, 2017, p. 107

Escrever

Ou

11

11

(EF12LP13)

BRASIL, 2017, p. 107

Planejar

Fotografia, Meio digital
Ferramenta digital, áudio,
vídeo

12

12

(EF12LP14)

BRASIL, 2017, p. 107

Identificar, reproduzir

Fotografia

Ou

13

13

(EF12LP16)

BRASIL, 2017, p. 107

Identificar, reproduzir

Meio digital, áudio, vídeo

Ou

14

14

(EF02LP19)

BRASIL, 2017, p. 107

Planejar, produzir

Meio digital, áudio, vídeo

Exclusivo

15

15

(EF01LP22)

BRASIL, 2017, p. 109

Planejar, produzir

Exclusivo

16

16

(EF01LP23)

BRASIL, 2017, p. 109

Planejar, produzir

Meio digital
Ferramenta digital, áudio,
vídeo

17

17

(EF02LP22)

BRASIL, 2017, p. 109

Planejar, produzir

Editor de texto

Ou

18

18

(EF02LP21)

BRASIL, 2017, p. 109

Explorar

Exclusivo

19

19

(EF02LP24)

BRASIL, 2017, p. 109

Planejar, produzir

Ambiente digital
Ferramenta digital, áudio,
vídeo

20

20

(EF01LP24)

BRASIL, 2017, p. 111

Identificar, reproduzir

Meio digital

Ou

21

21

(EF35LP02)

BRASIL, 2017, p. 113

Selecionar

Meio digital

Ou

22

22

(EF35LP10)

BRASIL, 2017, p. 113

TV, rádio, TV, rádio

Exclusivo

23

23

(EF03LP15)

BRASIL, 2017, p. 121

24

24

(EF04LP12)

BRASIL, 2017, p. 121

25

25

(EF05LP13)

BRASIL, 2017, p. 121

26

26

(EF04LP13)

BRASIL, 2017, p. 123

Identificar
Assistir, planejar,
produzir
Assistir, planejar,
produzir
Assistir, planejar,
produzir
Identificar, reproduzir

27

27

(EF03LP16)

BRASIL, 2017, p. 123

28

28

(EF03LP18)

29

29

30
31

Vídeo digital, áudio, vídeo
Vídeo, digital, áudio, vídeo
Vídeo, digital, áudio, vídeo

Ou

Exclusivo

Exclusivo

Exclusivo

Exclusivo
Exclusivo
Exclusivo

Game

Exclusivo

Identificar, reproduzir

Editor de texto

Ou

BRASIL, 2017, p. 123

Ler, compreender

Mídia digital

Ou

(EF03LP20)

BRASIL, 2017, p. 125

Produzir

Mídia digital

Ou

30

(EF04LP16)

BRASIL, 2017, p. 125

Meio digital

Ou

31

(EF05LP15)

BRASIL, 2017, p. 123

Produzir
Ler, assistir,
compreender

Vídeo, vlog

Exclusivo
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Habilidades do Ensino Fundamental ligadas às TIC
Legenda: Nº G= Número geral de Habilidades / Nº C= Número de Habilidades por Componente
Nº
Nº C
G
32 32

Referência
Habilidade
(EF05LP16)

Referência
Bibliográfica
BRASIL, 2017, p. 125

Comparar

33

33

(EF05LP17)

BRASIL, 2017, p. 125

Produzir

34

34

(EF35LP16)

BRASIL, 2017, p. 127

Identificar, reproduzir

35

35

(EF03LP22)

BRASIL, 2017, p. 127

Planejar, produzir

Meio digital, áudio, vídeo

Ou

36

36

(EF03LP23)

BRASIL, 2017, p. 127

Analisar

Mídia digital

Ou

37

37

(EF04LP17)

BRASIL, 2017, p. 127

Produzir

Rádio, TV, internet

Exclusivo

38

38

(EF04LP18)

BRASIL, 2017, p. 127

Analisar

Exclusivo

39

39

(EF05LP18)

BRASIL, 2017, p. 127

Roteirizar, produzir,
editar

TV, rádio
Editor de vídeo, vlog,
mídia, filme, desenho
animado, HQ, game

40

40

(EF05LP19)

BRASIL, 2017, p. 127

Argumentar

Exclusivo

41

41

(EF05LP20)

BRASIL, 2017, p. 127

Analisar

TV, rádio, mídia digital
Filme, desenho animado,
HQ, game

42

42

(EF05LP21)

BRASIL, 2017, p. 127

Analisar

43

43

(EF04LP21)

BRASIL, 2017, p. 129

Planejar, produzir

44

44

(EF05LP24)

BRASIL, 2017, p. 129

Planejar, produzir

45

45

(EF05LP25)

BRASIL, 2017, p. 129

Planejar, produzir

46

46

(EF35LP17)

BRASIL, 2017, p. 129

Buscar, selecionar

47

47

(EF04LP22)

BRASIL, 2017, p. 129

Planejar, produzir

48

48

(EF05LP28)

BRASIL, 2017, p. 135

Observar

49

49

(EF69LP02)

BRASIL, 2017, p. 141

50

50

(EF69LP03)

BRASIL, 2017, p. 141

Analisar, comparar,
perceber
Identificar

51

51

(EF69LP05)

BRASIL, 2017, p. 141

Inferir, justificar

52

52

(EF69LP06)

BRASIL, 2017, p. 143

Produzir, publicar

53

53

(EF69LP07)

BRASIL, 2017, p. 143

Produzir

54

54

(EF69LP08)

BRASIL, 2017, p. 143

Revisar, editar

55

55

(EF69LP09)

BRASIL, 2017, p. 143

Produzir, publicar

56

56

(EF69LP10)

BRASIL, 2017, p. 143

Produzir

Verbos

Objetos de TIC

Uso

Exclusivo
Mídia
Busca digital, áudio, vídeo,
Exclusivo
internet
Exclusivo
Revista digital

Exclusivo

Exclusivo

Vlogger, vlog
Editor de texto, meio
digital
Editor de texto, meio
digital
Editor de texto, meio
digital

Exclusivo

Meio digital

Ou

Ou
Ou
Ou

Ou
Meio digital
Ciberpoema, mídia digital,
Exclusivo
digital
Mídia, spot, jingle, vídeo

E

Meme

Exclusivo

Meme, Gif
Multimidiático, infográfico,
podcast, vlog, podcast,
game, spot, jingle, mídia,
booktuber, vlogger
Editor de texto, editor de
imagem, arquivo sonoro
Editor de texto, editor de
imagem, áudio, vídeo
Rádio, TV, editor de texto,
internet, spot, editor de
áudio, editor de vídeo
Rádio, TV, vídeo, podcast
vlog

Exclusivo
Exclusivo

Exclusivo
Exclusivo
Exclusivo

Exclusivo
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Legenda: Nº G= Número geral de Habilidades / Nº C= Número de Habilidades por Componente
Nº
Nº C
G
57 57

Referência
Habilidade
(EF69LP11)

Referência
Bibliográfica
BRASIL, 2017, p. 143

Verbos

Objetos de TIC

Uso

Identificar, analisar

Exclusivo

58

58

(EF69LP16)

BRASIL, 2017, p. 145

Analisar, utilizar

59

59

(EF69LP29)

BRASIL, 2017, p. 151

Refletir

TV, rede social
Hipermidiático, digital,
vídeo, captador de áudio
Digital, multimidiático,
podcast, vídeo

60

60

(EF69LP32)

BRASIL, 2017, p. 151

Selecionar

61

61

(EF69LP35)

BRASIL, 2017, p. 153

62

62

(EF69LP36)

BRASIL, 2017, p. 153

63

63

(EF69LP37)

BRASIL, 2017, p. 153

64

64

(EF69LP38)

BRASIL, 2017, p. 153

65

65

(EF69LP40)

BRASIL, 2017, p. 155

66

66

(EF69LP41)

BRASIL, 2017, p. 155

Usar

67

67

(EF69LP42)

BRASIL, 2017, p. 155

Analisar

68

68

(EF69LP45)

BRASIL, 2017, p. 157

Posicionar-se,
selecionar

69

69

(EF69LP46)

BRASIL, 2017, p. 157

Participar

70

70

(EF69LP53)

BRASIL, 2017, p. 161

Ler, analisar, produzir

Áudiobook, podcast

Ou

71

71

(EF67LP01)

BRASIL, 2017, p. 163

Analisar

Link, web

Exclusivo

72

72

(EF07LP02)

BRASIL, 2017, p. 163

Comparar

Mídia, mídia

Exclusivo

73

73

(EF67LP02)

BRASIL, 2017, p. 163

Explorar

Site

E

74

74

(EF67LP03)

BRASIL, 2017, p. 163

Comparar

Mídia

E

75

75

(EF67LP08)

BRASIL, 2017, p. 165

Identificar

Exclusivo

76

76

(EF67LP10)

BRASIL, 2017, p. 165

Produzir

77

77

(EF67LP09)

BRASIL, 2017, p. 165

Planejar

Meme, GIF, site, internet
TV, rádio, internet, mídia,
captador de imagem,
captador de áudio, editor
de imagem, editor de
áudio
Rádio, TV, vídeo

Ferramenta digital
Enciclopédia digital
Planejar
colaborativa, infográfico,
multimidiático
Editor de texto, infográfico,
infográfico animado,
Produzir, revisar, editar
podcast, vlog,
multimidiático
Vídeo, vlog, vídeo minuto,
Produzir
rádio, podcast
Mídia, slide, tecnologia
Organizar
digital
Analisar
Captador de audiovisual
Slide
Fotografia, áudio, vídeo,
infográfico, link, podcast,
vídeo
Blog, vlog, cinema, CD,
DVD
Booktuber, rede social,
blog, rede social, vlog,
podcast, playlist, fanfic,
fanzine, e-zine, fanvídeo,
fanclipe, post, fanpage,
trailer honesto, vídeo
minuto

Exclusivo
E
Ou
Exclusivo

Exclusivo

Exclusivo
Exclusivo
Exclusivo
Exclusivo
Exclusivo
Exclusivo

Exclusivo

Exclusivo

Exclusivo
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Legenda: Nº G= Número geral de Habilidades / Nº C= Número de Habilidades por Componente
Nº
Nº C
G

Referência
Habilidade

Referência
Bibliográfica

Verbos

78

78

(EF67LP11)

BRASIL, 2017, p. 165

Planejar

79

79

(EF67LP12)

BRASIL, 2017, p. 165

Produzir

80

80

(EF67LP16)

BRASIL, 2017, p. 167

81

81

(EF67LP17)

BRASIL, 2017, p. 167

82

82

(EF67LP21)

BRASIL, 2017, p. 169

83

83

(EF67LP24)

BRASIL, 2017, p. 169

84

84

(EF67LP27)

85

85

(EF67LP28)

86

86

(EF67LP31)

87

87

(EF89LP01)

88

88

(EF08LP01)

BRASIL, 2017, p. 177

89

89

(EF09LP01)

90

90

91

Explorar, analisar,
ampliar, engajar
Analisar

Objetos de TIC

Uso

Vlog, vídeo, podcast, vídeo,
filme, série, game
videoclipe, fanclipe, fanzine, Exclusivo
fanclipe, e-zine, game,
detonado
Vlog, vídeo, podcast,
fanzine, fanclipe, e-zine,
game, detonado, filme,
Exclusivo
série, game, disco,
videoclipe
Plataforma digital,
Exclusivo
plataforma digital
Exclusivo
Rede social

BRASIL, 2017, p. 169

Divulgar
Tomar, identificar,
hierarquizar
Analisar

Cinema, midiático

E

BRASIL, 2017, p. 169

Ler, compreender

Vídeo

Exclusivo

BRASIL, 2017, p. 171

Criar, explorar

Vídeo

Exclusivo

BRASIL, 2017, p. 177

Tecnologia digital

Exclusivo

BRASIL, 2017, p. 177

Analisar, desenvolver
Identificar, comparar,
refletir
Analisar, desenvolver

(EF89LP03)

BRASIL, 2017, p. 177

Analisar

91

(EF09LP02)

BRASIL, 2017, p. 177

Analisar, comentar

92

92

(EF89LP02)

BRASIL, 2017, p. 177

Analisar

93

93

(EF08LP02)

BRASIL, 2017, p. 177

Justificar

94

94

(EF89LP07)

BRASIL, 2017, p. 177

Analisar

95

95

(EF89LP08)

BRASIL, 2017, p. 179

96

96

(EF89LP09)

BRASIL, 2017, p. 179

97

97

(EF89LP11)

BRASIL, 2017, p. 179

98

98

(EF89LP13)

BRASIL, 2017, p. 181

99

99

(EF89LP18)

BRASIL, 2017, p. 183

100

100

(EF89LP19)

BRASIL, 2017, p. 183

Analisar, possibilitar

Canal digital

Ou

101

101

(EF89LP21)

BRASIL, 2017, p. 183

Realizar

Site, vídeo, mídia

Ou

102

102

(EF89LP25)

BRASIL, 2017, p. 185

Divulgar

Enciclopédia colaborativa

Exclusivo

Podcast
Áudio, TV, vídeo

Jornal digital, site

Ou
Exclusivo

Exclusivo

Site, site
Post, blog, rede social,
charge, meme, Gif

Exclusivo

Ferramenta de curadoria
Meme, Gif, digital, meio
digital

Exclusivo

Site, serviço checador

Exclusivo

Exclusivo

Exclusivo

Exclusivo
Mídia, sampler
Rádio, TV, vídeo, site,
Planejar
captador de foto, editor de Exclusivo
imagem
Captador de áudio,
captador de vídeo, editor
Produzir
Exclusivo
de áudio, editor de
imagem, editor de vídeo
Produzir, revisar, editar
Internet, spot, rádio, TV Exclusivo
Editor de áudio, editor de
Planejar
Exclusivo
vídeo, multimidiático
Explorar, analisar
Digital, portal, canal digital Exclusivo
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Legenda: Nº G= Número geral de Habilidades / Nº C= Número de Habilidades por Componente
Nº
Nº C
G

Referência
Habilidade

Referência
Bibliográfica

Verbos

Objetos de TIC

Uso

103

103

(EF89LP28)

BRASIL, 2017, p. 185

Tomar

Vídeo aula, digital,
multimídia, vídeo,
documentário

Exclusivo

104

104

(EF89LP30)

BRASIL, 2017, p. 185

Analisar

105

105

(EF89LP32)

BRASIL, 2017, p. 187

Analisar

106

106

(EF89LP33)

BRASIL, 2017, p. 187

Ler, compreender

Ciberpoema

E

107

107

(EF89LP34)

BRASIL, 2017, p. 187

Analisar, identificar

Exclusivo

108

108

(EF89LP35)

BRASIL, 2017, p. 187

Criar

TV, cinema, novela, filme
Ferramenta de escrita
colaborativa

109

109

(EF89LP36)

BRASIL, 2017, p. 187

Parodiar, explorar

Ciberpoema

E

110

1

(EF15AR04) BRASIL, 2017, p. 201

Experimentar

111

2

(EF15AR26) BRASIL, 2017, p. 203

Explorar

112

3

(EF69AR03) BRASIL, 2017, p. 207

Analisar

Link, web,
Midiático, trailerhonesto,
vídeo minuto, vidding,
cinema

Exclusivo
Exclusivo

E

Arte
E
Vídeo, fotografia
Multímeio, animação, jogo
eletrônico, captador de
Exclusivo
áudio, captador de vídeo,
fotografia, software
Cinema, animação, vídeo Exclusivo

113

4

(EF69AR05) BRASIL, 2017, p. 207

Experimentar, analisar

Vídeo, fotografia

Exclusivo

114

5

(EF69AR06) BRASIL, 2017, p. 207

Desenvolver

E

115

6

(EF69AR20) BRASIL, 2017, p. 209

Explorar, analisar

116

7

(EF69AR22) BRASIL, 2017, p. 209

Explorar, identificar

Digital
Game, plataforma digital,
tecnologia digital
Captador de áudio,
captador de audiovisual

117

8

(EF69AR35)

BRASIL, 2017, p. 211

Identificar, manipular

Exclusivo
Exclusivo

Tecnologia digital, web

Exclusivo

Educação física
118

1

(EF12EF04)

BRASIL, 2017, p. 227

Colaborar

Audiovisual

Ou

119

2

(EF12EF10)

BRASIL, 2017, p. 227

Descrever, identificar

Audiovisual

Ou

120

3

(EF35EF03) BRASIL, 2017, p. 229

Descrever, explicar

Audiovisual

Ou

121

4

(EF67EF01)

Experimentar, fruir

Jogo eletrônico

Exclusivo

122

5

(EF67EF02)

BRASIL, 2017, p. 233
BRASIL, 2017, p. 233

Identificar

Jogo eletrônico

Exclusivo

Língua inglesa
123

1

(EF06LI11)

124

2

(EF06LI10)

125

3

(EF06LI15)

BRASIL, 2017, p.
249
BRASIL, 2017, p.
249
BRASIL, 2017, p. 251

126

4

(EF07LI04)

127

5

128
129

Explorar
Conhecer

Web
Web

Exclusivo
Ou

Produzir

Chat, blog

Ou

BRASIL, 2017, p. 253

Identificar

Web TV

Exclusivo

(EF07LI10)

BRASIL, 2017, p. 253

Escolher

Web

Exclusivo

6

(EF07LI14)

BRASIL, 2017, p. 255

Produzir

Blog

Ou

7

(EF08LI07)

BRASIL, 2017, p. 257

Explorar

Web

Exclusivo
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Legenda: Nº G= Número geral de Habilidades / Nº C= Número de Habilidades por Componente
Nº
Nº C
G
130 8

Referência
Habilidade
(EF08LI11)

Referência
Bibliográfica
BRASIL, 2017, p. 257

Verbos

Objetos de TIC

Uso

Produzir

Blog

Exclusivo

131

9

(EF08LI18)

BRASIL, 2017, p. 259

Construir

Cinema

E

132

10

(EF09LI08)

BRASIL, 2017, p. 261

Explorar

Web

Exclusivo

133

11

(EF09LI12)

BRASIL, 2017, p. 263

Produzir

Exclusivo

134

12

(EF09LI13)

BRASIL, 2017, p. 263

Reconhecer

Web, infográfico, meme
Blog, tweet, mensagem
instantânea

Exclusivo

Matemática
135

1

(EF03MA28) BRASIL, 2017, p. 289

Realizar

Tecnologia digital

Ou

136

2

(EF03MA16) BRASIL, 2017, p. 289

Reconhecer

Tecnologia digital

Exclusivo

137

3

(EF04MA13) BRASIL, 2017, p. 291

Reconhecer

Calculadora

Exclusivo

138

4

(EF04MA18) BRASIL, 2017, p. 293

Reconhecer

Software

Ou

139

5

(EF04MA19) BRASIL, 2017, p. 293

Reconhecer

Software

Ou

140

6

(EF04MA24) BRASIL, 2017, p. 293

Registrar

Planilha eletrônica

E

141

7

(EF04MA28) BRASIL, 2017, p. 293

Realizar

Tecnologia digital

Ou

142

8

(EF05MA06) BRASIL, 2017, p. 295

Calculadora

E

143

9

(EF05MA17) BRASIL, 2017, p. 297

144

10

(EF05MA25) BRASIL, 2017, p. 297

Associar
Reconhecer, nomear,
comparar
Realizar

145

11

(EF05MA14) BRASIL, 2017, p. 297

146

12

147
148
149

Tecnologia digital

Ou

Tecnologia digital

Ou

Utilizar, compreender

Planilha eletrônica

Exclusivo

(EF05MA18) BRASIL, 2017, p. 297

Reconhecer

Tecnologia digital

Exclusivo

13

(EF06MA03) BRASIL, 2017, p. 301

Resolver, elaborar

Calculadora

Ou

14

(EF06MA09) BRASIL, 2017, p. 301

Resolver, elaborar

Calculadora

Ou

15

(EF06MA13) BRASIL, 2017, p. 301

Resolver, elaborar

Calculadora

Ou

150

16

(EF06MA11) BRASIL, 2017, p. 301

Resolver, elaborar

Calculadora

Ou

151

17

(EF06MA21 BRASIL, 2017, p. 303

Construir

Tecnologia digital

Ou

152

18

(EF06MA22) BRASIL, 2017, p. 303

Utilizar

Software

Ou

153

19

(EF06MA27) BRASIL, 2017, p. 303

Determinar

Tecnologia digital

Exclusivo

154

20

(EF07MA02) BRASIL, 2017, p. 307

Resolver, elaborar

Calculadora

E

155

21

(EF07MA21) BRASIL, 2017, p. 309

Reconhecer, construir

Software

Ou

156

22

(EF07MA23) BRASIL, 2017, p. 309

Verificar

Software

Ou

157

23

(EF07MA36) BRASIL, 2017, p. 311

Software

Ou

158

24

(EF07MA37) BRASIL, 2017, p. 311

159

25

(EF08MA04) BRASIL, 2017, p. 313

Planejar, realizar
Interpretar, analisar,
compreender
Resolver, elaborar

Tecnologia digital

Ou

160

26

(EF08MA09) BRASIL, 2017, p. 313

Resolver, elaborar

Tecnologia digital

Ou

161

27

(EF08MA15) BRASIL, 2017, p. 315

Construir

Software

Ou

162

28

(EF08MA18) BRASIL, 2017, p. 315

Reconhecer, construir

Software

Ou

163

29

(EF09MA05) BRASIL, 2017, p. 317

Resolver, elaborar

Tecnologia digital, software

Ou

164

30

(EF09MA15) BRASIL, 2017, p. 319

31

(EF09MA23) BRASIL, 2017, p. 319

Software
Planilha eletrônica

Ou

165

Descrever
Planejar, executar

Mídia

Exclusivo

Exclusivo
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Legenda: Nº G= Número geral de Habilidades / Nº C= Número de Habilidades por Componente
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G

Referência
Habilidade

Referência
Bibliográfica

Verbos

Objetos de TIC

Uso

Ciências
166

1

(EF03CI07)

BRASIL, 2017, p. 337

Identificar

Fotografia

Ou

167

2

(EF05CI10)

BRASIL, 2017, p. 341

Identificar

Software

E

168

3

(EF05CI13)

BRASIL, 2017, p. 341

Projetar, construir

Fotografia

E

169

4

(EF07CI06)

BRASIL, 2017, p. 347

Discutir, avaliar

Informática

E

170

1

(EF02GE09) BRASIL, 2017, p. 373

Identificar

Fotografia

E

171

2

(EF05GE06) BRASIL, 2017, p. 379

Identificar, comparar

Meio de comunicação

Exclusivo

172

3

(EF05GE08) BRASIL, 2017, p. 379

Analisar

Fotografia

Exclusivo

173

4

(EF07GE01) BRASIL, 2017, p. 387

Avaliar

Mídia

Exclusivo

Geografia

História
174

1

(EF04HI08)

BRASIL, 2017, p. 413

Identificar

175

2

(EF05HI06)

BRASIL, 2017, p. 415

Comparar

176

3

(EF09HI33)

BRASIL, 2017, p.
433

Analisar

Rádio, TV, cinema,
Exclusivo
internet, tecnologia digital
Rádio, TV, cinema,
Exclusivo
internet, tecnologia digital
Tecnologia digital

Exclusivo

Ensino religioso
BRASIL, 2017, p.
445

177

1

(EF02ER03)

178

2

(EF08ER07) BRASIL, 2017, p. 457

Identificar
Analisar

Fotografia
Mídia, tecnologia digital

Ou
Exclusivo

BRASIL, 2017, p.
Discutir
Exclusivo
459
Mídia
Obs.: Todos os objetos foram colocados no singular, e os, com nomes compostos estão unidos para que fosse
efetiva a contagem de termos, assim como está disposto nas nuvens de palavras.
Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados levantados na BNCC (BRASIL, 2017)

179

3

EF09ER02)
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Quadro 22 - Quadro sinóptico de agenciamentos entre Arte e TIC nas Habilidades do Ensino Fundamental.
Agenciamentos entre Arte e TIC nas Habilidades do Ensino Fundamental da BNCC
Legenda: Nº G= Número geral de Habilidades / Nº C= Número de Habilidades por Componente
N N
º º
G C

1

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

Referência Habilidade / Bibliográfica
Língua Portuguesa
(EF15LP07). Editar a versão final do texto, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o
caso, em suporte adequado, manual ou digital. (BRASIL 2017, p.
95)
(EF35LP02). Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de
leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios digitais para
leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os
colegas sua opinião, após a leitura. (BRASIL 2017, p. 113)
(EF05LP13). Assistir, em vídeo digital, a postagem de vlog infantil
de críticas de brinquedos e livros de literatura infantil e, a partir
dele, planejar e produzir resenhas digitais em áudio ou vídeo.
(BRASIL 2017, p. 121)
(EF05LP17). Produzir roteiro para edição de uma reportagem
digital sobre temas de interesse da turma, a partir de buscas de
informações, imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo
com as convenções do gênero e considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto. (BRASIL 2017, p. 125)
(EF04LP17). Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e
entrevistas veiculadas em rádio, TV e na internet, orientando-se
por roteiro ou texto e demonstrando conhecimento dos gêneros
jornal falado/televisivo e entrevista. (BRASIL 2017, p. 127)
(EF05LP18). Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs
argumentativos sobre produtos de mídia para público infantil
(filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em
conhecimentos sobre os mesmos, de acordo com as convenções
do gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto. (BRASIL 2017, p. 127)
(EF05LP20). Analisar a validade e força de argumentos em
argumentações sobre produtos de mídia para público infantil
(filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em
conhecimentos sobre os mesmos. (BRASIL 2017, p. 127)
(EF05LP28). Observar, em ciberpoemas e minicontos infantis em
mídia digital, os recursos multissemióticos presentes nesses textos
digitais. (BRASIL 2017, p. 135)
(EF69LP05). Inferir e justificar, em textos multissemióticos –
tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia
e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou

Linguagem
Artística

Verbos

Objetos de
TIC

Editor de
texto

Artes Visuais

Editar

Literatura

Seleciona
Meio digital
r

Artes
Integradas,
Literatura,

Assistir,
planejar,
produzir

Vídeo, digital
áudio, vídeo

Artes
Integradas,
Produzir
Artes Visuais,
Música

Busca digital,
áudio, vídeo
Internet

Artes
Integradas,
Teatro,

Rádio, TV,
internet

Produzir

Artes
Integradas

Roteirizar

Artes
Integradas

Analisar

Artes
Integradas,
Literatura
Artes
Integradas,
Artes Visuais

Observar
Inferir,
justificar

Editor de
vídeo, vlog,
mídia, filme,
desenho
animado, HQ
Game
Filme,
desenho
animado,
HQ, game
Ciberpoema,
Mídia digital,
digital
Meme, Gif
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Legenda: Nº G= Número geral de Habilidades / Nº C= Número de Habilidades por Componente
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º º
G C

1
0

1
1

Referência Habilidade / Bibliográfica

imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de
pontuação etc. (BRASIL 2017, p. 141)
(EF69LP06). Produzir e publicar notícias, fotodenúncias,
fotorreportagens, reportagens, reportagens multimidiáticas,
infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor,
comentários, artigos de opinião de interesse local ou global,
textos de apresentação e apreciação de produção cultural –
resenhas e outros próprios das formas de expressão das culturas
juvenis, tais como vlogs e podcasts culturais, gameplay, detonado
etc.– e cartazes, anúncios, propagandas, spots, jingles de
campanhas sociais, dentre outros em várias mídias, vivenciando
1
de forma significativa o papel de repórter, de comentador, de
0
analista, de crítico, de editor ou articulista, de booktuber, de
vlogger (vlogueiro). etc., como forma de compreender as
condições de produção que envolvem a circulação desses textos
e poder participar e vislumbrar possibilidades de participação nas
práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo
midiático de forma ética e responsável, levando-se em
consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a possibilidade
de circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor e autor,
de consumidor e produtor. (BRASIL 2017, p. 143)
(EF69LP08). Revisar/editar o texto produzido – notícia,
reportagem, resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo
em vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em
questão, características do gênero, aspectos relativos à
11
textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a formatação
e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, áudio
e vídeo, dependendo do caso) e adequação à norma culta.
(BRASIL 2017, p. 143)

Linguagem
Artística

Verbos

Objetos de
TIC

Artes
Integradas,
Artes Visuais,
Produzir,
Música,
publicar
Teatro,
Dança,
Literatura

Multimidiátic
o,
Infográfico,
podcast,
Vlog,
Podcast,
game, spot,
jingle, mídia,
booktuber,
vlogger

Artes
Integradas,
Artes Visuais

Revisar,
editar

Editor de
texto, editor
de imagem,
áudio, vídeo

Produzir,
publicar

Rádio, TV,
editor de
texto,
Internet, spot,
editor de
áudio, editor
de vídeo

(EF69LP09). Planejar uma campanha publicitária sobre
questões/problemas, temas, causas significativas para a escola
e/ou comunidade, a partir de um levantamento de material sobre
o tema ou evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça Artes
1 1
a ser produzido – cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio Integradas,
2 2
impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. –, Artes Visuais
da ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que será
utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias de
persuasão que serão utilizadas etc. (BRASIL 2017, p. 143)
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Legenda: Nº G= Número geral de Habilidades / Nº C= Número de Habilidades por Componente
N N
º º
G C

1 1
3 3

1 1
4 4

1 1
5 5

Referência Habilidade / Bibliográfica
(EF69LP07). Produzir textos em diferentes gêneros, considerando
sua adequação ao contexto produção e circulação – os
enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a
circulação -, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em
movimento etc.), à variedade linguística e/ou semiótica
apropriada a esse contexto, à construção da textualidade
relacionada às propriedades textuais e do gênero), utilizando
estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição,
reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do
professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as
produções
realizadas,
fazendo
cortes,
acréscimos,
reformulações, correções de concordância, ortografia,
pontuação em textos e editando imagens, arquivos sonoros,
fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ alterando
efeitos, ordenamentos etc. (BRASIL 2017, p. 143)
(EF69LP37). Produzir roteiros para elaboração de vídeos de
diferentes tipos (vlog científico, vídeo-minuto, programa de rádio,
podcasts) para divulgação de conhecimentos científicos e
resultados de pesquisa, tendo em vista seu contexto de
produção, os elementos e a construção composicional dos
roteiros. (BRASIL 2017, p. 153)
(EF69LP46). Participar de práticas de compartilhamento de
leitura/recepção de obras literárias/ manifestações artísticas,
como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos de contação de
histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais,
musicais e de filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams,
canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de
cinéfilos, de música etc.), dentre outros, tecendo, quando
possível, comentários de ordem estética e afetiva e justificando
suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas para
jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas de expressão das
culturas juvenis, tais como, vlogs e podcasts culturais (literatura,
cinema, teatro, música), playlists comentadas, fanfics, fanzines, ezines, fanvídeos, fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto,
vídeo-minuto, dentre outras possibilidades de práticas de
apreciação e de manifestação da cultura de fãs. (BRASIL 2017, p.
157)

Linguagem
Artística

Verbos

Objetos de
TIC

Artes
Integradas,
Produzir
Artes Visuais,
Música

Editor de
texto, editor
de imagem,
arquivo
sonoro

Artes
Integradas

Vídeo, Vlog,
Vídeo
minuto,
rádio,
podcast

Produzir

Artes
Integradas,
Artes Visuais,
Música,
Participar
Teatro,
Dança,
Literatura

Booktuber,
rede social,
Blog, rede
social, vlog,
podcast,
playlist,
fanfic,
fanzine, Ezine,
fanvídeo,
fanclipe,,
post,
fanpage,
trailerhonesto
, Vídeo
minuto
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1 1
6 6

1 1
7 7

1 1
8 8

Referência Habilidade / Bibliográfica
(EF69LP45). Posicionar-se criticamente em relação a textos
pertencentes a gêneros como quarta-capa, programa (de teatro,
dança, exposição etc.), sinopse, resenha crítica, comentário em
blog/vlog cultural etc., para selecionar obras literárias e outras
manifestações artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos,
CD´s, DVD´s etc.), diferenciando as sequências descritivas e
avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam a
escolha do livro ou produção cultural e consultando-os no
momento de fazer escolhas, quando for o caso. (BRASIL 2017, p.
157)
(EF69LP53). Ler em voz alta textos literários diversos – como
contos de amor, de humor, de suspense, de terror; crônicas
líricas, humorísticas, críticas; bem como leituras orais capituladas
(compartilhadas ou não com o professor) de livros de maior
extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de
aventura, literatura infantojuvenil, – contar/recontar histórias
tanto da tradição oral (causos, contos de esperteza, contos de
animais, contos de amor, contos de encantamento, piadas,
dentre outros). quanto da tradição literária escrita, expressando a
compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura
ou fala expressiva e fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as
hesitações, a entonação indicados tanto pela pontuação quanto
por outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, itálicos,
caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa leitura ou esse
conto/reconto, seja para análise posterior, seja para produção de
audiobooks de textos literários diversos ou de podcasts de leituras
dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou declamar
poemas diversos, tanto de forma livre quanto de forma fixa
(como quadras, sonetos, liras, haicais etc.), empregando os
recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos necessários aos
efeitos de sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação, o
emprego de pausas e prolongamentos, o tom e o timbre vocais,
bem como eventuais recursos de gestualidade e pantomima que
convenham ao gênero poético e à situação de compartilhamento
em questão. (BRASIL 2017, p. 161)
(EF67LP08). Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de
imagens estáticas, sequenciação ou sobreposição de imagens,
definição de figura/fundo, ângulo, profundidade e foco,
cores/tonalidades, relação com o escrito (relações de reiteração,
complementação ou oposição). etc. em notícias, reportagens,
fotorreportagens, foto-denúncias, memes, gifs, anúncios
publicitários e propagandas publicados em jornais, revistas, sites
na internet etc. (BRASIL 2017, p. 165)

Linguagem
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Artes
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(EF67LP09). Planejar notícia impressa e para circulação em outras
mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo em vista as condições de
produção, do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e
mídia de circulação etc. –, a partir da escolha do fato a ser
noticiado (de relevância para a turma, escola ou comunidade),
do levantamento de dados e informações sobre o fato – que
pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas,
consultas a fontes, análise de documentos, cobertura de eventos
etc.–, do registro dessas informações e dados, da escolha de
fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão de uma
estrutura hipertextual (no caso de publicação em sites ou blogs
noticiosos). (BRASIL 2017, p. 165)
(EF67LP11). Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados, e
textos e vídeos de apresentação e apreciação próprios das
culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, ezines, gameplay, detonado etc.), dentre outros, tendo em vista as
condições
de
produção
do
texto
–
objetivo,
leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a
partir da escolha de uma produção ou evento cultural para
analisar – livro, filme, série, game, canção, videoclipe, fanclipe,
show, saraus, slams etc. – da busca de informação sobre a
produção ou evento escolhido, da síntese de informações sobre
a obra/evento e do elenco/seleção de aspectos, elementos ou
recursos que possam ser destacados positiva ou negativamente
ou da roteirização do passo a passo do game para posterior
gravação dos vídeos. (BRASIL 2017, p. 165)
(EF67LP12). Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts
variados e produções e gêneros próprios das culturas juvenis
(algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay,
detonado etc.), que apresentem/descrevam e/ou avaliem
produções culturais (livro, filme, série, game, canção, disco,
videoclipe etc.) ou evento (show, sarau, slam etc.), tendo em vista
o contexto de produção dado, as características do gênero, os
recursos das mídias envolvidas e a textualização adequada dos
textos e/ou produções. (BRASIL 2017, p. 165)
(EF67LP28). Ler, de forma autônoma, e compreender –
selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados
a diferentes objetivos e levando em conta características dos
gêneros e suportes –, romances infantojuvenis, contos populares,
contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas,
narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas,
autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de
forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas,
poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o
texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas,
autores. (BRASIL 2017, p. 169)
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Artes
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(EF67LP27). Analisar, entre os textos literários e entre estes e
outras manifestações artísticas (como cinema, teatro, música,
artes visuais e midiáticas), referências explícitas ou implícitas a
outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos
literários e semióticos (BRASIL 2017, p. 169)
(EF67LP31). Criar poemas compostos por versos livres e de forma
fixa (como quadras e sonetos), utilizando recursos visuais,
semânticos e sonoros, tais como cadências, ritmos e rimas, e
poemas visuais e vídeo-poemas, explorando as relações entre
imagem e texto verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema
visual) e outros recursos visuais e sonoros. (BRASIL 2017, p. 171)
(EF89LP02). Analisar diferentes práticas (curtir, compartilhar,
comentar, curar etc.) e textos pertencentes a diferentes gêneros
da cultura digital (meme, gif, comentário, charge digital etc.)
envolvidos no trato com a informação e opinião, de forma a
possibilitar uma presença mais crítica e ética nas redes. (BRASIL
2017, p. 177)
(EF89LP07). Analisar, em notícias, reportagens e peças
publicitárias em várias mídias, os efeitos de sentido devidos ao
tratamento e à composição dos elementos nas imagens em
movimento, à performance, à montagem feita (ritmo, duração e
sincronização entre as linguagens – complementaridades,
interferências etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos e
sampleamentos das músicas e efeitos sonoros. (BRASIL 2017, p.
177)
(EF89LP08). Planejar reportagem impressa e em outras mídias
(rádio ou TV/vídeo, sites), tendo em vista as condições de
produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e
mídia de circulação etc. – a partir da escolha do fato a ser
aprofundado ou do tema a ser focado (de relevância para a
turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados e
informações sobre o fato ou tema – que pode envolver
entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a
fontes diversas, análise de documentos, cobertura de eventos etc.
-, do registro dessas informações e dados, da escolha de fotos
ou imagens a produzir ou a utilizar etc., da produção de
infográficos, quando for o caso, e da organização hipertextual
(no caso a publicação em sites ou blogs noticiosos ou mesmo de
jornais impressos, por meio de boxes variados). (BRASIL 2017, p.
179)
(EF89LP34). Analisar a organização de texto dramático
apresentado em teatro, televisão, cinema, identificando e
percebendo os sentidos decorrentes dos recursos linguísticos e
semióticos que sustentam sua realização como peça teatral,
novela, filme etc. (BRASIL 2017, p. 187)
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Referência Habilidade / Bibliográfica
(EF89LP33). Ler, de forma autônoma, e compreender –
selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados
a diferentes objetivos e levando em conta características dos
gêneros e suportes – romances, contos contemporâneos,
minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis,
biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de
ficção científica, narrativas de suspense, poemas de forma livre e
fixa (como haicai), poema concreto, ciberpoema, dentre outros,
expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo
preferências por gêneros, temas, autores. (BRASIL 2017, p. 187)
(EF89LP36). Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar
textos em versos (como poemas concretos, ciberpoemas, haicais,
liras, microrroteiros, lambe-lambes e outros tipos de poemas),
explorando o uso de recursos sonoros e semânticos (como
figuras de linguagem e jogos de palavras) e visuais (como
relações entre imagem e texto verbal e distribuição da mancha
gráfica), de forma a propiciar diferentes efeitos de sentido.
(BRASIL 2017, p. 187)
(EF89LP35). Criar contos ou crônicas (em especial, líricas),
crônicas visuais, minicontos, narrativas de aventura e de ficção
científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero,
usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e
recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos,
e, no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita
colaborativa. (BRASIL 2017, p. 187)
(EF89LP32). Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de
mecanismos de intertextualidade (referências, alusões,
retomadas) entre os textos literários, entre esses textos literários
e outras manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e
midiáticas, música), quanto aos temas, personagens, estilos,
autores etc., e entre o texto original e paródias, paráfrases,
pastiches, trailer honesto, vídeos-minuto, vidding, dentre outros.
(BRASIL 2017, p. 187)
Arte
(EF15AR04). Experimentar diferentes formas de expressão artística
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas
convencionais e não convencionais. (BRASIL 2017, p. 201)
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(EF15AR26). Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais
(multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e Artes
3
2
vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação Integradas
4
artística. (BRASIL 2017, p. 203)
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(EF69AR03). Analisar situações nas quais as linguagens das artes
visuais se integram às linguagens audiovisuais (cinema,
animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de
textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais etc.
(BRASIL 2017, p. 207)
(EF69AR20). Explorar e analisar elementos constitutivos da música
(altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de
recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos,
canções e práticas diversas de composição/criação, execução e
apreciação musicais. (BRASIL 2017, p. 209)
(EF69AR22). Explorar e identificar diferentes formas de registro
musical (notação musical tradicional, partituras criativas e
procedimentos da música contemporânea), bem como
procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual.
(BRASIL 2017, p. 209)
(EF69AR05). Experimentar e analisar diferentes formas de
expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia,
performance etc.). (BRASIL 2017, p. 207)
(EF69AR06). Desenvolver processos de criação em artes visuais,
com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual,
coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e
recursos convencionais, alternativos e digitais. (BRASIL 2017, p.
207)
(EF69AR35). Identificar e manipular diferentes tecnologias e
recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e
compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo,
ético e responsável. (BRASIL 2017, p. 211)
Educação física
(EF35EF03). Descrever, por meio de múltiplas linguagens
(corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e os jogos
populares do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando
suas características e a importância desse patrimônio histórico
cultural na preservação das diferentes culturas. (BRASIL 2017, p.
229)

Artes Visuais
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Linguagem
Artística

(EF67EF01). Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos
4
eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os sentidos e Artes
2
2
significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e Integradas
etários (BRASIL 2017, p. 233)

Verbos

Experime
ntar, fruir

Objetos de
TIC
Jogo
eletrônico

Língua inglesa
(EF06LI15). Produzir textos escritos em língua inglesa (histórias em
quadrinhos, cartazes, chats, blogues, agendas, fotolegendas,
4
1 entre outros), sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos,
3
preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar.
(BRASIL 2017, p. 251)
(EF07LI04). Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os
4
2 interlocutores em textos orais presentes no cinema, na internet,
4
na televisão, entre outros. (BRASIL 2017, p. 253)
(EF08LI07). Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para
4
3 acessar e usufruir do patrimônio artístico literário em língua
5
inglesa. (BRASIL 2017, p. 257)
(EF08LI18). Construir repertório cultural por meio do contato com
manifestações artístico-culturais vinculadas à língua inglesa (artes
4
4 plásticas e visuais, literatura, música, cinema, dança, festividades,
6
entre outros), valorizando a diversidade entre culturas. (BRASIL
2017, p. 259)
(EF09LI12). Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão on4
line, fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, entre
5
7
outros) sobre temas de interesse coletivo local ou global, que
revelem posicionamento crítico. (BRASIL 2017, p. 263)
Matemática
(EF07MA21). Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias
de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de
4
1 desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse
8
estudo a representações planas de obras de arte, elementos
arquitetônicos, entre outros. (BRASIL 2017, p. 309)
Ciências
(EF05CI13). Projetar e construir dispositivos para observação à
distância (luneta, periscópio etc.), para observação ampliada de
4
1 objetos (lupas, microscópios) ou para registro de imagens
9
(máquinas fotográficas) e discutir usos sociais desses dispositivos
(BRASIL 2017, p. 341)
Geografia
(EF02GE09). Identificar objetos e lugares de vivência (escola e
5
moradia) em imagens aéreas e mapas (visão vertical). e
1
0
fotografias (visão oblíqua). (BRASIL 2017, p. 373)
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Linguagem
Artística

Verbos

(EF05GE08). Analisar transformações de paisagens nas cidades,
5
comparando sequência de fotografias, fotografias aéreas e Artes Visuais,
2
Analisar
1
imagens de satélite de épocas diferentes. (BRASIL 2017, p. 379) Literatura

5
2

5
3

Objetos de
TIC

Fotografia

História
(EF04HI08). Identificar as transformações ocorridas nos meios de
TV, rádio,
comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, Artes
cinema,
1 internet e demais tecnologias digitais de informação e Integradas,
Identificar Internet,
comunicação) e discutir seus significados para os diferentes Artes Visuais
tecnologia
grupos ou estratos sociais. (BRASIL 2017, p. 413)
digital
Ensino Religioso
(EF02ER03). Identificar as diferentes formas de registro das
Artes Visuais,
Identificar Fotografia
1 memórias pessoais, familiares e escolares (fotos, músicas,
Música
narrativas, álbuns...). (BRASIL 2017, p. 445)
Obs.: Todos os objetos foram colocados no singular, e os, com nomes compostos estão unidos para que fosse
efetiva a contagem de termos, assim como está disposto nas nuvens de palavras.
Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados levantados na BNCC (BRASIL, 2017)
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