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RESUMO 

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC é uma política educacional que 

influencia o trabalho docente, as noções curriculares difundidas nos sistemas 

educacionais brasileiros e a forma como os currículos são praticados e 

vivenciados nas escolas pelos professores e alunos. Tendo isso em vista, o 

presente produto educacional se dispôs a criar um espaço de 

compartilhamento de práticas docentes relativas a BNCC, por meio do perfil 

@vid_prof na rede social Instagram, em que são divulgadas um conjunto de 

orientações sobre a BNCC, englobando a forma como ela tangencia as 

concepções de currículo, como ela se relaciona com algumas das principais 

políticas educacionais anteriores a ela e como os professores vivem a BNCC 

em seus cotidianos profissionais. Este produto foi elaborado a partir dos 

resultados encontrados em uma pesquisa exploratória realizada com 

professores do 1º segmento do ensino fundamental que atuam em diferentes 

municípios do estado do Rio de Janeiro. A pesquisa buscou investigar como 

estes professores entendiam e seguiam a BNCC em seus cotidianos 

docentes. O perfil @vid_prof está estruturado com conteúdos multimídias, 

que englobam imagens, vídeos, textos e enquetes. Estes materiais visam 

contribuir com a difusão do entendimento das políticas curriculares, 

destacando-se dentre elas a BNCC, em diálogo com as percepções e 

experiências dos professores, que são os profissionais que vivem com maior 

intensidade os desdobramentos desta política. 
 

Palavras-chave: BNCC; Currículo; Anos iniciais; Formação de 

professores. 
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APRESENTAÇÃO 

O produto educacional se propôs a estender a conversa iniciada na 

dissertação “Formação de professores em rede: conversas com currículos e 

com a bncc no 1º segmento do ensino fundamental” com outros professores 

de outras redes, para saber como eles vivenciam a BNCC em seus cotidianos 

profissionais, além de promover o compartilhamento dos resultados desta 

pesquisa por meio da produção de conteúdos que esclareçam os conceitos 

de currículo, BNCC e como eles estão relacionados com o trabalho docente, 

realizado no contexto da prática.   

Após a consolidação dos dados gerados nas conversas com os 

professores, ficou evidenciado que há uma necessidade de se perceber como 

criar espaços de diálogo com a rigidez estrutural da BNCC, no cotidiano 

docente, uma vez que os documentos curriculares dos estados e municípios, 

os materiais didáticos disponibilizados em muitas escolas, bem como os 

sistemas de avaliação nos níveis municipais, estaduais e nacionais estão 

adotando progressivamente a BNCC como a referência para suas testagens. 

Para difundir os conteúdos supramencionados foi criada uma página 

no aplicativo do Instagram, voltado para discussões sobre currículo, 

cotidiano e BNCC nos anos iniciais do ensino fundamental. Esta rede social 

permite o compartilhamento de conteúdo através de imagens, textos, vídeos 

e enquetes. Permite também que os professores que tiverem acesso ao perfil 

interajam com o conteúdo, através de comentários, curtidas, 

compartilhamentos e salvamentos. A seguir apresento a organização do 

produto. 
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ORGANIZAÇÃO E FORMATO 

  O produto é online e alimentado de forma dinâmica. Para ser 

acessado basta clicar no link a seguir: https://www.instagram.com/vid_prof/ 

  A dinâmica da página se estabelece através de três principais eixos: 

 

 publicações, que são as postagens fixas de imagens e textos do 

produto;  

 seguidores, que são as pessoas que possuem um perfil/página no 

Instagram e “assinam” a página do produto. Todas as vezes que um 

conteúdo novo é postado, ele aparece para os seguidores. 

 seguindo, que são os perfis/páginas que o @vid_prof também 

“assina”. Todas as vezes que um conteúdo novo é postado por esses 

perfis/páginas, ele aparece para o @vid_prof. 

  No Instagram há, como supradito, as postagens fixas, que são 

imagens estáticas acompanhadas de textos que postamos para que os 

seguidores da página curtam, comentem, compartilhem e salvem. Além de 

ter seguidores, que são pessoas que se interessam pelo conteúdo da página e 

a seguem, também é possível seguir outras páginas cujos conteúdos 

despertem interesse. 

  Ele é composto também por Stories, que são pequenos vídeos 

temporários (eles ficam disponíveis por até 24h) que podem ser vistos ao 

clicar na foto principal do perfil; esses pequenos vídeos podem ser salvos 

pelo gestor da página nos Destaques, que são as bolinhas em que estão 

escritos “Quem somos” e “Currículo” nas imagens a seguir.  

  Há outros recursos em vídeo disponibilizados pela plataforma. Um 

deles é chamado de Reels, em que são postados vídeos curtos e que ficam 

disponíveis permanentemente na página, e o outro se chama  IGTV em que 

podem ser postados vídeos maiores de até, em média, 1h.  

https://www.instagram.com/vid_prof/
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  A plataforma do Instagram também permite reuniões síncronas, 

chamadas de lives, entre a página e os seguidores que ela possui. É possível 

conversar em tempo real com os seguidores através de vídeo e áudio. 

  É possível vislumbrar a organização estrutural do produto nas 

imagens abaixo. 

Imagem 1: Tela inicial da página do 

instagram         

Imagem 2: Tela de uma 

postagem 

 

 

 

   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Fonte: A autora, 2020.     Fonte: A autora, 2020.  

   

 Atualmente a página possui 172 seguidores, entre professores e pessoas 

interessadas em entender sobre os temas tratados no produto. 
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MATERIAIS DESENVOLVIDOS 

  Os materiais desenvolvidos para a página são multimídia. O processo 

de produção dos conteúdos da página do Instagram, utilizou como fonte 

primária o referencial teórico da dissertação bem como os resultados da 

análise de dados gerados pela pesquisa. Para tal, foi criada uma linha de 

produção editorial no programa Trello1, para organizar as postagens e os 

tipos de mídia que seriam utilizados ao longo dos dias. 

Imagem 3: Linha editorial de produção de conteúdo para o produto 

educacional 

 

Fonte: A autora, 2020. 

  Os conteúdos foram separados em três eixos: Cotidiano, Currículo e 

BNCC. Nas postagens, os temas são intercalados e vão sendo 

disponibilizados a medida que os usuários seguidores da página vão 

indicando seus interesses por meio da participação em enquetes, e 

                                                         

1 O Trello é um programa que permite a criação de quadros para organização de 
projetos individuais e coletivos. Para utilizar o Trello, basta acessar o site: 
https://trello.com/pt-BR  

https://trello.com/pt-BR
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comunicação através de comentários e mensagens privadas. Um exemplo de 

como as interações para definir os conteúdos são feitas, podem ser 

observadas nas imagens abaixo: 

 

Imagem 4: Enquete   Imagem 5: Enquete            

Fonte: A autora, 2020. 

Fonte: A autora, 2020. 
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No Trello, também foi feito um compilado de ideias, que surgiram 

em diálogo com os seguidores da página, para as próximas postagens, que 

estão sendo produzidas e começarão a ser compartilhadas novamente a 

partir do dia 27/01/2021 na página.  

Imagem 6: Compilado de ideias para produção de conteúdos 

 Fonte: A autora, 2020. 

O principal eixo das postagens fixas já realizadas é o currículo. O 

próximo tópico a ser desdobrado será a BNCC e as legislações que a 

antecederam. A seguir, as postagens estáticas que já foram disponibilizadas 

na página serão apresentadas. 

 

 Vídeos sobre currículo: 

 

Imagem 7: Vídeo postado na página 
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Fonte: A autora, 2020. 

 

Imagem 8: Vídeo postado na página 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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 Postagens fixas sobre legislação: 

 

Imagem 9: Postagem sobre legislação 

Fonte: A autora, 2020. 

 

Imagem 10: Postagem sobre legislação 
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Fonte: A autora, 2020. 

 

 Imagem 11: Postagem sobre legislação 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 12: Postagem sobre legislação 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 13: Postagem sobre legislação 

 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 14: Postagem sobre legislação 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 15: Postagem sobre legislação 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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 Postagens fixas sobre cotidiano: 

 

Imagem 16: Post sobre os desafios docentes na pandemia 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 17: Post sobre aprovação do Fundeb 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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 Postagens fixas sobre currículo: 

Imagem 18: Post sobre teorias pós críticas 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 19: Post sobre teorias pós críticas 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 20: Post sobre teorias pós críticas 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 21: Post sobre teorias pós críticas 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 22: Post sobre teorias pós críticas 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 23: Post sobre teorias pós críticas 

 

Fonte: A autora, 2020. 

 



  27 

Imagem 24: Post sobre teorias pós críticas 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 25: Post sobre teorias pós críticas 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 26: Post sobre teorias currículo

 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 27: Post sobre teorias currículo 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 28: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 29: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 30: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 31: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 32: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 33: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 34: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 35: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 35: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 36: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 37: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 38: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 39: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 40: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 41: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 42: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 43: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 44: Post sobre teorias currículo 

Fonte: A autora, 2020. 

 

Além dos materiais disponibilizados de forma fixa, existem os 

materiais que ficam disponíveis por 24 horas para interação com os 

usuários nos Stories do produto.  
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Imagem 45: Stories Imagem 46: Stories 

Fonte: A autora, 2020. Fonte: A autora, 2020. 
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Imagem 47: Stories 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                         

 

Fonte: A autora, 2020. 

 

A ferramenta de Stories é muito interessante, pois permite a 

submissão dos materiais a uma validação por parte dos professores e 

demais interessados nos temas abordados na página. As avaliações 

do produto têm ocorrido de forma pulverizada e constante, à medida 

que os conteúdos são curtidos, comentados, compartilhados e salvos. 

Todas essas métricas estão disponíveis na página do perfil.  O retorno 

tem sido positivo, e creio que isso se deve, em grande parte, ao 
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processo de produção coletivo dos materiais. Os seguidores indicam 

os assuntos, - dentro dos temas aos quais me proponho abordar -, que 

possuem interesse em conhecer mais, e vou produzindo os materiais 

de acordo com essas demandas. Abaixo deixo um exemplo de 

avaliação do perfil, por meio dos comentários dos seguidores. 

 

Imagem 48: Comentários sobre o conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2020. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As interações dos seguidores com a página criaram e tem 

potencial para continuar criando novas conversas sobre o currículo, 

a BNCC e o cotidiano docente. A possibilidade de continuidade das 

conversas ocorre, pois, apesar da pesquisa ter terminado, o produto 

continuará sendo alimentado a medida que houver interação dos 

seguidores com a página. A divulgação do perfil continuará sendo 

feita pelo próprio Instagram, bem como pelas minhas redes sociais 

pessoais.  

Uma das limitações do produto é que, por se tratar de uma 

página em uma rede social, é difícil filtrar os seguidores do perfil. 

Não há como assegurar que todos os interessados e seguidores da 

página são professores. Por outro lado, é positivo que as informações 

sobre a docência furem bolhas e sejam difundidas entre um maior 

número de pessoas. 
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