
Escola Básica e produção de conhecimento: o debate sobre a 

”Base Nacional Comum” 

 

  Com o objetivo de subsidiar e qualificar o debate acerca da 

proposta preliminar da Base Nacional Comum, a pró reitoria de pós-graduação, 

pesquisa, extensão e cultura, oferece à comunidade escolar um ciclo de quatro 

palestras com especialistas e pesquisadores da área de Educação. Busca-se 

resgatar o movimento da educação brasileira, que nos últimos 20 anos vai na 

direção de estabelecer parâmetros educacionais. O desafio é formar consensos 

entre distintos atores da sociedade brasileira, incluindo diferentes visões de 

nação e resguardando as diversidades geográfica, étnica, religiosa, sexual e de 

gênero existentes. 

  A primeira palestra, visa estabelecer um panorama das políticas 
educacionais recentes que acenam com a preocupação de garantir padrões de 
igualdade de acesso e de qualidade no ensino básico. Nesse contexto, 
destacam-se as avaliações externas ou em larga escala. Com essas avaliações, 
governo federal, estados e municípios elaboram políticas públicas na área de 
educação. A primeira iniciativa brasileira de avaliação em larga escala foi o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) que se desenvolveu 
a partir de 1990 e foi aplicado inicialmente em 1995. Com os resultados das 
avaliações em larga escala é possível construir indicadores nacionais, como, por 
exemplo, o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). A partir 
desses índices, diferentes intervenções, diretrizes e planos são criados com 
vistas a alcançar resultados escolares mais satisfatórios. 
 
  Num segundo momento, discutiremos questões cruciais no debate 
sobre currículo: a recente iniciativa de formulação de uma Base Nacional Comum 
para as diversas etapas da Educação Básica. 
 
  A seguir, dirigiremos o foco da discussão para a formação de 
professores, tanto a inicial quanto a continuada, para refletir o que pode mudar 
diante da perspectiva da construção de uma Base Nacional Comum. 
 
  
  Finalmente, refletiremos sobre as implicações da construção da 
Base Nacional comum e a necessidade da permanência das agendas locais com 
garantia da preservação de suas diversidades. 
 
 
 
 
 
Obs.: Cada palestra vale 3h na área de formação continuada do PRD. Basta 
comparecer e assinar a lista de presença. 
 
 
 



 

A Programação 
 

Local:  Auditório da PROPGPEC 
 

Palestra 1 

I. Discutindo os rumos da educação básica: Contexto histórico 
do Debate Nacional 
Data:17 de setembro (quinta-feira) 
10h 

Palestrante:Profª Drª Ana Angelita Costa Neves da Rocha –UFRJ 

Debatedor: Prof Dr Pedro Paulo Biazzo - CPII 

 
Palestra 2 

 
II. Políticas Curriculares: A construção da Base Nacional 

Comum. 
Data:23 de setembro (quarta-feira) 
10h 

Palestrante: Profº Dr Marcelo Burgos – PUC –RJ 

Debatedora: Profª Drª Fátima Ivone de Oliveira Ferreira-  CPII 

 

Palestra 3 

III. Implicações da base nacional comum na formação de 
professores. 
Data:26 de setembro (sábado)  
10h 
Palestrante 

Palestrante: Profª Drª Anita Handfas-PPGE UFRJ 

Debatedora: Profª Drª Ana Cristina Viegas-CPII 

 

Palestra 4 

 
IV. Implicações da base nacional comum para a construção das 

agendas locais. Diferenças na Educação escolar e juventude 
Data:01 de outubro 
10;30h 

Palestrante: Profª Drª Miriam Soares Leite-PPGE UERJ 

Debatedor: Cristiane Cerdeira CPII 


