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RESUMO  

 

Este estudo tem como objetivo investigar em que medida as finalidades da disciplina escolar 

Biologia vêm sendo reconfiguradas no Brasil desde 1996. Para isso, utiliza como material 

empírico os textos de políticas curriculares produzidas em anos recentes (LDB, DCNEB, 

PCN, Reforma do Ensino Médio BNCC) que coincidem com a instalação do período de 

redemocratização da sociedade brasileira após a ditadura militar. Para este estudo, mobilizam-

se referências do campo do currículo – em especial os trabalhos de Ivor Goodson sobre 

história das disciplinas escolares – em diálogo com o exame das finalidades dessa disciplina 

tratados por Dorothy Rosenthal e pelos estudos críticos de Gert Biesta. Nos marcos temporais 

iniciais da pesquisa, a análise evidencia a influência crescente das orientações neoliberais na 

elaboração das políticas curriculares brasileiras, as quais delineiam finalidades da disciplina 

escolar Biologia. Esta influência atua sobre a fixação de finalidades acadêmicas hibridizadas 

com finalidades utilitárias e são orientadas por finalidades pedagógicas baseadas nas 

concepções de contextualização e currículo por competências. Nos marcos temporais finais, a 

ação neoliberal se intensifica, transmutada na presença e na densidade da ressignificação do 

capitalismo em base dos marcos mundializados da educação e operados por atores sociais tais 

como fundações filantrópicas, grupos empresariais e movimentos estatais organizados. O 

efeito anunciado sobre as finalidades da disciplina escolar Biologia remete à sua dissolução, 

integrando-a à área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. A análise sugere que se trata 

de uma ameaça à estabilidade disciplinar dessa disciplina com desdobramentos sobre a 

formação docente, a produção de livros didáticos, outras políticas de formação profissional e 

grupos organizados em prol desta formação, dos quais se inclui a Associação Brasileira de 

Ensino de Biologia (SBEnBio). O estudo pondera, entretanto, que o futuro que se anuncia 

também é sujeito a insurgências e resistências operadas pela construção cotidiana dos 

docentes no interior de suas escolas. 

 

Palavras-chave: educação em Ciências; currículo; história da disciplina escolar Biologia; 

finalidades educacionais; políticas curriculares. 
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ABSTRACT  

This study aims to investigate to what extent the purposes of the school discipline Biology 

have been reconfigured. For pursuing that the study uses as empirical material the texts of 

curricular policies produced in recent years (LDB, DCNEB, PCN, BNCC High School 

Reform) - which coincide with the installation of the period of redemocratization of the 

Brazilian society after the military dictatorship. For this exam, references from the curriculum 

field - in particular Ivor Goodson's works on the history of school subjects - are mobilized in 

dialogue with the examination of the purposes of this discipline dealt with by Dorothy 

Rosenthal and by the critical studies of Gert Biesta. In the initial timeframes of the research, 

the analysis shows the growing influence of neoliberal policies in the elaboration of Brazilian 

curricular policies which outline the purposes of the school discipline Biology. These 

purposes hybridize academic purposes with utilitarian ones, guided by pedagogical purposes 

based on the concepts of contextualization and curriculum by competences. In the final 

timeframes, the neoliberal action intensifies, transmuted in the presence and density of the 

resignification of capitalism based on the globalized milestones of education and operated by 

social actors such as philanthropic foundations, business groups and organized state 

movements. The announced effect on the purposes of the school discipline Biology refers to 

its dissolution, integrating it into the area of natural sciences and its technologies. The 

analysis suggests that it is a threat to the disciplinary stability of this discipline, with 

consequences on teacher training, the production of textbooks and other professional training 

policies and movements, including the Brazilian Biological Education Association 

(SBEnBio). The study considers, however, that the future that is being announced is also 

subject to insurgencies and resistance operated by the daily construction of teachers within 

their schools. 

 

Keywords: science education; curriculum studies; history of the school subject Biology; 

educational purposes; curricular policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação tem como objeto as políticas curriculares para o Ensino Médio 

e as finalidades da disciplina escolar Biologia nos marcos dessas políticas. A motivação por 

trás da produção dessa pesquisa está diretamente relacionada com a minha formação em 

Licenciatura em Ciências Biológicas e com minha experiência de estágio no Centro Federal 

de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), onde tive meu primeiro 

contato mais significativo com a pesquisa em currículo e desenvolvi minha pesquisa de 

monografia sobre o currículo de Biologia da instituição. Esse percurso formativo me levou a 

conhecer o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e ser convidada a participar do Grupo de Pesquisa Currículo, Docência e Cultura 

(CDC)1.  

 Como consequência da minha primeira experiência de pesquisa acadêmica voltada 

para o estudo do currículo e da minha participação nas reuniões do CDC, passei a ter contato 

com trabalhos de autores de linhas teóricas diversas no campo de pesquisa em currículo. Ao 

mesmo tempo, passei a participar ativamente de manifestações e a acompanhar com mais 

atenção as movimentações políticas no Brasil, especialmente em relação à educação 

brasileira, como a recente Lei de reforma do Ensino Médio e os debates decorrentes de suas 

determinações. 

 Uma das primeiras questões a me provocar acerca da Lei da Reforma do Ensino 

Médio (Lei nº 13.415/2017) foi sobre seu caráter impositivo para o currículo tanto da 

Educação Básica, quanto da formação de professores, e sua relação com a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), que se tornou um documento obrigatório. Embora eu reconheça 

e concorde com alguns autores que a BNCC para a Educação Básica não controla 

inteiramente a produção do que ocorre nas escolas, pois trata-se de um espaço plural e 

produtivo em suas especificidades, a Base ainda é um documento que significa e simboliza o 

que é a educação e que pretende ensinar ao professor “o que” e “como” ensinar, e isso produz 

efeitos no cotidiano escolar (LOPES, 2018; MACEDO; 2018). 

 Entre tantos efeitos produzidos pelo disposto na lei da Reforma do Ensino Médio 

especificamente, está o projeto de sociedade implícito delineado por agendas privadas dos 

sujeitos por trás do processo de proposição, tramitação e aprovação dessa política. A partir 

 
1 O Grupo de Pesquisa Currículo, Docência e Cultura é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal Fluminense. 
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dessa reflexão surgiu a pesquisa “Reforma do ensino médio: redes de sociabilidade e 

produção de nova identidade docente”, iniciada em grupo para a Jornada do Grupo de 

Pesquisa CDC em 2018, baseado no questionamento sobre o perfil docente estabelecido pela 

reforma. Ao ser finalizado o trabalho foi apresentado e publicado em anais do Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (XII ENPEC) no ano de 20192. 

 Esse trabalho foi o primeiro passo em direção ao projeto de pesquisa que eu gostaria 

de desenvolver. Sabia que queria trabalhar com políticas curriculares e havia muitos pontos 

com os quais eu gostaria de trabalhar, bem como muitos outros com os quais não me 

identifico. Delimitar o projeto de pesquisa foi um processo e um esforço de propor e negociar 

possibilidades até chegarmos a uma que fosse viável na conjuntura atual das políticas 

curriculares, em diálogo com minha formação específica em Ciências Biológicas. 

 Numa reflexão a partir da recente Reforma do Ensino Médio e suas prováveis 

consequências, ainda em processo de implementação, algumas das questões levantadas 

circundam as disciplinas, uma vez que a Lei nº 13.415/2017, em seu artigo 4º, estabelece que 

o currículo do Ensino Médio será composto pela BNCC e por itinerários formativos 

organizados em áreas de conhecimento ou de atuação: Linguagens e suas Tecnologias; 

Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas 

e Sociais Aplicadas; e formação técnica e profissional. Logo, a primeira hipótese de pesquisa 

levantada é que, em virtude da prescrição dessa organização curricular na lei, a reforma 

configura risco à estabilidade da disciplina escolar Biologia. 

 A constituição histórica da disciplina escolar Biologia – ainda que não fosse assim 

nomeada – remonta desde o processo de unificação das Ciências Biológicas. Tal processo 

ocorreu apenas a partir da ressignificação da Teoria da Evolução de Charles Darwin e do 

surgimento e avanço da Genética, até a Biologia começar a ganhar destaque no currículo 

escolar como um corpo de conhecimentos unificados com finalidades sociais, para o ensino e 

educação (SELLES; FERREIRA, 2005). É sobre o risco a esta estabilidade, construída em 

diversos países, inclusive o Brasil, a partir do processo histórico de conquista de status, 

recursos de território da Biologia como ciência de referência (GOODSON, 1995; 2001), da 

conquista do espaço curricular da Biologia como disciplina escolar que nos questionamos 

 
2 Trabalho desenvolvido em conjunto por Carolina Luiza de Castro, Ana Carolina Oliveira, Olga Casagrande e 

Sandra Escovedo Selles, “Reforma do ensino médio: redes de sociabilidade e produção de nova identidade 

docente.”, apresentado e publicado em anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XII 

ENPEC, 12. 2019, Rio Grande do Norte. Disponível em: http://abrapecnet.org.br/enpec/xii-

enpec/anais/resumos/1/R0520-1.pdf 
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neste trabalho. Diante deste percurso histórico cabe perguntar que finalidades orientaram 

curricularmente essa disciplina no contexto educacional brasileiro. 

 Assim, me proponho a realizar um levantamento das políticas curriculares para o 

Ensino Médio desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de dezembro 

de 1996, até a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, homologada em 

dezembro de 2018, observando o percurso da disciplina escolar Biologia na trajetória dessas 

políticas e tendo como questão central de pesquisa: quais os sentidos e finalidades da 

disciplina escolar Biologia nos marcos de reforma das políticas curriculares para o Ensino 

Médio pós-LDB? 

 Nesse sentido, a dissertação apresenta uma revisão histórica das finalidades do Ensino 

Médio e da disciplina escolar Biologia com o objetivo de identificar e analisar as finalidades 

implícitas ou explícitas da disciplina escolar Biologia e apontar continuidades e rupturas entre 

as políticas curriculares, com foco em dois conjuntos de reforma curricular pós-LDB: as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM); e a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 

13.415/2017) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A fim de atender a esses 

objetivos, o trabalho demanda um levantamento documental dessas políticas curriculares para 

a educação brasileira, para posterior análise das finalidades da disciplina escolar Biologia. 

Análise é realizada por meio da mobilização de referenciais teóricos do campo do currículo, 

das políticas curriculares e da história das disciplinas escolares, como Ivor F. Goodson, 

Tomaz Tadeu da Silva, Alice Casemiro Lopes, Elizabeth Macedo e outros autores que se 

apresentam como potentes para a discussão e categorização dessas finalidades. 

 Para atender a estes objetivos e responder à questão central levantada, e possivelmente 

levantar outros debates, a dissertação está organizada da seguinte maneira, primeiro apresento 

a construção teórica em que esta pesquisa está sendo baseada, uma revisão histórica e a 

construção do objeto de pesquisa através de um panorama da visão e das finalidades 

implícitas ou explícitas para o Ensino Médio nas políticas curriculares pós-LDB de 1996. 

Apresento também um panorama da visão e das finalidades implícitas ou explícitas sobre a 

disciplina escolar Biologia nas mesmas políticas curriculares. Em seguida apresento um 

capítulo teórico-metodológico onde mobilizo autores potentes na construção de uma 

ferramenta de análise das finalidades do Ensino Médio e da disciplina escolar Biologia, 

implícitas ou explícitas nos marcos das políticas curriculares pós-LDB, e um capítulo de 

análise do recorte de dois jogos de reformas curriculares.  
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Inicio a dissertação com uma breve construção teórica do campo de pesquisa do 

currículo e da constituição da disciplina escolar Biologia no capítulo 1. Apresento a 

construção do objeto de pesquisa através do panorama de finalidades do Ensino Médio nas 

políticas curriculares pós-LDB no capítulo 2; e o percurso das finalidades da disciplina 

escolar Biologia a partir das políticas curriculares instituídas após LDBEN/1996 no capítulo 

3. E construo um capítulo teórico-metodológico onde mobilizo referenciais na construção de 

uma ferramenta de análise como metodologia de trabalho e articulo uma análise preliminar 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, de 1998, no capítulo 4.  
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CAPÍTULO 1  

DISCIPLINA ESCOLAR BIOLOGIA E CURRÍCULO 

 

1.1 - Currículo: do campo de pesquisa às políticas curriculares no Brasil 

 

Para além do documento prescrito, autores do campo de pesquisa do currículo têm se 

ocupado em discutir e elucidar o que entendem por currículo para então debruçarem-se nas 

questões que permeiam suas pesquisas. Alguns autores brasileiros apontam para os aspectos 

da seleção, da prática, da ressignificação, do currículo como território de disputa e relações de 

poder, e o caracterizam como documento de identidade (LOPES; MACEDO, 2011; SILVA, 

2017). Apple (2005) reafirma o caráter seletivo que forma o currículo, que ele chama de 

tradição seletiva, ao apontar quais conhecimentos e conteúdos são eleitos a partir da visão de 

um grupo com seus próprios interesses privados. 

Em seu texto de introdução sobre Sociologia e Teoria Crítica do Currículo, Antônio 

Flavio Moreira e Tomaz Tadeu da Silva (1994) apresentam o currículo como uma construção 

política, social e cultural, implicada em relações de poder, que reflete visões sociais 

particulares e interessadas e produz identidades. E, considerando as relações de poder e 

disputa, os autores apresentam a obra “A ideologia e os Aparelhos Ideológicos de Estado”, de 

Louis Althusser (1984), para a discussão, uma vez que Althusser já apontava para o uso da 

educação como dispositivo de transmissão e controle de ideias da classe dominante sobre a 

sociedade, a fim de reproduzir a estrutura social existente e, assim, a manutenção de 

privilégios (MOREIRA; SILVA, 1994). 

Tendo em vista tais concepções sobre o currículo e suas implicações sociais, podemos 

prosseguir a reflexão acerca das políticas curriculares que produzem documentos que irão 

orientar a organização, a prática, a formação e a avaliação relacionadas ao cotidiano escolar. 

As políticas de currículo são construídas em múltiplos espaços e por sujeitos diversos que 

compõem o corpo social da educação e as discussões iniciais na elaboração das políticas 

curriculares e envolvem uma série de disputas entre grupos de interesse pelas finalidades do 

currículo como: Que tipo de cidadão se objetiva formar? Quais conteúdos e conhecimentos 

são considerados válidos? Qual projeto de sociedade estará implícito? 

Estas são questões que já foram previamente levantadas em algum ponto por autores 

como Silva (2017), que em seu livro “Documentos de Identidades: uma introdução às teorias 

do currículo” constrói uma discussão acerca do que seria o currículo, e aponta que a questão 
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central que permeia qualquer teoria do currículo está em saber o que deve ser ensinado3. As 

disputas sobre o que deve chegar à formação dos alunos na educação básica fazem parte de 

um processo de seleção, que não apenas passa pelos atores sociais do contexto educacional, 

como professores, dirigentes, secretarias e pesquisadores da academia, mas que também 

envolve grandes disputas políticas entre grupos de interesse pela educação e por suas 

finalidades. 

Um exemplo notável a ser lembrado a respeito do debate sobre as finalidades da 

educação básica no cenário da educação brasileira é o artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996), em que fica estabelecido que o Ensino 

Médio é etapa final da educação básica, embora esse segmento final da formação venha sendo 

tratado como etapa de transição para a universidade, tendo seus currículos norteados a partir 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e outros vestibulares. É possível inferir que a 

valorização dessa finalidade preparatória para o ingresso ao ensino superior, ainda que na 

LDB não esteja explicitamente atribuída ao Ensino Médio, se deu como produto de disputas 

sociais de grupos de interesse que ressurgiram em torno de um discurso que, historicamente, 

elevou o ingresso às universidades públicas de maneira geral a um status superior que iria 

garantir prestígio social (BIESTA, 2012). 

Assim, reitero que embora currículo e políticas públicas constituam dois campos 

distintos de conhecimento e atuação social e política, são campos extremamente sobrepostos e 

que refletem, de maneira mais ou menos explícita, sobre os saberes considerados relevantes 

para uma determinada parcela da sociedade em um determinado momento histórico e sobre as 

finalidades da educação. Isso fica claro ao examinarmos o movimento das finalidades nas 

políticas curriculares brasileiras nos últimos anos, em especial as reformas curriculares que 

ocorreram desde a LDB (1996) até a recente Reforma do Ensino Médio (2017), e a 

consequente Base Nacional Comum curricular (BNCC). 

 

 

 

 

 
3 A questão central sobre “o que deve ser ensinado” está mais relacionada às teorias tradicionais do currículo, 

que se preocupam com “o quê” deve ser ensinado, “como deve ser ensinado e com questões de organização, 

enquanto teorias críticas e pós-críticas não se limitam a questionar “o quê deve ser ensinado”, mas mantêm uma 

discussão acerca do “por quê” ensinar determinados conteúdos em detrimento de outros. As teorias críticas e 

pós-críticas assumem a posição de que a seleção não se dá de forma neutra, mas permeada por disputas entre 

saberes, identidade e poder (SILVA, 2017). 
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1.2 - História da disciplina escolar Biologia  

 

Esta seção retoma a hipótese inicial de estudo de que, em virtude da prescrição da 

organização curricular na forma de itinerários formativos, conforme disposto na Lei da 

Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), ao mesmo tempo em que, ao propor a 

organização curricular em áreas do conhecimento, configura risco à estabilidade da disciplina 

escolar Biologia. Para investir nessa hipótese, faz-se necessário realizar um levantamento 

sobre a história da disciplina escolar Biologia a fim de compreender a constituição e as 

finalidades dessa disciplina, bem como suas tradições e seus processos de estabilidade e 

mudanças. Sendo assim, nesse capítulo, início apresentando uma reflexão acerca da 

compreensão do termo “disciplina”, a partir do trabalho do linguista André Chervel, para 

refletir sobre a construção do conceito de disciplina escolar e sobre os processos de 

consolidação, estabilidade e mudança da disciplina escolar Biologia. 

O linguista André Chervel (1990), em seu trabalho sobre a história das disciplinas 

escolares, inicia suas reflexões em torno da questão do termo “disciplina” e sua chegada no 

ambiente escolar. O autor aponta para o uso do termo até aproximadamente o final do século 

XIX no sentido de “vigilância dos estabelecimentos” (p. 178) e de “repressão das condutas 

prejudiciais à sua boa ordem” (p. 178). Ou seja, o sentido atribuído ao uso da palavra na 

escola era de repressão e controle dos corpos, seguindo a noção de regulação dos 

comportamentos dos sujeitos. 

Ainda segundo o autor, a partir do final do século XIX o termo “disciplina” começa a 

ser utilizado amplamente de forma trivial como sinônimo de “matéria”, “conteúdo”, ou até 

mesmo “faculdade”, termo utilizado entre os séculos XVIII e XIX e que remete às ciências de 

referência de nível acadêmico, ao transferir uma designação própria do ensino superior 

diretamente para a escola. A partir dessa noção entende-se que “a disciplina é aquilo que se 

ensina e ponto final” (CHERVEL, 1990, p. 177). 

 Na segunda metade do século XIX um novo sentido atribuído à palavra “disciplina” é 

disseminado por uma corrente de pensamento pedagógico, ligada à renovação das finalidades 

dos ensinos primário e secundário na França (CHERVEL, 1990). Esse sentido remete ao 

verbo disciplinar e se propaga, à princípio, como um sinônimo do que Chervel (1990) chama 

de ginástica intelectual. Na atribuição e disseminação desse novo sentido apresenta-se uma 

lógica e uma tradição de formação sistemática, de repetição mecânica através da chamada 

ginástica intelectual, na qual é possível perceber a intencionalidade e a finalidade de controle 
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dos corpos através de uma formação técnica – no sentido restrito da palavra técnica –, via 

disciplina escolar.  

 Essa lógica de formação permanece marcante na história e na consolidação das 

disciplinas escolares, mesmo quando após a Primeira Guerra Mundial o termo “disciplina” 

(escolar) chega na escola. A necessidade de se estabelecer um termo genérico que preencha 

uma “lacuna lexiológica”, “disciplina” se impõe como conceito evidenciando novas 

tendências do ensino (CHERVEL, 1990). O que o autor chama de nova tendência se apresenta 

como o princípio de uma percepção da disciplina escolar não apenas como uma designação 

para um conjunto de conteúdos comuns, mas como uma produção própria da escola, formada 

por saberes e culturas construídos historicamente na escola, pela escola e para a escola, 

diferente de uma vulgarização, ou simplificação, ou adaptação do saber científico e 

acadêmico. 

Com ele [termo ‘disciplina’], os conteúdos de ensino são concebidos como entidades 

sui generis, próprios da classe escolar, independentes, numa certa medida, de toda 

realidade cultural exterior à escola, e desfrutando de uma organização, de uma 

economia interna e de uma eficácia que elas não parecem dever a nada além delas 

mesmas, quer dizer à sua própria história.” (CHERVEL, 1990, p. 180, grifo do 

autor). 

 

A compreensão da disciplina escolar como uma criação própria da escola se relaciona 

com a conquista e a disputa por espaço, por finalidades, por objetivos e métodos. Essas são 

disputas que ocorrem invariavelmente e que integram a disciplina escolar através de processos 

de estabilidade e mudança, em que a estabilidade da disciplina é resultado de ajustes e 

produto dessas disputas e crises em torno de suas finalidades (CHERVEL, 1990; GOODSON, 

1997). Nesse sentido, é possível afirmar que a defesa do conceito de disciplina escolar como 

uma construção própria da escola, incluindo a disciplina escolar Biologia que é objeto deste 

trabalho de pesquisa, está na história e nas conquistas, e não exclusivamente na sua 

organização e na estrutura curricular. Em outras palavras, é pela construção social do 

currículo que a disciplina escolar se configura e se organiza.  

Embora a disciplina escolar se apresente como importante categoria de seleção e 

organização de conhecimentos, de se vincular a processos de exame, de identificação de 

território e identificação docente, ela apenas se consolida pelas conquistas de status, recursos 

e território operadas pelas comunidades disciplinares por meio de disputas que sua história 

pode narrar (GOODSON, 1995; GOODSON, 2001). No caso específico da disciplina escolar 

Biologia, sua consolidação acompanha gradativamente o processo de constituição da Biologia 
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como ciência a partir de um movimento de unificação e autonomização das Ciências 

Biológicas (SELLES & FERREIRA, 2005) que cabe destacar. 

As Ciências Biológicas conquistaram o status de “ciência autônoma e legítima” 

apenas no século XX, quando nas primeiras décadas ocorreu o surgimento e avanço da 

Genética, com métodos experimentais citológicos refinados associados a abordagens 

quantitativas de cunho estatístico, que promoveu a ressignificação do darwinismo e, 

consequentemente, a chamada unificação das Ciências Biológicas (SELLES & FERREIRA, 

2005). A ciência que antes era caracterizada por sua fragmentação em conhecimentos 

biológicos que se ocupavam separadamente de descrever espécies animais e vegetais e da 

tradição experimental nos estudos da Fisiologia Humana, passou a ganhar força em seu 

processo de consolidação. 

 

Se a constituição da disciplina escolar Biologia mantém relações sócio-históricas 

com o processo de unificação das Ciências Biológicas em busca daquilo que 

Goodson (1995) reconhece como status, recursos e território, podemos entender 

porque a teoria da evolução tem sido cada vez mais defendida como o eixo 

organizador de seus currículos na Educação Básica. (SELLES & FERREIRA, 2005, 

p. 54). 

 

 Assim, o processo de unificação gradativa de disciplinas escolares, antes oferecidas 

separadamente como Zoologia, Botânica e História Natural, se deu a partir do argumento de 

que a evolução funcionaria também como organizadora dos conhecimentos escolares em 

Biologia. Entretanto, esse processo não se deu de forma consensual, assim como a unificação 

das Ciências Biológicas também encontrou resistências no meio científico e acadêmico. 

 No início do século XX, tanto o Brasil como os Estados Unidos enfrentaram desafios 

impostos pela heterogeneidade do tecido social, associado aos fluxos migratórios, e à carência 

de qualificação profissional num contexto em que era urgente a instrumentalização da 

população para a industrialização. Esse cenário tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, 

ainda que em velocidades sociais distintas, coloca a escola como um meio favorável para a 

materialização das mudanças sociais desejadas em ambos os países. No caso do primeiro, 

pode-se verificar mais claramente um movimento que investiu no ensino de ciências e na 

reforma curricular do ensino científico como estratégia para vencer a corrida científica, 

tecnológica e armamentista em curso no contexto da Guerra Fria (AZEVEDO; SELLES; 

LIMA-TAVARES, 2016). 

 No princípio do século XX, o currículo tradicional estadunidense foi considerado 

excessivamente acadêmico e pouco atraente para os novos perfis que a sociedade assumia. 
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Devido ao grande aporte de estudantes oriundos da imigração em massa para o país. Sob 

influência da perspectiva progressivista e pragmática de Dewey, foi desenvolvido um novo 

programa conhecido como Life Adjustment Education, que deslocava as finalidades 

acadêmicas do aprendizado escolar e dava ênfase a questões de ordem cotidiana e social 

(AZEVEDO; SELLES; LIMA-TAVARES, 2016; AZEVEDO, 2020b). Tanto nos Estados 

Unidos como no Brasil, os processos educacionais tomaram como base os ideais de Dewey, 

que presavam pela inserção coletiva do sujeito numa sociedade democrática e do ensino 

centrado nos interesses e nos processos da aprendizagem dos alunos.  

O programa de ajuste social – life adjustment - estadunidense ressignificou os ideais 

deweyanos para o ensino secundário numa proposta curricular cuja finalidade estava 

intimamente relacionada à formação de indivíduos para o exercício de funções sociais ou 

produtivas, enquanto no Brasil o movimento escolanovista tomou como base as ideias de 

Dewey na década de 1930 em oposição a uma educação tradicional. Entre as décadas de 1940 

e 1950 o cenário de críticas inflamadas contra o Life Adjustment Education foi protagonizado 

por cientistas e acadêmicos que o consideravam inadequado para o contexto histórico e 

político do país (AZEVEDO; SELLES; LIMA-TAVARES, 2016; AZEVEDO, 2017). 

Rudolph (2002) aponta para o desprezo dos tradicionalistas acadêmicos em relação ao life-

adjustment de educadores progressistas, culpabilizando-os pelo baixo desempenho científico 

da nação nos anos 1950.   

O debate e a disputa sobre os objetivos e as finalidades do currículo levaram ao 

processo de reforma estadunidense nessa década. Um dos produtos dessa reforma foi a 

produção de materiais curriculares no final da década de 1950 nos Estados Unidos para as 

disciplinas escolares com referências científicas, inclusive por cientistas defensores da 

unificação dos conhecimentos das Ciências Biológicas. Voltados ao ensino secundário (high 

school), esses materiais, conhecidos pela sigla BSCS (Biological Sciences Curriculum Study), 

foram publicados em três versões distintas, abrangendo aspectos “bioquímicos”, “ecológicos” 

e “celulares” da disciplina. A produção desse material em três versões, expressando as 

divisões dos conhecimentos biológicos pode ser entendida como um indício da falta de 

unidade disciplinar das Ciências Biológicas produto de um embate interno (SELLES & 

FERREIRA, 2005). 

 Os Biological Sciences Curriculum Studies (BSCS), uma coleção de livros didáticos 

para o ensino de Biologia produzida nos Estados Unidos em 1959, pelo American Institute of 

Biological Sciences (AIBS) no Colorado, foi trazida e adaptada ao Brasil ao longo das 
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décadas de 1960 e 1970, desconsiderando características específicas do contexto brasileiro, 

como a falta de condições estruturais nas escolas, a formação dos professores brasileiros e, 

principalmente, a reprodução inadequada das finalidades educacionais próprias de condições 

específicas do contexto estadunidense (SELLES, 2007). Nos Estados Unidos, a coleção foi 

elaborada e composta por três versões com capas de cores diferentes: a versão Azul, em torno 

do tema de Biologia Molecular, a versão Amarela, em torno da Citologia, e a versão Verde, 

em torno da Ecologia. A tradução brasileira compreendeu apenas as versões azul e verde. 

 Nos Estados Unidos, o projeto BSCS integrou um programa amplo de reformas 

educacionais dos anos 1950 aos 1970, voltadas para o desenvolvimento científico e 

tecnológico do país, marcado por grandes investimentos em novos programas curriculares 

num contexto em que o país vê com ameaça o lançamento do satélite artificial soviético 

Sputnik 1 e o confronto entre o capitalismo estadunidense e o comunismo soviético no 

período Pós-Guerra. Então, baseado no embate entre essas ideologias, os Estados Unidos 

ampliaram seus esforços com o intuito de corrigir sua recém-percebida fragilidade científico-

tecnológica e suas necessidades de afirmação de hegemonia perante sua sociedade (SELLES, 

2007). Nesse sentido, a escola passou a ser vista como um caminho promissor para a 

materialização de mudanças na correção do cenário de fragilidade (AZEVEDO, 2017). Deste 

modo, as reformas educacionais voltadas para o fortalecimento científico-tecnológico do país 

levaram para os currículos escolares as demandas externas, políticas e ideológicas, por um 

currículo com ênfase nos conhecimentos científicos e no seu processo de produção. 

 No Brasil, os BSCS chegam apoiados pelo Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e 

Cultura (IBECC), criado em 1946, cujas ações se desenvolveram incialmente em um contexto 

democrático até 1964. Os esforços de tradução foram viabilizados pela Fundação Ford e pela 

United States Agency for Internacional Development (USAID) (SELLES, 2007). A 

importação dessa reforma fez parte de um acordo estabelecido através da lei nº 5.540/1968 

que, entre outras determinações, implementou a parceria entre o Ministério da Educação 

brasileiro e a United States Agency for Internacional Development, que ficou conhecido como 

Acordos MEC-USAID, durante a ditadura militar brasileira (CUNHA & GOES, 1991). 

 A chegada dos BSCS no Brasil amplia e mantém o ideário científico-tecnológico 

difundido pelo movimento de renovação de Ciências, conjugando exigências tecnicistas, em 

voga, defendendo a experimentação como parâmetro do que era considerado uma boa 

aprendizagem escolar, tinha como base a concepção de que “o ensino no laboratório 

possibilitaria aos alunos internalizarem o método da pesquisa científica e, por conseguinte, 
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melhoraria o ensino de Ciências” (SELLES, 2007, p. 9). A percepção era de que “naquele 

momento, as possibilidades de melhoria do ensino de Ciências por meio da experimentação 

significavam não só uma ruptura com as metodologias tradicionais, mas parte fundamental de 

um projeto nacional.” (p. 8). O estabelecimento de uma finalidade cientificista para o 

currículo e o ensino de Ciências implicava a ruptura com metodologias baseadas na 

memorização e na passividade dos alunos são indícios das oscilações e embates que fazem 

parte da constituição e da história da disciplina escolar Biologia no Brasil. 

 Selles e Ferreira (2005) sugerem que o sucesso da disciplina escolar Biologia a partir 

dos anos 1960 pode ser atribuído, de modo geral, à crescente valorização social da ciência, 

mas particularmente, à visão ilusória de uma unificação que vem sendo sustentada 

socialmente, ocultando embates internos historicamente travados na comunidade de biólogos. 

A crescente importância dos conhecimentos biológicos em torno das pesquisas 

biomoleculares e as releituras epistemológicas de todos esses conhecimentos em torno da 

teoria evolutiva após a Segunda Guerra, fortaleceu um estatuto até então desvalorizado. Isto 

foi traduzido em uma retórica pedagógica que também passou a sustentar o status da 

disciplina nos currículos escolares, processo que fortalecia a Biologia tanto como ciência 

quanto disciplina escolar. Ou seja, embora as críticas à unificação evolutiva, ainda hoje, 

apontem para uma falsa unidade dos conhecimentos biológicos, haja vista a persistência de 

conflitos epistêmicos internos4, a escola se apropriou em grande parte dessa ideia de unidade 

ao constituir uma nova disciplina escolar: “ao se distanciar dos embates travados no campo 

acadêmico, a disciplina escolar Biologia encontra espaço para abordar outras temáticas e 

ampliar a adoção de outras finalidades sociais no cotidiano de seu ensino” (SELLES & 

FERREIRA, 2005, p. 55). 

 Desse modo, no final dos anos 1960, a disciplina escolar Biologia conquista status e 

território nos currículos escolares a partir do processo de unificação das Ciências Biológicas, 

ao mesmo tempo em que evidencia a ampliação e a adoção de disputas por finalidades, sejam 

elas técnicas, utilitárias ou sociais do ensino da disciplina, haja vista a conquista do espaço 

escolar com a possibilidade de abordagens de outras temáticas. Essa abertura de novas 

possibilidades e de disputas por finalidades evidencia a oscilação entre objetivos que 

valorizam o conhecimento acadêmico e as ciências de referência, e objetivos que valorizam a 

 
4 Os conflitos, ainda persistentes, dizem mais respeito às histórias epistêmicas e metodológicas dos diversos 

ramos biológicos do que a rejeição à teoria evolutiva. As exigências de releituras evolutivas destes ramos não 

apagaram suas tradições de pesquisa, mas acirraram a competição interna das Ciências Biológicas, refletida em 

diferentes status e possibilidades de financiamento entre eles. 
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utilidade, a aplicação e valor pessoal e social desses conhecimentos biológicos mobilizados e 

construídos na escola. 

Goodson (1995; 2001) aponta a existência de finalidades distintas para as disciplinas 

escolares e indica as três tradições disciplinares existentes e predominantes na Grã-Bretanha. 

A tradição de caráter utilitário, de abordagem prática e técnica; a tradição de caráter 

pedagógico, que valoriza os conhecimentos pessoais, sociais e do senso comum; e a tradição 

de caráter acadêmico, uma seleção de conhecimentos de valor em si mesmos, estritamente 

ligados às ciências de referência das universidades. Nos Estados Unidos, Dorothy Rosenthal 

(1990) reforça as ideias de Goodson e argumenta que a ênfase entre as finalidades com foco 

no conhecimento, no desenvolvimento pessoal e no social, varia em resposta a forças e 

demandas sociais históricas. 

Considerando que as finalidades não são mutuamente excludentes ou compreendidas 

de forma desarticulada, Rosenthal (1990) afirma que a disciplina escolar Biologia transita 

entre quatro objetivos: objetivos ligados aos conhecimentos; relacionados às teorias e 

conceitos biológicos; objetivos ligados aos métodos, relacionados com processos e 

habilidades para resolução de problemas e com a relação entre teoria e conhecimento 

empírico na Biologia; objetivos ligados às questões pessoais, relacionados ao 

desenvolvimento pessoal, individual e cognitivo; e objetivos ligados às questões sociais, 

relacionados à cidadania, à preparação de cidadãos para viver em sociedade e o efeito da 

Biologia no cotidiano. 

 A exemplo da oscilação da ênfase entre as finalidades do ensino e do sucesso da 

disciplina escolar Biologia, Dorothy Rosenthal (1990) apresenta o cenário estadunidense no 

século XX, quando ocorreu um processo de mudança do domínio universitário sobre o 

currículo e da finalidade do ensino. A disciplina escolar Biologia, cujo lugar na escola antes 

era ocupado por cursos altamente acadêmicos, versões levemente revisadas de cursos das 

faculdades, torna-se veículo para os que defendiam uma orientação mais prática que atendesse 

às necessidades dos futuros cidadãos, uma população cada vez mais jovem e socialmente 

variada que chegava ao ensino secundário norte-americano, com presença crescente de 

imigrantes. 

 Então, de acordo com a autora, a demanda social pressionou para que a disciplina 

escolar Biologia ensinada nas escolas secundárias pudesse atender à nova configuração 

populacional das salas de aula no sentido prático, cívico, econômico e de bem-estar humano.  

Ou seja, a mudança ocorrida na composição de sujeitos no Ensino Secundário nos Estados 
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Unidos alterou o “para quem” a disciplina era ensinada e, como consequência, ocorreu a 

mudança do “para quê”, e a finalidade passou de afinidades acadêmicas, para formação para a 

cidadania. 

 Isto posto, embora houvesse tentativas de tornar os currículos das escolas 

independentes da influência universitária, com a produção de novos livros e textos por 

professores, e não biólogos, ainda havia padrões que tendiam a se repetir. Um exemplo 

curricular desses padrões é a persistência na organização da disciplina e dos livros didáticos 

em Botânica, Zoologia e Fisiologia Humana, que remete ao projeto BSCS em sua tentativa 

ilusória de unificação dos conhecimentos, mas que mantinha as três versões de seus livros, 

atualizando-as em relação ao enfoque evolutivo, mas seguindo as divisões históricas dos 

ramos biológicos (ROSENTHAL, 1990). André Chervel (1990), ao refletir sobre a 

constituição da disciplina escolar, assinala as oscilações entre tradições e períodos de 

estabilidade e mudança e afirmar que 

 

A história das disciplinas escolares se dá frequentemente por alternância de 

patamares e de mudanças importantes, até mesmo de profundas agitações. Quando 

uma nova vulgata toma o lugar da precedente, um período de estabilidade se instala, 

que será apenas perturbado, também ele, pelas inevitáveis variações. Os períodos de 

estabilidade são separados pelos períodos “transitórios”, ou de “crise”, em que a 

doutrina ensinada é submetida a turbulências. O antigo sistema ainda continua lá, ao 

mesmo tempo em que o novo se instaura: períodos de maior diversidade, onde o 

antigo e o novo coabitam em proporções variáveis. (CHERVEL, 1990, p. 204). 

 

A disciplina escolar Biologia tem mantido sua estabilidade sustentada pelos status, 

território e finalidades conquistadas desde os anos 1960-1970 no Brasil. Tal estabilidade deve 

ser entendida, conforme afirma Chervel, como histórica e provisória, mas sujeita a crises, 

embates e disputas internas em torno dessas finalidades. Em sua tese de doutorado, Rodrigues 

(2020) aponta para a tendência liberal tecnicista que persiste na educação brasileira e como 

ela se mantém, em alguma medida, estável nas políticas curriculares, mas cuja lógica de 

formação é atualmente guiada a partir de parâmetros mercadológicos e de manutenção do 

status quo na sociedade brasileira. 

Ao analisar a disciplina escolar Biologia em uma escola centenária em Fortaleza a 

partir dos anos 1990, Rodrigues (2020) situa a pesquisa num contexto marcado por iniciativas 

governamentais de reforma e reestruturação das políticas educacionais, ressaltando ações 

como a ampliação de oferta e financiamento do Ensino Médio e o desenvolvimento de novas 

orientações curriculares nacionais, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (DCNEM) e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). O 
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autor afirma que é nesse cenário que a disciplina escolar Biologia manteve-se estabilizada 

como componente curricular obrigatório do Ensino Médio. 

Essa estabilidade foi sendo particularmente sustentada após o período de ditadura 

militar (1964-1985), quando a educação brasileira foi marcada pela necessidade de expansão 

da industrialização no país, processo que remete ao precedente movimento de renovação das 

ciências, caracterizado pela ênfase experimental nas escolas e pela formação positivista. 

Políticas curriculares como as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (1998) 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2000), criadas no contexto de 

redemocratização do Brasil nos anos 1990, constituíram uma reforma curricular 

fundamentada na mudança significativa da finalidade do Ensino Médio, que passa a ser 

entendido como etapa final da Educação Básica, conforme disposto na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). 

A nova finalidade do Ensino Médio na reforma curricular se opõe ao caráter 

compulsório de habilitação para o exercício profissional (Lei nº 5.692/1971), em vigor no 

período em que as disciplinas escolares, incluindo a Biologia, conquistavam sua estabilidade 

nos currículos escolares seguindo a lógica de formação tecnicista. Embora as novas políticas 

curriculares abrissem espaço para que os conteúdos curriculares não tenham mais fins em si 

mesmos, mas que sejam meios básicos para a constituição de competências cognitivas e 

sociais, priorizando-as no lugar dos conteúdos, conforme as DCNEM, e para a adoção de 

“metodologias de ensino diversificadas, que estimulem a reconstrução do conhecimento e 

mobilizem o raciocínio, a experimentação, a solução de problemas e outras competências 

cognitivas superiores” (BRASIL, 1998), a mudança envolve aspectos políticos, sociais e 

humanos e expressa relações de disputa de poder entre grupos sociais. 

Goodson (2013) discute a “crise de posicionalidade” enfrentada por forças 

progressistas nos processos de mudança no contexto em que movimentos mundiais, 

especialmente econômicos, estimulam a reestratificação e a rediferenciação, provocando o 

reposicionamento do trabalho educacional e produzindo efeitos nas práticas docentes. 

Significa dizer que, para o autor, atualmente são esses movimentos mundiais que 

impulsionam a força de uma mudança, mesmo que a maior parte delas ocorra em contextos 

locais e específicos como produto de lutas e resistências de um lado ou de outro. Portanto, a 

mudança só se sustenta através desses movimentos que tendem a se manter estáveis na ordem 

social e econômica, ou por rupturas. 
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Desse modo, o esforço de mudança da lógica de formação na reforma curricular 

durante o processo de redemocratização disputa com forças econômicas mundiais que vem 

impactando políticas educacionais pelo mundo. Ao analisar a reforma curricular nas diretrizes 

de 1998, Kuenzer (2000) busca esclarecer as agendas políticas e, portanto, os interesses 

privados por trás de propostas curriculares para o Ensino Médio brasileiro. A autora entende 

que as DCNEM operam com uma concepção de formação humana, proposta que conduz a um 

novo tipo de formação e se apresenta como um problema político, uma vez que o 

estabelecimento de uma nova formação não elimina a dissonância entre projeto e realidade ou 

a dualidade entre formação técnica e humana, reproduzindo desigualdades estabelecidas pelo 

próprio neoliberalismo. 

 Ao mesmo tempo em que a reforma curricular estabelecida pelas DCNEM (1998) 

sugere uma outra lógica de formação em oposição à preparação para o trabalho, a tendência 

liberal persiste nas políticas curriculares brasileiras desde o processo de estabilidade da 

disciplina escolar Biologia dos anos 1970. Ou seja, no Brasil a estabilidade dessa disciplina 

no Ensino Médio – em suas históricas denominações – acompanhou a orientação dessas 

políticas e parece ter sido reforçada à medida que a política neoliberal no país passou a ganhar 

força nos anos 1990 e concebe esse nível da escolaridade como etapa materializadora de 

objetivos de formação de mão de obra a curto prazo.  

A manutenção da Biologia a partir dos anos 1970, em certa medida, se dava pelo 

atendimento a finalidades utilitárias de seus conteúdos, particularmente os que conjugavam 

conhecimento biológico a serviço de aprendizagens técnicas. Ao mesmo tempo, as finalidades 

acadêmicas permaneciam como modo de garantir o acesso a cursos superiores e funcionavam 

como forças de estabilidade disciplinar. Nesse cenário, ganha força e se reproduz a dicotomia 

entre o discurso integrador e de superação de injustiças sociais e a prática que produz 

manutenção do status quo, de desigualdades e diferentes formações para diferentes classes 

sociais. 

 A atual Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), desde o início do seu 

processo de desenvolvimento na forma do Projeto de Lei nº 6.840/2013, a partir do Relatório 

da Comissão Especial destinada a promover Estudos e Proposições para a Reformulação do 

Ensino Médio (CEENSI), recebeu críticas das principais associações ligadas ao Ensino e à 

Educação, como a Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio), Associação 



28 
 

Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd)5,  Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), Fórum Nacional de Diretores das 

Faculdades de Educação (FORUMDIR), entre outras. Ao lado dessas críticas, grupos 

alinhados a perspectivas neoliberais com interesses ligados à Educação viam na nova reforma 

a possibilidade de interferir na política educacional em favor de seus interesses privados6.  

As disputas e embates em torno do Ensino Médio se explicitaram nesse contexto, 

especialmente em meio ao processo de impeachment da então presidente da República Dilma 

Rousseff, quando os mesmos grupos de concepções neoliberais se articularam e romperam 

com o processo iniciado pelo PL 6.840/2013, que a despeito de qualquer crítica, seguiam os 

ritos democráticos. Sob influência desses grupos a Reforma do Ensino Médio foi 

reorganizada, sancionada na forma da Medida Provisória nº 746 em 22 de setembro de 2016, 

apenas 22 dias depois da tomada de poder pelo presidente em exercício Michel Temer 

(AZEVEDO, 2020a). A Reforma trazida pela Medida Provisória excluiu a sociedade do 

debate e impôs barreiras contra movimentos de oposição devido ao caráter de urgência desse 

instrumento normativo no Congresso Nacional. Como discutiremos mais a frente, as 

implicações para as finalidades da disciplina escolar Biologia, bem como sua estabilidade, 

passaram a ser impactadas pela MP nº 746/2016.  

 O processo de Reforma do Ensino Médio então culmina com a promulgação da Lei nº 

13.415, em 16 de fevereiro de 2017, que estabelece as Novas Diretrizes e Bases para o Ensino 

Médio, nos termos da Medida Provisória nº 746/2016. A Lei estabelece que o currículo do 

ensino médio deverá ser composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários 

formativos: Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências da 

natureza e suas tecnologias; Ciências humanas e sociais aplicadas; e formação técnica e 

profissional.  

Dessa forma, a Reforma é aqui entendida como uma grave ameaça à estabilidade da 

disciplina escolar Biologia, na medida em que a organização curricular em Áreas do 

Conhecimento, Ciências da Natureza e suas Tecnologias oculta a visibilidade dessa disciplina. 

Mais especificamente, representa um cenário em que o status, o território e o espaço 

 
5 SHAW, Camilla. Com iminência de implementação de reforma curricular no Ensino Médio, pesquisadores 

apontam equívocos e retrocessos em retomadas que remontam aos anos 40.  ANPEd. Disponível em: 
https://anped.org.br/news/com-iminencia-de-implementacao-de-reforma-curricular-no-ensino-medio-

pesquisadores-apontam. Acesso em: 14 fev. 2021. 

 
6 Ao neoliberalismo não é interessante o investimento em políticas públicas, especialmente educacionais, visto 

que estas não geram lucros imediatos, a não ser quando falamos de grupos e fundações que veem na educação 

um mercado a ser explorado. Portanto a estes grupos interessa a nova reforma considerando que nela observa-se 

a possibilidade de suprir carências do ensino público, baratear a educação e beneficiar o setor privado. 
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disciplinar da disciplina escolar Biologia estão sob ataque, pois na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) seus conhecimentos estão diluídos em uma grande área de conhecimento, 

representando risco ao currículo disciplinar. Sendo este um espaço de relações e disputas de 

poder, a consolidação da disciplina escolar e de sua comunidade disciplinar desempenha papel 

importante para discussões sobre a luta política nos documentos e nas escolas em torno das as 

finalidades disciplinares (ABREU & LOPES, 2008).  Cabe perguntar, por exemplo, quais os 

desdobramentos para a formação de professores? Como serão organizados os livros didáticos? 

Em perspectiva disciplinar ou atendendo às definições interdisciplinares das três disciplinas – 

Física, Química e Biologia - reunidas em uma área? Quais reconfigurações serão exigidas das 

associações científicas, por exemplo, a Associação Brasileira de Ensino de Biologia 

(SBEnBio), orientadas pelas referências disciplinares? 

No ano de 2021, duas das políticas curriculares podem ser tomadas como indícios de 

que a estabilidade da disciplina escolar Biologia – como as demais Física e Química - se 

encontra ameaçada e em curso. A primeira delas refere-se à produção de livros didáticos para 

o Ensino Médio, que segundo o edital do PNLD-2021 devem constituir o objeto 2. As 

chamadas obras didáticas por área de conhecimento são compostas por conjunto de seis livros 

destinados aos estudantes. Os volumes devem ser autocontidos, ou seja, não devem ser 

sequenciais, contudo, devem comtemplar as Ciências da Natureza, isto é, Biologia, Física e 

Química e não mais em livros separados. O processo de escolha desses livros avaliados e 

recomendados encontra-se em andamento7 e serão utilizados nas escolas junto com o processo 

de implementação da BNCC-EM.  Por sua vez, no âmbito das licenciaturas, a homologação 

da BNC-Formação (RESOLUÇÃO 2/2019) impõe novos percursos para a formação docente 

nas universidades, pois também explicita a estratégia de controle curricular, estabelecendo a 

obrigatoriedade de alinhamento à BNCC. Fecha-se o cerco em torno das escolas por meio de 

normativas curriculares homogeneizadoras que diluem as especificidades das três disciplinas 

de caráter científico do Ensino Médio, dentre as quais, a Biologia, no interior dos objetos8.

  

 
7 https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/escolha-pnld-2021-

projetos 
8Em acordo com a Reforma do Ensino Médio e a BNCC-EM, o PNLD 2021 (ensino médio) está dividido em 

cinco objetos: obras didáticas de Projetos Integradores e de Projeto de Vida destinadas aos estudantes e 

professores do ensino médio (Objeto 1); Obras Didáticas por Áreas do Conhecimento e Obras Didáticas 

Específicas destinadas aos estudantes e professores do ensino médio (Objeto 2); Obras de Formação Continuada 

destinadas aos professores e à equipe gestora das escolas públicas de ensino médio (Objeto 3); Recursos Digitais 

(Objeto 4) e Obras Literárias (Objeto 5). 
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A defesa da estabilidade disciplinar no contexto político e social atual não se limita às 

finalidades aqui já discutidas, como vimos, perpetuadas e sustentadas nas políticas 

educacionais que, desde os anos 1990, foram orientadas sob a lógica de formação neoliberal. 

Essa defesa está na luta pela estabilidade de uma organização curricular disciplinar, que não 

exclui possibilidades de integração curricular, disciplinar ou de conhecimentos, mas que 

proporciona espaço e resistência para o desenvolvimento e prática de alternativas outras para 

o ensino da disciplina escolar Biologia na escola além das finalidades fixadas nas atuais 

políticas curriculares.  

No próximo capítulo, a análise dos documentos enfrentará o conflito identificado na 

ameaça à estabilidade da disciplina escolar Biologia no Ensino Médio, tomando como 

referência os trabalhos de Goodson e Rosenthal, para tecer um diálogo entre as finalidades 

curriculares desta disciplina ao longo do período escolhido para esta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2  

CONSTRUINDO AS BASES PARA ANÁLISE 

 

Tendo proposto uma análise do percurso da disciplina escolar Biologia no Ensino 

Médio ao longo das políticas curriculares desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996) até a recente Reforma do Ensino Médio (2017) e a consequente Base 

Nacional Comum Curricular (2018), neste capítulo busco construir um arcabouço teórico-

metodológico mobilizando autores na construção de uma ferramenta de análise das 

finalidades do Ensino Médio e da disciplina escolar Biologia, implícitas ou explícitas nos 

marcos das políticas curriculares pós-LDB. 

 Biesta (2012) levanta a questão acerca do que chama de “boa educação” de maneira 

geral, sem remeter-se especificamente ao Ensino Médio ou às disciplinas, em seu trabalho o 

autor questiona as finalidades da educação como conhecimentos submetidos à mensuração do 

que é possível ser mensurado, e não necessariamente do que é ou deve ser valorizado. Ou 

seja, o argumento central do autor se sustenta no questionamento da validade dessas 

mensurações relacionadas a uma noção de “eficácia” como juízo de valor e de 

responsabilização (accountability). 

 A crítica se estende à valorização do conhecimento acadêmico em si mesmo, que 

possibilita o acesso a determinadas posições na sociedade e à elevação do status intelectual e 

social, o que é reproduzido pela visão do senso comum de que a educação serve ao progresso 

acadêmico e, consequentemente, à ascensão social. Essa percepção da educação com a 

finalidade de progresso acadêmico sustentada pela expectativa de ascensão é a forma pela 

qual a desigualdade social e a manutenção de privilégios são reproduzidas através da 

educação (BIESTA, 2012). 

 Então para que serve a educação? A proposta do autor é que as finalidades da 

educação devem ocupar o lugar central nas discussões, não em busca de uma resposta fechada 

e sem a intenção de encerrar a discussão, e para isso sugere parâmetros para mediar a análise. 

Biesta (2012) propõe que a educação possui três funções reais diferentes que devem ser 

observadas na discussão: qualificação, socialização e subjetivação.  

 A função de qualificação está relacionada à promoção de conhecimentos e 

habilidades, do entendimento, do “fazer alguma coisa” desde o campo do trabalho e da 

profissionalização específica até a aquisição de habilidades para a vida, ou seja, 

particularmente associada “à contribuição que a educação dá para o desenvolvimento e o 
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crescimento econômico” (BIESTA, 2012, p. 818). A socialização não costuma ser uma 

função explícita nos documentos normativos e nas práticas educacionais, mas tem a ver com 

continuidade e tradição. A socialização é relativa às variadas formas pelas quais o indivíduo 

torna-se parte de ordens culturais e políticas através da educação, uma vez que esta nunca é 

neutra. E, por último, o autor aponta os processos de subjetivação, de caráter individual, 

relativos à autonomia e à independência. 

 Para Biesta (2012), estas três funções da educação não podem ser pensadas de forma 

hierarquizadas, pois se sobrepõem e seriam “mais bem representadas na forma de um 

diagrama de Venn” (ver figura 1), de forma que o conhecimento e o entendimento 

(qualificação) podem ser elementos importantes na emancipação do indivíduo (processo de 

subjetivação) e na sua inserção na ordem social e cultural (socialização). Isto posto, uma “boa 

educação”, de acordo com Gert Biesta, depende do que se entende por esses parâmetros e da 

visão e reconhecimento sobre os potenciais objetivos e finalidades da educação.  

 

Figura 1. Diagrama de Venn9 das funções reais da educação. Fonte: Biesta (2012). 

 

A categorização apresentada pelo autor fornece uma base de análise mais ampla para 

as políticas educacionais de maneira geral, sobre objetivos e fins explícitos ou implícitos nos 

documentos, importante para examinar o estabelecimento do contexto geral do projeto 

educacional associado a determinada política. No recorte mais específico das finalidades da 
 

9 Representação gráfica utilizada na Matemática, desenvolvido por John Venn, que consiste em curvas fechadas 

simples desenhadas sobre um plano representando conjuntos e interseções.  

Qualificação

SubjetivaçãoSocialização
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disciplina escolar Biologia, outros autores que trabalham com história e tradições 

disciplinares apresentam contribuições na forma de categorizações que dialogam entre si e 

podem dialogar com as três funções da educação propostas por Gert Biesta. 

 Um desses autores é Ivor F. Goodson (2001), que se debruça sobre as tradições 

disciplinares, as questões de status, das finalidades e dos exames relacionados ao 

desenvolvimento da disciplina escolar. O autor argumenta que a disciplina escolar se fortalece 

como organização curricular e categoria relacionada à exame, identificação de território, 

identificação docente e seleção e organização de conteúdo. Define as tradições disciplinares 

em três categorias que representam diferentes finalidades localizadas histórica e socialmente. 

 A primeira tradição disciplinar apresentada é a tradição acadêmica, caracterizada por 

um currículo baseado nas disciplinas de alto status, ou seja, dominado por disciplinas 

acadêmicas e por parâmetros estabelecidos pelos sistemas de exames, com seleção de 

conhecimentos que possuem valor em si mesmos com o objetivo de garantir sucesso e altos 

índices de aprovação, tendo recompensas sociais e psicológicas relacionadas ao sucesso 

acadêmico (GOODSON, 2001; SELLES; FERREIRA, 2005). A tradição utilitária possui 

ênfase nas competências mais básicas, e historicamente vem sendo pensada como horizonte 

para os segmentos sociais menos favorecidos, pois têm ênfase em conhecimentos práticos e 

técnicos. Por fim, a tradição pedagógica representa uma abordagem educativa centrada no 

indivíduo, com conhecimentos mais pessoais, sociais e do senso comum (GOODSON, 2001). 

 As tradições disciplinares apresentadas pelo autor, embora úteis como categorias de 

análise curricular, estão localizadas contextualmente na história do sistema de escolarização 

do Reino Unido desde o século XX, na diferenciação e na dominância acadêmica sobre o 

currículo escolar através do sistema de escolarização em massa em três tipos diferentes de 

escolas – grammar schools, escolas técnicas e escolas secundárias modernas (GOODSON, 

2019). Apesar desse limite contextual da categorização de Goodson (2001), as tradições 

disciplinares apresentam-se como uma ferramenta versátil e abrangente de análise das 

finalidades disciplinares de nosso estudo. 

 Rosenthal (1990), falando no contexto da história da constituição e da consolidação da 

Biologia como disciplina geral escolar no século XX nos Estados Unidos, defende o 

argumento central de que a ênfase entre as finalidades com foco no conhecimento, no pessoal 

e no social varia em resposta a forças e demandas sociais históricas. Essas distintas 

finalidades para as disciplinas escolares, assim como as tradições de Goodson, indicam 

oscilações históricas entre os objetivos atribuídos ao ensino, desde a valorização do 
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conhecimento acadêmico das ciências de referência, como no caso da disciplina Biologia, ao 

valor utilitário e social desses conhecimentos (SELLES; FERREIRA, 2005). 

 Nos Estados Unidos durante o século XX, a constituição da disciplina escolar Biologia 

passou pelo processo de mudança do domínio universitário sobre o currículo e a finalidade do 

ensino, por meio de um processo de reação contra os cursos excessivamente acadêmicos indo 

na direção de uma formação mais prática, pessoal e social do cidadão, devido a alterações na 

população que frequentava o Ensino Secundário que passou a ser menos elitista e socialmente 

mais variada (ROSENTHAL, 1990). A mudança social da população que passou a frequentar 

o ensino secundário nos Estados Unidos no início do século XX e no contexto inicial após a 

Primeira Guerra, no qual as políticas de imigração favoreceram o aumento populacional, teve 

impacto sobre o currículo tradicional. O currículo escolar, considerado acadêmico, levou a 

demandas progressistas por um currículo mais relevante e funcional, de ajuste social (Life 

Adjustment Education), conforme já tratado anteriormente (AZEVEDO, 2020a).   

Com o passar das décadas, o contexto social e político sofreu variações que também 

pesaram sobre o sistema educacional estadunidense, então a partir da década de 1950 o 

currículo volta a ser disputado entre educadores e tradicionalistas acadêmicos, seguido pelo 

processo de reforma educacional científica, no qual o projeto Biological Sciences Curriculum 

Study (BSCS) se institui. Considerando-se que o processo de consolidação da Biologia como 

ciência estava em curso, protagonizado pela comunidade de biólogos estadunidentes, tal 

processo foi acolhido e fortalecido no âmbito da reforma científica, favorecendo o ensino da 

Biologia da escola secundária (SELLES; FERREIRA, 2003). No fim do século XX, os 

discursos em defesa de um ensino de ciências com foco na dimensão pessoal e na dimensão 

social voltam a ganhar força (ROSENTHAL, 1990; AZEVEDO, 2020).  

Esse ciclo exemplifica como as finalidades educacionais transitam desde suas 

afinidades acadêmicas até a formação para a cidadania e, devido ao elitismo da história 

escolar, vão sendo estabelecidas a partir do lugar do privilégio, sendo reforçadas pela 

disciplinarização. Também indica uma tendência a um padrão de estabilidade a partir da 

persistência de organização dos cursos e livros em Botânica, Zoologia e Fisiologia humana, 

dos quais o projeto BSCS também não escapou. 

 Entretanto, como uma finalidade não substitui a outra, pode-se dizer que a disciplina 

escolar Biologia transita entre quatro objetivos: os objetivos ligados aos conhecimentos, 

relacionados às teorias e conceitos biológicos; os objetivos ligados aos métodos, 

relacionados com aos processos e habilidades para resolução de problemas e com a relação 
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entre teoria e conhecimento empírico na Biologia; os objetivos ligados às questões pessoais, 

relacionados ao desenvolvimento pessoal, individual e cognitivo; e os objetivos ligados às 

questões  sociais, relacionados à cidadania, à preparação de cidadãos para viver em sociedade 

e o efeito da Biologia no cotidiano (ROSENTHAL, 1990). Esses objetivos não são 

mutuamente excludentes e manifestam a multiplicidade de objetivos que podem ser 

articulados (SELLES; FERREIRA, 2005), assim como as tradições disciplinares de Goodson 

(2001). 

 Os três autores que apresentam categorizações para as finalidades educacionais e 

disciplinares, Biesta (2012), Goodson (2001) e Rosenthal (1990), ainda que operando sob 

perspectivas teóricas distintas, possuem limites e potencialidades no que diz respeito à sua 

aplicação em análises em diferentes contextos (ver tabela 1). Diante disso, pode-se perguntar 

como as categorizações teóricas apresentadas podem ser articuladas e mobilizadas na 

análise das finalidades implícitas nas políticas e nos documentos curriculares no Brasil? 

 Os parâmetros para a discussão sobre as finalidades da educação apresentados por 

Biesta (2012) são mais amplos, visto que em seu artigo o autor vai tratar de educação sob uma 

perspectiva macro, enquanto Goodson e Rosenthal direcionam seus olhares para a disciplina, 

portanto, trabalhar em diálogo com qualificação, socialização e processos de subjetivação 

como categorias de análise das finalidades do Ensino Médio nas políticas curriculares pós-

LDB apresenta-se como uma ferramenta potente na produção de uma análise geral do objeto. 

 As categorizações propostas por Rosenthal (1990) e Goodson (2001) dialogam entre 

si, embora venham de lugares e contextos diferentes, no sentido de que as tradições 

disciplinares encontram correspondência nos objetivos pelos quais transita a disciplina escolar 

Biologia. De modo que a tradição acadêmica de Goodson (2001), com a valorização dos 

conhecimentos em si mesmos, tendo os exames como finalidade, encontra correspondência 

com as teorias e conceitos biológicos dos objetivos ligados aos conhecimentos de Rosenthal 

(1990).  

O mesmo ocorre com a tradição utilitária e seu foco em conhecimentos práticos e 

técnicos, que se relaciona com os processos e habilidades para resolução de problemas dos 

objetivos ligados aos métodos, e com a valorização de conhecimentos pessoais e sociais da 

tradição pedagógica, que apresenta conexão com os objetivos ligados às questões sociais e 

pessoais. Diante disso, considero este diálogo teórico como uma ferramenta metodológica 

promissora para a análise das finalidades do Ensino Médio e da disciplina escolar Biologia, 

implícitas ou explícitas nos marcos das políticas curriculares pós-LDB.  
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Quadro 1. Categorizações teóricas por autor mobilizado na construção da base de análise. 

 

AUTORES 

 

CATEGORIAS 

ARGUMENTO 

CENTRAL 

LIMITES E 

POTENCIALIDADES DA 

CATEGORIZAÇÃO 

Rosenthal 

(1990) 

As finalidades da disciplina 

escolar Biologia transitam entre 

quatro objetivos: os objetivos 

ligados aos conhecimentos, os 

objetivos ligados aos métodos, 

os objetivos ligados às 

questões pessoais, e os 

objetivos ligados às questões  

sociais. 

A ênfase entre as 

finalidades com foco no 

conhecimento, no 

pessoal e no social varia 

em resposta a forças e 

demandas históricas. 

A autora contribui teoricamente 

com uma historização e 

contextualização da 

consolidação da Biologia como 

disciplina escolar e quanto à 

estabilidade e mudança das 

suas finalidades, embora 

apresente uma análise 

localizada nos Estados Unidos 

ao longo do século XX. 

Goodson (2001) Para discutir finalidades 

disciplinares o autor recorre a o 

que chama de tradições 

disciplinares: tradição 

acadêmica, tradição utilitária 

e tradição pedagógica. Com 

finalidades curriculares 

acadêmicas, de aprovação em 

exames e manutenção de status; 

finalidade utilitária com ênfase 

em competências básicas e 

currículo destinado a classes 

mais baixas; e finalidade 

pedagógica, de baixo status, de 

conhecimento pessoal e social, 

respectivamente. 

O argumento central do 

autor repousa na 

constituição histórica 

das disciplinas escolares 

por elementos 

individuais sobre 

identidade, consolidação 

e status. Goodson afirma 

que a disciplina escolar 

se fortalece como 

organização curricular 

como categoria 

associada a exames, 

identificação de 

território, identificação 

docente e seleção e 

organização de 

conteúdos através das 

disciplinas. 

As tradições apresentadas pelo 

autor, embora úteis como 

categoria de análise curricular, 

estão localizadas 

contextualmente na história do 

sistema de escolarização do 

Reino Unido desde o século 

XX, na diferenciação e 

dominância acadêmica sobre o 

currículo escolar (GOODSON, 

2019). 

Biesta (2012) Para o autor, as finalidades da 

educação devem ser o centro 

das discussões, mas ele não 

determina uma finalidade 

específica. Em vez disso, Biesta 

propõe que a educação possui 

três funções reais diferentes que 

se sobrepõem e devem ser 

observadas nesta discussão: 

qualificação, socialização e 

subjetivação. 

O autor vai questionar 

que as finalidades da 

educação parecem se 

referir a como os 

conhecimentos são 

submetidos à 

mensuração do que é 

possível ser mensurado, 

e não necessariamente 

do que é ou deve ser 

valorizado. Para ele, a 

boa educação depende 

do que se entende pelas 

três funções no projeto 

educacional, da visão 

acerca dos objetivos e 

das finalidades da 

educação. 

O texto faz uma análise geral 

dos objetivos e finalidades da 

educação, sem entrar 

especificamente nas questões 

disciplinares, mas vai sugerir 

parâmetros para análise e 

discussão, sem a intenção de 

encerrar a discussão ou 

responder às questões acerca da 

boa educação de forma 

fechada. 

 

O foco da análise a ser desenvolvida nesta dissertação se volta para a finalidades da 

disciplina escolar Biologia no recorte de dois conjuntos de reformas curriculares pós-Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996: das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
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Médio (1998) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2000); e da 

Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017) e da Base Nacional Comum Curricular para o 

Ensino Médio (2018). Este é um recorte que leva em consideração a possibilidade de 

compreender caminhos mais recentes da disciplina escolar Biologia sem ignorar que sua 

trajetória anterior produziu um período de estabilidade que se encontra ameaçado pelas 

recentes políticas curriculares no âmbito do Ensino Médio. 
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CAPÍTULO 3  

FINALIDADES DA DISCIPLINA ESCOLAR BIOLOGIA EM POLÍTICAS 

CURRICULARES PÓS-LDB  

 

Neste capítulo, me proponho a apresentar um panorama histórico e uma análise das 

políticas curriculares desde a Reforma do Ensino Médio com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Básica de 1996 até a Reforma do Ensino Médio instituída pela 

Lei nº 13.415 de 2017. De modo articulado, analiso o percurso das finalidades atribuídas ao 

Ensino Médio e a disciplina escolar Biologia ao longo dessas políticas. 

 Como estratégia metodológica para a construção e apresentação destes panoramas, 

adotamos a perspectiva da pesquisa documental, considerando que atende aos objetivos 

pretendidos, inclusive ao buscar informações em fontes primárias (SÁ-SILVA; ALMEIDA; 

GUINDANI, 2009). Assim, apresentamos um levantamento e análise de dois conjuntos de 

reformas curriculares homologadas após a LDB de 1996:  Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM) e Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM e PCNEM+); e Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017) e Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para este segmento de ensino. 

 

3.1 – Finalidades do Ensino Médio 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) trouxe 

importantes mudanças e transformações para a educação brasileira em relação à lei anterior 

(Lei nº 5.692/1971), entre elas a educação básica obrigatória e gratuita desde a Educação 

Infantil até o Ensino Médio, garantindo universalidade e acesso à formação do indivíduo. A 

concepção de Ensino Médio com a qual a lei opera está explícita em seu artigo 35, onde 

dispõe que: 

 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 

três anos, terá como finalidades: 

 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

  

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  
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IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

(BRASIL, 1996, grifo meu). 

 

 Portanto, o Ensino Médio, que até então era de caráter compulsório de habilitação para 

o exercício profissional, passa a ter a qualidade de conclusão da Educação Básica conforme a 

LDB, a qual acompanha o processo de reforma nas políticas curriculares que se seguem após 

a sanção da lei no final dos anos 1990. Dentre tais políticas curriculares estão as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), estabelecidas pelo Parecer10 CNE/CEB 

nº 15/1998 e pela Resolução11 CNE/CEB nº 3/1998, que consistem num “conjunto de 

definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na 

organização pedagógica e curricular de cada unidade escolar integrante dos diversos sistemas 

de ensino” (BRASIL, Art. 1, 1998), orientado pelos valores dispostos da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Básica de 1996. 

 As DCNEM (1998) reforçam o cumprimento das finalidades do Ensino Médio 

estabelecidas pela LDB enquanto reconhecem o Ensino Médio como etapa final da educação 

básica. Dispõem sobre a organização curricular de forma que os conteúdos curriculares não 

tenham fins em si mesmos, mas que proporcionem meios para a constituição de competências 

cognitivas ou sociais, que estimulem a reconstrução do conhecimento e sejam mobilizadores 

do raciocínio, da experimentação e da solução de problemas, reconhecendo que as situações 

de aprendizagem provocam sentimentos e trabalham a afetividade do aluno, conforme 

disposto no artigo 5º. 

 A segunda política desse conjunto de reformas curriculares pós-LDB são os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), que nascem na sequência da 

aprovação e publicação das DCNEM e se apresentam como uma reforma curricular a partir do 

contexto de consolidação do Estado democrático com o propósito de “difundir os princípios 

 
10 De acordo com o glossário legislativo do site do Senado Federal, um Parecer é constituído pelo relatório de 

uma proposta, ou seja, a posição do colegiado a respeito de proposição submetida ao seu exame, e esse parecer 

deve ser sempre conclusivo, pela aprovação, rejeição ou arquivamento da matéria, podendo tramitar entre mais 

de uma Comissão, para então ser enviado para leitura em Plenário e publicação no Diário do Senado. (Fonte: 

Agência Senado). 

 
11 O glossário de termos legislativos do site do Congresso Nacional define Resolução como um “ato normativo 

que regula matérias da competência privativa da Casa Legislativa, de caráter político, processual, legislativo ou 

administrativo”, de competência privativa do Senado Federal, com tramitação restrita a esta Casa.” (Fonte: 

https://www.congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario/-/definicoes/termo/resolucao,  acesso 

em: 20 ago. 2020). 
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da reforma curricular e orientar o professor, na busca de novas abordagens e metodologias” 

(MEC, 2000a, p. 4).  

 No contexto da primeira década de reabertura democrática no Brasil (1988-1998), a 

construção da identidade do Ensino Médio passa por mudanças significativas. Com a 

instituição da Lei de Diretrizes e Bases, essa etapa passa a ter a qualidade de conclusão da 

Educação Básica, dando lugar ao direito a uma educação voltada para a formação e 

aprimoramento humano, desenvolvimento da autonomia intelectual e preparação básica para o 

ingresso no mundo do trabalho. E é a partir esta concepção de Ensino Médio que o documento 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais afirma guiar suas orientações. 

 Outras políticas curriculares seguem esse primeiro conjunto de reforma, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio Mais (PCNEM+) publicados em 2002, que 

se colocam como complementar aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM), sem pretensão normativa e com o objetivo de facilitar e orientar a organização do 

trabalho escolar e ser útil ao trabalho docente.  

O documento carrega a finalidade do Ensino Médio como etapa final da Educação 

Básica, conforme a LDB, e a concepção de um novo Ensino Médio que, em teoria, deixaria de 

ter um caráter preparatório para o ensino superior ou estritamente profissionalizante, e 

passaria a ter a responsabilidade de concluir a formação do estudante matriculado na 

Educação Básica. De acordo com o documento, “significa preparar para a vida, qualificar para 

a cidadania e capacitar para o aprendizado permanente, em eventual prosseguimento dos 

estudos ou diretamente no mundo do trabalho” (BRASIL, 2002, p. 8). 

O primeiro conjunto de políticas curriculares no contexto de reformulação do Ensino 

Médio a partir da LDB de 1996 ocorre num momento em que o Brasil dá seus primeiros 

passos no cenário político de redemocratização ao mesmo tempo em que são exercidas forças 

decorrentes de políticas econômicas neoliberais internacionais sobre as políticas educacionais 

dos Estados nacionais (GOODSON, 1999; LOPES, 2008). As mudanças propostas pela 

reforma se apresentam como positivas e progressistas em oposição às políticas curriculares 

anteriores a estas. Contudo, o diálogo com Goodson (1999) nos adverte para a importância de 

se observar as conjunturas históricas das forças que impulsionam e direcionam as mudanças, 

antes de ajuizarmos seu potencial positivo ou negativo, progressista ou regressivo. 

Então, o primeiro conjunto de políticas curriculares de reforma educacional e 

curricular para o Ensino Médio, firmado na primeira década do Estado democrático de direito 

(1988-1998), se deu durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), marcado 
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por ações que visavam a estabilidade econômica, pela descentralização da gestão de políticas 

públicas e pela implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) através da Emenda Constitucional nº 

14/1996 (OLIVEIRA, 2009). Com o prazo de duração do FUNDEF expirado em 2006 (10 

anos após sua implantação), já no governo Lula (2003-2011), é instituído o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), estendido a toda a educação básica com validade de 14 anos (2007-

2020), através da Medida Provisória nº 339/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007. 

Em 2013 foi publicado um documento12 que reúne pareceres e resoluções que definem 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica e para todas as etapas 

previstas na LDB (1996), incluindo atualizações das Diretrizes Curriculares Nacionais e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. A apresentação do texto justifica a 

atualização da seguinte forma:  

 

A necessidade da atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais surgiu da 

constatação de que as várias modificações – como o Ensino Fundamental de 

nove anos e a obrigatoriedade do ensino gratuito dos quatro aos 17 anos de 

idade13 – deixaram as anteriores defasadas. Estas mudanças ampliaram 

consideravelmente os direitos à educação das nossas crianças e adolescentes e 

também de todos aqueles que não tiveram oportunidade de estudar quando estavam 

nessa fase da vida. Diante dessa nova realidade e em busca de subsídios para a 

formulação de Novas Diretrizes Curriculares Nacionais, a Câmara da Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação promoveu uma série de estudos, debates 

e audiências públicas, com a anuência e participação das entidades representativas 

dos dirigentes estaduais e municipais, professores e demais profissionais da 

educação, instituições de formação de professores, mantenedoras do ensino privado 

e de pesquisadores da área. (BRASIL, 2013, p. 4, grifo meu). 

 

 O texto justifica propostas de melhoria das diretrizes e dos parâmetros para a etapa do 

Ensino Médio “na forma de leis, de decretos e de portarias ministeriais e visam, desde a 

inclusão de novas disciplinas e conteúdos, até a alteração da forma de financiamento.” 

(BRASIL, 2013, p. 145), e assim justifica a atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio via Parecer CNE/CEB nº 15/1998 e Resolução CNE/CEB nº 3/1998. 

 
12 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2010-2013). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-

82187207/12992-diretrizes-para-a-educacao-basica.> Acesso em: 12 de agosto de 2020. 

 
13 Em 2006 a Lei nº 11.274/2006 alterou a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da LDB (Lei nº 9.394/1996), que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino 

fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. 



42 
 

 A Comissão constituída na Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional 

de Educação (CNE) para tratar especificamente da atualização das DCN para o Ensino Médio 

foi criada pela Portaria CNE/CEB nº 1/2010 e recomposta pela Portaria CNE/CEB nº 2/2010. 

Esta Comissão levou em consideração uma sugestão da Secretaria de Educação Básica 

(SEB/MEC) e outros documentos que auxiliaram na discussão da proposta que fora discutida 

no Fórum de Coordenadores do Ensino Médio em Natal, Rio Grande do Norte, em 1º de 

setembro de 2010. A proposta também foi apreciada por especialistas em reunião conjunta 

com membros da Comissão Especial da CEB no CNE e, em audiência pública com 

educadores e representantes de entidades, dentre as quais destacam-se no Parecer as 

contribuições da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). 

O Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em 7 de abril de 2010, que instituiu as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, se apresenta como um documento técnico que indica uma 

proposta de DCN que tem como um de seus objetivos “sistematizar os princípios e diretrizes 

gerais da Educação Básica contidos na Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, 

traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum 

nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola” (BRASIL, 2010, 

p. 2). E essa sistematização de princípios e diretrizes em orientações se materializa na forma 

de bases comuns nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio. 

 O texto do Parecer traz no subitem 2.4, “Da organização curricular, conceitos, 

limites e possibilidades”, um conceito de currículo a partir da concepção de cultura como 

prática social, apoiado em Flávio Barbosa Moreira e Vera Maria Candau. Assim, o 

documento assume a definição de currículo como “conjunto de práticas que proporcionam a 

produção, a circulação e o consumo de significados no espaço social” (BRASIL, 2010, p. 18) 

e complementa, com citação direta dos autores supracitados, que “o currículo é, por 

consequência, um dispositivo de grande efeito no processo de construção da identidade do (a) 

estudante (p. 27). Currículo refere-se, portanto, à criação, recriação, contestação e 

transgressão (MOREIRA & SILVA 1994).” (p. 18). 

 Ainda sobre o currículo, o Parecer assume que 

 

toda política curricular é uma política cultural, pois o currículo é fruto de uma 

seleção e produção de saberes: campo conflituoso de produção de cultura, de embate 

entre pessoas concretas, concepções de conhecimento e aprendizagem, formas de 

imaginar e perceber o mundo. (BRASIL, 2010, p. 19). 
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 Assim, o parecer reconhece os processos de produção e ressignificação de documentos 

escritos na prática e na vivência, em espaços múltiplos de singularidades múltiplas. E cita o 

texto “Políticas curriculares: continuidade ou mudança de rumos?”, de Alice Casimiro Lopes, 

ao assumir o poder privilegiado das esferas governamentais sobre os sentidos das políticas 

educacionais. 

 No que se refere à etapa do Ensino Médio, o Parecer CNE/CEB nº 7/2010 resgata a 

concepção de etapa de conclusão da Educação Básica, assim como considera a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Básica, e menciona as finalidades apresentadas no artigo 35 

da LDB. O texto reafirma o caráter de conclusão da Educação Básica como formação social e 

produtiva, para a autonomia intelectual e preparação básica para o trabalho e cidadania dado 

ao Ensino Médio, e também aponta as expectativas dos jovens já não mais corresponderem a 

este caráter atribuído, uma vez que as demandas sociais são mutáveis e passam por um 

momento em que se espera que a Educação Básica ofereça meios para o ingresso na Educação 

Superior. 

 A Resolução CNE/CEB nº 4/2010, fundamentada no texto do Parecer CNE/CEB nº 

7/2010, tem a pretensão de normatizar o texto final aprovado pela Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação, ainda evidenciando no texto seu caráter 

orientador, e segue com a concepção de Ensino Médio como etapa final da Educação Básica, 

além de reafirmar os princípios e as finalidades que abrangem a consolidação e o 

aprofundamento de conhecimento adquiridos, preparação para a cidadania  e o trabalho e a 

autonomia intelectual. Algo que chama a atenção é o parágrafo 3º do artigo 26, o mesmo que 

dispõe sobre a etapa do Ensino Médio, que possui a seguinte redação:  

 

§ 3º Os sistemas educativos devem prever currículos flexíveis, com diferentes 

alternativas, para que os jovens tenham a oportunidade de escolher o percurso 

formativo que atenda seus interesses, necessidades e aspirações, para que se 

assegure a permanência dos jovens na escola, com proveito, até a conclusão da 

Educação Básica. (BRASIL, 2010, grifo meu). 

 

 Quando se fala na possibilidade de escolha de um percurso formativo imediatamente 

relaciono com as áreas de conhecimento mencionadas em nota de rodapé no Parecer 

CNE/CEB nº 7/2010 – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias –, as mesmas 

colocadas como opções de itinerários formativos na Reforma do Ensino Médio homologada 

no ano de 2017. Ou seja, embora sem muita especificação do sentido pretendido por 
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“percurso formativo” em 2010, o sentido assumido ganha centralidade nesta Reforma de 

2017. 

 Em 201314 é formada uma comissão especial destinada a promover estudos e 

proposições para a Reformulação do Ensino Médio (CEENSI) e entra em andamento um novo 

processo de reforma do Ensino Médio. Essa comissão especial propõe o Projeto de Lei (PL) 

nº 6.840/2013, o qual dispõe sobre a organização dos currículos do Ensino Médio em áreas do 

conhecimento e dá outras providências, e apresenta as primeiras proposições de alteração da 

LDB (Lei nº 9.394/1996). Mais uma vez, a proposição desse PL indicando a organização do 

Ensino Médio em áreas de conhecimento vai ganhar evidência na Reforma de 2017. 

 O PL nº 6.840/2013 previa em seu artigo 1º a alteração de artigos da LDB sobre o 

currículo do Ensino Médio, entre eles o artigo 36, que dispunha sobre as diretrizes 

curriculares para essa etapa com uma nova redação que resgatava a organização curricular em 

áreas do conhecimento, essas muito presentes em caráter norteador nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e nos Parâmetros Curriculares Nacionais anteriores, e passou a orientar que 

metodologias de ensino e avaliação evidenciassem a contextualização, a interdisciplinaridade 

e a transversalidade. O novo texto ainda incluía em seu parágrafo 3º temas transversais como 

prevenção ao uso de drogas e álcool, educação ambiental, educação para o trânsito, educação 

sexual, cultura da paz, empreendedorismo, noções básicas da Constituição Federal, noções 

básicas do Código de Defesa do Consumidor, importância do exercício da cidadania, ética na 

política e participação política na democracia. 

 Embora a nova redação incluísse temas transversais15 que podem ser entendidos como 

uma perspectiva formativa mais ampla e progressista do indivíduo, para a cidadania, para o 

trabalho e para a vida, o PL também previa o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

como um componente curricular obrigatório nos cursos de Ensino Médio, e que este 

“contemplará, em suas avaliações, as quatro áreas do conhecimento” (BRASIL, Art. 1º, 

 
14 Entre o início dos anos 2000 até o ano de 2013 houve projetos curriculares para o Ensino Médio em disputa, 

como por exemplo o Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI – Portaria nº 971/2009), o Pacto Nacional 

pelo fortalecimento do Ensino Médio (Portaria nº 1.140/2013), que também apresentava proposta de currículo de 

formação humana integral, mas foi desmontado em 2016, e outros projetos em níveis estaduais em que as 

finalidades do Ensino Médio estavam em disputa. Entretanto, neste panorama de políticas curriculares para o 

Ensino Médio, não está desprezo outras políticas propostas, mas foco nas políticas que entraram de fato em 

vigor. 
15 Os temas transversais não são uma novidade apresentada pelo PL nº 6.840/2013. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio Mais (PCNEM+) apresentaram em documento para a área das Ciências da 

Natureza, publicado em 2002, uma proposta de temas estruturadores, que operavam como uma estrutura de 

ensino capaz de contemplar competências e habilidades gerais e específicas associados aos conhecimentos 

disciplinares. 
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2013). O exame desse texto permite a interpretação de uma determinação implícita de que a 

finalidade do Ensino Médio estaria voltada para o ingresso na educação superior. 

 Então ficaria estabelecido que no último ano do Ensino Médio passariam a ser 

ofertadas “opções formativas” para os alunos concluintes: 

 

A última série ou equivalente do ensino médio será organizada a partir das seguintes 

opções formativas, a critério dos alunos: 

I – ênfase em linguagens; 

II – ênfase em matemática; 

III – ênfase em ciências da natureza; 

IV – ênfase em ciências humanas; e 

V – formação profissional. (BRASIL, 2013). 

 

 Em 2016, durante o governo de Michel Temer, a Medida Provisória (MP) nº 746 é 

apresentada, sucedendo temporalmente do Projeto de Lei nº 6.840/2013. Embora este PL 

estivesse sendo debatido, entre disputas e tensionamentos, a MP 746 atropela-o, pois se trata 

de um instrumento com força de lei de caráter urgente, cessando o debate de um processo 

democraticamente estabelecido, ainda que com seus conflitos, precedendo a aprovação da lei 

que institui de fato a Reforma do Ensino Médio. Na MP nº 746/2016 o artigo 36 da LDB 

passa a ter uma nova redação, diferente da original na Lei de Diretrizes e Bases nº 

9.394/1996, que dispõe sobre as diretrizes para o currículo do Ensino Médio, como também 

da redação proposta no PL nº 6.840/2013, que passaria a dispor sobre a organização curricular 

do Ensino Médio em quatro áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da 

natureza e ciências humanas.  

Na nova redação do artigo 36 no artigo 1º da MP nº 746/2016, o currículo do Ensino 

Médio já passa a ser definido obrigatoriamente a partir da Base Nacional Comum Curricular 

(ainda que no momento que foi homologado esta não tivesse sido aprovada para o Ensino 

Médio) e por itinerários formativos específicos com ênfase nas áreas de conhecimento ou 

atuação, de linguagens, matemática, ciências humanas e formação técnica e profissional. 

 A Base Nacional Comum Curricular torna-se parâmetro obrigatório a ser cumprido 

para a organização curricular nas escolas e para a formação de professores, assumindo um 

papel impositivo explícito em oposição às diretrizes e parâmetros anteriores, que se 

apresentavam como norteadores da organização curricular. Então, em 16 de fevereiro de 

2017, o Presidente da República em exercício, Michel Temer, sanciona a Lei nº 13.415, 

popularmente veiculada como Reforma do Ensino Médio, que altera, entre outras, a Lei nº 

9.394/1996 e (re)estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  
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 Em seu artigo 3º, a lei de Reforma do Ensino Médio apresenta um acréscimo ao artigo 

35 da LDB, que ainda compreende o Ensino Médio como etapa final da educação básica e 

mantém suas finalidades de consolidação e aprofundamento de conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, preparação básica para a cidadania e para o trabalho, aprimoramento 

humano, desenvolvimento de autonomia intelectual e do pensamento crítico e a assimilação 

de fundamento científicos e tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com 

a prática. Torna-se acrescido à nova redação:  

 

Art. 3º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida do 

seguinte art. 35-A: 

‘Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de 

aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de 

Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: 

I - linguagens e suas tecnologias; 

II - matemática e suas tecnologias; 

III - ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas’. (BRASIL, 2017). 

 

 Embora esse seja um acréscimo e não uma alteração completa do texto original do 

artigo, a imposição da BNCC como definidora de direitos e objetivos de aprendizagem do 

Ensino Médio abre espaço para que novas finalidades surjam de maneira implícita ou 

explícita na BNCC, tanto de acordo com a LDB, quanto em disputa. 

Uma vez que a lei que institui a reforma demanda uma Base Nacional Comum 

Curricular como definidora de direitos e objetivos de aprendizagem e organizadora do 

currículo, somente em dezembro de 2018 o então ministro da Educação, Rossieli Soares, 

homologou o documento da Base Nacional Comum Curricular para a etapa do Ensino Médio 

e logo em seguida o Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução nº 4/2018 que 

institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM). De 

acordo com o MEC, a BNCC-EM deveria ser implementada e entrar em vigor até 2 anos após 

sua homologação. 

 O documento da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio traz uma 

listagem de competências gerais da Educação Básica e de competências e habilidades 

específicas, em sequência temporal por áreas de conhecimentos que compõem os itinerários 

formativos estabelecidos pelo artigo 4º da Lei da Reforma do Ensino Médio (Lei nº 

13.415/2017). O estabelecimento de uma listagem de objetivos expressa o caráter regulatório 

e restritivo do Estado sobre as escolas e a formação dos indivíduos, que vai de encontro à 

possibilidade de formação crítica e emancipatória anunciada pela reforma anterior nos 
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PCNEM e DCNEM, que possuem natureza mais norteadora e menos descritiva e impositiva 

(SILVA, 2015). 

 Além disso, apesar de autores do campo do currículo reconhecerem que a BNCC, 

como está colocada, represente um currículo nacional, o texto do próprio documento afirma 

não se identificar como tal, alegando que apenas define aprendizagens essenciais e orienta a 

elaboração de currículos e propostas pedagógicas. Em outras palavras, o caráter centralizador 

e normativo da BNCC é retoricamente assumido como meramente orientador, fazendo 

analogia com a definição dos PCNEM. 

Macedo (2018) entende que a BNCC é, de fato, currículo e este entendimento é 

produto de uma leitura crítica do próprio documento aprovado pelo Conselho Nacional de 

Educação e homologado pelo Ministério da Educação, que em suas páginas iniciais afirma 

que “BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens 

essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, uma vez que tais aprendizagens só 

se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação.” 

(MEC, 2018, p. 16, grifo meu). O trecho traz o termo clássico, currículo em ação, apostando 

em uma divisão dicotômica que, aparentemente, se contrapõe a uma concepção verticalizada 

de currículo, mas efetivamente reforça a prescrição. Isto nos permite relacionar com o sentido 

que trata da dificuldade dos currículos formais em dar conta do que ocorre nas escolas, das 

experiências imprevisíveis do dia a dia em sala de aula difíceis de conceber num currículo 

nacional, entretanto, o sentido mobilizado é o de releitura do currículo prescrito, a ser 

reproduzido pela implementação da base (MACEDO, 2018).  

Isto posto, a diferença entre BNCC e currículo que o MEC tenta estabelecer não se 

sustenta, porque “para a BNCC, a complementaridade entre currículo prescrito e currículo em 

ação é da ordem da aplicação, a Base será implementada como currículo em ação” 

(MACEDO, 2018, p. 30). Portanto, a BNCC é currículo, e a forma como está posto no 

documento, unificado e endereçado a um país com tamanha heterogeneidade, tende a 

desconsiderar a diversidade, acentuar diferenças e desigualdades na sociedade e marcar ainda 

mais a segregação entre classes sociais. 

 A concepção de Ensino Médio no documento da Base Nacional Comum Curricular é 

de que esta é a etapa final da Educação Básica, um direito de todo cidadão brasileiro e que 

cabe às escolas de Ensino Médio favorecer a formação de jovens críticos e autônomos. No 

entanto, acriticamente e desconhecendo a história da educação brasileira, alega que essa etapa 

“representa um gargalo na garantia do direito à educação” (MEC, 2018, p. 461) e aponta, 
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entre outros fatores, “a organização curricular do Ensino Médio vigente, com excesso de 

componentes curriculares, e uma abordagem pedagógica distante das culturas juvenis e do 

mundo do trabalho” (MEC, p. 2018, 461) como responsáveis por esse cenário que prejudica a 

permanência e a aprendizagem dos estudantes. Entretanto, a responsabilização das disciplinas 

e da organização disciplinar como produtoras de falhas e de desigualdades é uma narrativa 

falsa, pois além de silenciar as condições históricas da educação brasileira, desconsidera que a 

organização disciplinar é múltipla e através dela podem e devem ocorrer diálogos 

interdisciplinares. 

 O texto ainda aponta que a reforma visa a resolução desses fatores para, além de 

garantir a permanência e aprendizagem, responder às aspirações presentes e futuras dos 

estudantes. Ao examinar essa expectativa de solução é possível inferir que ela carrega uma 

concepção implícita de que a finalidade do Ensino Médio deve estar além da formação do 

indivíduo para o trabalho, para a cidadania e para o exercício intelectual autônomo, mas 

também visa à aprovação do alunado em processos seletivos de acesso à educação superior. 

Ou seja, opera com uma concepção de Ensino Médio como uma etapa de transição, 

estabelecendo um novo processo de disputa sobre as finalidades do Ensino Médio. 

 Uma vez que a BNCC atribui ao modelo de organização curricular vigente a 

responsabilidade sobre a falha na permanência e na aprendizagem dos alunos, o documento 

apresenta a organização por itinerários formativos, conforme disposto na Reforma do Ensino 

Médio, como um modelo diversificado e flexível que valoriza o protagonismo estudantil, uma 

vez que prevê, em tese, “a oferta de variados itinerários formativos para atender à 

multiplicidade de interesses dos estudantes: o aprofundamento acadêmico e a formação 

técnica profissional” (MEC, 2018, p. 467). 

 Essa diversificação através da oferta de variados itinerários formativos é um recorrente 

alvo de críticas em discussões no campo da educação que apontam como uma ficção a 

premissa da possibilidade de escolha por parte dos alunos sobre o itinerário com o qual se 

identificam e pretendem cursar. Ao estabelecer que os itinerários formativos serão ofertados 

“conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino” 

(BRASIL, Art. 4º, 2017), o que se pode inferir através do exame dessa oferta é que a 

possibilidade de escolha é limitada a espaços escolares privilegiados, especialmente fora do 

sistema público, no qual é fartamente documentado que a infraestrutura e o investimento 

financeiro são fatores limitantes à oferta de todos os itinerários em todas as redes de educação 

pública do Brasil (CASTILHO, 2017; COSTA;COUTINHO, 2018). 
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3.2 - Finalidades da disciplina escolar Biologia 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (Lei nº 9.394/1996) dispõe sobre a 

organização da educação nacional, estabelecendo as competências da União, dos Estados e 

dos municípios e de seus respectivos sistemas de ensino, e sobre a organização curricular. Nas 

disposições gerais sobre a Educação Básica, a LDB dispõe sobre o currículo do Ensino 

Fundamental e Médio em seu artigo 26: 

  

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 

por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela. (BRASIL, 1996). 

 

 O que a LDB chama de “base comum nacional” carrega um sentido norteador, que 

historicamente advêm dos esforços da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais 

da Educação, a Anfope, desde a elaboração da recente Constituição Federal de 1988, na 

construção de uma Base Nacional Comum com o propósito de definir e defender “a 

identidade do profissional da educação tendo a docência como base da identidade profissional 

de todo educador” (ANFOPE16). De acordo com documentos da Anfope, tal definição difere 

da concepção da proposta da atual Base Nacional Comum Curricular  

Para a Anfope uma política nacional curricular se trata de uma trama complexa que 

“não permite a adoção de matrizes curriculares homogeneizadas a ponto de ameaçar o 

princípio federativo republicano da autonomia dos sistemas estaduais e municipais de ensino 

e a construção dos projetos político pedagógicos das instituições escolares” (ANFOPE, 

201717), como explícito nas DCNEB, e “dissociada das demandas formativas e realidades 

locais, que não foi alvo de discussão nas escolas, em cada município e estado brasileiro” 

(ANFOPE, 2017), revelado assim, seu caráter impositivo e a falácia de audiências que apenas 

simulam um diálogo com a sociedade. 

Na LDB, essa base nacional comum segue como uma demanda que vem a ser atendida 

pelas diretrizes e pelos parâmetros curriculares nacionais que se segue a partir desta lei. Na 

 
16 Histórico da ANFOPE. Disponível em: http://www.anfope.org.br/historico/, acesso em 16 mar. 2021. 

 
17 Posição da Anfope sobre a BNCC. Disponível em: http://www.anfope.org.br/wp-

content/uploads/2018/05/CARTA-de-Brasilia_ANFOPE-V-Audiencia-Publica-CNE.-11.9.2017.pdf, acessado 

em: 12 mar. 202 
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seção da LDB que trata do Ensino Médio já aparecem nos incisos de I a III do artigo 36 

algumas diretrizes que devem orientar o currículo do Ensino Médio: 

 

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo 

e as seguintes diretrizes: 

 

I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e 

da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 

conhecimento e exercício da cidadania; 

 

II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 

estudantes; 

 

III – será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das 

disponibilidades da instituição. (BRASIL, 1996). 

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº 

3/1998) estabelecem uma organização curricular orientada pelos valores apresentados na LDB 

e são apresentadas como primeiro documento normatizador do jogo de políticas curriculares 

da reforma educacional a partir da LDB. No artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/1998 

estão dispostos os princípios e fundamentos que irão nortear a organização curricular em áreas 

de conhecimento, sendo elas Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, numa forma de 

organização ampla sem especificar disciplinas. Nas alíneas do inciso II ficaram estabelecidas 

as habilidades e competências que se espera da área de conhecimento de Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias: 

 

Art. 10 A base nacional comum dos currículos do ensino médio será organizada em 

áreas de conhecimento, a saber: [...] II - Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, objetivando a constituição de habilidades e competências que 

permitam ao educando: 

 

a) Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se 

desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, 

relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade. 

 

b) Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais. 

 

c) Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a 

produção, análise e interpretação de resultados de processos ou experimentos 

científicos e tecnológicos. 

 

d) Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e 

sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de 

amostras e cálculo de probabilidades. 
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e) Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, 

representados em gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando 

previsão de tendências, extrapolações e interpolações e interpretações. 

 

f) Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou 

algebricamente relacionados a contextos socioeconômicos, científicos ou 

cotidianos. 

 

g) Apropriar-se dos conhecimentos da física, da química e da biologia e aplicar 

esses conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar, 

executar e avaliar ações de intervenção na realidade natural. 

 

h) Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o 

aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade. 

 

i) Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o 

desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas 

que se propuseram e propõem solucionar. 

 

j) Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida 

pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na 

vida social. 

 

l) Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no trabalho e 

em outros contextos relevantes para sua vida. 

 

m) Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas e aplicá-las a 

situações diversas no contexto das ciências, da tecnologia e das atividades 

cotidianas. (BRASIL, 1998). 

 

 

 A partir dessas competências e habilidades estabelecidas para o currículo da área de 

conhecimento de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, é possível realizar 

uma análise dos aspectos relacionados à disciplina escolar Biologia e indicar finalidades 

implícitas no texto dessa política curricular, que é o objetivo principal deste trabalho. 

 O segundo documento que compõe o conjunto de políticas curriculares da reforma 

pós-LDB são os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (1999), que sucede às 

DCNEM (1998). Na descrição do processo de elaboração do projeto de reforma curricular 

proposto por esses PCNEN reaparece a possibilidade de organização curricular em áreas do 

conhecimento, visando o desenvolvimento dos conteúdos numa perspectiva de 

interdisciplinaridade, tendo como principal referência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e os princípios e finalidades lá dispostos. Essa organização em áreas de 

conhecimento e a ideia de um trabalho interdisciplinar se apresentam como marcas 

recorrentes das políticas curriculares, aparecendo novamente nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais atualizadas a partir de 2010.  
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No campo de pesquisa educacional essa demanda por interdisciplinaridade é entendida 

atualmente, por alguns autores, como um falso discurso acadêmico e uma solução econômica, 

de sentido mercadológico, e organizar o Ensino Médio por áreas de conhecimento é um 

exemplo disso. Para Rodrigues (2020), não há um único modo de compreender a 

interdisciplinaridade, que pode partir da ruptura dos limites das disciplinas e tentativas de 

construção de diálogo e trabalho coletivo, até possíveis tentativas de dissolução das 

disciplinas ou compreensão da realidade através delas. O primeiro conjunto de políticas de 

reforma do Ensino Médio pós-LDB operam mais próximos da ideia de uma 

interdisciplinaridade como compreensão da realidade através das disciplinas. 

 No item “A reforma curricular e a organização do Ensino Médio” o documento 

discorre sobre a reformulação curricular seguir a divisão em áreas de conhecimento, “uma vez 

que entende os conhecimentos cada vez mais imbricados aos conhecedores, seja no campo 

técnico-científico, seja no âmbito do cotidiano da vida social” (MEC, 2000a, p. 18). Estas 

áreas seriam divididas em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com base na reunião 

de conhecimentos que partilham objetos de estudo, sob a perspectiva de interdisciplinaridade, 

e justificada por 

 

assegurar uma educação de base científica e tecnológica, na qual conceito, aplicação 

e solução de problemas concretos são combinados com uma revisão dos 

componentes socioculturais orientados por uma visão epistemológica que concilie 

humanismo e tecnologia ou humanismo numa sociedade tecnológica. (MEC, 2000a, 

p. 19). 

 

O documento disponível que consta os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio do ano 2000 é dividido em quatro partes. A primeira dispõe sobre as Bases 

Legais da proposta de reforma curricular, enquanto as outras três são dedicadas a cada uma 

das três áreas de conhecimento em que se pretendia organizar o currículo. A Parte III, 

dedicada às Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, trata-se de um documento 

que busca explicitar habilidades e competências que se espera que sejam desenvolvidas nas 

disciplinas de Biologia, Física, Química e Matemática. Poderíamos entender que neste 

documento áreas de conhecimento e disciplinas conviveriam de forma justaposta sem 

exclusão destas últimas. As habilidades e competências científicas seriam os elementos que as 

estariam reunindo.  
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 O texto faz referência em sua maior parte às Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias como área de conhecimento ou às disciplinas Biologia, Física, Química e 

Matemática sempre juntas, como se fossem uma unidade indivisível, e quando fala em saberes 

disciplinares, estes aparecem com sentido de articulação entre eles. O documento exemplifica 

a perspectiva interdisciplinar a qual defende no seguinte parágrafo 

 

Uma compreensão atualizada do conceito de energia, dos modelos de átomo e de 

moléculas, por exemplo, não é algo ‘da Física’, pois é igualmente ‘da Química’, 

sendo também essencial à Biologia molecular, num exemplo de conceitos e modelos 

que transitam entre as disciplinas. A poluição ambiental, por sua vez, seja ela urbana 

ou rural, do solo, das águas ou do ar, não é algo só ‘biológico’, só ‘físico’ ou só 

‘químico’, pois o ambiente, poluído ou não, não cabe nas fronteiras de qualquer 

disciplina, exigindo, aliás, não somente as Ciências da Natureza, mas também as 

Ciências Humanas, se se pretender que a problemática efetivamente sócio-ambiental 

possa ser mais adequadamente equacionada, num exemplo da interdisciplinaridade 

imposta pela temática real. (BRASIL, 2000b, p. 8). 

 

 O documento afirma que “o aprendizado disciplinar em Biologia, cujo cenário, a 

biosfera, é um todo articulado, é inseparável das demais ciências.” (BRASIL, 2000b, p. 9), 

portanto, uma visão curricular integrada dos conhecimentos disciplinares das disciplinas que 

compõem área das Ciências da Natureza é justificada. Entretanto, ao mesmo tempo que 

reconhece a proximidade epistêmica das ciências, no item “Conhecimentos de Biologia” 

também afirma que “cada ciência particular possui um código intrínseco, uma lógica interna, 

métodos próprios de investigação, que se expressam nas teorias, nos modelos construídos para 

interpretar os fenômenos que se propõe a explicar.” (p. 14). 

 De acordo com o texto 

  

O aprendizado da Biologia deve permitir a compreensão da natureza viva e dos 

limites dos diferentes sistemas explicativos, a contraposição entre os mesmos e a 

compreensão de que a ciência não tem respostas definitivas para tudo, sendo uma de 

suas características a possibilidade de ser questionada e de se transformar. Deve 

permitir, ainda, a compreensão de que os modelos na ciência servem para explicar 

tanto aquilo que podemos observar diretamente, como também aquilo que só 

podemos inferir; que tais modelos são produtos da mente humana e não a própria 

natureza, construções mentais que procuram sempre manter a realidade observada 

como critério de legitimação. (BRASIL, 2000b, p. 14). 

 

 Esse conhecimento deve ser compreendido como localizado histórica e socialmente, 

provido de amplas relações entre produção científica e questões sociais, e deve auxiliar no 

exercício crítico de questões polêmicas e daquelas que permeiam a vivência do sujeito. A 

decisão sobre a seleção dos conteúdos a serem ensinados na disciplina Biologia não devem 
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ser estabelecidos através da listagem de alguns tópicos em detrimento de outros. O documento 

defende que os conteúdos devem ser selecionados de forma a contemplar as competências e 

os objetivos educacionais estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio para a área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Em outras 

palavras, a possibilidade de aproximação entre as disciplinas parece defender o aprendizado 

de competências que favoreçam um entendimento integrado de determinado conteúdo, 

processo ou conceito científico. Seria por meio das competências que a integração disciplinar 

se daria. 

Embora a perspectiva de um conhecimento histórica e socialmente localizado seja 

atraente, Lopes (2008) argumenta que na organização curricular com base em competências 

“a integração se desenvolve no contexto de aplicação de um saber-fazer” (p. 64), enquanto 

“na organização curricular com base nas disciplinas escolares, os princípios integradores são 

buscados nas finalidades educacionais que se têm em pauta” (p. 64). 

 Os PCNEM+, que se colocam como um documento complementar aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), continuam trabalhando com a 

organização curricular em áreas do conhecimento: Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, sem diluir ou eliminar as disciplinas. De forma mais explícita, os PCNEM+ 

apostam no detalhamento em cada disciplina e propõem trabalhar os conhecimentos 

disciplinares tanto em suas especificidades, quanto em seu potencial para o desenvolvimento 

de competências gerais de formação.  

 

No âmbito de cada disciplina – Biologia, Física, Química e Matemática –, os temas 

com os quais se pode organizar ou estruturar o ensino constituem uma composição 

de elementos curriculares com competências e habilidades, no sentido em que esses 

termos são utilizados nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM), ou no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). (MEC, 2002, p. 13). 

 

E de acordo com os PCNEM+, as disciplinas da área de Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias “compõem a cultura científica e tecnológica que, como toda cultura 

humana, é resultado e instrumento da evolução social e econômica, na atualidade e ao longo 

da história” (MEC, 2002, p. 23). Isto posto, os objetivos educacionais e competências gerais 

de representação e comunicação, investigação e compreensão, e contextualização 

sociocultural (ver Figura 2) no aprendizado das Ciências da Natureza e da Matemática devem 
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ser promovidos em conjunto das disciplinas da área em questão. 
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 Figura 2. Quadros de síntese dos conjuntos de competências dos objetivos educacionais de 

representação e comunicação (A), investigação e compreensão (B), e contextualização sociocultural (C) no 

aprendizado das Ciências da Natureza e da Matemática. (Fonte: PCNEM+ – 2002). 

 

Os PCNEM+ expressam que o ensino de Biologia vai além do domínio de 

conhecimentos biológicos em si mesmos e que esse domínio é apenas uma das finalidades da 

Biologia como disciplina escolar para compreender debates contemporâneos, responder às 

questões de sentido prático na história do ser humano e no cotidiano. Ou seja, a finalidade da 

Biologia escolar está em ensinar o conhecimento de científico de forma que este se torne um 

instrumento de interpretação, tomada de decisões, enfrentamento de problemas e intervenção 

na realidade. 

 

Assim, conhecimentos biológicos, relacionados à citologia e genética, por exemplo, 

deverão instrumentalizar o aluno para que, diante de uma situação real, como a 

decisão de um ministro de apoiar a clonagem terapêutica, publicada no jornal e 

anteriormente citada, seja capaz de se posicionar, ou, pelo menos, apontar, de 

maneira fundamentada, argumentos pró e contra a decisão. (MEC, 2002, p. 35). 

 

 Essa proposta de trabalho com a disciplina escolar Biologia, com foco em 

competências e finalidades práticas, embora muitos autores sejam críticos das competências e 

dos indícios de tradição acadêmica que elas carregam em sua relação com exames 

(GOODSON, 2001; LOPES, 2008), é apresentada em oposição à tradição de ensino 

descontextualizado de vivências e práticas do conhecimento científico excessivamente 

acadêmico e justificado em si mesmo. Podemos entender que não se propõe uma ruptura da 
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organização dos temas biológicos, mas uma releitura destes pelas lentes de competências e 

habilidades comuns às outras disciplinas de uma mesma área de conhecimento. A finalidade 

da disciplina escolar Biologia se desloca de um sentido intrínseco para se apoiar na 

possibilidade de contextualizá-la e fazê-la dialogar por meio de competências comuns, o que 

lhe conferiria maior poder explicativo. 

 O texto publicado em 2013, que reúne pareceres e resoluções que definem Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, aponta na seção do Parecer nº 

CNE/CEB 7/2010 os “percursos formativos”. Retoricamente parece defender a liberdade de 

escolha e os justifica utilizando-se de princípios constitucionais e da própria LDB como a 

“liberdade de diversificação e flexibilidade de currículos” (MEC, 2013, p. 155). Esta 

alternativa é defendida em oposição à orientação limitante de preparação para o vestibular, 

que dá lugar ao “oferecimento de uma formação humana integral” (p. 155). 

 O subitem 5.1, do “Trabalho, ciência, tecnologia e cultura: dimensões da formação 

humana”, fala sobre ciência de forma mais ampla, conceitua como “conjunto de 

conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história, na busca da 

compreensão e transformação da natureza e da sociedade, se expressa na forma de conceitos 

representativos das relações de forças determinadas e apreendidas da realidade” (MEC, 2013, 

p. 161-162). 

 No que diz respeito ao currículo, o texto traz a seguinte colocação: 

 

O currículo é entendido como a seleção dos conhecimentos historicamente 

acumulados, considerados relevantes e pertinentes em um dado contexto 

histórico, e definidos tendo por base o projeto de sociedade e de formação 

humana que a ele se articula; se expressa por meio de uma proposta pela qual se 

explicitam as intenções da formação, e se concretiza por meio das práticas escolares 

realizadas com vistas a dar materialidade a essa proposta. (MEC, 2013, p. 179, grifo 

meu). 

 

 Então o texto menciona a dimensão prescritiva e o que chama de “dimensão não 

explícita”, que afirma referir-se ao currículo oculto, e declara que ambas concretizam na 

prática o chamado currículo em ação. Pode-se entender que o texto assume que os sujeitos, 

por trás das determinações das finalidades da educação e do planejamento curricular, são 

desprovidos de neutralidade, portanto o fazem fundamentados em uma visão social de mundo 

com a qual estão de acordo. Assim, paradoxalmente, ao assumir a não neutralidade do 

currículo, fixa o sentido de currículo como uma prática que se dá fora da prescrição. 
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 No que diz respeito à organização curricular, o texto apresenta as propostas de 

metodologias mistas e fala sobre a possibilidade de organização por disciplinas com 

atividades integradoras, atividades estas consideradas interdisciplinares. A 

interdisciplinaridade aqui é entendida “como abordagem teórico-metodológica com ênfase no 

trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento.” (MEC, 2013, p. 184) 

facilitadora da transversalidade dos temas. Para Alice Casimiro Lopes 

 

Esse híbrido de concepções diferentes de interdisciplinaridade – que vão de uma 

perspectiva meramente instrumental até uma articulação mais profunda de campos 

de saberes – contribui para a legitimidade social das DCNem e dos PCNem, mas não 

supera o discurso disciplinar como base de sua organização do conhecimento 

escolar. São as disciplinas, submetidas à lógica do currículo e da avaliação por 

competências, que orientam a seleção de conteúdos implícita nesses textos 

curriculares. (LOPES, 2008, p. 108). 

 

 No item 7.3 do Parecer CNE/CEB nº 5/2011, que trata da Organização curricular do 

Ensino Médio, fica subentendido que o texto não pretende definir uma forma de organização a 

ser adotada obrigatoriamente nas escolas, mas ressalta que qualquer que seja, deve seguir as 

indicações de suas finalidades conforme estabelecidas na LDB e ter como foco o estudante e o 

processo de aprendizagem. Quanto às atividades integradoras, não especifica denominações 

por compreender que esta é função de cada sistema de ensino e escola, considerando os 

contextos, realidades, especificidades e possibilidades locais. 

 O texto traz as áreas do conhecimento com as quais os componentes curriculares 

devem se articular, sendo elas Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas, e resgata os componentes definidos como obrigatórios pela LDB, entre os quais em 

seu detalhamento é citada como componente curricular obrigatório a Biologia entre as 

Ciências da Natureza.  

 A Resolução nº 2/2012 reitera o que foi colocado sobre a organização curricular no 

parecer que a precede, e no Título II, da Organização curricular e formas de oferta, Capítulo I, 

traz a seguinte redação dos artigos 7 e 8: 

 

Art. 7º A organização curricular do Ensino Médio tem uma base nacional comum e 

uma parte diversificada que não devem constituir blocos distintos, mas um todo 

integrado, de modo a garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necessários a 

todos os estudantes, quanto uma formação que considere a diversidade e as 

características locais e especificidades regionais. 

 

Art. 8º O currículo é organizado em áreas de conhecimento, a saber: 

I – Linguagens; 
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II – Matemática; 

III – Ciências da Natureza; 

IV – Ciências Humanas. (BRASIL, 2012). 

 

 Em parágrafo único no artigo 9 ficam dispostos “em termos operacionais, os 

componentes curriculares obrigatórios decorrentes da LDB que integram as áreas de 

conhecimento”, entre eles no inciso III, das Ciências da Natureza, destaca-se a alínea “a”, 

Biologia. 

 No contexto da recente reforma em vigor, o Projeto de Lei nº 6.840/2013, embora não 

aborde especificamente as disciplinas e apenas oriente sobre a organização curricular em 

áreas de conhecimento e a oferta de itinerários formativos baseados nestas, pontua em seu 

parágrafo 6º que as opções formativas com ênfase por áreas do conhecimento ou formação 

profissional não excluem “componentes e conteúdos curriculares com especificidades e 

saberes próprios, construídos e sistematizados” (BRASIL, Art. 1º, 2013). Entretanto, o texto 

afirma que esta organização implica no fortalecimento da relação entre esses componentes e 

conteúdos curriculares e na sua “contextualização para apreensão e intervenção na realidade, 

requerendo planejamento e execução conjugados e cooperativos dos seus professores” (id.). 

Neste sentido, o PL de 2013 parece sugerir que seriam os itinerários formativos seriam 

organizados a partir das disciplinas. 

 A Medida Provisória nº 746/2016, instrumento jurídico de caráter urgente que atropela 

a discussão do PL nº 6.840/2013, faz parte da Reforma do Ensino Médio e já em sua redação 

artigo 36 da LDB é alterado no artigo 1º, onde fica estabelecido que o currículo do Ensino 

Médio passa a ser definido obrigatoriamente a partir da Base Nacional Comum Curricular e 

por itinerários formativos específicos com ênfase nas áreas de conhecimento ou atuação de 

linguagens, matemática, ciências humanas e formação técnica e profissional. Inversamente ao 

PL de 2013, delineia-se um modo de organização curricular que submete as disciplinas à 

BNCC e aos itinerários formativos. 

A Lei 13.415/2017 mantém a maior parte dos aspectos do texto da MP nº 746/2016 e 

no artigo 4º da nova lei, o artigo 36 da LDB passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 4º O art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e 

por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de 

diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a 

possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: 
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I - linguagens e suas tecnologias; 

II - matemática e suas tecnologias; 

III - ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas; 

V - formação técnica e profissional. (BRASIL, 2017). 

 

 Com base na alteração da lei, a organização disciplinar é deslocada da sua forma 

anterior, pois esta organização passa a ser efetivada não apenas pelo caráter impositivo da 

Base Nacional Comum Curricular, mas também pelos itinerários formativos a serem ofertados 

no Ensino Médio, os quais passam a orientar a seleção dos conteúdos específicos da Biologia 

em outros arranjos curriculares no interior da área de conhecimento Ciências da Natureza.  

Com o currículo organizado por itinerários formativos conforme a legislação, a 

disciplina Biologia é compreendida na Base Nacional Comum Curricular como parte da área 

de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, cujo compromisso de acordo com o documento 

da Base é “com a formação dos jovens para o enfrentamento dos desafios da 

contemporaneidade, na direção da educação integral e da formação cidadã” (MEC, 2018, p. 

537). 

 

Nesse cenário, a BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – 

integrada por Biologia, Física e Química – propõe ampliar e sistematizar as 

aprendizagens essenciais desenvolvidas até o 9º ano do Ensino Fundamental. Isso 

significa, em primeiro lugar, focalizar a interpretação de fenômenos naturais e 

processos tecnológicos de modo a possibilitar aos estudantes a apropriação de 

conceitos, procedimentos e teorias dos diversos campos das Ciências da Natureza. 

Significa, ainda, criar condições para que eles possam explorar os diferentes modos 

de pensar e de falar da cultura científica, situando-a como uma das formas de 

organização do conhecimento produzido em diferentes contextos históricos e 

sociais, possibilitando-lhes apropriar-se dessas linguagens específicas. (MEC, 2018, 

p. 597, grifo meu). 

 

 A disciplina Biologia aparece no documento apenas como parte integrante de uma área 

de conhecimento, sem ser especificada ou explicitamente negada. As finalidades estabelecidas 

estão relacionadas à área de conhecimento de maneira geral, sem especificar nenhuma das 

disciplinas que teoricamente são abarcadas pelo itinerário de Ciências da Natureza, e a 

listagem de competências e habilidades específicas da área que se segue no documento 

também não indicam as disciplinas nessa forma de organização curricular. Ao diluir-se no 

interior da área de conhecimento, a história da disciplina escolar Biologia é silenciada e 

incorporada genericamente ao conjunto das demais disciplinas científicas do Ensino Médio. 



61 
 

 Segundo Goodson (2001) a estabilidade das disciplinas escolares como componentes 

curriculares vai sendo construída em meio a disputas por identificação, território e status. 

Assim, no contexto da recente Reforma do Ensino Médio e da consequente Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para este segmento de ensino a força e a estabilidade de cada 

disciplina escolar, com exceção de Português e Matemática, podem estar ameaçadas. 

 Apresentados estes panoramas e análises iniciais do objeto de estudo nos itens desse 

capítulo, damos prosseguimento à pesquisa, dialogando com um arcabouço teórico-

metodológico como base de análise das finalidades da disciplina escolar Biologia explícitas 

ou implícitas nos documentos aqui discriminados. O desenvolvimento dessa análise é feito a 

partir de categorias, reflexões e articulações teóricas com autores dos campos das disciplinas e 

do ensino de ciências. 
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CAPÍTULO 4 

INDÍCIOS DE ESTABILIDADE E MUDANÇA DAS DISCIPLINAS ESCOLARES 

DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA NAS REFORMAS CURRICULARES PÓS-LDB 

 

Neste capítulo recupero as bases de análise construídas no capítulo teórico-

metodológico como ferramenta de análise do percurso das finalidades do Ensino Médio e da 

disciplina escolar Biologia nesse segmento da educação básica ao longo das políticas 

curriculares desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) até a recente 

Reforma do Ensino Médio (2017), e a consequente Base Nacional Comum Curricular (2018), 

em dois conjuntos de políticas de reforma curricular: (i) Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM) e Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM e PCNEM+); e (ii) Reforma do Ensino  Médio (Lei nº 13.415/2017) e Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC-EM). 

 Além de construir uma análise em dois blocos, orientada pelas proposições de Ivor F. 

Goodson e Dorothy Rosenthal acerca dos processos de estabilidade e mudança, e outras 

contribuições, vou em busca de indícios deste processo sobre as finalidades do Ensino Médio 

e da disciplina escolar Biologia nos referidos documentos. 

 

4.1 - A primeira reforma curricular para o Ensino Médio no processo de 

redemocratização: DCNEM e PCNEM (1998 – 2000) 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971 (Lei nº 5.692), publicada durante o 

período em que o Brasil estava sob a ditadura militar (1964 - 1985) objetivou a 

profissionalização compulsória para os estudantes do 2º grau, segmento equivalente ao que se 

entende na LDB de 1996 como Ensino Médio, como alternativa para a dualidade entre ensino 

para o trabalho, destinado aos jovens da classe trabalhadora, e o ensino propedêutico, para os 

filhos das elites. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394) de 

1996 representa importantes mudanças e transformações para a educação brasileira em 

relação à LDB anterior (Lei nº 5.692/1971), especialmente no que diz respeito ao Ensino 

Médio, entendido agora como etapa final da educação básica.  

 Os valores da LDB de 1996 orientaram as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (DCNEM), estabelecidas pelo Parecer CNE/CEB nº 15/1998 e pela Resolução 

CNE/CEB nº 3/1998, um documento que se apresenta como conjunto de propostas de 
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regulamentação da base curricular nacional e de organização do ensino médio. Sobre a 

formulação dessas DCNEM, Clarice Nunes (2002) aponta para a dimensão econômica como 

orientadora de políticas educacionais no contexto dessa reforma curricular e a marcante 

presença de referências internacionais, como a racionalização financeira nos mecanismos de 

financiamento e aplicação de recursos a partir de lições do Banco Mundial, uma ótica que 

prevê a priorização de segmentos de maior retorno econômico, promovendo segregação e 

desigualdade social. 

Seguindo a concepção de ensino médio como etapa final da educação básica, de 

consolidação e aprofundamento de conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, a 

finalidade de preparação básica para o trabalho está disposta no inciso II do artigo 35 da LDB. 

As DCNEM apontam uma superação da dualidade de formações para diferentes camadas 

socioeconômicas da população no ensino médio ao inferir que tal preparação básica 

compreende uma “base de formação para todos e para todos os tipos de trabalho” (BRASIL, 

1998, p. 11). O documento segue indicando que entende por “base” as demandas do mercado 

de trabalho e que tal preparação não está vinculada a nenhum componente curricular 

específico, mas deve estar integrada ao currículo como um todo. 

 As DCNEM então propõem uma organização curricular dita humanista, ainda que 

baseada em métodos, em que os conteúdos gerais devem ser selecionados e trabalhados 

assumindo a interdisciplinaridade como princípio pedagógico estruturador na forma de 

projetos que propiciem ao estudante possibilidades de formulação, investigação, interpretação 

e análise. Para isso, o documento propõe que a base comum curricular se organize em áreas 

do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias. Clarice Nunes (2002) 

acredita que essa organização implicaria em profundas mudanças em todos os sujeitos que 

participam de atividades educativas dentro da escola, nos tempos e espaços das instituições e 

na formação e contratação docente, ultrapassando as possibilidades concretas da escola. 

 O parecer que estabelece as DCNEM reconhece que “uma proposta nacional de 

organização curricular portanto, considerando a realidade federativa e diversa do Brasil, há 

que ser flexível” (BRASIL, 1998, p. 45). Ao tratar dos saberes das áreas de conhecimento que 

organizam o currículo o documento dispõe que 

 

Na área das CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA incluem-se as 

competências relacionadas à apropriação de conhecimentos da física, da química, da 

biologia e suas interações ou desdobramentos como formas indispensáveis de 

entender e significar o mundo de modo organizado e racional, e também de 
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participar do encantamento que os mistérios da natureza exercem sobre o espírito 

que aprende a ser curioso, a indagar e descobrir. (BRASIL, 1998, p. 46).  

 

 Portanto, reconhece a disciplina Biologia como parte de uma área de conhecimento 

onde agrega saberes e conceitos na construção de investigações, análises e compreensões do 

mundo como parte essencial da formação humana do estudante. As DCNEM operam com os 

conceitos de habilidades e competências, e o parecer estabelece uma lista destas que devem 

ser trabalhadas na área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias:  

 

• Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se 

desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando 

o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade. 

• Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais. 

• Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para 

produção, análise e interpretação de resultados de processos ou experimentos 

científicos e tecnológicos. 

• Apropriar-se dos conhecimentos da física, da química e da biologia, e aplicar esses 

conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar, executar 

e avaliar ações de intervenção na realidade natural. 

• Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenômenos naturais e 

sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e 

cálculo de probabilidades. 

• Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, 

representados em gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão 

de tendências, extrapolações e interpolações, e interpretações. 

• Analisar qualitativamente dados quantitativos, representados gráfica ou 

algebricamente, relacionados a contextos socioeconômicos, científicos ou 

cotidianos. 

• Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o aperfeiçoamento 

da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade. 

• Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o 

desenvolvimento tecnológico, e associar as diferentes tecnologias aos problemas que 

se propuseram e propõem solucionar. 

• Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida 

pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida 

social. 

• Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no trabalho e em 

outros contextos relevantes para sua vida. 

• Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas, e aplicá-las a 

situações diversas no contexto das ciências, da tecnologia e das atividades 

cotidianas. (BRASIL, 1998, p. 48-49). 

Podemos analisar e classificar as DCNEM e tais competências e habilidades a partir 

das categorizações previamente apresentadas a partir dos trabalhos de Gert Biesta (2012), 

Dorothy Rosenthal (1990) e Ivor F. Goodson (2001). O trabalho de Biesta (2012) opera a 

partir de uma ótica macro com parâmetros mais amplos e possibilidade de analisarmos aqui as 

finalidades com as quais as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio de 1998 

operam, partindo inicialmente do ponto em que as DCNEM se assumem como proposta de 
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regulamentação da base curricular nacional e de organização do ensino médio, com os 

objetivos de sistematizar os princípios e diretrizes gerais contidos na LDB, explicitar os 

desdobramentos desses princípios no plano pedagógico e traduzi-los em diretrizes que 

contribuam para assegurar a formação básica comum nacional; e dispor sobre a organização 

curricular da formação básica nacional e suas relações com a parte diversificada, e a formação 

para o trabalho. 

Os princípios e diretrizes gerais para o Ensino Médio contidos na LDB de 1996 são de 

destaque da educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras 

e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua 

portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 

cidadania; adoção de metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 

estudantes; e inclusão de uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das 

disponibilidades da instituição (BRASIL, 1996). Tal conjunto de princípios e diretrizes pode 

ser compreendido como um exemplo da sobreposição de parâmetros da “boa educação” com 

os quais trabalha Biesta (2012). 

Ao listar princípios relacionados à compreensão e significado da ciência; a língua 

portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 

cidadania; e a adoção de metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 

estudantes, por exemplo, podemos inferir que a LDB, e consequente as DCNEM, operam com 

a sobreposição dos parâmetros de qualificação, socialização e subjetivação de Gert Biesta 

(2012). O que não significa afirmar que a política proposta nas DCNEM é uma política “boa”, 

pois o trabalho do autor não é sobre juízo de valor, mas sobre o que se compreende por esses 

parâmetros e como estão colocados. 

Analisando as competências e habilidades atribuídas a área de Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias pelas DCNEM, a partir de Biesta (2012), podemos ter uma 

percepção mais clara sobre as finalidades e indícios de estabilidade e mudança na disciplina 

escolar Biologia nesse documento. Ao classificarmos tais competências e habilidades nas 

categorias apresentadas por Gert Biesta (2012) (ver Quadro 2), embora a sobreposição ainda 

esteja presente, é possível observar que predomina a função de Qualificação, ou seja, de uma 

valorização de conhecimentos e habilidades mais realçada, apesar das DCNEM se 

identificarem como uma proposta mais humanista que busca a superação da dualidade de 
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formação no Ensino Médio e superação da visão deste como etapa limitada àqueles que 

almejam o ensino superior. 

 

Quadro 2 – Classificação de competências e habilidades a partir das categorizações 

previamente apresentadas a partir dos trabalhos de Gert Biesta (2012) 

Competências e Habilidades de Ciências 

da Natureza, Matemática e Suas 

Tecnologias 

Gert Biesta (2012) 

-------------------------------------------------- Qualificação Socialização Subjetivação 

Compreender as ciências como construções 

humanas, entendendo como elas se 

desenvolvem por acumulação, continuidade 

ou ruptura de paradigmas, relacionando o 

desenvolvimento científico com a 

transformação da sociedade. 

 X  

Entender e aplicar métodos e procedimentos 

próprios das ciências naturais. 
X   

Identificar variáveis relevantes e selecionar 

os procedimentos necessários para 

X   
produção, análise e interpretação de 

resultados de processos ou experimentos 

científicos e tecnológicos. 

Apropriar-se dos conhecimentos da física, 

da química e da biologia, e aplicar esses 

conhecimentos para explicar o 

funcionamento do mundo natural, planejar, 

executar e avaliar ações de intervenção na 

realidade natural. 

X X  

Compreender o caráter aleatório e não-

determinístico dos fenômenos naturais e 

sociais e utilizar instrumentos adequados 

para medidas, determinação de amostras e 

cálculo de probabilidades. 

X   
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Identificar, analisar e aplicar conhecimentos 

sobre valores de variáveis, representados 

em gráficos, diagramas ou expressões 

algébricas, realizando previsão de 

tendências, extrapolações e interpolações, e 

interpretações. 

X   

Analisar qualitativamente dados 

quantitativos, representados gráfica ou 

algebricamente, relacionados a contextos 

socioeconômicos, científicos ou cotidianos. 

X X  

Identificar, representar e utilizar o 

conhecimento geométrico para o 

aperfeiçoamento da leitura, da compreensão 

e da ação sobre a realidade. 

 X  

Entender a relação entre o desenvolvimento 

das ciências naturais e o desenvolvimento 

tecnológico, e associar as diferentes 

tecnologias aos problemas que se 

propuseram e propõem solucionar. 

X X  

Entender o impacto das tecnologias 

associadas às ciências naturais na sua vida 

pessoal, nos processos de produção, no 

desenvolvimento do conhecimento e na 

vida social. 

  X 

Aplicar as tecnologias associadas às 

ciências naturais na escola, no trabalho e 

em outros contextos relevantes para sua 

vida. 

 X  

Compreender conceitos, procedimentos e 

estratégias matemáticas, e aplicá-las a 

situações diversas no contexto das ciências, 

da tecnologia e das atividades cotidianas. 

 X  

 

Levando a análise para o recorte específico das finalidades e indícios de estabilidade e 

mudança na disciplina escolar Biologia, as categorias apresentadas nos trabalhos de Dorothy 

Rosenthal (1990) e Ivor F. Goodson (2001) se apresentam como possibilidades potentes de 

análise às quais recorreremos nesse capítulo. Com seu trabalho localizado no período de 

consolidação da disciplina escolar Biologia e expansão do Ensino Médio nos Estados Unidos 
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no século XX, Rosenthal (1990) apresenta categorias em formas de finalidades e objetivos, 

sendo eles objetivos ligados aos conhecimentos; os objetivos ligados aos métodos; os 

objetivos ligados às questões pessoais; e os objetivos ligados às questões sociais.  

Considerando a categorização de Rosenthal (1990) ao analisar as competências e 

habilidades atribuídas a área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias pelas 

DCNEM, observamos (ver Quadro 3) que o trânsito da finalidade da disciplina escolar 

Biologia de maneira mais especificamente está mais bem distribuído se considerarmos que a 

categorização apresentada pela autora abrange de maneira mais completa os diversos aspectos 

da disciplina escolar. Essa distribuição mais equilibrada entre os objetivos da disciplina 

escolar Biologia reforça o argumento de que as finalidades e objetivos não são mutuamente 

excludentes, de que há multiplicidade de objetivos que podem ser articulados (SELLES; 

FERREIRA, 2005), e ainda pode ser um indício das possibilidades de formação implícitas no 

documento das DCNEM a serem exploradas na produção curricular em seus variados espaços. 

 

Quadro 3 – Classificação de competências e habilidades a partir das categorizações 

previamente apresentadas a partir dos trabalhos de Dorothy Rosenthal (1990) 

Competências e 

Habilidades de Ciências 

da Natureza, 

Matemática e Suas 

Tecnologias 

Dorothy Rosenthal (1990) 

----------------------------- 

Objetivos ligados 

aos 

conhecimentos 

Objetivos 

ligados aos 

métodos 

Objetivos 

ligados às 

questões 

pessoais 

Objetivos 

ligados às 

questões 

sociais 

Compreender as ciências 

como construções 

humanas, entendendo 

como elas se 

desenvolvem por 

acumulação, continuidade 

ou ruptura de paradigmas, 

relacionando o 

desenvolvimento 

científico com a 

transformação da 

sociedade. 

   X 
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Entender e aplicar 

métodos e procedimentos 

próprios das ciências 

naturais. 

X    

Identificar variáveis 

relevantes e selecionar os 

procedimentos 

necessários para 

produção, análise e 

interpretação de 

resultados de processos 

ou experimentos 

científicos e tecnológicos. 

X X   

 

Apropriar-se dos 

conhecimentos da física, 

da química e da biologia, 

e aplicar esses 

conhecimentos para 

explicar o funcionamento 

do mundo natural, 

planejar, executar e 

avaliar ações de 

intervenção na realidade 

natural. 

X X  X 
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Compreender o caráter 

aleatório e não-

determinístico dos 

fenômenos naturais e 

sociais e utilizar 

instrumentos adequados 

para medidas, 

determinação de amostras 

e cálculo de 

probabilidades. 

 X   

Identificar, analisar e 

aplicar conhecimentos 

sobre valores de 

variáveis, representados 

em gráficos, diagramas 

ou expressões algébricas, 

realizando previsão de 

tendências, extrapolações 

e interpolações, e 

interpretações. 

X    

Analisar qualitativamente 

dados quantitativos, 

representados gráfica ou 

algebricamente, 

relacionados a contextos 

socioeconômicos, 

científicos ou cotidianos. 

 X  X 

Identificar, representar e 

utilizar o conhecimento 

geométrico para o 

aperfeiçoamento da 

leitura, da compreensão e 

da ação sobre a realidade. 

 X   

Entender a relação entre o 

desenvolvimento das 

ciências naturais e o 

desenvolvimento 

tecnológico, e associar as 

diferentes tecnologias aos 

problemas que se 

propuseram e propõem 

solucionar. 

 X   
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Entender o impacto das 

tecnologias associadas às 

ciências naturais na sua 

vida pessoal, nos 

processos de produção, 

no desenvolvimento do 

conhecimento e na vida 

social. 

  X X 

Aplicar as tecnologias 

associadas às ciências 

naturais na escola, no 

trabalho e em outros 

contextos relevantes para 

sua vida. 

   X 

Compreender conceitos, 

procedimentos e 

estratégias matemáticas, e 

aplicá-las a situações 

diversas no contexto das 

ciências, da tecnologia e 

das atividades cotidianas. 

   X 

 

Prosseguindo a análise a partir do trabalho de Goodson (2001) observamos a presença 

marcante da tradição acadêmica entre as competências e habilidades atribuídas a área de 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias pelas DCNEM. A nítida sobreposição 

entre a tradição acadêmica e a tradição pedagógica entre as competências e habilidades 

listadas pelas DCNEM (ver Quadro 4) representa a estabilidade da valorização conhecimento 

em si mesmo, do caráter científico, da tradição de disciplina focada em conceitos, ao mesmo 

tempo que desvela as possibilidades na formação ao dar espaço também para a tradição 

pedagógica, para a formação do indivíduo, dos processos de subjetivação. 

A análise geral considerando os trabalhos de Biesta (2012), Rosenthal (1990) e 

Goodson (2001) revela a desejada estabilidade disciplinar com base nos conhecimentos que as 

DCNEM carregam tanto nos detalhes da forma como se apresenta, quanto de maneira 

explícita através de suas disposições para a regulamentação da base curricular nacional e de 

organização do ensino médio. Ao passo que também revela uma gama de possibilidades de 

formações outras considerando a finalidade de etapa final da educação básica atribuída ao 

Ensino Médio e as finalidades variadas da disciplina escolar Biologia analisadas a partir de 

autores aqui explorados. 
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Quadro 4 – Classificação de competências e habilidades a partir das categorizações 

previamente apresentadas a partir dos trabalhos de Ivor F. Goodson (2001) 

Competências e 

Habilidades de Ciências 

da Natureza, Matemática 

e Suas Tecnologias 

Ivor F. Goodson (2001) 

------------------------------- Tradição Acadêmica Tradição Utilitária 
Tradição 

Pedagógica 

Compreender as ciências 

como construções 

humanas, entendendo como 

elas se desenvolvem por 

acumulação, continuidade 

ou ruptura de paradigmas, 

relacionando o 

desenvolvimento científico 

com a transformação da 

sociedade. 

X   

Entender e aplicar métodos 

e procedimentos próprios 

das ciências naturais. 

X   

Identificar variáveis 

relevantes e selecionar os 

procedimentos necessários 

para 

X   produção, análise e 

interpretação de resultados 

de processos ou 

experimentos científicos e 

tecnológicos. 
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Apropriar-se dos 

conhecimentos da física, da 

química e da biologia, e 

aplicar esses 

conhecimentos para 

explicar o funcionamento 

do mundo natural, planejar, 

executar e avaliar ações de 

intervenção na realidade 

natural. 

X   

Compreender o caráter 

aleatório e não-

determinístico dos 

fenômenos naturais e 

sociais e utilizar 

instrumentos adequados 

para medidas, 

determinação de amostras e 

cálculo de probabilidades. 

X   

Identificar, analisar e 

aplicar conhecimentos 

sobre valores de variáveis, 

representados em gráficos, 

diagramas ou expressões 

algébricas, realizando 

previsão de tendências, 

extrapolações e 

interpolações, e 

interpretações. 

X   

Analisar qualitativamente 

dados quantitativos, 

representados gráfica ou 

algebricamente, 

relacionados a contextos 

socioeconômicos, 

científicos ou cotidianos. 

 X  
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Identificar, representar e 

utilizar o conhecimento 

geométrico para o 

aperfeiçoamento da leitura, 

da compreensão e da ação 

sobre a realidade. 

  X 

Entender a relação entre o 

desenvolvimento das 

ciências naturais e o 

desenvolvimento 

tecnológico, e associar as 

diferentes tecnologias aos 

problemas que se 

propuseram e propõem 

solucionar. 

X   

Entender o impacto das 

tecnologias associadas às 

ciências naturais na sua 

vida pessoal, nos processos 

de produção, no 

desenvolvimento do 

conhecimento e na vida 

social. 

  X 

Aplicar as tecnologias 

associadas às ciências 

naturais na escola, no 

trabalho e em outros 

contextos relevantes para 

sua vida. 

  X 

Compreender conceitos, 

procedimentos e estratégias 

matemáticas, e aplicá-las a 

situações diversas no 

contexto das ciências, da 

tecnologia e das atividades 

cotidianas. 

  X 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio são o segundo documento 

a compor a reforma curricular para o Ensino Médio nesse primeiro momento da 

redemocratização, e sucede as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (1998) 

se apresentando como uma reforma curricular a partir do contexto de consolidação do Estado 

democrático. Os PCNEM operam com a concepção de que  

 

Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem envolver, de 

forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados, 

que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o desenvolvimento de 

conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a 

uma visão de mundo. (MEC, 2000, p. 6) 

 

Essa concepção de objetivos para as áreas do conhecimento demonstra clara 

preocupação com uma formação humanista, considerando aspectos sociais e pedagógicos, 

possibilitando que façamos a conexão com as categorias da tradição pedagógica e os objetivos 

ligados às questões sociais de Goodson (2001) e Rosenthal (1990). Nesse trecho, portanto as 

finalidades da área de conhecimentos estão mais voltadas para a superação da dualidade então 

formação humana e formação para o trabalho de maneira mais explícita do que nas DCNEM. 

Os PCNEM trazem a organização curricular em áreas do conhecimento, porém não 

negam o lugar da Biologia como conhecimento escolar no currículo, e em seu documento para 

as Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias trazem uma parte dedicada aos 

conhecimentos da Biologia e de competências e habilidades a serem desenvolvidas em 

Biologia, indicando estabilidade da disciplina escolar no currículo para o Ensino Médio. 

De acordo com os PCNEM 

 

O aprendizado da Biologia deve permitir a compreensão da natureza viva e dos 

limites dos diferentes sistemas explicativos, a contraposição entre os mesmos e a 

compreensão de que a ciência não tem respostas definitivas para tudo, sendo uma de 

suas características a possibilidade de ser questionada e de se transformar. Deve 

permitir, ainda, a compreensão de que os modelos na ciência servem para explicar 

tanto aquilo que podemos observar diretamente, como também aquilo que só 

podemos inferir; que tais modelos são produtos da mente humana e não a própria 

natureza, construções mentais que procuram sempre manter a realidade observada 

como critério de legitimação. (MEC, 2000, p. 14) 

 

Ou seja, o conhecimento científico não deve se limitar em si mesmo servindo às 

finalidades subjetivas e sociais da formação do indivíduo. O documento ainda afirma que a 
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decisão sobre “o que” e “como” ensinar em Biologia no Ensino Médio não deve estar 

estabelecido em listagens de tópicos de alguns conteúdos em detrimento de outros, mas de 

forma a promover objetivos educacionais conforme estabelecidos pelo CNE/1998 para a área 

de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, “dentre esses objetivos, há aspectos 

da Biologia que têm a ver com a construção de uma visão de mundo, outros práticos e 

instrumentais para a ação e, ainda aqueles, que permitem a formação de conceitos, a 

avaliação, a tomada de posição cidadã” (MEC, 2000, p. 15). 

O documento lista uma série de competências e habilidades a serem desenvolvidas em 

Biologia que podem ser classificadas e analisadas de acordo com as categorias de Biesta 

(2012), Rosenthal (1990) e Goodson (2001) aclarando que finalidades estão implícitas e 

predominam neste bloco de reforma curricular para o Ensino Médio. As listas se 

competências e habilidades no texto são apresentadas em três blocos, a primeira lista de 

competências e habilidades leva o título de “Representação e comunicação” e são elas: 

 

• Descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos, observados 

em microscópio ou a olho nu. 

• Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da Biologia. 

• Apresentar suposições e hipóteses acerca dos fenômenos biológicos em estudo. 

• Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico apreendido, através de 

textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes etc 

• Conhecer diferentes formas de obter informações (observação, experimento, leitura 

de texto e imagem, entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema biológico 

em estudo. 

• Expressar dúvidas, idéias e conclusões acerca dos fenômenos biológicos.” (MEC, 

2000, p, 21) 

 

E tais competências e habilidades estão todas relacionadas ao conteúdo, ao 

conhecimento, mostram a força dos objetivos ligados aos conhecimentos de Dorothy 

Rosenthal (1990) e da tradição acadêmica de Ivor F. Goodson (2001). Enquanto o bloco 

“Investigação e compreensão” traz outras competências e habilidades mais alinhadas com 

aplicabilidade e ação dos conhecimentos, com aspectos mais próximos dos objetivos ligados 

aos métodos de Rosenthal (1990) e da tradição utilitária de Goodson (2001), de processos e 

habilidades para resolução de problemas relacionando teoria e conhecimento empírico na 

Biologia. 

 

• Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em Biologia, elaborando 

conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. 
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• Utilizar critérios científicos para realizar classificações de animais, vegetais etc. 

• Relacionar os diversos conteúdos conceituais de Biologia (lógica interna) na 

compreensão de fenômenos. 

• Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo biológico. 

• Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas para a resolução de 

problemas, fazendo uso, quando for o caso, de tratamento estatístico na análise de 

dados coletados. 

• Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas apresentados, 

utilizando elementos da Biologia. 

• Utilizar noções e conceitos da Biologia em novas situações de aprendizado 

(existencial ou escolar). 

• Relacionar o conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos 

ou processos biológicos (lógica externa). (MEC, 2000, p. 21) 

 

 O terceiro bloco, de “Contextualização sócio-cultural”, traz competências e 

habilidades mais humanísticas, de objetivos ligados às questões sociais e pessoais 

(ROSENTHAL, 1990) e da tradição pedagógica (GOODSON, 2001): 

 

• Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da 

conjunção de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e 

tecnológicos. 

• Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos conhecimentos do 

senso comum relacionados a aspectos biológicos. 

• Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações intencionais 

por ele produzidas no seu ambiente. 

• Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam à preservação e à 

implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente. 

• Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento 

tecnológico, considerando a preservação da vida, as condições de vida e as 

concepções de desenvolvimento sustentável. (MEC, 2000, p. 21) 

 

O documento dos PCNEM traz bem explicitamente na forma desses blocos de 

competências e habilidades a sobreposição de finalidades da disciplina escolar Biologia e sua 

estabilidade no currículo para o Ensino Médio e a concepção da primeira reforma curricular 

pós-LDB como uma reforma de possibilidades de uma formação humanística, embora ainda 

marcada por aspectos mercadológicos e pela tradição acadêmica que valoriza conhecimentos 

em si mesmos. 
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4.2 – A Reforma do Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular (2017 – 2018) 

No ano de 2013 uma nova reforma curricular para o Ensino Médio entrava em curso 

com a tramitação do Projeto de Lei nº 6.840/2013, cujo texto dispõe sobre a organização dos 

currículos do Ensino Médio em áreas do conhecimento e dá outras providências, e apresenta 

as primeiras proposições de alteração da LDB (Lei nº 9.394/1996) que virá a se tornar lei em 

2017. Embora o texto do PL incluísse em seu parágrafo 3º temas transversais, podendo ser 

entendido como uma política ampla e progressista de formação, o PL previa o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) como um componente curricular obrigatório nos cursos 

de Ensino Médio, algo que interpretamos como uma determinação implícita de que a 

finalidade do Ensino Médio estaria voltada para o ingresso na educação superior. 

Em 2016, a Medida Provisória nº 746/2016 atropela o PL nº 6.840/2013 por se tratar 

de um instrumento com força de lei de caráter urgente que cessa o debate no processo 

democrático. A MP nº 746/2016 altera o artigo 36 da LDB que passa a dispor sobre a 

organização curricular do Ensino Médio em quatro áreas do conhecimento: linguagens, 

matemática, ciências da natureza e ciências humanas. 

Na nova redação o currículo do Ensino Médio passa a ser definido obrigatoriamente a 

partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e por itinerários formativos específicos 

com ênfase nas áreas de conhecimento ou atuação, de linguagens, matemática, ciências 

humanas e formação técnica e profissional. Então em 2017 é homologada a Lei nº 

13.415/2017, que mantém a maior parte dos aspectos do texto da MP nº 746/2016, incluindo a 

alteração do artigo 36 da LDB referente à organização curricular para o Ensino Médio 

composto obrigatoriamente pela Base Nacional Comum Curricular e em itinerários 

formativos. 

Com o currículo organizado por itinerários formativos conforme a legislação, a 

disciplina Biologia passa a ser compreendida na Base Nacional Comum Curricular como 

parte da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, portanto, no documento a disciplina 

aparece apenas como parte integrante da área sem ser especificada ou explicitamente negada. 

De acordo com o documento da BNCC a área das Ciências da Natureza “deve, portanto, se 

comprometer, assim como as demais, com a formação dos jovens para o enfrentamento dos 

desafios da contemporaneidade, na direção da educação integral e da formação cidadã” 

(MEC, 2018, p. 537), dando uma ideia de que a reforma curricular ainda está comprometida 

com a formação humanística. 

De acordo com o documento 
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“a BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – integrada por 

Biologia, Física e Química – propõe ampliar e sistematizar as aprendizagens 

essenciais desenvolvidas até o 9º ano do Ensino Fundamental. Isso significa, em 

primeiro lugar, focalizar a interpretação de fenômenos naturais e processos 

tecnológicos de modo a possibilitar aos estudantes a apropriação de conceitos, 

procedimentos e teorias dos diversos campos das Ciências da Natureza. Significa, 

ainda, criar condições para que eles possam explorar os diferentes modos de pensar 

e de falar da cultura científica, situando-a como uma das formas de organização do 

conhecimento produzido em diferentes contextos históricos e sociais, possibilitando-

lhes apropriar-se dessas linguagens específicas.” (MEC, 2018, p. 537) 

 

A partir desse trecho podemos inferir que a BNCC, em teoria, carrega ainda aspectos 

de formação humanística que estavam presentes nas DCNEM e nos PCNEM na primeira 

reforma curricular pós-LDB de forma que explicita a sobreposição de finalidades para a área 

de conhecimento Ciências da Natureza, embora aqui a disciplina esteja suprimida. Na BNCC 

para o Ensino Médio o bloco referente a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias traz 

três competências específicas com habilidades a serem alcançadas relacionadas a cada uma 

delas. 

A primeira competência específica é de: 

 

1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações 

entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que 

aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e 

melhorem a condições de vida em âmbito local, regional e/ou global. 

 

Para essa competência, que relaciona teoria e conhecimento empírico e resolução de 

problemas, e que pode ser categorizada nos objetivos ligados ao método de Dorothy 

Rosenthal (1990), a BNCC enumera em seu sistema de códigos seis habilidades a serem 

alcançadas no ensino da área de Ciências da Natureza, habilidades estas que não citam 

explicitamente a disciplina escolar Biologia e que carregam em si finalidades implícitas que 

transitam entre as categorias de Rosenthal (1990) e Goodson (2001) (ver Figura 3). 
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Figura 3. Habilidades relacionadas com Competência 1 das Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

Fonte: BNCC-EM (2018) 

A segunda competência específica é: 

 

1. Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do 

Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a 

evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e 

responsáveis. 

 

Essa competência também relaciona teoria e conhecimento empírico e resolução de 

problemas e pode ser categorizada nos objetivos ligados ao método de Dorothy Rosenthal 

(1990) e na tradição utilitária de Ivor F. Goodson (2001). Para esta competência específica, a 

BNCC enumera sete habilidades a serem alcançadas (ver Figura 4) que também se enquadram 

nas mesmas categorias de análise que a competência específica, sem nomear nenhuma 

disciplina. 
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Figura 4. Habilidades relacionadas com Competência 2 das Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

Fonte: BNCC-EM (2018) 

 A última competência específica é: 

 

2. Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e 

tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e 

linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que 

considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas 

descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio 

de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDIC). 

 

Relaciona teoria e conhecimento empírico e resolução de problemas e pode ser 

categorizada nos objetivos ligados ao método de Dorothy Rosenthal (1990) e na tradição 

utilitária de Ivor F. Goodson (2001), além de estar também relacionada a questões sociais ao 

colocar a proposição de soluções e comunicação de descobertas como competência a ser 

desenvolvida e alcançada. São dez as habilidades listadas na BNCC-EM a serem alcançadas 

nas Ciências da Natureza e elas transitam entre as quatro categorias de Rosenthal (1990) (ver 

Figura 5), entretanto, tais habilidades são colocadas de maneira superficial a serem 
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trabalhadas em sala de aula de maneira obrigatória e com conceitos vazios, sem trazer as 

disciplinas para o texto. 

 

 

 

Figura 5. Habilidades relacionadas com Competência 3 das Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

Fonte: BNCC-EM (2018) 
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A ausência das disciplinas escolares, especialmente da disciplina escolar Biologia no 

caso desta pesquisa, no texto da BNCC, implica em consequências marcantes para o currículo 

do Ensino Médio como por exemplo os editais do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD). 

O último edital do PNLD, para o ano de 2021, já anunciou que as obras serão avaliadas por 

áreas de conhecimento (ver Figura 6), e não mais por disciplinas, o que coloca em questão o 

lugar da disciplina escolar Biologia nos currículos para o Ensino Médio.  

Está em curso então uma nova disputa por espaço nos livros didáticos e nos currículos 

que desestabiliza o status e o território até aqui conquistados pela disciplina escolar Biologia e 

representa risco para a mesma a partir desta nova reforma curricular em andamento. 

 

Figura 6. Quadro de obras didáticas por áreas do conhecimento a serem avaliadas para o Ensino Médio. 

Fonte. Edital de convocação para o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas, literárias e recursos 

digitais para o Programa Nacional do Livro e do material Didático – PNLD 2021. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo investigar em que medida as finalidades da disciplina 

escolar Biologia vêm sendo reconfiguradas após o final da ditadura civil-militar. Para isso, 

utilizou como material empírico os textos de políticas curriculares produzidas em anos 

recentes que coincidem com o período de redemocratização da sociedade brasileira. Para este 

exame, mobilizaram-se referências do campo do currículo – em especial os trabalhos de Ivor 

Goodson sobre história das disciplinas escolares – em diálogo com o exame das finalidades 

dessa disciplina tratados por Dorothy Rosenthal e os estudos críticos de Gert Biesta. 

O estudo tomou como marco temporal inicial o ano de 1996, quando houve a 

homologação da Lei de Diretrizes e, como marco final, o ano de 2018, quando foi 

homologada a BNCC para o Ensino Médio, na qual a disciplina escolar Biologia se inscreve. 

Embora todo o período compreenda um regime democrático, o estudo registra os movimentos 

políticos que reproduzem influências externas ao país para remodelar as finalidades dessa 

disciplina.  

Os anos incluídos no marco temporal inicial são explicitamente influenciados pela 

ação coordenada de organismos internacionais que introduzem com maior vigor o ideário 

empresarial nas políticas educacionais brasileiras, moldando-as nos princípios neoliberais de 

redução estado. Tal constatação é registrada na literatura brasileira e internacional, por 

exemplo, nas análises de Frigotto & Ciavatta (2003) e Leher (2010). Isso implica em 

considerar que a disciplina escolar Biologia, previamente orientada por finalidades 

profissionalizantes das legislações do período ditatorial (Lei nº 5.692/71), retoma as 

finalidades acadêmicas que a marcaram desde as décadas anteriores. Entretanto, essas 

finalidades acadêmicas, ainda que predominantes, são hibridizadas com perspectivas 

utilitárias, agora delineadas pelo neoliberalismo, nas bases da flexibilização do trabalho e das 

exigências da formação cidadã. 

Deste modo, tal hibridização aparece reforçada no início dos anos 2000, por meio da 

homologação das Diretrizes Nacionais para a Educação Básica, nas quais a manutenção da 

disciplina é assegurada, ainda que sua inserção na área das Ciências da Natureza e suas 

tecnologias já esteja anunciada. Os documentos normativos para o detalhamento dos 

conteúdos disciplinares não são aprovados como obrigatórios e, sim, como orientações não 

compulsivas para todas as escolas. Os PCN de 1997 e os PCN+, voltados exclusivamente para 

o Ensino Médio, apresentam disposições flexíveis para o ensino de Biologia em torno da 
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proposição de temas a serem tratados nos 4 bimestres letivos e que podem ser combinados de 

acordo com as decisões docentes. As finalidades acadêmicas e utilitárias são articuladas às 

finalidades pedagógicas em bases temáticas, em sintonia com necessidades sociais do aluno, 

nos termos do conceito de contextualização e na assunção das competências e habilidades a 

serem desenvolvidas.  

Tais arranjo e proposição curricular podem ser entendidos em perspectivas neoliberais 

que ampliam as finalidades dessa disciplina escolar para além da memorização dos conteúdos 

e da aprovação nos vestibulares. Desse modo, nos anos 2000, a disciplina escolar Biologia 

sobrevive como disciplina individualizada no Ensino médio. Entretanto, se na abertura de 

suas tradições acadêmicas para incluir outras, atende duplamente o alunado, a submissão a 

orientações neoliberais contribui para manter a dualidade histórica desse segmento escolar. 

Acolhe as necessidades da maioria da juventude brasileira em termos de sua possível inserção 

ao mercado de trabalho, sem, entretanto, romper com a exclusão, haja vista que o alunado de 

setores privilegiados continuam tendo como base o desenvolvimento de habilidades 

intelectuais compatíveis com finalidades propedêuticas.  

Se tal estratégia neoliberal sustenta-se por mecanismos controladores dos organismos 

internacionais ao longo dos anos 2000, gradativamente a mundialização do capital inventa 

novas formas de controle sobre países desiguais como o Brasil. Nos anos 2010, seus modos 

de influência vão se tornando ainda mais agressivos (SELLES, 2015) e lentamente grupos 

empresariais, também mundializados, vão exercendo influência asfixiante nas reconfigurações 

curriculares. Passa-se a viver a era da financeirização da educação, conforme nomeia Dourado 

(2016) ou a dos “empresários da educação”, como prefere Freitas (2012). Grupos 

empresariais articulam-se com fundações filantrópicas e organismos de estado para 

promoverem o que Stephan Ball (2014) chama de “colonização das estruturas de estado”. Isto 

compreende a presença intensa e agressiva desses grupos no Ministério da Educação, 

promovendo outros modos de sociabilidade para influenciar na produção das políticas 

curriculares para todo a escolaridade brasileira e, em especial para este trabalho, no Ensino 

Médio (MACEDO, 2014).  

Tal acentuação da colonização neoliberal na educação brasileira vai incidir na 

produção da BNCC para todo os segmentos escolares, neste estudo mostrada em íntima 

associação com a Reforma do Ensino Médio e a versão da BNCC-Ensino Médio. A BNCC 

passa então a ser o epicentro de todas as políticas curriculares brasileiras desde 2017, 

submetendo todas as demais que lhe são correlatas – PNLD, PIBID, PRP, BNC-Formação, 
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ENEM18 – a um modo de alinhamento, nos moldes das práticas empresariais. Diante deste 

processo de controle explícito sobre a educação brasileira, a disciplina escolar Biologia é 

sacudida em seu “equilíbrio inquieto” (GOODSON, 2019) e vê sua estabilidade ameaçada 

pelo enquadramento a finalidades que deslocam suas especificidades para as da área de 

Ciências da Natureza e suas tecnologias. Os discursos interdisciplinares parecem ser 

convincentes para uma organização curricular que pretenda superar a dimensão 

individualizada das disciplinas. 

Um futuro incerto se delineia para a disciplina escolar Biologia que nem corrige suas 

históricas inconsistências nem lhe dá oportunidade de reafirmar a produção de inúmeros 

educadores e pesquisadores que, há décadas, vêm se debruçando sobre suas possibilidades 

como componente curricular potente para produzir outras visões de mundo para seu alunado. 

As consequências de sua dissolução são imprevisíveis para as configurações da formação 

inicial e continuada, em particular para a sustentabilidade dos cursos de licenciatura de 

organização disciplinar. O alcance dessa ameaça à estabilidade da disciplina escolar Biologia 

alcança a organização escolar, o escaneamento de seu cotidiano, a produção dos livros 

didáticos e os programas considerados exitosos do PIBID e PRP. Os marcos de valorização 

profissional que acompanharam as políticas curriculares dos anos 2000 e, em especial, as 

DCN da Educação Básica e da formação de professores (BRASIL, 2013; 2015), são jogados 

por terra e dissolvidos em preparação-treinamento para a aplicação da BNCC e o 

preenchimento do ENEM. Destaque também precisa ser dado para associações criadas em 

torno da defesa da educação dos professores, futuros professores e pesquisadores de ensino de 

Biologia, como a Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio), que passa a ser 

também atingida pela ameaça à disciplina Biologia no ordenamento da BNCC do Ensino 

Médio.  

Apesar deste quadro pessimista, algo precisa ser dito em relação ao delineamento 

futuro da disciplina escolar Biologia e de suas finalidades, com respeito a dimensões não 

abrangidas pela presente pesquisa. Trata-se de pensar nessas políticas em sua tradução e 

ressignificação no âmbito das práticas docentes cotidianas. Considerando que o corpus 

empírico desta dissertação se limitou à análise das finalidades como estão expressas nos 

documentos e, portanto, foram lidas a partir dos referenciais de que nos utilizamos, é preciso 

 
18 PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência), PRP (Programa de Residência Pedagógica), BNC-Formação (Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica), ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).  
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pensar que as consequências antevistas na análise não se reduzem às intenções escritas no 

corpo das normativas legais.  

Neste sentido, uma dimensão indispensável ao alcance das propostas neoliberais não 

pode ser secundarizada, por mais que tentem anulá-la. Ainda que os grupos idealizadores e 

construtores destas propostas se coloquem em redes de poder que lhes favoreçam, na instância 

educacional encontram-se os docentes como os artífices de seu trabalho diário. É desse espaço 

de produção de práticas e de invenções não previstas antecipadamente que os docentes lidam 

diariamente com as indefinições de futuro postas pelos estudantes e suas comunidades. E é 

neste espaço que se dão, e podem sempre se dar, as insurgências, as táticas e as resistências, 

conforme pontuam Carmo & Selles (2018). É na materialidade desse elemento imponderável 

(MACEDO, 2014) que as finalidades da disciplina escolar Biologia enfrentam as contradições 

da história, do tempo e das teias de poder. 
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