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Base Nacional Comum Curricular: mudança profunda na educação brasileira
Resumo
Esta pesquisa foi desenvolvida na disciplina Políticas Públicas e Organização da Educação, do
curso de licenciatura em física do IFSP, câmpus Itapetininga. Instigados pela proposta curricular,
os estudantes realizaram pesquisa de caráter documental, ilustrada com o apoio de questionários
aplicados a professores da rede estadual de educação. O resultado dessa pesquisa foi apresentada
na forma de seminário na disciplina, momento em que as discussões geradas pela exposição dos
autores causaram incômodo nos futuros licenciados, pela controversa do tema. Os próprios colegas
recomendaram que a pesquisa fosse tornada pública, como uma maneira muito eloquente de
apresentar aos professores e futuros professores a profunda mudança na educação básica que se
avizinha no país. Dessa forma, cartazes foram elaborados e espalhados pelo câmpus do IFSP
Itapetininga. Para alcançar maior audiência, publica-se o cartaz na Revista Internacional de
Formação de Professores.
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Common National Curricular Base: profound change in Brazilian education
Abstract
This research was developed in the course Public Policy and Organization of Education, as part of
the undergraduate studies on physics teaching at IFSP, campus Itapetininga. Instigated by the
proposed curriculum, the students conducted documentary research study, illustrated with the help
of questionnaires applied to the state system of education teachers. The result of this research was
presented in the form of a seminar on the subject, at which the discussions generated by the authors
caused nuisance in future graduates, because it is a controversial theme. Their colleagues
recommended that research should be made public, as a very eloquent way to introduce teachers
and future teachers to the upcoming profound change in basic education in the country. Thus,
posters were made and around the campus IFSP Itapetininga. To reach larger audience, the poster
is now published in the International Journal of Teacher Education.
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