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BNCC E CURRÍCULO: UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO DE SUJEITOS
PARA O SÉCULO XXI

Rachel Souza Martins1

INTRODUÇÃO

Diante das últimas reformas realizadas no âmbito da educação no Brasil

e  diante  de  inúmeros  retrocessos  em  relação  às  políticas  educacionais

vivenciados nos últimos anos, torna-se necessário discutir sobre as bases em

que se apoiam tais reformas e avaliar os possíveis impactos que ocorrerão nos

currículos do ensino médio e na formação dos jovens deste segmento. Após a

elaboração  do  documento  da  nova  Base  Nacional  Comum  Curricular  que

reestrutura o ensino médio em caráter ‘transdisciplinar’,  rompendo com as

especificidades  das  disciplinas  presentes  nos  currículos,  cabe  questionar

acerca da formação que se almeja para os estudantes do ensino médio e de

que  modo  a  presente  reforma  impactará  nesta  formação.  Cabe  ainda

questionar acerca do lugar de disciplinas como a filosofia e a sociologia – cuja

relevância é fundamental para a formação de indivíduos – nos currículos do

ensino médio.

A Base Nacional Comum Curricular apresentada em 2018 pelo Ministério

da Educação (MEC) como documento que elenca os pilares da autonomia e do

protagonismo  juvenil  na  educação  básica,  bem  como  da  flexibilização  da

organização curricular dos sistemas de ensino para este segmento, excluiu,

contudo,  o  debate  democrático  e  plural  necessário  para  a  sua  confecção.

Instituída a partir da Medida Provisória 746/16, a ‘Reforma do Ensino Médio’

“[..] implica um retrocesso para a década de 1940 quando estava delimitada a

formação profissional de um lado e a formação das elites de outro”. (SAVIANI,

D. 2017)

Neste  contexto,  questionamos  sobre  alguns  aspectos  da  reforma em

curso: I. Que interesses a mobilizam?; II. Quais serão seus possíveis impactos
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para os estudantes do ensino?; III. Qual seria o lugar do ensino de filosofia e

de  sociologia  em  meio  às  competências  e  habilidades  apresentadas  no

documento?

É importante frisarmos que as disciplinas mencionadas, a filosofia e a

sociologia,  advêm  de  um  cenário  de  lutas  históricas  desde  o  período  da

ditadura militar que, em 1971, sanciona a Lei 5.692/71, extinguindo-as dos

currículos,  sendo substituídas  por  ‘Educação Moral  e  Cívica’.  As  disciplinas

voltam a ser incorporadas pela LDB somente em 2008,  com a Lei 11.684.

Contudo,  esta  lei  foi  revogada  pela  Medida  Provisória  746  em  2016,

remontando ao período obscuro de nossa história. A filosofia e a sociologia

vertem-se agora em ‘estudos e práticas’ transversais.  

A presente discussão pretende,  assim,  lançar um olhar  para o modo

como  as  alterações  realizadas  no  texto  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educação Nacional no que tange à reestruturação do ensino médio no Brasil

(Lei 13.415/17) impactarão na formação dos estudantes deste segmento. Para

isto, tecemos uma crítica acerca da ambiguidade na concepção da ‘formação

de sujeitos para o século XXI’, presentes nos documentos da reforma atual. O

estudo  procurará  defender  uma  concepção  filosófica  e  humanística  da

educação, indicando a relevância do ensino de filosofia e de sociologia para a

formação de jovens no ensino médio no Brasil.

RESULTADOS E/OU DISCUSSÕES

Observando o texto original da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional 9.394/96, em seu artigo 35 que dispõe sobre o ensino médio, temos

elencadas as finalidades desta etapa, compreendida como a etapa final da

educação básica. Dentre os aspectos a serem atingidos pelos estudantes do

ensino médio,  estão o seu aprimoramento como sujeitos,  a valorização de

uma formação ética e do pensamento crítico.  No entanto,  as modificações

empreendidas na forma e na estrutura geral desta legislação – bem como na

BNCC –  a  despeito  das  desigualdades  sociais  eminentes  no  Brasil,  podem

acirrar ainda mais as desigualdades no acesso à educação e a uma escola



3

Revista Educação Básica em Foco, v.2, n.4, outubro a dezembro de 2021

Associação Nacional de Política e Administração da Educação

universal. 

Encontramos, no texto da ‘Exposição de motivos’ para a MP 746/2016

que levaram às modificações da LDB em questão, um discurso que promove a

necessidade de uma reforma educacional  a partir  de um olhar mercantil  e

imediatista, tomando como aspectos centrais o rendimento dos estudantes do

ensino médio no Brasil  pautados por critérios internacionais de avaliação e

nas demandas de mercado. Segundo o referido texto, é preciso reverter esse

‘mau desempenho’ dos estudantes com medidas de flexibilização curricular

que produzam resultados. O texto afirma que: 

“Atualmente o ensino médio possui um currículo extenso, superficial e

fragmentado, que não dialoga com a juventude, com o setor produtivo,

tampouco com as demandas do século XXI”. (BRASIL. Medida Provisória

MPV 746/2016. Brasília, DF, 2016)

A proposta de uma Base Nacional Comum Curricular,  neste contexto,

procura consolidar e viabilizar as alterações promulgadas na LDB em 2017

seguindo os padrões neoliberais.  O discurso apresentado no documento da

nova  BNCC  para  justificar  a  necessidade  de  reforma  do  ensino  médio  é

marcado pelos slogans da autonomia e do protagonismo juvenil, promovendo

o ideário neoliberal. 

Os  ‘slogans’  são  termos  utilizados  de  modo  generalizado  e

repetidamente nos textos reformistas com o intuito de produzir consenso e

aceitação sobre os pilares em que se apoiam as reformas. A partir  de um

diagnóstico  de  que  a  responsabilidade  pelo  ‘mau  desempenho’  dos

estudantes advém da [má] gestão escolar e da formação dos professores, os

‘slogans’  da  autonomia  e  do  protagonismo  produzem  um  apelo  ao

consentimento  popular  (SHIROMA  e  SANTOS,  2014,  p.21),  indicando  que

somente  a  partir  destes  pilares  os  jovens  seriam capazes  de  definir  seus

objetivos de vida para ascenderem socialmente a partir de uma ‘educação de

qualidade’. 

Estamos  diante  da  falácia  do  ‘novo’,  do  ‘moderno’,  como  ‘bom’,

‘melhor’.  A  noção  de  ‘flexibilidade  dos  currículos’  a  fim  de  ‘enxugar’  os

conteúdos e as disciplinas para um melhor aproveitamento e rendimento são
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características  desta  reforma,  fomentando  a  competitividade  através  de

rankings de avaliação internacionais e a noção do empreendedorismo como

marca da suposta ‘liberdade de escolha do próprio destino’. 

Inspiradas pelas pautas de órgãos internacionais e supranacionais como

a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), A

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO),

e o Programa para Avaliação Internacional de Estudantes (PISA), as últimas

reformas revelam a tendência a uma ‘padronização’ dos currículos escolares

para que se adequem ao mundo globalizado. A padronização operada pela

ferramenta  curricular  vincula-se  diretamente  aos  índices  de  avaliação

internacionais propostos por grandes Organizações para o século XXI. 

No entanto, observa-se que a proposta de currículo que se delineia não

se adequa às  necessidades  mais  urgentes  da  maior  parte  das  escolas  no

Brasil.  Há,  antes,  um claro  interesse  em fragmentar  e  ‘formar’  apenas  os

grupos  socioeconômicos  privilegiados  que  se  beneficiariam  de  escolas

‘globalizadas’. A influência de interesses dos grupos corporativos que atuam

no  ramo  da  educação  revela  uma  maneira  de  utilizar  os  currículos  como

ferramentas para a formação ou ‘de-formação’ de indivíduos.  

Colocamo-nos, portanto, a questão sobre que indivíduos vamos formar e

de que modo? 

Compreendendo  a  nova  BNCC  como  instrumento  de  manejo  dos

currículos e de orientação a uma redução brusca dos conteúdos curriculares

através  do  desmembramento  e  da  dissolução  das  disciplinas  em grandes

áreas gerais, caberá aos professores se enquadrarem nas diversas habilidades

e competências referentes às suas áreas de formação específicas. Há, desta

forma, uma evidente contradição entre a organização curricular das escolas e

a formação docente para atuação nos espaços escolares. 

É preciso, portanto, cautela no que se refere à formação de profissionais

que atuarão nas escolas para que não sejam apenas vetores de informações e

de valores das próprias instituições, bem como das instituições de fomento.

Sobre  este  aspecto,  temos  as  observações  de  Alejandro  Cerletti  e  Walter

Kohan:
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Atualmente,  os  diferentes  níveis  educacionais  estão  sendo

influenciados por saberes e práticas que tentam reproduzir e legitimar

valores e crenças fundamentalmente mercantis e empresariais. Isto é,

impõe-se,  progressiva  e  uniformemente,  uma  operacionalidade  cada

vez mais tecnocrática que privilegia a ‘eficiência’, a ‘produtividade’ e a

‘utilidade’,  a  partir  de  uma  lógica  que  avalia,  friamente,  custos  e

benefícios. [..] (CERLETTI e KOHAN, 1999, p. 26)

A reestruturação da BNCC vai ao encontro de uma ‘lógica de resultados’

a que os autores acima nos chamam atenção. Diante das ‘novas exigências do

mercado’ e das rápidas mudanças no mundo tecnológico, impõe-se uma visão

tecnocrática que engendra as transformações curriculares promulgadas pela

atual reforma, exigindo que escolas e professores estejam preparados para

atuar num novo contexto socioeconômico global.

Com a presença de instituições como o Banco Mundial,  a OCDE e de

movimentos  organizados por grupos empresariais  no fomento aos projetos

educacionais que mobilizam a reforma, encontramos discursos que atrelam os

problemas  socioeconômicos  à  [má]qualidade  da  educação,  atribuindo  ao

trabalho docente e à organização curricular as mazelas do desenvolvimento

social. Dada a noção de ‘eficiência’ industrial, observamos a sua transposição

para  o  contexto  educacional,  tendo  em  vista  os  interesses  de  grupos

industriais que vêm investindo nas escolas no Brasil. (EVANGELISTA, 2014)

O texto da BNCC, em consonância às alterações empreendidas no artigo

36  da  LDB,  indica  a  sua  orientação  “para  o  desenvolvimento  de

competências”  (BRASIL,  2018,  p.13).  Vinculadas  à  noção  de  ‘saber’  e  de

‘saber  fazer’,  as  competências  convergem  para  a  ‘uniformização’  do

conhecimento,  tendo  em  vista  sua  inserção  nos  programas  de  avaliação

internacionais,  tais  como  o  PISA  e  o  Laboratório  Latino-Americano  de

Avaliação  da  Qualidade  da  Educação  para  a  América  Latina  (LLECE,  em

espanhol). 

Compreende-se com isto que a atual reforma regulamenta o que se quer

ensinar – e para quem se quer ensinar – dentro dos moldes do neoliberalismo,

promovendo  antes  o  esvaziamento  curricular  e  a  descaracterização  de
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componentes essenciais para uma formação humanística. Observamos, assim,

o engessamento do ensino e da prática docente através de políticas e normas

verticais que se impõem nas escolas brasileiras, legando aos jovens do século

XXI um modelo de educação precarizado pelo tecnicismo. 

CONSIDERAÇÕES 

Sob a ótica da flexibilização dos currículos a partir de competências e

habilidades, conclui-se que a BNCC sanciona a não especificidade da formação

docente,  como  podemos  observar:  “[..]  a  BNCC  propõe  a  superação  da

fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento [..]” (BRASIL, 2018,

p.14)

 Junto  ao  texto  da  LDB  que  indica  a  possibilidade  de  aceitação  de

profissionais com ‘notório saber’ para a atuação docente, temos a abertura

das escolas para práticas difusas que se afastam dos saberes próprios dos

currículos escolares. Temos, portanto, não somente a exclusão de disciplinas

e  sua  incorporação  por  grandes  áreas,  mas,  antes,  a  anulação  do

conhecimento sistematizado nos currículos específicos. Quanto ao ensino de

filosofia e sociologia, lhes foi legado o ‘não-lugar’ nos currículos, tendo em

vista  a  diluição  destes  componentes  através  da  perspectiva  da

transversalidade. 

Entrevemos  um  lugar  de  disputa  entre  as  diversas  concepções  de

‘formação’  que permeiam os currículos  e os objetivos  a serem alcançados

pelos jovens brasileiros no século XXI. Compreendemos que a formação dos

sujeitos  para  o  mundo  moderno  deve  estar  acoplada  aos  pilares  do

humanismo,  da  sensibilização  e  do  saber  filosófico,  voltados  para  uma

educação crítica de indivíduos autônomos que possibilitem a construção de

espaços democráticos. 
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