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O presente artigo tem por objetivo problematizar as mudanças educacionais provocadas pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), no que diz respeito, sobretudo, à concepção de formação
humana integral, tomando o Novo Ensino Médio para análise. Foram trazidos à baila alguns pontos
como: a obrigatoriedade dessa nova base curricular; o conceito de formação integrada; a pedagogia
das competências em substituição ao ensino de conteúdos disciplinares; os itinerários formativos; e,
finalmente, a formação profissional. Em todos eles, procurou-se mostrar como o documento vai na
contramão da ideia marxista de formação omnilateral e politécnica, mostrando-se como um
empecilho a um projeto de sociedade que visa à eliminação das desigualdades sociais.
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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo problematizar as mudanças educacionais provocadas pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), no que diz respeito, sobretudo, à concepção de formação
humana integral, tomando o Novo Ensino Médio para análise. Foram trazidos à baila alguns pontos
como: a obrigatoriedade dessa nova base curricular; o conceito de formação integrada; a pedagogia
das competências em substituição ao ensino de conteúdos disciplinares; os itinerários formativos; e,
finalmente, a formação profissional. Em todos eles, procurou-se mostrar como o documento vai na
contramão da ideia marxista de formação omnilateral e politécnica, mostrando-se como um
empecilho a um projeto de sociedade que visa à eliminação das desigualdades sociais.

Palavras-chave: BNCC. Formação integral. Ensino Médio.

ABSTRACT

This article aims to problematize the educational changes caused by the National Common
Curriculum Base (BNCC), regarding, above all, the conception of integral human formation, taking
the New High School for analysis. Some points were brought up such as: the obligation of this new
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curriculum base; the concept of integrated training; the pedagogy of competences as a substitute for
teaching disciplinary content the formative itineraries; and finally vocational training. In all of them,
we tried to show how the document goes against the Marxist idea of omnilateral and polytechnic
formation, showing itself as a hindrance to a society project that aims at the elimination of social
inequalities.

Keywords: BNCC. Integral formation. High school.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo problematizar los cambios educativos causados por la National
Common Curriculum Base (BNCC), con respecto a, sobre todo, la concepción de la formación
humana integral, tomando la New High School para su análisis. Se mencionaron algunos puntos
como: la obligación de esta nueva base curricular; el concepto de entrenamiento integrado; la
pedagogía de las competencias en sustitución de la enseñanza de contenidos disciplinarios; los
itinerarios formativos; y finalmente la formación profesional. En todos ellos, intentamos mostrar
cómo el documento va en contra de la idea marxista de la formación omnilateral y politécnica,
mostrándose como un obstáculo para un proyecto de la sociedad que apunta a la eliminación de las
desigualdades sociales.

Palabras clave: BNCC. Formación integral. Escuela secundaria.

INTRODUÇÃO

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio foi aprovada em quatro de dezembro
de 2018, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Agora, as escolas de todo o Brasil terão que
adaptar seus currículos às competências da BNCC até 2022. Junto com a reforma do Ensino Médio
em 2017 e com a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Novo Ensino Médio
(DCNNEM) em novembro deste ano, a Base Nacional traça os novos rumos da Educação Básica no
país.

As novidades trazidas foram as mais diversas e controversas. O ensino por disciplinas foi substituído
pela aquisição de competências e habilidades, o que pode ser considerado um equívoco pedagógico e
um empecilho à formação humana integral. O formato curricular se dividiu em formação geral e
itinerários formativos, sendo Português e Matemática os únicos componentes obrigatórios nos três
anos do Ensino Médio.

Outra mudança significativa considerada em nossos estudos foi o posicionamento da formação
profissional de forma apartada da formação geral, apenas como uma possibilidade dentre os cinco
itinerários formativos elencados nas novas configurações. Profissionais da educação e estudiosos que
sempre defenderam uma educação profissional que tem como pressupostos o trabalho como
princípio educativo, a formação integrada, a politecnia e a omnilateralidade teceram críticas acirradas
a essa reforma legal — como Guedes (2017), Ferreti (2018) e Moura (2017). Eles afirmam,
sobretudo, que ela significa o retrocesso na luta contra a dualidade da formação profissional entre o
ensino para os filhos dos trabalhadores e para a elite.

Considerando esse contexto histórico e político, é objetivo deste artigo pensar possíveis respostas
para o seguinte questionamento: Como a BNCC se aproxima ou se distancia do ideal de formação
humana integral, contida nos preceitos da educação politécnica e omnilateral? Para tanto, nos
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valeremos da análise de documentos legais que implantaram tais mudanças, assim como da pesquisa
bibliográfica de autores que defendem esse tipo de educação e daqueles que o contrariam. Assim,
foram organizados em tópicos alguns pontos-chave para o debate pretendido, como: BNCC,
currículo obrigatório, formação integrada, competências e habilidades, itinerários formativos e, por
fim, formação profissional.

BNCC

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que deve servir como uma referência
obrigatória para elaborar ou adequar os currículos e as propostas pedagógicas de todas as escolas
públicas e privadas de Educação Básica no Brasil. Ele teve várias “versões”: a primeira foi
disponibilizada para consulta pública entre setembro de 2015 e março de 2016; a segunda versão foi
disponibilizada em maio de 2016 e submetida à discussão em seminários realizados pela Undime
(União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) e pelo Consed (Conselho Nacional de
Secretários de Educação) entre junho e agosto de 2016; a terceira e última versão foi entregue pelo
Ministério da Educação (MEC) para análise do Conselho Nacional de Educação (CNE) em abril de
2017 e aprovada em dezembro de 2018.

A Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, institui e orienta a implantação da Base
Nacional Comum Curricular; ela será fundamental para a implementação da reforma que altera a
composição do currículo do Ensino Médio, além da carga horária da etapa e do modelo de ensino
oferecido. Segundo o disposto em lei, a adequação dos currículos à BNCC deve ser efetivada
preferencialmente até 2019 e, no máximo, até início do ano letivo de 2020; porém, as instituições ou
redes de ensino podem, de imediato, alinhar seus currículos e propostas pedagógicas à BNCC.

CURRÍCULO OBRIGATÓRIO

Segundo o Movimento pela Base Nacional Comum (2017), a BNCC não é currículo, mas sim um
referencial para os currículos das redes estaduais, municipais e particulares do país. No entanto,
apesar do título de “referencial”, ele é obrigatório, e todos os currículos devem contemplar o que a
Base preconiza.

Muito antes da obrigatoriedade, quando se iniciavam as discussões em torno da construção ou não de
uma Base Nacional, Ciavatta (2012) criticava essa padronização curricular e defendia “a importância
de as escolas produzirem, dentro de suas realidades e de forma participativa, seus currículos e
propostas político-pedagógicas” (2012, p. 93). Segundo a autora, há diferentes mecanismos e
exigências que se transformam, na prática, em imposição. Ciavatta (2012) ilustrava como exemplo
dessa imposição os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), um dos documentos norteadores da
educação brasileira à época.

Do mesmo modo posiciona-se Silva (2015), para quem as Diretrizes Curriculares Nacionais, também
anteriores à BNCC, já cumprem o papel norteador a que esta se propõe:

A padronização é contrária ao exercício da liberdade e da
autonomia, seja das escolas, seja dos educadores, seja dos
estudantes em definirem juntos o projeto formativo que alicerça a
proposta curricular da escola. Nesse sentido, as Diretrizes
Curriculares Nacionais exaradas pelo Conselho Nacional de
Educação, dado seu caráter norteador e menos prescritivo, já não
seriam suficientemente definidoras e capazes de respeitar as
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diferenças regionais, culturais etc.? (SILVA, 2015, p. 375).

A proposta curricular da BNCC, tão prescritiva, é deveras rígida e vai em direção oposta à ideia de
formação crítica e emancipatória por nós defendida. Outrossim, é dissonante das várias
configurações curriculares existentes nos diversos “ensinos médios” do nosso país. É uma
determinação que desconsidera nossa realidade educacional não linear e desigual.

Formação integrada versus competências e habilidades

Segundo Mendonça Filho — Ministro da Educação à época do lançamento da BNCC —, ela
“trata-se [...] da implantação de uma política educacional articulada e integrada” (BRASIL, 2017, p.
5, grifos nossos). Mais adiante, retoma a ideia de educação integral: “A BNCC expressa o
compromisso do Estado Brasileiro com a promoção de uma educação integral voltada ao
acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno de todos os estudantes [...]” (idem).
Recupera-a na Introdução, dizendo: “Este documento [...] está orientado pelos princípios éticos,
políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva (BRASIL, 2017, p. 7, grifo nosso).

Tais falas oficiais sobre a BNCC provocam-nos os seguintes questionamentos: a concepção de
formação humana integral lá exposta é a mesma de que tratam os teóricos marxistas? O projeto de
educação apresentado por esse governo, mediante tais modificações legais, promove “uma formação
completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado
dignamente à sua sociedade política”? (CIAVATTA, 2012, p. 85).

A BNCC define competência como “a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos)” e
habilidades como “atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno
exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 8). Esse entendimento faz parte
das reformas educacionais dos anos 1990, que trouxeram para o ensino brasileiro a pedagogia das
competências.

Na prática, apenas as disciplinas de Português e Matemática serão obrigatórias nos três anos do
ensino médio, com as demais aparecendo de forma “interdisciplinar” organizada por “competências”
e “habilidades”, e divididas em quatro áreas de conhecimento (nas quais se inserem as disciplinas já
conhecidas):

1. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira
(Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação.

2. Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

3. Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia.

4. Matemática e suas Tecnologias: Matemática.

De acordo com Ramos (2012), a noção de competência tem seus fundamentos filosóficos e
ético-políticos radicalmente opostos à proposta de formação humana e foi o elemento mais
provocador de mudanças e/ou instabilidades nas escolas. Ela argumenta que as competências, na
verdade, promovem a desintegração curricular:

A pedagogia das competências apoia-se no pressuposto de que os
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saberes são construídos pela ação. A competência caracteriza-se
pela mobilização dos saberes, como recursos ou insumos, por
meio de esquemas mentais adaptados ou flexíveis, tais como
análises, síntese, inferências, generalizações, analogias,
associações, transferências, entre outros. Por essa perspectiva, a
finalidade da prática pedagógica seria propiciar a mobilização
contínua e contextualizada dos saberes, sendo os conteúdos
disciplinares insumos para o desenvolvimento das competências.
Por isso o currículo passa a ser orientado pelas competências que
se pretende desenvolver, e não pelos conteúdos a ensinar.
(RAMOS, 2012, p. 118)

Em contrapartida à Pedagogia das Competências, Ramos (2012) defende uma proposta de integração
que possibilite às pessoas

compreenderem a realidade para além de sua aparência
fenomênica. Sob essa perspectiva, os conteúdos de ensino não
têm fins em si mesmos nem se limitam a insumos para o
desenvolvimento de competências. Os conteúdos de ensino são
conceitos e teorias que constituem sínteses da apropriação
histórica da realidade material e social pelo homem. (RAMOS,
2012, p. 115)

Para Celso Ferretti (2018), a organização por competências e a ênfase em Português e Matemática
apontam claramente o direcionamento pautado pelos interesses do setor empresarial para a educação:
uma formação voltada para as necessidades do mercado de trabalho. Desse modo, a implementação
da BNCC deve significar um empobrecimento da educação ofertada aos estudantes do ensino médio.

Nesse sentido, Mészáros (2008) posiciona-se também de maneira contrária à formação pautada em
interesses empresariais, defendendo a necessidade de romper com a lógica do capital para uma
educação que possibilite a emancipação dos sujeitos. Afinal, segundo ele, a educação não é uma
mercadoria, não é um negócio, mas sim criação, devendo, portanto, qualificar não para o mercado,
mas sim para a vida.

Em sua obra A educação para além do capital, o autor argumenta que o papel da educação é
estratégico e vital, justamente porque ela está diretamente ligada às possibilidades de superação do
capital, ou seja, da construção de uma sociedade não mais determinada pelas necessidades de
produção de mercadorias, pelo lucro, pela exploração alienante do trabalho. Esse caráter a coloca na
ponta de lança de qualquer processo de mudança social no sentido de emancipação humana; seria
uma bússola para toda a caminhada.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS

Dentre os principais pontos controversos da nova lei, está o desmembramento do Ensino Médio,
numa parte comum, com 1.800 horas de formação geral básica, e em outra de até 1.200 horas,
dividida em cinco itinerários formativos, como aprofundamento de estudos. Cada município terá de
oferecer, pelo menos, dois dos cinco itinerários previstos: 1. Linguagens e suas Tecnologias, 2.
Matemática e suas Tecnologias, 3. Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 4. Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas, 5. Formação Técnica e Profissional. Os estudantes poderão fazer mais de um
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itinerário durante o Ensino Médio, de forma simultânea ou subsequente. Terão ainda a opção de
mudar de itinerário ao longo do curso, e os sistemas de ensino garantirão formas de aproveitamento
dos estudos.

Há diversas críticas sobre a tal flexibilidade de itinerários formativos propostos pela norma jurídica,
dentre elas: parece de difícil execução; o documento não detalha o que deverá ser ensinado nos
itinerários formativos; não será mais permitido que todos os estudantes tenham acesso ao mesmo
conteúdo; não há garantias de que os alunos possam realmente ter uma escolha de itinerário, já que
as escolas municipais serão obrigadas a escolherem apenas dois dentre os cinco elencados.

Considerando a realidade educacional brasileira, não é difícil visualizar o quadro que se desenha para
um futuro próximo: escolas sem condições estruturais de oferecer mais que o mínimo de dois
itinerários formativos; jovens sem acesso à formação geral contemplando as diversas áreas do
conhecimento e sem opções de acordo com seus interesses, resignando-se apenas com o pouco que
sobra. E esse pouco já é muito menos do que a ninharia que sempre foi destinada aos jovens das
nossas escolas públicas. Afinal, no entender neoliberalista, a defesa enfática de Adam Smith no final
do século XVIII, “educação para os trabalhadores sim, porém em doses homeopáticas”, parece-nos
atual.

O posicionamento desfavorável da CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação)
sobre o novo arranjo curricular é bastante enfático no que diz respeito ao retrocesso educacional e
aos interesses políticos envolvidos:

A BNCC impõe retrocessos aos educadores e à sociedade
brasileira. De um lado, fomenta a privatização da educação
básica, ao repassar para o setor privado os currículos flexíveis,
especialmente da Educação Técnica-Profissional. De outro, cria
um verdadeiro apartheid socioeducacional, ao instituir escolas
para ricos e classe média alta, com currículos “à la carte”, e
limitado a 1.800 horas e com apenas duas disciplinas obrigatórias
(português e matemática). (CNT, 2018)

Outro argumento da Confederação contrário à BNCC é que o Ministério da Educação (MEC) está “a
serviço das empresas que vendem produtos da educação” (idem), limitando o ensino aos conteúdos
contemplados em textos nacionais e internacionais de proficiência estudantil, como o Pisa (Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes). O Pisa é uma avaliação comparada, cujo objetivo é
produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação, de modo a subsidiar
políticas de melhoria do ensino básico. Além de Leitura, Matemática e Ciência, em 2015, foram
inclusas as áreas de Competência Financeira e Resolução Colaborativa de Problemas.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Finalmente chegamos ao ponto nevrálgico do nosso debate. Como a formação profissional é
entendida na BNCC? A tabela a seguir — construída com base em imagem de autoria do próprio
MEC — mostra as Competências Gerais da Educação Básica. Nela, nota-se que a concepção de EPT
está distanciada daquela defendida nos ideais marxistas de educação profissional: integrada,
politécnica e omnilateral. A formação técnica e profissional é compreendida apenas como um
itinerário formativo, claramente apartada da formação geral.

Tabela 1 – Competências gerais da Educação Básica

25/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/base_nacional_comum_curricular_um_descaminho_na_busca_pela_forma.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ENSINO
MÉDIO

BNCC

Competências
específicas de
Linguagem e
suas
Tecnologias

Competências
específicas de
Matemática e
suas
Tecnologias

Competências
específicas de
Ciências da
Natureza e
suas
Tecnologias

Competências
específicas de
Ciências
Humanas e
Sociais
aplicadas

---

Habilidades de
área

Habilidades de
área

Habilidades de
área

Habilidades de
área ---

Habilidades de
Língua
Portuguesa

--- --- --- ---

Itinerários --- --- --- ---
Formação
técnica e
profissional

Fonte: elaborado pela autora.

Em nossa análise, essa proposta fere o conceito de formação integrada por nós defendido. Para
Ciavatta (2012), o dualismo na educação é

alimentado de várias formas, inclusive na segmentação dos
currículos, separando a formação geral da formação profissional,
cerceando a formação integrada do conhecimento que embasa a
técnica e as tecnologias, sedimentando uma política curricular
equivocada do ponto de vista da educação omnilateral.
(CIAVATTA, 2012, p. 93, grifo da autora)

A despeito da modelo de formação profissional oferecido pela BNCC, a formação profissional e
tecnológica exigida pelo mundo do trabalho impõe, além da formação técnica específica, a formação
humanística do indivíduo, exigindo características de visão crítica sobre o contexto ao qual o sujeito
está inserido. De maneira oposta aos ditames da Base, a formação integrada que defendemos
pressupõe a articulação entre educação básica e educação profissional tanto na forma, como no
respeito às suas relações fundamentais.

O conceito de integração vai além da forma. Não se trata de
somar os currículos e/ou as cargas horárias referentes ao ensino
médio e às habilitações profissionais, mas sim de relacionar,
internamente à organização curricular e do desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem, conhecimentos gerais e
específicos; cultura e trabalho; humanismo e tecnologia.
(RAMOS, 2010, p. 52).

Logo, essa divisão entre o saber geral e o saber profissional fere, sobremaneira, o conceito de
formação integrada, cujo pressuposto seria:

Manter, na lei, a articulação entre o ensino médio de formação
geral e a educação profissional em todas as suas modalidades.
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Isso supõe um permanente esforço para superar o dualismo na
forma de impedimentos legais explícitos [...]. (CIAVATTA,
2012, p. 100, grifo da autora)

Ademais, somada a esse problema da dualidade, há ainda outra grande preocupação no que diz
respeito à garantia de oferta do itinerário de formação técnica e profissional pelas instituições de
ensino:

[...] não existe a exigência de que todas as escolas ofereçam os
cinco percursos formativos, o que pode acabar por induzir a
escolha do estudante. Uma vez que a autonomia dos Estados e
das escolas é assegurada constitucionalmente, não há garantias de
que todas as instituições de ensino disponibilizarão as cinco
opções de formação. Isso acaba por retirar o poder de escolha do
estudante de baixa renda, que não terá condições de migrar para
uma escola que ofereça o percurso de seu interesse, o que pode
acabar ampliando as desigualdades já existentes no ensino.
(GUEDES, 2017, on-line)

Ou seja: mesmo que o aluno queira optar pelo itinerário da formação técnica e profissional, não há
garantias de que sua escola ofereça essa opção. De qualquer modo, mesmo que seja oferecida essa
trajetória, certamente ele estará em desacordo com a proposta de Educação Profissional e
Tecnológica aqui discutida.

Se a integração entre o Ensino Médio e o técnico, especialmente
no caso daqueles estudantes que optarem pela trajetória
profissionalizante, resultar num empobrecimento do currículo de
formação geral em favor de uma qualificação para o trabalho
estanque ou engessada, estaremos condenando esses jovens a
uma educação de menor qualidade. (INSTITUTO UNIBANCO,
2017)

Outrossim, tememos que o modelo de ensino técnico profissionalizante oferecido pela BNCC seja
focado no treinamento de pessoas, preparando-as apenas para operacionalização de partes específicas
dos processos e para a resolução de problemas, sem oferecer-lhes uma visão ou compreensão do
todo. Ainda de acordo com Ferretti (2018), o documento é

[...] fortemente voltado para os interesses empresariais. [...] o
problema do itinerário formativo da educação profissional está
claramente definido em termos de uma instrumentalização dessa
formação. Isso está presente na perspectiva que é posta para a
formação profissional, assim como na ampla abertura para que
essa formação se dê, inclusive, no âmbito da chamada
qualificação profissional, no sentido negativo dela, que é uma
qualificação de baixo nível, de caráter mais instrumental, aberta
inclusive para a participação do setor privado. Isso significa não
só um empobrecimento na área de formação profissional, mas
significa do ponto de vista econômico e do ponto de vista dos
recursos do Estado, um favorecimento enorme ao setor privado
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em detrimento do setor público. (FERRETTI, 2018, on-line)

Ao relatar a proposta da BNCC, Rafael Lucchesi, integrante do Conselho Nacional de Educação
(CNE), afirmou que essa lei moderniza o Ensino Médio e tomou a “incorporação da educação
profissional, vocacional, no ensino médio”, como um grande avanço. Em suas palavras: “Nós
tínhamos uma enorme distorção na matriz educacional brasileira: apenas 8% dos jovens de 15 a 17
anos fazem educação profissional no Brasil. Esse é um grave modelo de exclusão de oportunidades”
(BOAVENTURA, 2018). No entanto, essa fala não passa de um grande engodo. Afinal, que
formação profissional queremos? Certamente não essa, que reforça a dualidade entre ensino
propedêutico e ensino técnico; na qual não há integração dos saberes, mas sim a segmentação
curricular; que está em discordância com um projeto de sociedade que vise à eliminação das
desigualdades sociais e à justiça social.

Não é coincidência, no entanto, que o autor dessa fala seja, além de integrante do CNE, diretor-geral
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). No entendimento de Moura (2010), “a
relação entre a educação básica e a educação profissional no Brasil está marcada historicamente pela
dualidade e pela funcionalidade da educação ao modelo de desenvolvimento econômico do país” (p.
60). Hoje, nosso país é regido por uma política neoliberal que deixa uma considerável parte do
ensino profissionalizante nas mãos da iniciativa privada, cujo maior representante é o Sistema S, no
qual está incluído o SENAI, que promove cursos profissionalizantes e tecnológicos, trabalhando lado
a lado com as indústrias.

De acordo com Rodrigues (1998), o quadro atual é de submissão do espaço educativo público aos
interesses privatizantes, sempre sob a perspectiva do novo télos industrial: a economia competitiva.
A palavra de ordem do SENAI, por exemplo, é polivalência da mão de obra. Para a CNI
(Confederação Nacional da Indústria), a polivalência proporcionaria uma relação menos antagônica,
mais cooperativa, entre os gerentes e os operários. Porém, há uma diferença fundamental entre os
conceitos de polivalência (pensada pelos industriais) e politecnia: a concepção do homem
omnilateral. Enquanto a formação polivalente é voltada para a (con)formação, a politecnia promove
a emancipação do indivíduo. Ela, portanto, aparece como um perigo ao pensamento pedagógico
industrial, pois “uma classe trabalhadora socializada no saber mais desenvolvido, mais geral, mais
abstrato, enfim, possuidora do conhecimento científico, é uma ameaça ao poder despótico do capital”
(RODRIGUES, 1998, p. 142).

CONSIDERAÇÃO FINAIS

De fato, ao final dessas conjecturas, podemos afirmar que A BNCC, assim como as Diretrizes e a
Reforma do Ensino Médio, são escolhas político-educacionais que marcam um retrocesso no ideal de
uma formação humana integrada, dentro de uma perspectiva marxista da educação. Se chegou a
pensar-se o Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico como uma “travessia” para a educação
politécnica no Brasil, a Base e as Diretrizes propostas colocam todo o Ensino Médio, seja ele
Integrado ou não, em marcha à ré.

A propaganda de um caminho “novo” para a educação no Brasil pode enganar o senso comum, mas
o entusiasmo inicial não é capaz de sobreviver a uma reflexão um pouco mais aprofundada. Diante
dele, restam-nos alguns questionamentos: Em que medida essa base nacional comum foi criada para
atender as avaliações nacionais, em detrimento da busca de qualidade no ensino? Faz sentido termos
uma base nacional comum curricular, em um país de dimensões continentais como o Brasil? Seria
possível ter construído uma base nacional comum que não tivesse um caráter prescritivo, regulatório
e restritivo do currículo? Como poderão os currículos contemplar a diversidade da sociedade
brasileira e atender às especificidades das realidades escolares, estando eles vinculados à BNCC?
Esta padronização curricular possibilita o exercício da liberdade e da autonomia das escolas, dos
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educadores e dos educandos, ou visa promover a heteronomia sob a máscara da autonomia?

Por fim, ratificamos a formação integral como aquela em que a educação geral seja inseparável da
educação profissional, tanto nos processos produtivos quanto nos processos educativos (ensino
técnico, tecnológico ou superior); em que o trabalho seja tomado como princípio educativo, no
sentido de superar a dicotomia trabalho manual/intelectual, incorporar a dimensão intelectual ao
trabalho produtivo, e formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos. Nessa
perspectiva, a BNCC pode ser considerada como um descaminho que segue em direção oposta a esse
propósito.
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