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Resumo

Este artigo tem como objetivo identificar se a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) contempla

pontos relacionados a fenômenos sociais que incidem no desempenho dos alunos na disciplina de

matemática inseridos nas séries finais do Ensino Fundamental da rede pública. Para tanto, foi

formulado o seguinte questionamento: Como promover uma BNCC que contemple as demandas

sociais que incidem no desempenho da disciplina de matemática dos alunos inseridos no Ensino

Fundamental das séries finais?

Esta problematização exigiu revisitar estudos teóricos no campo do currículo, a exemplo de Macedo

(2013); da Base Comum Curricular, Brasil (2015) e do campo da Educação Matemática numa

perspectiva sociocultural, André (1999); Chagas (2016); Fonseca (2012). Vale salientar que se

trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa, sendo respaldada em um levantamento

bibliográfico e documental.

Palavras-Chave: Base Nacional Comum Curricular; Matemática; Ensino Fundamental nas séries

finais.

Resumen

Este artículo tiene como objetivo identificar el Currículo Nacional Base Común (BNCC) incluye

puntos relacionados con los fenómenos sociales que afectan el rendimiento de los estudiantes en
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matemáticas disciplina introducidos en la calificación final de la enseñanza primaria en las escuelas

públicas. Por lo tanto, la siguiente pregunta fue formulada: ¿Cómo promover BNCC para hacer

frente a las demandas sociales que afectan el rendimiento de la disciplina matemática de

estudiantes ingresó a la escuela primaria de la serie final?

Este cuestionamiento exigió revisar los estudios teóricos en el campo curricular, como Macedo

(2013); Común Curricular Base, Brasil (2015) y el campo de la educación matemática en una

perspectiva sociocultural, André (1999); Heridas (2016); Fonseca (2012). Vale la pena señalar que

se trata de una investigación cualitativa, siendo apoyado en un estudio bibliográfico y documental.

Palabras clave: Base Nacional Común Curricular; Matemáticas; La escuela primaria en la serie

final.

INTRODUÇÃO

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) se configura em uma nova política curricular voltada

para a rede pública de ensino, a qual contempla todo território nacional brasileiro. Desta forma, o

Ministério da Educação (MEC) ao elaborar a BNCC, defini o que deve ser ensinado nas escolas, e,

até o final do primeiro semestre desse ano, o Conselho Nacional de Educação (CNE) receberá do

MEC o texto da Base Curricular para discussão e homologação.

Segundo informações do MEC, foi instituída uma equipe com 14 assessores e de 116 especialistas,

incluindo professores da educação básica e de 34 universidades, para construir a primeira versão

da BNCC (Brasil, 2015a, 2015b). Além disso, foi criada uma página para consulta pública e

participação de professores e estudantes. Em seguida, ela foi disponibilizada na internet para

consulta pública e recebeu mais de 12,2 milhões de sugestões1. A partir dessas contribuições, foi

elaborada a segunda versão, que agora segue para avaliação e consolidação do CNE.

Desta forma, o presente artigo tem como objetivo identificar se a BNCC contempla pontos

relacionados a fenômenos sociais que incidem no desempenho dos alunos na disciplina de

matemática inseridos, nas séries finais do Ensino Fundamental II da rede pública. Com isso,

iniciaremos nossa análise sobre alguns pontos que consideramos cruciais e que estão relacionados

aos problemas do sistema educacional brasileiro, os quais precisam ser avaliados nas políticas

curriculares contemporâneas. Nesse caso, partiremos do seguinte questionamento: Como

promover uma BNCC que contemple as demandas sociais que incidem no desempenho da

disciplina de matemática dos alunos inseridos no Ensino Fundamental das séries finais?

Para dar conta ao questionamento proposto, relataremos como está sendo elaborada a BNCC na

Educação Básica no ensino de matemática, fazendo o recorte para essa análise dos objetivos de
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aprendizagem e desenvolvimento de matemática nos anos finais. A intensão é apresentar os

elementos que julgamos serem relevantes no processo de ensinoaprendizagem, e o que, por falta

de políticas públicas e pelo processo histórico dos problemas do cenário do sistema educacional

brasileiro, podem impossibilitar a efetivação dos objetivos propostos pela BNCC.

A escolha dessa temática foi motivada pela experiência dos autores: o primeiro autor por ser

pesquisador, possuir sua itinerância acadêmica e profissional na área da Educação Matemática e da

autora, por ser pesquisadora da discussão de políticas curriculares. Apresentamos o artigo

organizado da seguinte forma: introdução, onde destacamos o objetivo e problemática do tema;

metodologia, onde apresentamos o percurso para obtenção das informações.

No primeiro tópico, discorremos sobre como os fenômenos sociais adversos repercutem no

ensinoaprendizagem de Matemática. No tópico seguinte, abordaremos algumas considerações

sobre a Educação Matemática e seus principais aportes contemporâneos. No último tópico,

apresentamos as proposições de uma BNCC que possa atender as demandas sociais curriculares da

Educação Matemática. Por fim, teceremos algumas considerações na tentativa de responder os

objetivos e a problemática proposta.

1. Como os fenômenos sociais adversos repercutem no ensino-aprendizagem de

Matemática?

Trazemos como base metodológica a revisão bibliográfica do texto da BNCC e os temas

relacionados às questões que abordam o tema relacionado à Educação Matemática numa

perspectiva sociocultural (ANDRÉ, 1999; CHAGAS, 2016; FONSECA, 2012). Nesse sentido,

focaremos nossa análise em torno da consigna levantada pela BNCC, quando esta menciona que “A

Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental leva ao amadurecimento de muitos conceitos

com os quais os estudantes já vinham convivendo” (BNCC, 2016, p. 400). Nesse caso, reforçamos

nossa inquietação que nos levou a produzir esse trabalho: Será que os conceitos matemáticos

descritos pela BNCC, com os quais os alunos já vinham convivendo em anos anteriores foram

realmente superados?

A literatura proposta para a nossa análise (ANDRÉ, 1999; CHAGAS, 2016; FONSECA, 2012) nos

mostra que os problemas no ensinoaprendizagem da matemática que ocorrem nos anos iniciais

necessitam ser superados. Desta forma, os autores sinalizam que os alunos avançam para as

séries finais sem apresentarem as competências e habilidades que os impedem de continuarem

avançando, no que lhe é proposto nos anos finais. Por conseguinte, consideramos que esse avanço

não ocorre, por serem regida num caminho de insucessos e negação de direitos impostas

prioritariamente aos sujeitos das classes populares. Nesse caso, os insucessos, aqui descritos, têm
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implicações diretas nas relações sociais, como enfatiza Fonseca (2012).

A autora argumenta que o processo de exclusão, próprio do sistema escolar brasileiro, traduzem o

reflexo da condição social que os sujeitos populares estão submetidos. Condições esta que atingem

a falta de estrutura que desassiste os sujeitos maioritariamente das classes populares. Revelando

que esses fenômenos sociais provocam a evasão dos sujeitos, não porque querem, mas por

necessidades vitais.

É nesse contexto que o insucesso na aprendizagem da matemática

configurase como um elemento de considerável destaque na composição do

quadro, dos mecanismos e das consequências desse processo de negação do

direito à escolarização, e, mais, ao acesso a determinados modos de saber.

Tal exclusão (da dinâmica de ensinoaprendizagem que se desenvolve na

escola), embora tenha contornos muito mais amplos do que o das decisões

didáticopedagógicas no âmbito de uma disciplina, encontra nelas formas de

expressão mais, ou menos, explícitas (FONSECA, 2012, p. 3334).

Para Chagas (2012), atualmente encontramos, dentro da Educação Matemática, resultados

insatisfatórios obtidos na docência desta disciplina, nos diversos níveis de ensino, desde a

préescola até a universidade. A autora argumenta que existem muitas causas que contribuem

para reforçar este quadro (CHAGAS, 2012, p. 240241). Diante disso, ela apresenta alguns pontos,

os quais fazem parte de nossa análise sobre os efeitos do insucesso em matemática e o fato de

que muitos alunos chegam nas séries finais sem apresentarem condições mínimas de compreensão

para dá seguimento às séries finais. Assim, acreditamos que esses fenômenos podem interferir na

efetivação dos objetivos de aprendizagem sinalizados pela Base Nacional.

• Inadequação do ensino de matemática em relação ao conteúdo, à metodologia de trabalho e

ao ambiente em que se encontra inserido o aluno em questão;

• “Má” formação de professores, ou seja, falta de capacitação docente;

• Programas de matemática não flexíveis e muitas vezes baseados em modelos de outros

países e, consequentemente, modelos que muitas vezes não representam a realidade

socioeconômica do país;

• Falta de compreensão e domínio dos prérequisitos fundamentais que ajudariam este

estudante a obter um bom desenvolvimento nas aulas de matemática;

• Desvalorização socioeconômica dos professores.

Nossa análise tem como base o que Fonseca (2012) estabelece sobre o “fracasso em matemática”
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e o que esse tema pode evidentemente está relacionado aos pontos elencados por Chagas (2012).

Fonseca (2012) argumenta que por mais infeliz que tenha sido a experiência ou o desempenho do

sujeito no aprendizado da matemática, dificilmente é possível acusar a essa disciplina pelo seu

fracasso escolar. Para a autora, esses sujeitos abandonam a escola por diversos fatores.

Entendemos que os fatores elencados por Chagas (2012) podem ser somados aos motivos de

ordem social, mencionados por Fonseca (2012). Entretanto, a última autora enfatiza nas questões

socioeconômicas, pois essas extrapolam as paredes da sala de aula e ultrapassam os muros da

escola (FONSECA, 2012, p. 32).

2. Por que propomos considerar os aspectos sociais na elaboração da BNCC?

Nossa análise não deve se configurar como um leque de “possíveis soluções”, mas como uma

oportunidade de debater sobre as condições em que se encontra o sistema de ensino público e de

algumas tentativas de mudança do panorama desfavorável em que se encontra a educação

brasileira. Haja vista, assistimos por muitos anos a negligência com a educação pública e o

sucateamento de suas escolas. O exemplo disso é que para tentar amenizar os efeitos

catastróficos do sistema educacional, temos a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), Lei

13005/2014, que tenta definir metas e estabelecer estratégias à educação nacional, a serem

cumpridas pelo país, da educação infantil à pósgraduação, mas que não conseguem sair do papel.

Para que tenhamos a dimensão exata das intenções do PNE, apresentaremos suas diretrizes:

erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; superação das

desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as

formas de discriminação; melhoria da qualidade da educação; formação para o trabalho e para a

cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; promoção

do princípio da gestão democrática da educação pública; promoção humanística, científica, cultural

e tecnológica do País; estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação

como proporção do Produto Interno Bruto  PIB, que assegure atendimento às necessidades de

expansão, com padrão de qualidade e equidade; valorização dos (as) profissionais da educação;

promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade

socioambiental.

O PNE é uma lei ordinária com vigência de dez anos, sancionada em 26 de junho de 2014, prevista

no artigo 214 da Constituição Federal. O PNE estabelece diretrizes e estratégias de concretização

no campo da educação. Além disso, prevê 20 metas para serem cumpridas até 2024 que para

chegar ao objetivo, foram estabelecidas estratégias e metas intermediárias. Nesse caso,

municípios e unidades da federação devem ter seus planos de educação aprovados em

consonância com o PNE. Diante disso, encontrase em processo de elaboração, a pedido do
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Ministério da Educação, uma Base Nacional Comum Curricular, que tem como proposição atender

ao PNE, apontada na Meta 7:

Estratégia: 7.1  estabelecer e implantar, mediante pactuação

interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base

nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de

aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano

do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional,

estadual e local; (Brasil, 2014, grifo nosso).

Assim, a BNCC, em sua formatação sinaliza percursos de aprendizagens e desenvolvimento dos

estudantes dos seguimentos (Educação Infantil, Ensino Fundamental, anos iniciais e finais e Ensino

Médio), ou seja, delimitando os elementos fundamentais que precisam ser ensinados nas Áreas de

Conhecimento: Matemática, Linguagens e das Ciências da Natureza e Humanas. Sendo assim,

organizada por objetivos das etapas e componentes curriculares de cada área bem semelhante

com as matrizes de referência do ENEM e do SAEB, quando enumeram e codificam cada habilidade

e competência a ser avaliada.

O que assinalam as pesquisas sobre a possível implementação da BNCC?

Existem alguns posicionamentos acerca da presente Base, desde a sua aceitação à oposição. Se

para alguns “A expectativa é a de que esse passo poderá deflagrar um importante

amadurecimento do projeto escolar e, por conseguinte do projeto de democracia” (BURGOS, 2015,

p. 23). Para outros, a exemplo da Associação de PósGraduação e Pesquisa em Educação  ANPED

e Associação Brasileira de Currículo – ABdC, afirmam que a Base se revela como um projeto

neoliberal e homogeneizador, pois:

“[...] não garantem a valorização e o direito à diversidade reconhecido nas

especificidades da Educação Infantil, do Ensino Fundamental de 9 anos, do

Ensino Médio, da Educação de Jovens e Adultos, da Educação Profissional

Técnica de Nível Médio, da Educação Escolar Indígena, da Educação do

Campo, da Educação das Relações ÉtnicoRaciais, Educação Especial,

Educação Quilombola, Educação em Direitos Humanos previstos em nosso

contrato democrático e compromisso político com a construção da justiça

social”2.

Não obstante, as pesquisas publicadas apontam críticas à criação da Base, não somente as
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entidades científicas, mas alguns pesquisadores do campo do currículo, a exemplo de Macedo

(2014), Lopes (2015) que corroboram acerca da questão da BNCC estar marcada pelo sentido

homogeneizador da Educação Básica, e pelo risco de que não se contemple a diversidade cultural

que caracteriza o país, bem como a diversidade de práticas e experiências pedagógicas existentes

necessárias à qualidade da educação.

Desta forma, assistimos durante séculos ao processo de negação de direito dos sujeitos das

classes populares e no quanto essa negação tem afetado as classes sociais menos favorecidas.

Recentemente, o Instituto Ayrton Senna (2014) apresentou um relatório do quanto é preciso

avançar para superar os problemas mais básicos da educação pública, principalmente no ensino

médio e nos anos finais do Ensino Fundamental. Segundo os dados oficiais desse relatório, apenas

54,4% dos jovens com 19 anos concluíram o ensino médio. Dentre os que chegaram ao último ano

da educação básica, apenas 27,2% apresentaram aprendizado adequado em português e 9,3%,

em matemática.

O estudo ainda releva que a cada dez crianças que iniciam o ensino primário no Brasil, apenas 5

termina o ensino médio. Destas 5, somente 1 sabe português e 0,5 sabe matemática. Por essa

razão, consideramos que o cenário do sistema educacional brasileiro passa por problemas

históricos, marcado pelo processo de falta de políticas públicas que não tem dado condições

mínimas a esses sujeitos.

Embora, as classes populares tenham que passar pelas escolas públicas, por pertencerem a

mesma classe social, ainda assim, temos pessoas vivendo em situações piores que outras. Com

isso, queremos reforçar que, apesar de os sujeitos populares terem um histórico particular de

negação, é preciso estar atento para a heterogeneidade que há num mesmo grupo social. Desse

modo, cabenos refletir sobre os seguintes questionamentos: como pode a BNCC propor que os

estudantes das classes populares amadureçam os ditos “conceitos de matemática”, sem considerar

os aspectos diversos de suas trajetórias de vidas?

Será que efetivamente os alunos da rede pública de ensino vem obtendo um desempenho

satisfatório nas séries anteriores em matemática?

A análise apresentada pelo Instituto Ayrton Senna (2014) responde aos dois questionamentos de

forma incisiva: um dos problemas que o país precisa resolver para elevar a qualidade de seu

ensino é o de matemática. Nesse caso, a tentativa de responder esses questionamentos, implica

necessariamente em apresentarmos a importância de observamos alguns problemas básicos para

efetivação dos objetivos da Base no sistema público de ensino.

O texto da BNCC afirma categoricamente, que é a partir da passagem das séries iniciais às séries

finais do Ensino Fundamental que a matemática, no contexto escolar vai se constituindo, à medida

que esta acompanha o desenvolvimento dos estudantes em sucessivas descobertas de
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possibilidades. Assim, os conceitos que vão compondo os objetivos iniciais contribuem para a

resolução de novos problemas apresentados pelos anos finais.

Nesse sentido, a BNCC reforça que para se alcançar os objetivos de aprendizagem de matemática,

do 6° ao 9° anos, basta que seus conteúdos sejam organizados por unidades de conhecimento nos

seguintes blocos: geometria; grandezas e medidas; estatística e probabilidades; números e

operações e, por fim, álgebra e funções. Embora, a BNCC argumente a importância de ter uma

visão do conjunto dos objetivos de uma mesma unidade, o que permite identificar as

aprendizagens já realizadas pelo/a estudante em anos anteriores e reconhecer em que medida as

aprendizagens a serem efetivadas no atual ano escolar se articulam aquelas dos anos posteriores

(BRASIL, 2016, p. 403), esta Base não apresenta modos de como lidar com os alunos que chegam

com dificuldades básicas em matemática nas séries finais.

Contudo, ao analisar os objetivos gerais de formação da área de matemática nos anos finais do

Ensino Fundamental determinado pela BNCC: “fazer observações sistemáticas de aspectos

quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, sabendo selecionar,

organizar e produzir informações relevantes, para interpretalas e avalialas criticamente”

(BRASIL, 2016, p. 401). Encontramos que a partir desse ponto podemos avançar nas questões

relacionadas ao que versam sobre a reflexão da diversidade dos agentes que fazem parte do

ensino público da sociedade brasileira. Entendemos que sem essa análise tornase improvável que

os objetivos elaborados para a matemática sejam cumpridos pela Base.

3. Pontos que merecem destaque para implementação de uma Base Nacional Curricular

Comum.

Compreendemos que existem aspectos que influenciam fortemente a relação pedagógica e que

esses fenômenos comprometem sobremaneira o desempenho escolar dos alunos e a atuação dos

professores de matemática da rede pública de ensino. Um ponto que não devemos perder de vista,

diz respeito à responsabilização dos professores pelo insucesso dos alunos. Segundo Süssekind

(2014, p. 1512), uma das maiores consequências da homogeneização dos conhecimentos

propostos pela BNCC, seria como nas palavras de Pinar “a demonização dos professores”.

Nesse sentido, Chagas (2012) reforça ao que diz Süssekind (2014), quando a primeira autora

revela que, ao nos dirigirmos a certas escolas públicas, observarmos professores de matemática,

colocandose à frente da turma diante do quadronegro e depositando seus conhecimentos. Para

Chagas (2012), parece que esses profissionais encontram, neste local, seu ponto de apoio e de

referência com relação à turma, passando a dissertar sobre seus conteúdos, propondo questões,

formalizando perguntas à classe, efetuando demonstrações, exposições, correções, etc. Nesse
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caso, a autora revela que a postura dos professores pode ser classificada, como de uma

metodologia ou ensino, a qual ela denomina de tradicional.

Assim, temos nos dizeres de Chagas (2012), um ponto de vista predominante de uma ideologia

que tende à culpabilizar os sujeitos curriculantes3, por conta do não alcance dos objetivos de

aprendizagem. Desse modo, eximese a responsabilidade do Estado, pelos fatores que provocam

exclusões sociais, políticas, históricas, culturais e econômicas, que por consequência interferem na

aprendizagem dos sujeitos e responsabilizaos com representações tais como “eles não querem

aprender” ou “não se esforçam”.

É importante ter sempre claro que faz parte do poder ideológico dos

dominantes a inculcação dos dominados da responsabilidade por sua

situação. Daí a culpa que sentem elas, em determinado momento de suas

relações com o seu contexto e com as classes dominantes, por se acharem

nesta ou naquela situação desvantajosa (FREIRE, 2014, p.80).

Desta forma, compreendemos que para que os objetivos de matemática, estabelecidos pela BNCC

sejam alcançados, é preciso que o professor em sua prática docente esteja sempre

“problematizando a seus alunos, possibilitandolhes o ir exercitando em pensar criticamente,

tirando suas próprias interpretações do porquê dos fatos” (FREIRE,1992, p.5253). Assim, esse

profissional é motivado a fazer de sua prática pedagógica um espaço que promova a participação

dos alunos enfatize a experimentação, a pesquisa e a descoberta com atividades mais elaboradas.

No entanto, observamos que a precarização do trabalho docente e incipiência da formação inicial e

continuada dos professores, influenciam posturas e rigores científicos, supervalorizando a

memorização de conceitos.

Chagas (2012) revela que dentro do trabalho docente, ainda temos professores de matemática

ensinando esta disciplina de forma “rotineira”, onde os conteúdos trabalhados são aqueles

presentes no livro didático e o método de ensino se restringe a aulas expositivas e a exercícios de

fixação ou de aprendizagem. Para a autora, essa postura do professor faz com que os educandos

entendam o processo de estudo como sendo mera memorização, desestimulandoos.

Além disso, Chagas (2012) menciona que nas escolas onde professores de matemática trabalham

com essa postura, podemos observar que o processo ensinoaprendizagem se configura como

mera transmissão da matéria. O professor “transmite” e os alunos “recebem”. Numa passagem de

transmissão e recepção, acompanhada da realização repetitiva e mecanizada de exercícios,

acarretando, por parte do aluno, memorizações de como estes exercícios foram inicialmente

desenvolvidos. Aqui notamos a necessidade de rever pontos com foco no investimento na
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formação profissional do professor, o qual já fora descrito no PNE, mas que consideramos, está

muito longe de serem cumpridas.

Em outro extremo, temos que a causa da situação do dito “fracasso escolar” é atribuída aos

alunos. Para Rodriguez (1994), ao longo dos anos, a causa do fracasso tem sido atribuída a esses

atores, o que reforça a ideia de que os professores precisam ser levados a procurarem estratégias

e alternativas metodológicas que motivem e facilite a compreensão dos conteúdos para seus

alunos. Com isso, estes estudantes tornamse excessivamente dependentes do professor e do livro

didático, uma vez que seu principal objetivo dentro da instituição educacional é obter nota

suficiente para serem aprovados. Esse processo é cíclico e vicioso e enquanto esse fenômeno não

for debelado ficará impossível atingir quaisquer metas em Educação Matemática que pretenda ser

crítica, autônoma e libertadora. Ou seja, continuaremos por assistir práticas pedagógicas de

“umfazdecontas” em sala de aula.

Embora Libâneo (1991) descreva que o ensino é um meio fundamental do progresso intelectual

dos alunos, abrangendo a assimilação de conhecimentos, o processo de educar, não vem se

aplicando na maioria das escolas brasileiras, principalmente nos aspectos que se referem à

Educação Matemática. Especificamente ao ensino dessa disciplina, ela é frequentemente tratada

como sendo uma área do conhecimento humano isolada da realidade e do cotidiano em que o

indivíduo se encontra inserido. Como resultado disso, verificamos o fracasso do ensino da

matemática em muitas instituições educacionais.

Considerações finais

Considerada a grande responsável pelo “fracasso escolar” da exclusão de parte do alunado, a

matemática apresentase atualmente em processo de mudança, já que hoje existem discussões

que não concebem o ensino de matemática descontextualizada e mecânica; com aprendizagens de

regras, cálculos, fórmulas ou quaisquer situações que levem resultados através da memorização.

Desta forma, é impossível discuti o ensino de matemática sem refletir sobre os aspectos sociais

aos quais os educandos encontramse inseridos.

Um dos aspectos fundamentais para superar essa situação e obter sucesso na aprendizagem dos

sujeitos das camadas populares, seria atrelar propostas curriculares de matemática atendendo à

sua realidade social. Concebendo como ponto de partida para aprendizagem matemática os

conhecimentos prévios desses educandos. Desse modo, partindo destas considerações, na

tentativa de responder ao questionamento inicial proposto neste artigo: Como promover uma

BNCC que contemple as demandas sociais que incidem no desempenho da disciplina de

matemática dos alunos inseridos no Ensino Fundamental das séries finais?
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Compreendemos que o currículo escolar surge como uma possibilidade de inserção das questões

sociais nas discussões em sala de aula através de uma reorganização do planejamento docente.

Assim, fazse necessário, no momento atual, formar e informar, atendendo o desenvolvimento de

uma práxis pedagógica que realmente promova açãoreflexãoação. Deste modo, estarão

professores e alunos aprendendo, discutindo, refletindo à medida que sejam incluídos nas

atividades de sala de aula temas de relevância social.

Para tanto, teremos que atender a BNCC, visto que esta se configura como uma proposta de

política curricular, mas com um olhar crítico e reflexivo, considerando as questões sociais

abordadas nessa pesquisa que interferem no desempenho acadêmico dos alunos. É necessário que

se reflita sobre a concepção de ensino adotada em sua esfera ética e política, sobre valores e

normas. Tal atitude exige na verdade uma tomada de posição diante de problemas fundamentais e

urgentes na sociedade contemporânea.

É válido salientar, a responsabilidade do Estado de se estruturar para atender o sujeito no

processo de integração e transformação. Precisa estar alerta inovando em todos os aspectos,

requalificando seus quadros técnicos e docente visando formação de indivíduos autônomos,

solidários e críticos, capazes de enfrentar as rápidas mudanças de nosso sistema produtivo e

social.

Por tudo que foi exposto neste estudo, entendemos que as atuais discussões acerca da BNCC

contribuem de forma significativa para construções de diretrizes que atendam as reais

necessidades dos estudantes da rede pública de ensino e, ao mesmo tempo em que primem pela

qualidade do ensino. Afinal, como cerne dessas indagações haverá sempre teóricos que concordem

ou discordem sobre as implicações para a aprendizagem dos alunos de ser sensível à necessidade

dos segmentos sociais.
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