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RESUMO

Este artigo tem a finalidade de investigar como os professores da Educação Básica da rede pública
de ensino no Estado de Sergipe, em particular, das disciplinas de exatas, encaram as propostas da
Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio a serem implementadas nas unidades
escolares. A metodologia desta investigação consistiu em um estudo qualitativo instrumentalizado em
entrevistas cujas questões versaram sobre os conhecimentos e entendimentos que profissionais da
educação apresentavam no tocante a BNCC. Como fundamentação teórica, destacaram-se, além
Base Nacional Comum Curricular, autores como Hodson (1988, 1994), Lorenzato (2009), Lopes e
Ribeiro (2010), Wartha, Bejarano e Silva (2013). Diante da pesquisa, constatou-se que o corpo
docente e discente ainda não estão inteirados sobre as propostas deste documento sendo-lhes
necessário um maior aprofundamento a respeito da temática.

Palavras-Chaves: Referencial Curricular. Base Nacional Comum Curricular. Práticas Pedagógicas.

ABSTRACT

This article aims to investigate how the Basic Education teachers of the public school system in the
State of Sergipe, in particular, the exact disciplines, consider the proposals of the National Curricular
Common Base for High School to be implemented in the school units. The methodology of this
investigation consisted of a qualitative study instrumented in interviews whose questions dealt with the
knowledge and understandings that professionals of the education presented with respect to BNCC.
As a theoretical foundation, other authors such as Hodson (1988, 1994), Lorenzato (2009), Lopes and
Ribeiro (2010), Wartha, Bejarano and Silva (2013) were also highlighted. In the face of the research, it
was verified that the teaching staff and students are not yet aware of the proposals in this document,
and they need to deepen their understanding of the subject.

Keyword: Curricular Framework. National Common Curricular Base. Pedagogical practices.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo investigar cómo los docentes de Educación Básica del sistema de
escuelas públicas en el Estado de Sergipe, en particular, las disciplinas exactas, consideran las
propuestas de la Base Común Nacional Curricular para la Escuela Secundaria para ser
implementadas en las unidades escolares. La metodología de esta investigación consistió en un
estudio cualitativo instrumentado en entrevistas cuyas preguntas versaron sobre los conocimientos y
entendimientos que los profesionales de la educación presentaron con respecto al BNCC. Como
fundamento teórico, otros autores como Hodson (1988, 1994), Lorenzato (2009), Lopes y Ribeiro
(2010), Wartha, Bejarano y Silva (2013) también fueron destacados. En vista de la investigación, se
verificó que el personal docente y los estudiantes todavía no conocen las propuestas en este
documento, y necesitan profundizar su comprensión del tema.

Palabras clave: Referencial Curricular. Base Nacional Común Curricular. Prácticas pedagógicas.

1. INTROCUÇÃO
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Atualmente, o Ensino Médio (EM) apresenta no seu currículo um total de 12 disciplinas obrigatórias,
composto por: Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa,
Matemática, Língua Portuguesa, Química, Sociologia. No entanto, com a implementação da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), o EM configurar-se-á em uma nova diretriz em que as disciplinas
estarão agrupadas em quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da
Natureza e Matemática.

Entretanto, no Capítulo III, Art. 210 da Constituição Federal brasileira de 1998, propões que: “Serão
fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica
comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1998). Desta
forma, percebe-se que desde essa época já havia indícios de elaborar conteúdos mínimos para o
Ensino Fundamental (EF) e agora, começa a concretização para o EM. Essa estratégia para esse
segmento de ensino é uma continuidade da implementação da (BNCC) do EF.

Um dos princípios da BNCC é promover a equidade na educação, na busca para garantir a todos os
alunos de todo o país, o mesmo currículo nas escolas. Outro ponto que deve ser levando em conta,
“[...] para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e
escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a
BNCC é instrumento fundamental” (BRASIL, 2017, p. 8). Porém, mesmo sendo um documento, ele
não tem o poder de modicar todas as realidades vividas na educação.

Uma forte realidade vivida na rede pública de ensino de Sergipe é a ausência de laboratórios
equipados para o ensino Ciências da Natureza (CN) e Matemática. Esse recurso permite aos alunos
outros entendimentos, contexto e realidade diferente da explicação na sala de aula com a utilização
da oralidade do professor por meio do quadro e giz.

No contexto matemático, o laboratório é de grande importância pois propicia uma visualização a
respeito dos conteúdos matemático que em sua maioria são abordados por meio de aulas expositivas,
seguindo o modelo de transmissão e recepção. Com o intuito melhorar as abordagens ligadas a essa
disciplina, muitos pesquisadores depreendem esforços em estudos que ressaltam [...] a importância
do apoio visual ou do visual-tátil como facilitador para a aprendizagem” (LORENZATO, 2009, p. 3).

Na Química, Hodson (1988, 1994), apresenta em seus estudos a importância do uso do laboratório e
a importância do caráter científico que é desenvolvido em meio aos estudos nas bancadas de
laboratórios.

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e
a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e
resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das diferentes áreas (BRASIL, 2017, p. 9).

O exercício dessa curiosidade, a junção dos conhecimentos das diferentes áreas é complementada,
também, em um ambiente propício com um laboratório. Nesse sentido, a BNCC é pautada em uma
aprendizagem que valorize no estudante, o desenvolvimento de dez competências. Uma delas é a
habilidade socioemocional. Nessa habilidade, o aluno é orientado a exercitar a empatia, resoluções de
conflitos e cooperação. Assim, o ensino passa a demonstrar um novo design no contexto da nossa
contemporaneidade.

[...] competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos
e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais),
atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do
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pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 2017, p. 8).

Tal proposta exigirá do futuro professor e do docente em exercício, um novo olhar e práticas
pedagógicas que proporcionem aspectos dessas competências. Nessa perspectiva, os professores da
área de Ciências da Natureza devem apresentar um compromisso que despertem um protagonismo
no aluno aumentando cada vez mais o interesse em resolver problemas do seu cotidiano.

Na Educação Básica, a área de Ciências da Natureza deve contribuir com a
construção de uma base de conhecimentos contextualizada, que prepare os
estudantes para fazer julgamentos, tomar iniciativas, elaborar argumentos e
apresentar proposições alternativas, bem como fazer uso criterioso de
diversas tecnologias (BRASIL, 2017, p. 537).

Com efeito, as principais mudanças que envolvem a aprendizagem podem ser interpretadas entre
conteúdo e habilidades, no primeiro caso, está relacionada aos fatores externos e no segundo, os
fatores internos. Nesse segundo ponto, requer do aluno nova postura para relacionar, investigar e
justificar uma situação problema proposta pelos professores, por exemplo: Qual seria o método viável
para a escola que tenha espaço físico disponível para tratar o descarte dos restos de legumes e
vegetais ao final de um dia de trabalho dos feirantes

Geralmente, nas cidades de Sergipe, existe a feira livre nas ruas em que são comercializados os
vegetais, alimentos e legumes. E, algumas dessas feiras acontecem nas proximidades da escola,
como é o caso da Cidade de Capela. Envolver o aluno para apontar possíveis soluções, valoriza-o e
desperta interesses diferentes quando ele aprende teoricamente a resolver essas questões em aulas
meramente expositivas. Conforme a BNCC, o envolvimento do discente faz parte de uma avalição
socioemocional.

Nesse contexto, as aulas do campo matemática e suas tecnologias compreendem a ampliação e
aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas até o 9º ano do ensino fundamental,
possibilitando que o aluno construa uma visão matemática voltada a sua utilização na sociedade. “[...]
no Ensino Médio o foco é a construção de uma visão integrada da Matemática, aplicada à realidade,
conforme anteriormente anunciado” (BRASIL, 2017, p. 518). Nesse contexto,

[...] é preciso levar em conta as vivências cotidianas dos estudantes do Ensino
Médio, envolvidos, em diferentes graus dados por suas condições
socioeconômicas, pelos avanços tecnológicos, pelas exigências do mercado
de trabalho, pela potencialidade das mídias sociais, entre outros.

A BNCC, além de ter aspectos positivos, apresentam questões para reflexão que podem impactar o
âmbito da sala de aula. No parágrafo 2º, da Lei Nº 13.415 de 2017, estabelece: “O ensino da língua
portuguesa e da matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio, assegurada às
comunidades indígenas, também, a utilização das respectivas línguas maternas”. Essa Lei não deixa
clara como ficarão as disponibilidades das outras disciplinas, por exemplo: ficará a critério de cada
Estado e escola como as disciplinas de História, Sociologia e Filosofia serão ofertadas.

Além disso, no artigo 61, inciso quinto afirma que:

[...] profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de
ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência
profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em
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unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações
privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do
caput do art. 36; (BRASIL, 2017).

Nesse contexto, mesmo o profissional de notório saber, como é o caso de um Engenheiro Civil
ensinando aula de Matemática ou um Engenheiro de Materiais ensinado Química, a possiblidade de
as aulas serem ministradas no modelo tradicional, cuja valorização perpassa pela memorização de
conteúdo e fórmula, são maiores. Sabe-se que esses profissionais não aprofundaram ou não viram as
teorias da educação que fundamentam a habilitação do licenciado, levando a outro questionamento:
Por que não fazer novos concurso públicos para a contratação de mais professores na rede pública

Desta forma, este estudo tem o intuito de apresentar, com base em entrevistas realizadas entre
alunos e professores da área de Ciências da Natureza e Matemática da rede pública das escolas de
Sergipe, no período entre junho e julho de 2018, os entendimentos destes sobre as propostas da
BNCC.

2. QUAL MODELO DE ENSINO DEVERÁ FORMAR OS FUTUROS PROFESSORES DE QUÍMICA E
MATEMÁTICA

O desenvolvimento tecnológico alcançado pela ciência, sobretudo, para melhorar o aprendizado é
algo que nossa contemporaneidade tem vivenciado na atualidade. Os aparelhos de celulares
smatphone, tablets, estão cada vez mais na vida dos alunos. Esse recurso apresenta muitos
aplicativos que trabalham com realidade aumentada, tabela periódica, edições de vídeos e imagens.
Um bom exemplo foi um trabalho desenvolvido por uma das escolas da Diretoria Regional de Aracaju,
Colégio Estadual John Kennedy. No ano de 2017 os alunos do ensino médio realizaram uma
atividade com curta metragem filmada e editada com os celulares dos discentes.

Percebem-se, nesse contexto, quando bem orientados, os alunos podem encontrar mais sentido na
aprendizagem utilizando recursos do seu cotidiano. Assim, o professor de Matemática, Química,
Biologia e Física da nossa contemporaneidade tem mais outro desafio no processo de ensino e
aprendizagem, que é de buscar subsídios teóricos/pedagógicos para começar a utilizar nas suas
aulas a presença do celular.

2.1. Matemática

O ensino de matemática, de acordo com a BNCC (2017, p. 523), está voltado para cinco
competências específicas:

• Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em
diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e
Humanas, ou ainda questões econômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de
modo a consolidar uma formação científica geral.

• Articular conhecimentos matemáticos ao propor e/ou participar de ações para investigar
desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com
base na análise de problemas de urgência social, como os voltados a situações de saúde,
sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, recorrendo
a conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática.

• Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos, em seus campos – Aritmética,
Álgebra, Grandezas e Medidas, Geometria, Probabilidade e Estatística –, para interpretar,
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construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos
resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação
consistente.

• Compreender e utilizar, com flexibilidade e fluidez, diferentes registros de representação
matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e
comunicação de resultados de problemas, de modo a favorecer a construção e o
desenvolvimento do raciocínio matemático.

• Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades
matemáticas, empregando recursos e estratégias como observação de padrões,
experimentações e tecnologias digitais, identificando a necessidade, ou não, de uma
demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.

Nesse contexto, percebe-se a importância da valorização da associação dos conteúdos matemáticos
e a realidade de suas aplicações e contextualizações que englobam as demais áreas do
conhecimento. Um grande articulador nessas circunstâncias é a utilização de um laboratório de
ensino de matemática (LEM) que possibilita uma visão proximal de determinados conteúdos e sua
manipulação. Muitos pesquisadores

[...] baseiam-se na crença de que a construção do saber matemático é
acessível a todos e que a superação dos baixos índices de desempenho de
nossos alunos requer também conhecimentos, externos à matemática,
compromissos políticos na direção de mudanças, envolvendo a escola, a luta
por melhores condições de trabalho e por uma formação inicial e continuada
de qualidade (LORENZATO, 2009, p. 39).

Assim, os alunos passam a serem atuantes em sua formação e desenvolve habilidades e
competências para realizar a avaliação de suas produções e dos colegas, começam a ser torna um
construtor do conhecimento com mais independência. Mas apesar de tantos pontos positivos existem
vários obstáculos que dificultam a sua implementação: falta de motivação dos alunos, para trabalhos
práticos; dificuldades e resistências no acompanhamento das inovações tecnológicas (medo do novo,
do desconhecido); visão limitada dos docentes; entendimento inadequado do processo de formação.

É muito importante à ação mediadora do professor, esta deve acontecer sem necessariamente
mostrar a solução para o problema em análise. O material concreto é um ótimo termômetro para
avaliar o aprendizado e o rendimento dos conhecimentos adquiridos. “[...] o Laboratório de Ensino de
Matemática deve estar associado a uma pesquisa ou projetos estruturados, do qual os licenciados
possam inteirar-se e participar, ou usufruir de suas repercussões” (LORENZATO, 2009, p. 145).

2.2. Química

Um modelo esperado para o ensino de Ciências da Natureza da nossa contemporaneidade, deve
focar a contextualização e interdisciplinaridade, norteando o aluno para uma educação mais crítica
direcionada para a cidadania. Porém, um ensino contextualizado apresenta uma característica de
apresentar circunstâncias em que o aluno possa entender, interpretar e descrever a realidade que o
rodeia, como também, associar nessa circunstância, os conteúdos das disciplinas envolvidas. “A
contextualização no ensino tem sido foco de vários debates, desde as concepções filosóficas, a sua
epistemologia, até a própria palavra contextualização”. (LOPES, RIBEIRO, 2010, p. 2)

Para Wartha, Silva e Bejarano (2013, p. 86), “[...] contextualização é um termo novo na língua
portuguesa. Começou a ser utilizado a partir da promulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais”.
Nesse aspecto, contextualizar é modelo de ensinar e aprender com base no cotidiano do nosso aluno,
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algo valorizado na BNCC.

Em 2010, o CNE promulgou novas DCN, ampliando e organizando o conceito
de contextualização como “a inclusão, a valorização das diferenças e o
atendimento à pluralidade e à diversidade cultural resgatando e respeitando as
várias manifestações de cada comunidade”, conforme destaca o Parecer
CNE/CEB nº 7/2010 (BRASIL, 2017, p. 11).

Com efeito, percebe-se que as propostas de ensino na BNCC exploram oportunidades de cunho
cultural, entende-se nessa perspectiva, que o resultado final de práticas que valorizem a pluralidade e
a diversidade cultural promoverá no aluno um novo olhar de mundo, como também, aumento nas
habilidades e competências no ensino de Química. “Uma prática pedagógica baseada na utilização de
fatos do dia a dia para ensinar conteúdos científicos pode caracterizar o cotidiano em um papel
secundário, ou seja, este servindo como mera exemplificação ou ilustração para ensinar
conhecimentos químicos” (WARTA; SILVA; BEJARANO, 2013, p. 85).

Nesta competência específica, os fenômenos naturais e os processos
tecnológicos são analisados sob a perspectiva das relações entre matéria e
energia, possibilitando, por exemplo, a avaliação de potencialidades e de
limites e riscos do uso de diferentes materiais e/ou tecnologias para tomar
decisões responsáveis e consistentes diante dos diversos desafios
contemporâneos. Dessa maneira, podem mobilizar estudos referentes a:
estrutura da matéria; transformações químicas; leis ponderais; cálculo
estequiométrico; princípios da conservação da energia e da quantidade de
movimento; ciclo da água; leis da termodinâmica; cinética e equilíbrio
químicos; fusão e fissão nucleares; espectro eletromagnético; efeitos
biológicos das radiações ionizantes; mutação; poluição; ciclos biogeoquímicos;
desmatamento; camada de ozônio e efeito estufa; entre outros (BRASIL, 2017,
p. 540).

Pelo exposto, percebe-se que os conteúdos de Química não tiveram grandes modificações, porém,
nota-se que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) já vêm apresentando
características dessas competências, tipo: é possível encontrar uma questão sobre a fotossíntese que
aborde os conceitos de Biologia e Química, o mesmo acontece para o entendimento de osmose.
Assim, o aluno tem que ter uma visão não fragmentada do conteúdo de uma disciplina específica,
nesse ponto, caberá ao professor auxiliar na interpretação e organizar o processo de ensino e
aprendizagem, valorizando as proximidades com outras áreas do conhecimento.

3. METODOLOGIA

Foram entrevistadas quatro escolas do ensino médio, uma, com a modalidade do ensino em tempo
integral e três no ensino médio regular. As unidades escolares pesquisadas compreendem a Diretoria
de Educação de Aracaju (DEA) e as Diretorias Regionais Estaduais (DRE) 01 e 02. Desta forma, em
cada unidade escolar, buscou-se entrevistar os diretores (D), coordenadores (C), professores (P) e
alunos (A).

Em cada unidade escolar foi adotado um número, por exemplo, na primeira escola, o corpo docente e
discente serão identificados assim: diretor (D1), coordenador (C1), professor (P1) e aluno (A1). O
mesmo raciocínio será aplicado nas outras três escolas, no entanto, alterando o número, desta forma,
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tem-se os diretores (D1, D2, D3 e D4), coordenadores (C1, C2, C3 e C4), professores (P1 (Biologia),
P2 (Física), P3 (Química) e P4 (Matemática) e alunos (A1, A2, A3 e A4).

O Estado de Sergipe é uma das 27 unidades federativas do Brasil composta por 75 municípios e, em
cada município, tem pelo menos uma escola de Ensino Médio. A Secretaria do Estado da Educação
de Sergipe (SEED) dividiu esses municípios em nove Diretorias Regionais de Educação (DRE), mais
a Diretoria Estadual de Aracaju (DEA), sede da SEED. Nessa perspectiva, realizaram-se entrevistas
com o corpo docente escolar (coordenadores, professores e alunos) para saber até que ponto eles
estão cientes sobre as novas propostas da BNCC.

Nesse contexto, este estudo apresenta um caráter qualitativo que segundo Gil (2002, p. 133) “[...]
depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os
instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação”.

Nesse sentido, “[...] nas pesquisas qualitativas, o conjunto inicial de categorias em geral é
reexaminado e modificado sucessivamente, com vista em obter ideais mais abrangentes e
significativos” (GIL, 2002, p. 134). A entrevista em relação aos professores teve como foco as áreas
de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e Matemática.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao entrevistar o corpo docente sobre o tema em estudo, foi percebido uma resistência por parte dos
professores, então, a pedido dos mesmos, os nomes deles não serão divulgados e nem a Escola.
Desta forma, os pesquisadores optaram em divulgar a DRE em que está situada a unidade escolar e
estabelecer siglas para diferenciar os coordenadores (letra maiúscula e um número cardinal),
professores (letra maiúscula e um número cardinal) e alunos (somente letras maiúsculas do alfabeto
brasileiro).

Para guiar a entrevista listaram-se algumas perguntas com o objetivo de esclarecer os entendimentos
a respeito desse documento.

1 – Como a sua escola vem se preparando para se adaptar as novas orientações da BNCC

D1 – Não estava D2 – Não quis responder.

D3 – Estava em reunião. D4 – Não estava.

C1 – Não vem, não é tão simples assim, o colégio não tem estrutura suficiente. Teoricamente, parece
ser fácil, é só bater o martelo e achar que no outro dia tudo será cumprido. Além disso, não houve
espaço para a nosso colégio participar.

C1 – Na visão desse coordenador os professores não estão informados sobre essas orientações.

C2 – A equipe está dividida entre aqueles que resistem e os que esperam mais orientações da SEED.

C4 – Estava em reunião.

03/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/como_a_implementacao_da_bncc_esta_sendo_realizada_na_rede_publica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



P1 – Não quis responder para não sofre algum tipo de represália da SEED.

P2 – Sei da existência da Base, mas não me aprofundei sobre esse documento.

P3 – Primeiramente, dever haver um maior diálogo entre os professores.

P4 – Sei da existência da Base mas não me aprofundei sobre esse documento.

A1 – As aulas continuam normais.

A2 – Não soube responder.

A3 – Não vi diferença

A4 – Estou esperando as mudanças na minha escola

Percebe-se que ao iniciar a entrevista, o único diretor em uma das escolas da DEA que estava
presente no dia da aplicação do questionário, não quis responder. Sendo assim, nas próximas
perguntas, a parte que cabe as respostadas da Direção não será apresentada. O mesmo acontece
com o C4. Outro ponto importante é o reflexo do medo apresentado em alguns entrevistados, nesse
sentido, por não ter a devida segurança sobre as mudanças da BNCC ou o receio de seu
entendimento expresso sobre o assunto possa causar, de alguma forma, consequência na sua vida
profissional.

Também é possível observar nesse contexto que desde os coordenadores até alunos, nota-se que
uma maioria sabem da existência da BNCC, porém, não aprofundaram sobre o conteúdo desse
documento, da parte da coordenação e professores, percebe-se que para eles tomarem novos passos
na trajetória da educação, a iniciativa deve vir da SEED, esquecendo-se que como membros ativos
dessa trajetória, estar ciente do que possa vir a interferir no seu desenvolvimento, também, acontece
de forma individual, assim, como irão discutir os pontos positivos e negativos sem a compreensão
devida da propostas

2 – Qual o seu entendimento sobre as propostas curriculares da BNCC

C1 – Na visão desse coordenador os professores não estão informados sobre essas orientações.

C2 – A equipe está dividida entre aqueles que resistem e os que esperam mais orientações da SEED.

C3 – É uma proposta que para a área de exatas, apresenta orientações para que haver uma maior
interação entre os professores.

P1 – Não quis responder para não sofre algum tipo de represália da SEED.

P2 – Infelizmente não tem como se preparar sem um laboratório adequado

P3 – Sei da existência da Base, mas não me aprofundei sobre esse documento.

P4 – Não quis participar.

A1 – Vai ser bom, poderemos ter um curso profissionalizante.
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A2 – Não soube responder.

A3 – Vou poder optar para estudar as matérias que não sejam de cálculo.

A4 – Não sei, vai aumentar nossa carga horária, e minha vida

3 – Você participou dos debates iniciais para a implantação da BNCC e consegue identificar alguma
mudança

C1 – Não na rede pública e sim, na particular desde 2013

C2 – Não.

C3 – Sei que teve um momento online mas não participei, só vejo que é algo para ser praticado de
“guela abaixo”.

P1 – Não. A1 – Não

P2 – Não. A2 – Não

P3 – Não. A3 – Não

P4 – Não. A4 – Não

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo objetivou aproximar entendimentos de diretores, coordenadores, professores e alunos
sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular, permitindo desmistificar algumas
interpretações de como seria a atuação nesse campo de ensino seguindo essas novas diretrizes.
Para tal, as discussões realizadas durante as entrevistas foram de fundamental importância, pois
permitiram gerar reflexões sobre os aspectos que fundamentam a prática de ensino e sua importância
para um bom desempenho na prática docente de acordo com esse documento.

Diante dessas discussões, percebeu-se que é preciso ser crítico nas transformações ocorridas no
ensino, evitando que a ênfase no professor não venha a exercer uma separação das orientações
postas nos documentos oficiais, que indicam caminhos a serem trilhados, propiciando uma prática
com maior proximidade do contexto no qual se insere a instituição, campo de atuação profissional.
Assim é de suma importância diretores, coordenadores, professores e alunos terem conhecimento
das normas e diretrizes que regem o cenário educacional, para que possam desenvolver uma atuação
plausível com a realidade.

Com isso, a pesquisa constitui numa investigação por meio de entrevistas a respeito das concepções
e entendimentos das mudanças relacionadas ao documento que norteará o ensino médio,
possibilitando um diálogo e fusão de ideias educativas e de ações pedagógicas, favorecendo a
compreensão de como está organizada a estrutura curricular da unidade educacional e seu papel
como estimuladora do pensamento crítico no processo de formação. Percebendo-se, assim, o
professor como um acolhedor da diversidade, aberto as inovações pedagógicas e tecnológicas,
comprometido com o social, com o sucesso e as dificuldades de seus alunos.

O contato com essa realidade mostrou o quão importante são as discussões para desmistificar
interpretações errôneas e incoerências a respeito da BNCC e incentivar a curiosidade em buscar
explicações que possam refletir nos preparos para atuação no contexto profissional.
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Destarte, percebe-se que os campos de conhecimentos inserem-se com uma nova estrutura, mas que
contemplam os saberes desenvolvidos em cada área educacional. No campo das ciências da
natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias percebe-se a grande necessidade em
unir esses campos, valorizando a interdisciplinaridade e valorização de situações-problemas que
remetem a contextos vivenciais que possam despertar o interesse dos alunos a quererem engajar-se
nos projetos desenvolvidos na unidade escolar.

Portanto, conhecer os pressupostos da BNCC e entender como este está repercutindo no meio
educacional, possibilita uma readaptação no processo de ensino e aprendizagem que perpassa o
saber a teoria e de como uni-lo com a prática, pois ambas andam associadas, mas na maioria das
vezes são usadas de forma isoladas e sem amparo legal. Assim, remete-nos reavaliarmos sempre a
nossa ação pedagógica, pois precisamos estar dispostos a interpretar e refletir sobre as mudanças
ocorridas no cenário educacional, permitindo uma articulação maior entre os entes desse processo:
professor, aluno, coordenador, diretor, comunidade escolar e não escolar.
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