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Resumo: Este estudo traz uma reflexão acerca do currículo no ensino médio na BNCC (2018) e o quanto é necessária a 

formação e promoção de indivíduos conscientes e participativos do seu papel na sociedade. Apresenta como objetivo geral 

discutir o currículo na BNCC (2018), a partir de contrapontos oferecidos pelo filósofo Herbert Marcuse. A metodologia do 

trabalho baseou-se em uma revisão bibliográfica do documento da BNCC (2018), e de Marcuse (1999), (1975) e (1973). 

Também foram utilizados os seguintes autores contemporâneos para discutir Marcuse: Cândido e Santos (2020), Vicenzi e 

Picoli (2020), Guedes (2019), Soares e Oliveira (2019), Silva (2018), Bastos (2014) e outros. Pode-se concluir que é preciso 

discutir criticamente a BNCC (2018) e decidir de forma coletiva o currículo, as ações de formação para os professores, 

considerando a formação dos estudantes para além dos interesses hegemônicos do Capital 

Palavras-chave: Currículo. Educação. BNCC. Reflexões. 

Abstract: This study brings a reflection about the curriculum in secondary education at BNCC (2018) and how much it is 

necessary to train and promote individuals who are aware and participative of their role in society. Its general objective is to 

discuss the curriculum at BNCC (2018), from counterpoints offered by philosopher Herbert Marcuse. The work methodology 

was based on a bibliographic review of the BNCC document (2018), and of Marcuse (1999), (1975) and (1973). The following 

contemporary authors were also used to discuss Marcuse: Cândido and Santos (2020), Vicenzi and Picoli (2020), Guedes 

(2019), Soares and Oliveira (2019), Silva (2018), Bastos (2014), and others. It can be concluded that it is necessary to critically 

discuss the BNCC (2018) and collectively decide the curriculum, the training actions for teachers, considering the training of 

students beyond the hegemonic interests of Capital. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A escola é um ambiente que integra diversos tipos de sujeitos sociais, e é preciso investir na criação 

de espaços democráticos para que a comunidade escolar possa discutir efetivamente com as diretrizes 

curriculares que irão compor o Projeto Político Pedagógico da instituição (PPP).  

A partir daí, compreende-se o currículo como um elemento essencial em qualquer instituição 

educativa, pois sistematiza formalmente os conhecimentos existentes na humanidade. Os professores, 

gestores, funcionários devem discutir em uma abordagem democrática, um currículo que contemple as 

especificidades da realidade escolar que a escola está inserida. Neste sentido, é importante destacar que a 

concepção de currículo está atrelada ao projeto de sociedade e de formação defendida para os estudantes 

que fazem parte do ambiente escolar. 

Segundo a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), para o Ensino Médio, é papel da escola 

formar indivíduos críticos, criativos e capazes de tomar decisões. Dessa forma é necessário garantir práticas 

pedagógicas que permitam a leitura da realidade escolar, destacando os desafios existentes nos espaços 

sociais, econômicos e ambientais. O desenvolvimento de cidadãos éticos é uma premissa preponderante no 

documento, a partir de atividades que envolvam os conhecimentos de diversas áreas, de forma integrada 

para que assim, possam solucionar problemas, e se abrir para novas possibilidades de aprendizagem 

(BRASIL, 2018). 

Porém, existem muitas críticas a este formato de currículo proposto pela BNCC. Na concepção de 

Silva (2018) a noção de competências destacada no documento é limitada, pois está baseada no acúmulo 

de informações e tem um caráter pragmático pois não supera os limites impostos pela disciplinarização. 

Em termos gerais, esse modelo acaba reproduzindo o currículo baseado em disciplinas sequenciais, e não 

promove a reflexão de uma forma adequada, considerando a profundidade que o repertório cultural exige 

de alunos e professores.  

Mediante esta reflexão, este artigo tem como questão central de investigação: Quais os 

contrapontos da filosofia de Herbert Marcuse, na discussão do currículo da BNCC para o Ensino Médio? 

E secundariamente responder outros questionamentos: Quais as contribuições da Teoria Crítica para o 

currículo? E para a visão de sociedade, homem e mundo: Qual o papel do professor do Ensino Médio na 

efetivação das práticas curriculares?  
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Este artigo justifica-se pela necessidade de questionar a formação fragmentada voltada para 

contextos isolados, que servem para formar sujeitos que irão contribuir para a manutenção da ordem social 

vigente: o capitalismo. As escolas brasileiras têm realidades diferenciadas, e a discussão sobre as diretrizes 

curriculares devem ser realizadas em uma perspectiva democrática. 

A metodologia deste trabalho de pesquisa foi baseada em uma revisão bibliográfica do que está 

disposto na BNCC (2018) do Ensino Médio, e de textos selecionados do filósofo Herbert Marcuse. A 

abordagem de análise é qualitativa. Para realização da construção da escrita foi considerada uma leitura 

analítica. Também foram utilizados autores contemporâneos que fazem uma crítica aos elementos 

propostos pela BNCC. Os principais autores utilizados foram os seguintes: Cândido e Santos (2020), 

Vicenzi e Picoli (2020), Guedes (2019), Soares e Oliveira (2019), Silva (2018), Bastos (2014) e outros.  

Este artigo busca contribuir com a discussão de uma perspectiva crítica das diretrizes propostas 

pela BNCC para o Ensino Médio, considerando a construção de uma sociedade, em os indivíduos, 

vivenciem práticas educativas críticas, e que proponha transformações na sua própria realidade, através da 

organização social e coletiva, para lutar contra as desigualdades e mazelas do capitalismo. E que o currículo 

adotado pela instituição escolar deve ser verdadeiramente democrático e inclusivo, possibilitando a 

formação de alunos emancipados e comprometidos com a transformação social.  

De acordo com Arroyo (2013, p.13) o currículo é “o núcleo e o espaço central mais estruturante 

da função da escola”, pois é nele que estão descritos os interesses, a política, a noção de mundo, homem e 

sociedade de um determinado contexto escolar. Por isso é necessário um estudo aprofundado e ações de 

articulação dos sujeitos da comunidade escolar em prol do debate dos processos de ensino e aprendizagem, 

e aqueles temas considerados indispensáveis para serem discutidos na sala de aula de forma 

contextualizada.  

A estrutura do artigo dividiu-se em duas partes: descrição das principais características do 

currículo descrito na BNCC para o Ensino Médio, e na segunda parte destacou-se os contrapontos trazidos 

pela filosofia de Marcuse, para uma formação educacional fragmentada, descrita pela BNCC, tendo em 

vista, processos de disciplinarização e conteudista, que muitas vezes não tem significado para os estudantes 

na prática.  

 

Características do currículo na BNCC do Ensino Médio  
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A BNCC do Ensino Médio é organizada com foco em competências e tem como base a educação 

integral, considerando que as competências gerais da Educação Básica devem ser utilizadas para orientar 

as aprendizagens essenciais desta etapa educacional. Em relação aos itinerários formativos, essas escolhas 

têm que ser feitas pelos sistemas de ensino, redes e escolas, conforme a legislação disposta na Lei nº 

13.415/2017 que instituiu a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo 

Integral. Os itinerários formativos propõem uma nova estrutura para o Ensino Médio, organizando-os em 

áreas para o aprofundamento acadêmico ou em outras, a formação técnica e profissional (BRASIL, 2018). 

Segundo o documento essa estrutura denota a flexibilidade como elemento favorável no processo de 

organização curricular, o que contribui para a construção de currículos e propostas pedagógicas mais 

significativas para os contextos específicos de cada escola, através de ações que valorizem o protagonismo 

e a autonomia dos jovens, durante o desenvolvimento dos seus projetos de vida (BRASIL, 2018).  

O ponto negativo da flexibilidade é quando determinado conteúdo deixa de ser ministrado, e este 

que não foi contemplado proporcionaria uma reflexão mais profunda de temas sociais relevantes para o 

cotidiano dos sujeitos, oferecendo uma formação mais humanística que se compromete com a formação de 

sujeitos sensíveis aos problemas sociais e que dialoguem com os problemas sociais. Por isso é necessário 

o desenvolvimento de práticas educativas que contemplem a realidade destes estudantes, e os motivem na 

sua trajetória de aprendizagem, através do diálogo criativo e o trabalho em equipe. Neste cenário é 

importante destacar o papel do professor na mediação pedagógica dos conteúdos.  

E ainda destaca a importância de considerar as características territoriais, locais, os recursos 

físicos, materiais e humanos disponíveis em cada sistema de ensino. Neste sentido, é preciso discutir com 

a comunidade escolar, as bases de cada currículo. A partir daí é possível construir possibilidades realmente 

efetivas para o desenvolvimento do projeto de vida de cada estudante (BRASIL, 2018).  

Na figura 1 destaca-se a estrutura do Novo Ensino Médio, definida pela BNCC (2018): 

 

Figura 1 – A estrutura do Novo Ensino Médio   
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Fonte: (BRASIL, 2018, p. 469). 

 

Obrigatoriamente, os itinerários formativos, devem considerar os seguintes eixos estruturantes:  

 

I – investigação científica: supõe o aprofundamento de conceitos fundantes 

das ciências para a interpretação de ideias, fenômenos e processos para serem 

utilizados em procedimentos de investigação voltados ao enfrentamento de 

situações cotidianas e demandas locais e coletivas, e a proposição de 

intervenções que considerem o desenvolvimento local e a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade; II – processos criativos: supõem o uso e o 

aprofundamento do conhecimento científico na construção e criação de 

experimentos, modelos, protótipos para a criação de processos ou produtos que 

atendam a demandas para a resolução de problemas 

identificados na sociedade; III – mediação e intervenção sociocultural: 

supõem a mobilização de conhecimentos de uma ou mais áreas para mediar 

conflitos, promover entendimento e implementar soluções para questões e 

problemas identificados na comunidade; IV – empreendedorismo: supõe a 

mobilização de conhecimentos de diferentes áreas para a formação de 

organizações com variadas missões voltadas ao desenvolvimento de produtos 

ou prestação de serviços inovadores com o uso das tecnologias (Resolução 

CNE/CEB nº 3/2018, Art. 12, § 2º (BRASIL, 2018, p. 478-479). 

 

Na análise do documento, o conjunto de todas essas aprendizagens descritas deve atender os 

propósitos do Ensino Médio, e garantir uma formação que atenda os desafios do século XXI e ir além, 

oferecer significado às expectativas presentes e futuras dos jovens. A valorização e o diálogo com a 

realidade local são importantes para a compreensão das especificidades e assim possibilitar ações de 

transformação social, no âmbito cultural, político, econômico e tecnológico. Dessa forma discutir o 
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contexto nacional e internacional. O documento ainda ressalta a necessidade de um currículo que 

desenvolva o indivíduo como cidadão autônomo capaz de questionar e apresentar argumentos que apoiam 

diferentes posições (BRASIL, 2018).  

A questão que fica no ar, é até que ponto isso se efetiva na realidade? Pois a realidade das escolas 

brasileiras é repleta de desafios e de tensões. O currículo é uma teia complexa que representa saberes 

formais, culturais, populares entre outros. Entretanto, é preciso promover um debate na escola com o intuito 

de discutir as seguintes questões: qual sociedade o currículo para o Ensino Médio na BNCC quer atingir? 

Qual jovem queremos formar? E o que realmente está alinhada com a formação humana, voltada a 

cidadania, e não somente para a preparação para o mercado de trabalho? Existe alguma fragmentação no 

currículo proposto para a BNCC? Como é possível desenvolver uma formação que considere a diversidade 

e integração entre as diversas áreas do conhecimento? Até que ponto os saberes populares são valorizados? 

A BNCC (2018) como documento norteador dos currículos, não se posiciona de forma mais crítica sobre 

diversos temas necessários para a discussão da relação entre currículo e educação.  

Em relação a fragmentação na organização curricular, Silva (2018) contribui nesta discussão. Na 

concepção da autora, o currículo é organizado em disciplinas isoladas, não possui significado para os 

estudantes e precisa ser urgentemente superado numa perspectiva coletiva. Quando se forma o currículo, 

sem a efetiva participação dos professores, os avanços são limitados desde o começo. As práticas educativas 

desenvolvidas na sala de aula, devem estar alinhadas com a filosofia da escola, sua compreensão de mundo, 

sociedade e homem, tendo em vista, o estabelecimento de espaços democráticos na instituição educativa, 

em que todos possam participar e construir o currículo de forma coletiva.  

Dessa maneira, Cerqueira levanta uma questão importante ao descrever a produção de materiais 

para o currículo do Ensino Médio: 

 

A despeito das lacunas existentes nas atividades, vale considerar sempre a 

relação dialógico-dialética que há na produção dos livros: toda a normatização 

a que são submetidos para que se enquadrem nos requisitos do edital e nos 

documentos oficiais da educação brasileira. Portanto, a crítica delineada ou 

modificando-as com base na perspectiva defendida. É preciso reconhecer o 

modo de ler que vê no outro a possibilidade de construir-se [...] 

(CERQUEIRA,2020, p. 28).  

 

Na percepção de Cerqueira (2020) é preciso considerar uma abordagem crítica e que privilegie a inovação 

na construção dos materiais para o Ensino Médio, acerca do que é abordado nos aspectos da estrutura 
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curricular adotada no PPP da escola, considerando o diálogo e o debate crítico e reflexivo entre os sujeitos 

da comunidade escolar.  

Já as contribuições Rolim e Sousa (2020) destacam o papel do professor em promover práticas 

educativas dialógicas, através de uma mediação orientada para o desenvolvimento da autonomia e 

protagonismo do estudante. Neste sentido o professor necessita se apropriar dos conhecimentos necessários 

para promover o aprendizado ativo.  

Através de atividades organizadas em grupo, o professor pode proporcionar 

vivências e estratégias, utilizando técnicas para motivar e facilitar a 

aprendizagem do aluno, atentando para o protagonismo, onde cada um constrói 

seu conhecimento, com participação ativa e com a cooperação de todos os 

envolvidos. Assim, o professor é o facilitador de ambientes de participação, 

colaboração e constantes desafios (ROLIM, SOUSA, 2020, p. 45).  

 

Cândido, Santos e Mamani (2020) colaboram com este debate, ao afirmarem que a BNCC (2018) 

apesar de orientar o processo de elaboração do currículo local da escola, não existem questões que estão 

suficientemente claras, na área de linguagens por exemplo, o que pode ocasionar o comprometimento da 

qualidade do que será transportado da teoria para a prática em sala de aula. O que denota a lacuna deixada 

pela BNCC no que se relaciona a defesa de uma educação essencialmente crítica e democrática, tendo em 

vista a discussão dialética dos conhecimentos sistematizados formalmente no currículo.  

Outra questão essencial é o que esperar da BNCC ao discutir questões relacionadas a democracia, 

os direitos humanos, racismo e outros temas relevantes, como objetos de conhecimento, ou seja conteúdos 

a serem ministrados na sala de aula, e não como problemas construídos em uma perspectiva social e 

histórica que devem ser enfrentados de forma contínua na sala de aula, ela contribui para o processo de 

naturalização de relações opressora, dinâmica de competição e fomento a competência, a BNCC (2018) 

nega o caráter dialético destas discussões, e acaba reproduzindo um ideário capitalismo repleto de 

desigualdade e contradições entre as classes minoritárias que sofrem qualquer tipo de violência, tais como 

negros e indígenas (VICENZI, PICOLI, 2020).  

Neste cenário, é necessário investir na formação de professores, pois estas questões são muito 

complexas de trabalhar em sala de aula. Em 2021, o Brasil vivencia um clima de insegurança política, 

econômica e social, com a crise sanitária provocada pelo Covid-19 e polarização entre a visão política de 

esquerda e direita. E diante disso, é preciso que os professores se organizem politicamente e lutem por 

políticas públicas educacionais mais efetivas. 

Sobre esta perspectiva, Guedes (2019) reflete:  
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Nesse sentido, a mobilização social se constitui um pressuposto político 

necessário para a constituição de um ambiente de diálogo crítico, tendo em 

vista o (re) conhecimento das singularidades, especificidades, dificuldades e 

conquistas nas políticas educacionais, cujas ações emergem do cotidiano das 

instituições de ensino pela participação de seus profissionais (GUEDES, 2019, 

p. 98).  

 

Muitas demandas impostas pela BNCC (2018), exigem do professor o desenvolvimento de práticas 

e atividades que se diferenciam da realidade da escola, considerando que em muitos casos, há falta de 

recursos e materiais para a realização. Neste cenário, o Estado deve investir em políticas públicas para 

melhorar a questão da infraestrutura e também para a formação continuada para lidar com questões 

relacionadas por exemplo, a cultura digital, tão discutida no documento.  

Sobre as questões da formação de professores, Libâneo (1999) nos ajuda a ampliar este debate: 

As práticas de formação inicial nas universidades e cursos de formação do 

magistério acabam reféns do mesmo quadro descrito. Aliás, o diagnóstico é 

um só, os problemas vão se reproduzindo em cadeia em cada nível de 

formação. As universidades formam mal os futuros professores, os professores 

formam mal os alunos. Poucas universidades brasileiras têm uma política 

definida em relação aos professores do Ensino Fundamental e Médio 

(LIBÂNEO, 1999, p. 91).  

 

Pode-se concluir que a BNCC (2018) tem aspectos positivos e negativos, pois deixa de mencionar 

questões relevante para a transposição da teoria para a prática, e não discute os problemas e fenômenos 

sociais e históricos da sociedade em uma perspectiva essencialmente crítica e emancipatória. É preciso 

construir a formação de sujeitos históricos e críticos com base uma concepção de cidadania 

verdadeiramente democrática.  

Diante destas reflexões, no tópico a seguir o filósofo Herbert Marcuse nos oferece contrapontos, para 

discutir os efeitos do currículo como forma de controle dos indivíduos, pois ele se torna um meio de 

subverter uma formação crítica, reflexiva e rompe com padrões fragmentados de conhecimento.  

 

Contrapontos de Herbert Marcuse neste cenário 

 

De acordo com Soares e Oliveira (2019), a Teoria Crítica discutida por Marcuse fornece elementos 

para discutir a sociedade, e propõe alternativas e possibilidades reais de transformação da realidade, 

considerando a crítica como principal recurso. Para Marcuse, é necessário restituir a razão crítica por ser o 
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meio para garantir a superação dos desafios, tendo em vista a necessidade da organização social e coletiva 

dos indivíduos nos espaços sociais, para que assim possam construir uma nova sociabilidade.  

A Teoria Crítica compreende o capitalismo como uma construção histórica para orientar e moldar 

toda a vida social, conforme as demandas do mercado. Neste sentido, o mercado capitalista não é apenas 

um elemento que existe na vida social, mas é o centro de todas as atividades que fazem parte da reprodução 

na sociedade, seja no âmbito social e de exploração do trabalho (NOBRE, 2004).  

De acordo com Nobre (2004) a principal tarefa da Teoria Crítica, desde sua gênese com o 

Marxismo, é compreender a natureza do mercado capitalista, a sua estrutura e como distribui o seu poder 

político e a riqueza na organização da sociedade. Além de discutir o papel dos pais, família e religião na 

sociedade bem como as suas influências em diversos âmbitos e espaços sociais.  

Na continuidade, da análise da Teoria Crítica, Marcuse (1975, p. 58) compreende que “os homens 

não vivem sua própria vida, mas desempenham tão-só funções preestabelecidas. Enquanto trabalham, não 

satisfazem suas próprias necessidades e faculdades, mas trabalham em alienação”. E a partir disso, é preciso 

formar indivíduos, para além do mundo do trabalho. Qualquer estrutura curricular que tenha o foco voltado 

para a técnica e a mera produção intelectual, não forma, apenas aliena o jovem, a se tornar uma pessoa 

passiva e subserviente as demandas do Capital, contribuindo assim para manutenção da ordem social.  

Neste sentido, destaca que cada lugar em que o indivíduo está inserido, tem um conteúdo 

socialmente produtivo e uma determinada finalidade. Com influências internas e externas.  

 

[...] a máquina adorada não é mais matéria morta, mas se torna algo semelhante 

a um ser humano. E devolve ao homem o que ela possui: a vida do aparato 

social ao qual pertence. O comportamento humano se reveste da racionalidade 

do processo da máquina, e esta racionalidade tem um conteúdo social definido 

(MARCUSE, 1999, p. 81). 

 

Na concepção de Marcuse (1973), o poder político é referendado quando há uma organização 

mecânica e técnica do aparato. E isso é uma tendência natural das sociedades industriais, a de só se 

desenvolver quando existe uma mobilização, organização e exploração da produtividade técnica, científica 

e mecânica, que está disponível na civilização industrial.  

Ao considerar a organização política das instituições no Estado, a escola precisa resistir a ótica de 

reprodução de mão de obra para o capital, e formar sujeitos conscientes do seu papel transformador na 

sociedade, a partir de um currículo escolar diversificado, e que valorize os saberes populares, a crítica das 

desigualdades e a reflexão para ações de intervenção e transformação social.  
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Para Soares e Oliveira (2019), a sociedade capitalista busca atender as necessidades dos 

indivíduos, oferecendo de forma organizada as condições para o consumo e a produção, sob o mito da 

ascensão social e o estilo de vida das elites dominantes. E essa reprodução deste ideário de sociedade, acaba 

por suprimir possibilidades reais de transformação e emancipação dos sujeitos sociais, pois são priorizados 

a implementação e o condicionamento da cultura do consumo, contribuindo assim para o desenvolvimento 

socialmente construído do Capital.  

Para Marcuse (1973) o individuo precisa evoluir da consciência falsa para a verdadeira, e saber 

diferenciar seus interesses imediatos e reais. Dessa forma, é possível entender o que é preciso mudar, negar 

ou recusar. É nesse viés, que são entregues “as mercadorias” para poder conquistar o homem 

cientificamente, através da transformação da natureza pelo trabalho. Ou seja, a formação voltada para o 

trabalho, a técnica e a produção, o que denota a falta de reflexão sobre as desigualdades, a alienação que 

ocorre no trabalho. O currículo como elemento motriz da escola, precisa considerar estas questões, que 

envolvem aspectos que vão além do acúmulo de informações, e devem propiciar a discussão de ideias, em 

uma perspectiva crítica, histórica e dialética.  

Em vista das ideias de Marcuse que foram discutidas, Soares e Oliveira (2019), a transformação 

social só acontece quando os indivíduos têm consciência da servidão e alienação. Dessa maneira, é preciso 

restituir a razão crítica, tendo a Teoria Crítica na formulação de um currículo que minimize os efeitos da 

passividade, da formação técnica e pouco humanizada, mantendo viva o espírito de insubmissão da 

juventude no Ensino Médio. A partir disso, é possível valorizar a subjetividade do jovem, e não apenas 

explorá-la como meio de formação de mão de obra para o trabalho, e a manutenção das desigualdades e 

contradições da sociedade capitalista. É preciso lutar contra a repressão da subjetividade humana, no 

currículo escolar, considerando que isto pode acontecer, caso as determinações curriculares, sejam aceitas 

sem a devida discussão e debate por toda a comunidade escolar.  

Segundo Bastos (2014), Marcuse sustenta que o capitalismo é responsável por moldar as condições 

materiais do indivíduo, ocupa e redireciona a sua própria subjetividade. Quando isso acontece, acaba por 

influenciar o individuo a consumir e aceitar os valores da sociedade capitalista voltados para ótica de 

entrega das mercadorias em todas as áreas da vida. É preciso lutar contra isso para poder alcançar uma 

liberdade real e que vai contra qualquer “servidão voluntária” as demandas das classes hegemônicas.  

Pode-se concluir que Marcuse contribui para uma discussão crítica do currículo ao propor 

elementos de reflexão sobre qual o projeto de sociedade defendemos, e a qualidade da formação dos jovens 
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do Ensino Médio, considerando as novas demandas do século XXI. A escola não pode e nem deve servir 

aos interesses hegemônicos de formação de sujeitos passivos para o trabalho. Marcuse ressalta a questão 

da insubmissão como condição necessária para a transformação e emancipação dos sujeitos sociais. Quando 

o currículo foca apenas na produtividade técnica e intelectual, ele deixa de cumprir o seu papel de formação 

humana, e de respeito a história, os saberes culturais e populares dos estudantes, e aqueles conhecimentos 

que realmente são significativos para o aprendizado. Por isso, o currículo não pode ser focado em processos 

técnicos e produtivos, e sim em uma educação humanizada e sensível as demandas sociais.  

 

Considerações finais  

 

A escola para a juventude deve considerar as características especificas da geração atual, e se 

tornar um lugar em que os jovens possam se expressar e debater seu ponto de vista sobre os assuntos 

discutidos em sala de aula. É importante que estereótipos e tabus sobre qualquer assunto sejam eliminados, 

e a escola se torne um ambiente criativo de ideias, em que se possam pensar e executar projetos de 

intervenção na realidade escolar.  

O Ensino Médio é uma etapa de relevância para formação dos indivíduos no futuro, pois a partir 

dele os alunos se preparam para a vida adulta, o mercado de trabalho e participam de diversos espaços 

sociais. Nesta perspectiva, o currículo deve valorizar a diversidade, e realizar práticas educativas de 

enfrentamento em relação aos direitos humanos básicos, práticas discriminatórias e questões do cotidiano 

de relevância para os estudantes.  

Dessa forma, o protagonismo e a autonomia são construídos em uma perspectiva dialógica e 

materialista, pois discute a realidade que está em movimento. Estudar os fundamentos históricos, sociais, 

políticos e econômicos dos objetos de conhecimento, amplia a integração entre as diversas áreas do 

conhecimento existente no currículo. Porém, é preciso ressignificar o fazer pedagógico do professor, e 

mudanças na forma como acontece o planejamento, a integração e interdisciplinaridade nas diversas áreas 

do conhecimento.  

Mediante essas reflexões, compreende-se que a BNCC (2018) é o documento norteador das 

aprendizagens essenciais a serem apresentadas, discutidas e trabalhadas com os educandos em todas as 

etapas educacionais da Educação Básica. Mas especificamente no Ensino Médio, há uma fragmentação 

entre áreas do conhecimento e os itinerários formativos, considerando a dinâmica da discussão de temas 
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relevantes para o cotidiano dos estudantes e como a escolha é feita, em muitas situações, nem todos os 

sujeitos da comunidade escolar participam da elaboração e construção dos currículos de cada escola.  

Neste sentido, o currículo proposto precisa ser debatido de forma coletiva com os sujeitos da 

comunidade escolar, considerando as especificidades locais de cada escola. É importante integrar todas as 

áreas do conhecimento, em uma perspectiva crítica, baseada em uma reflexão que contextualize a 

transformação social e econômica da sociedade. É preciso que os jovens se sintam parte deste processo de 

transformação na escola. As relações democráticas só se fortalecem, a partir da organização social e coletiva 

dos sujeitos sociais.   

Marcuse nos oferece reflexões relevantes, a partir da Teoria Crítica proposta por ele, no 

desenvolvimento de uma razão crítica, para discutir as questões do currículo, e a construção de uma 

formação voltada para a cidadania, a emancipação dos sujeitos, para além dos interesses das classes 

hegemônicas. O processo de conscientização dos sujeitos sociais deve ser realizado de forma contínua. A 

escola não é um lugar apenas para formar mão de obra barata para os interesses do capital, e sim de 

indivíduos que adquiriram uma consciência real, do seu papel na sociedade.  

Mediante este cenário, é importante investir na formação continuada de professores, e no diálogo 

crítico e reflexivo sobre as diretrizes colocadas pela BNCC (2018), e que a escola possa decidir sua filosofia 

curricular, administrativa e pedagógica, sem estar submetida a condições pouco históricas e dialéticas. Pois 

a comunidade escolar e os professores, ainda não se apropriam dos conhecimentos acerca das competências 

gerais e especificas cobradas pela BNCC (2018), e não tiveram tempo de participar de um debate efetivo 

sobre a criação do documento.  

A relação entre educação, currículo e formação de professores na BNCC (2018) é percebida 

através do que precisa ser superado para garantir as aprendizagens essenciais descritas no documento, e 

ainda mais em uma perspectiva analítica e emancipatória destacada por teóricos da Teoria Crítica como o 

Marcuse.  
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