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Introdução: O resumo é resultado de um projeto de pesquisa que pretende analisar
como as humanidades são tratadas na BNCC frente ao ideário de uma formação
voltada para as competências tecnológicas. A ênfase e a defesa de uma
educação pautada pela formação de indivíduos aptos para atuar no mercado de
trabalho, tem comprometido uma formação cidadã. Tal condição é denunciada
por Nussbaum (2016) que alerta sobre um problema grave de ordem mundial: a
redução das humanistas dos currículos educacionais compromete a democracia.
Objetivo: Analisar como as ciências humanas são tratadas na BNCC-EM em
decorrência da forte influência da educação tecnológica voltada para os ditames
do mercado de emprego global. Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
método histórico e metodologia dialética, de cunho analítico e objetivo
exploratório, quanto ao objetivo trata-se de uma pesquisa documental. Resultados:
Os resultados apontam que a história escolar é marcada, de modo intenso, pelas
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pedagógica da BNCC. De tal forma, que a BNCC reproduz a lógica global,
mercantilizada e neoliberal de valorização da formação para o mundo competitivo
e produtivo do mercado e desvaloriza as áreas de formação humana. Desta forma,
uma formação crítica e voltada para a democracia fica comprometida.
Conclusão: Portanto, as ciências humanas são tratadas na BNCC-EM (BRASIL, 2018)
como forma de apreciar um currículo formativo que coopera para a diminuição da
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evasão escolar pelo atrativo tecnológico envolto. O novo procedimento de
aprendizagem das ciências humanas possibilita um maior aprofundamento teórico
e maior habilitação para o ingresso tanto para o ensino superior quanto para o
mercado de trabalho, embora, tenha que se adaptar às condições produtivas da
globalização.
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