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Sobre a Base Nacional 

ComumCurricular 

Douglas Santos1 

 

Explicações preliminares 

O presente documento é fruto de uma encomenda: a “leitura crítica” da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) proposta pelo Ministério da Educação e 

Cultura e que se encontra disponível na internet para consulta pública. As 

equipes elaboradoras do documento-base (vou chamá-lo assim para facilitar a 

leitura), que se encontram divididas pelos chamados “componentes 

curriculares”2, convidaram leitores críticos para elaborar um relatório a respeito 

do documento-base.Num primeiro momento, eles foram reunidos para informar 

às equipes a maneira como o estavam lendo e com que critérios elaborariam seu 

relatório final. Este é o meu relatório final.  

Destaco, ainda, a maneira como esse documento foi escrito: ele está dividido em 

duas partes que, grosso modo, poderiam ser explicadas nos seguintes termos: 

a. na primeira procurei tecer alguns comentários gerais sobre o significado 

de escola e de uma base nacional comum. A ideia foi dialogar com o tema 

sem buscar referências diretas no documento-base, com o objetivo de 

apresentar alguns parâmetros que serão utilizados na “leitura crítica” 

propriamente dita. 

b. Na segunda, necessariamente mais longa e espinhosa, procurei 

acompanhar o documento-base desde sua introdução até as proposições 

que foram feitas para o ensino de Geografia nos anos finais doensino 

médio. Considerado como um todo, o documento-base possui 301 

páginas, mas minha leitura crítica se debruçará somente sobre a 

introdução, as proposições sobre o significado de Ciências Humanas, o 

significado de Geografia e a relação entre o componente curricular e os 

níveis de ensino. O recorte corresponde, assim, ao que entendi que seria 
                                                        
1Professor doutor visitante da Universidade Federal da Grande Dourados.  
2Uma espécie de eufemismo que costumamos identificar com o nome de “disciplina”. 
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minha tarefa: ler e comentar as proposições do documento-base que 

repercutem diretamente no ensino da Geografia. Os demais componentes 

e “áreas do conhecimento” foram deixados de lado. Para que os leitores 

deste documento possam acompanhar com mais facilidade os 

comentários, tudo o que for citado e pertencer ao documento-base será 

identificado pelo número da página que está sendo comentada e pelasigla 

DB (documento-base). O restante da bibliografia segue as normas da 

ABNT. 

Espero que as páginas a seguir possam contribuir de alguma maneira para os 

debates em torno da escola enquanto instituição pública e também quanto ao 

ensino de nossa disciplina, que é parte integrante do que se instituiu como saber 

escolar. 

Primeira parte 

Evitemos neste momento discussões jurídicas – deixemos de lado, por hora, o 

MEC e o Conselho Nacional de Educação, bem como as secretarias estaduais e 

municipais que se dedicam às políticas públicas de educação, pois ao 

considerarmos essas instituições, seria muito mais adequado nos dedicarmos a 

analisar como a carreira docente se estrutura e qual seria a melhor maneira de 

ela se estruturar; ou, ainda, nos interrogarmos a respeito de como as escolas se 

estruturam e que propostas teríamos sobre o assunto. No que tange ao currículo, 

o Estado e suas maquinarias devem ser sempre colocados a serviço de projetos e 

como síntese de correlações de forças. Tudo que está além dissocorresponde a 

dar-lhe significados quenão possui: a determinação primeira da ordenação 

social. Deixemos que Marx3cuide de Hegel e vamos nos ater ao que interessa, que 

é:  

a. o papel da escola nas suas múltiplas escalaridades,  

b. o significado do legado cultural que nos identifica e, entre outros, a 

maneira como se expressam enquanto campos do conhecimento (seus 

objetivos, suas epistemes, seus conteúdos) no interior da instituição e, 

                                                        

3MARX, K. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. São Paulo: Boitempo Editorial, 2010. 
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principalmente, das relações escolares;  

c. por fim, pensemos em quem somos, como nos tornamos o que somos e, 

principalmente, onde somos e o que somos nos diferentes “ondes” de 

onde somos; quando uso essa primeira pessoa do plural, vale lembrar, 

igualmente, do jogo escalar, considerando-nos como  

i. civilização,  

ii. nação,  

iii. sujeito-objeto da relação escolar, 

iv. alunos e, finalmente,  

v. professores desta, daquela ou de todas as disciplinas.  

Iniciemos, então. 

A ideia de base comum – a escola na escala mundo 

Antes do mais, uma afirmação que, para ser comprovada, não nos exigirá mais 

que a pura e simples observação: o currículo escolar possui uma base de caráter 

planetário e isso se constata pelo simples fato de não existir nenhum país do 

mundo que não possua escolas;estas são uma forma específica de se entender a 

maneira pela qual as novas gerações (ou os “novos” no capitalismo, já que, de 

uma maneira geral, esse processo ocorre independentemente das idades que 

possuam) são obrigadas a se deslocar para a vida urbana e o mundo da 

mercadoria – e o fazem porque as guerras, a tecnologia, as novas formas de 

apropriação da terra agrícola os obriga a marchar de suas terras e, 

consequentemente, de suas vidas; ou, ainda, porque também ocorre de tais 

transformações chegarem até eles e os obrigarem a mudar de vida sem que 

tenham, de fato, se deslocado um centímetro sequer. 

De alguma maneira, a ruptura da sociedade fundada na oralidade, em direção 

àquela que se funda na escrita, é, por princípio, uma redefinição radical nos 

chamados “modos de vida”4. Assim foi com a expansão dos grandes impérios, nos 

quais a escrita pertencia somente à elite dirigente, e na consolidação do 

imperialismo capitalista, em que, diferentemente das situações anteriores, a 

condição é de que a escrita pertença a todos, considerando que prevalece a lógica 

do processo de produção e realização das relações de nossa sociedade. 
                                                        
4Vale lembrar que, defendendo um ambíguo conceito de história, os povos sem escrita foram 
durante séculos identificados como pré-históricos. 
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Assim, voltemos ao ponto: a escola, em si mesma e com sua presença, é a 

realização de uma base comum, a da reprodução do significado de saber que 

sustenta, amplia, realiza e tensiona a sociedade capitalista5. 

Nesse sentido, pouco importa o que dizem os pedagogos ou mesmo os grandes 

modelos educacionais. Em nada interessa para nossa afirmação se nos 

consideramos mais ou menos próximos de Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, Dewey, 

Pestalozzi ou Rousseau. Toda sociedade altamente urbanizada entende que 

saber ler e escrever é um direito e um dever de todos e a dinâmica do cotidiano 

tenderá a marginalizar os que não dominam tais saberes. No Brasil, ir à escola é 

um direito de todos, e, enquanto direito, se torna obrigação, considerando que 

não cabe à criança escolher entre ir ou não ir, estudar ou não estudar – trata-se 

de um direito inalienável e, portanto, ao possuí-lo, já não temos como nos livrar 

dele. 

Muitas são as comunidades que reclamam e desprezam a existência da escola. Ir 

à escola pode se tornar para sociedades estruturalmente agrárias um desserviço, 

da mesma maneira que o letramento das sociedades tribais é uma ruptura com a 

tradição oral. Assim, enquanto no nosso imaginário sobrevive a noção de que 

quem é contra a escola deseja, na verdade, manter sua comunidade alienada e 

incapaz de resistir ao seu domínio, sabemos que a escola subverte as formas 

mais tradicionais do trabalho e, portanto, da reprodução comunitária da vida6. 

Trata-se de um fenômeno que se reproduz nas grandes metrópoles ou nas 

pequenas cidades e que mobiliza aldeias e aglomerados de produção agrícola,  

em todos os continentes habitados, mobilizando, todos os dias nas vinte e quatro 

                                                        
5Um artigo da Unesco identificando os avanços e os problemas do programa “educação para 
todos” (educação, no caso, se confunde com educação escolar) é suficientemente significativo. Ao 
identificar os problemas, vale realçar a fala de Irina Bokova, diretora geral da Unesco: “Apesar de 
não cumprir o prazo de 2015, há milhões de crianças a mais na escola do que haveria se 
persistissem as tendências dos anos de 1990. No entanto, a agenda ainda está longe de ser 
concluída. Necessitamos elaborar estratégias específicas e bem fundamentadas que priorizem os 
mais pobres, sobretudo as meninas, para melhorar a qualidade da aprendizagem e reduzir as 
falhas de alfabetização para que a educação se torne significativa e universal” 
(<www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-
view/news/only_a_third_of_countries_reached_global_education_goals/#.VTTrQ86ZzC4>,acessoe
m 20 abr. 2015). 
6 Vale acompanhar as pesquisar feitas por Luria sobre o papel da escola. O texto foi publicado no 
Brasil (editora Icone, São Paulo, 2010) como um dos capítulos do livro Linguagem, 
desenvolvimento e aprendizagemque reúne artigos de Vygotsky, Luria e Leontiev. O texto de 
Luria intitulado A Construção da Mente, da mesma editora(1992) também é uma interessante 
fonte de reflexão. 
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partes que identificam os fusos horários, milhões de crianças e adultos – ir, 

permanecer ou voltar das escolas são ações comuns aos que deverão dirigir 

países e grandes empresas e, também, daqueles que deverão se sujeitar aos 

trabalhos mais degradantes. A escola é, junto com o Estado, a forma mais 

disseminada de gestão política da sociedade capitalista e é como tal que ela 

possui, planetariamente, uma base comum. 

O legado cultural e as disciplinas escolares  

Geografia, História, Ciências, Português e Matemática, Educação Física, Artes e... a 

lista das disciplinas escolares podem ser iguais, maiores ou até menores que 

esta. Uma primeira pergunta a se fazer é, justamente, por que essas e não outras. 

Durante séculos as escolas (e/ou academias) ensinavam o trívio e o quadrívio 

(respectivamente, a identificação da primeira fase da formação escolar que 

envolvia o ensino de gramática, lógica e retórica;e as disciplinas ensinadas nas 

universidades, como aritmética, geometria, astronomia e música), as chamadas 

sete artes liberais. De onde procede a troca pelas disciplinas dos nossos dias que, 

aparentemente de forma inercial, vão se reproduzindo na maior parte das 

escolas do mundo? Preservou-se a gramática e a aritmética; sobre elas (e a partir 

delas) novos desdobramentos foram sendo realizados – a aritmética e a 

geometria agora se chamammatemática; a gramática assume o nome da língua 

materna; a lógica clássica (Aristotélica) está associada diretamente à gramática 

tal como o grande mestre nos ensinou no Organon7, o entorno exigiu um 

mergulho no fenomênico: a física, a química, a biologia, a história e a geografia 

deram o tom iluminista que o século XVIII pregava e a escola buscou realizar.  

Trata-se, portanto, de se refletir sobre a instituição e seu conteúdo, mas, para 

muito além disso, sobre o significado dessa simbiose do ponto de vista da 

sociedade que a cria e reproduz. Voltemos ao problema do idealismo: o 

pensamento que tem a si mesmo como fundamento tende a não ultrapassar os 

limites da retórica. 

                                                        

7 ARISTÓTELES. Organon. Lisboa: Guimarães Ed., 1985. 

 



 6 

Segunda parte 

Feitas as observações iniciais, vamos nos ater a comentar diretamente o 

documento-base. 

Princípios orientadores da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

Escolhi como ponto de partida o primeiro parágrafo do documento-base (07DB) 

por considerar que, diferentemente dos comentários e preocupações do então 

ministro da Educação (02DB), os autores do texto parecem buscar sua auto 

justificativa em documentos já publicados pelo próprio Estado. Assim, nos damos 

conta de que a BNCC é apresentada “Em atendimento do Plano Nacional da 

Educação e em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 

a Educação Básica”. Não resulta, portanto, de uma demanda das escolas ou de um 

entendimento prévio das necessidades da educação escolar. É um documento do 

Estado que gera outro documento de Estado, que, por sua vez, gera mais um 

documento de Estado, num percurso cujo objetivo se perde no interior de 

demandas criadas para se criar demandas.  

Para que serviria, de fato, uma base nacional comum curricular? A resposta é 

aparentemente simples: frente às prováveis profundas diferenças entre as 

abordagens (principalmente no que concerne aos conteúdos e aos 

procedimentos pedagógicos), as escolas estariam colocando em risco seus 

objetivos fundamentais, como a realização dos ritos de passagens necessários 

para que as novas gerações realizem o “salto escalar” e experimentem romper 

com o sentido de pertencimento à família, à tribo, ao clã – e possam, assim, 

pertencer à nação (naquilo e quando ela se confunde com o Estado) e à 

civilização (naquilo e quando ela se confunde com a existência do capitalismo).  

A BNCC, portanto, deve ser um ato de Estado quando este e a sociedade que o 

cria se percebem em risco.Esta é a primeira constatação que falta ao documento-

base: identificar em que medida os procedimentos que serão indicados 

combatem, ajustam, resolvem, interferem – ou seja lá o que for que façam – em 

relação ao formato diverso da escola que temos e para a qual falta uma base 

nacional comum curricular.  

Ainda na mesma página, o documento (que deixa de ser identificado como BNCC 

e passa a ser denominado, simplesmente, de BNC) inicia uma longa lista (doze, 



 7 

no total) de objetivos. Vejamos do que se trata: 

O primeiro já seria tema suficiente para longa digressões ao afirmar que o 

objetivo da BNC é a capacidade“de garantir aos sujeitos da educação básica [...] 

que ao longo de sua vida escolar possam:desenvolver, aperfeiçoar, reconhecer e 

valorizar suas próprias qualidades, prezar e cultivar o convívio afetivo e social” e 

continua no item seguinte propondo que os tais “sujeitos da educação básica” 

devam “participar e se aprazer em entretenimentos de caráter social, afetivo [...], 

estabelecer amizades, preparar e saborear conjuntamente refeições, cultivar o 

gosto por partilhar sentimentos e emoções, debater ideias e apreciar o humor”. 

Considerando que tais objetivos parecem se resolver em torno de si mesmo e 

não estão associados a nenhum objetivo mais abrangente e diretivo, fica a 

pergunta: a escola que temos já não propicia parte considerável de tais 

objetivos? Será necessário uma BNC para que crianças e jovens se relacionem, 

constituam amizades, partilhem sentimentos e emoções? Fica de lado, 

efetivamente, a preparação e o saboreio de refeições considerando que, para 

além da impossibilidade técnica de administrar a realização de tal objetivo, fica a 

dúvida quanto ao sentido pedagógico que isso possa carregar.   

O terceiro objetivo é, sem dúvida, grotesco em sua proposição: os “sujeitos da 

educação básica” devem “cuidar e se responsabilizar pela saúde e bem-estar 

próprios e daqueles com quem convive[m]”. Vale considerar a possibilidade do 

redator ter se enganado em algum ponto, pois afirmar que os sujeitos (mesmo 

que possamos considerar os professores e todos os adultos que trabalham em 

uma escola) assumam uma responsabilidade que, a principio, cabe aos 

profissionais do ramo é uma proposição, no mínimo, perigosa.  

Nas proposições que se seguem, os problemas infelizmente se repetem. Sem que 

se explicite “o objetivo de tais objetivos” permanece a dúvida quanto à novidade 

das proposições, isto é, continuamos a nos perguntar se a escola que temos já 

não dá conta do que aqui quer se implantar e, tal como se exemplificará a seguir, 

algumas proposições não cabem como objetivo da instituição escolar. A BNC 

parece deixar de lado o fato de não ser a escola a única instituição socializadora 

com a qual temos contato no transcorrer da vida: igrejas, clubes, partidos, 

sindicatos (para não nos alongarmos nisso) e famílianos proporcionam 

experiências que jamais poderão ser disponibilizadas na escola. 
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Somente para que possamos nos situar de forma mais clara vale ler e reler a 

última proposição (08DB): “participar ativamente da vida social, cultural e 

política, de forma solidária, crítica e propositiva, reconhecendo direitos e deveres, 

identificando e combatendo injustiças, e se dispondo a enfrentar ou mediar 

eticamente conflitos de interesse”. Certamente esse conjunto de objetivos cabem à 

relação do sujeito como sujeito da sociedade e não somente como sujeito da 

educação básica. O objetivo que finaliza a lista de objetivos, que o documento 

como um todo deverá nos mostrar como serão realizados, é a expressão mais 

evidente do equívoco que marcou toda a introdução do BNCC e, portanto, trata-

se de algo a ser repensado para que possa ser, de fato, explicitado.  

A fragilidade das proposições e as ambiguidades que carregam, provenientes de 

um discurso genérico e indefinido, ao que parece também foi sentida pelos 

próprios autores. Ao terminarem a lista de objetivos, uma afirmação marca a 

continuidade do documento: “A escola não é a única instituição responsável por 

garantir esses direitos, mas tem um papel importante para que eles sejam 

assegurados aos estudantes”.Fica, então, colocada a dúvida: até onde vai o papel 

da escola? A que e a quem serve o sistema escolar? Para quem as possíveis 

respostas a tais perguntam podem, de fato, fazer sentido? 

O texto, no entanto, imediatamente muda o sentido das proposições afirmando 

que “para que possa cumprir esse papel [...] serão mobilizados recursos de todas as 

áreas do conhecimento e de cada um de seus componentes curriculares, de forma 

articulada e progressiva”. Antes de continuarmos com o mesmo parágrafo, vale 

perguntamo-nos: mas, o que será que isso significa? O que é mobilizar recursos 

das áreas de conhecimento do ponto de vista da prática escolar? Na ausência de 

uma resposta à efetividade prática de tal proposição atentemos para o que vem 

seguir:“pois em todas as atividades escolares aprende-se a se expressar, conviver, 

ocupar-se da saúde e do ambiente, localizar-se no tempo e no espaço, desenvolver 

visão de mundo e apreço pela cultura, associar saberes escolares ao contexto 

vivido, projetar a própria vida e tomar parte na condução dos destinos sociais”. 

Bem... se isso é verdade (isto é, se em todas as atividades escolares aprende-se 

todas essas coisas), então que diferença fará para o cotidiano escolar esse 

documento normativo do Ministério da Educação?  

O parágrafo seguinte, no entanto, transforma o que estava no presente, em algo 
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para o futuro. Assim, ficamos sabendo que todas as atividades escolares só 

cumprirão com seus objetivos quando “dispuserem de condições para o 

desenvolvimento”dos próprios objetivos (08/09DB) – a ambiguidade da 

linguagem é um sintoma explícito da ausência de clareza quanto ao sentido das 

proposições.  

Finalizemos este item citando um pequeno trecho do documento-base (09DB): 

“Essas condições se efetivam numa escola que seja ambiente de vivência e produção 

cultural[será que há alguma que não seja?], de corresponsabilidade de todos com o 

desenvolvimento de todos [será que tal escola existirá algum dia?]e em contínuo 

intercâmbio de questões, informações e propostas com sua comunidade, como 

protagonista social e cultural”. Em resumo: a realização dos objetivos de uma 

escola ideal só ocorrerá na escola ideal. 

O documento, nos parágrafos seguintes, tece comentários sobre cada um dos 

ciclos e, para que não tenhamos de nos repetir, vamos deixar o tema para quando 

discutirmos o ensino de Geografia propriamente dito. 

Documento preliminar à Base Nacional Comum Curricular – princípios, 

formas de organização e conteúdo 

Antes de entrarmos nas discussões sobre o que o documento-base identifica 

como Ciências Humanas e Geografia (e, por fim, pela relação de tudo isso com o 

ensino propriamente dito), vale colocar em evidência algumas dessas explicações 

preliminares (15DB). Os primeiros parágrafos são suficientemente eloquentes 

para os nossos propósitos. Vejamos: 

Em atendimento ao exposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Básica e no Plano Nacional de Educação [...] apresenta a 

Base Nacional Comum. Este documento reúne direitos e objetivos de 

aprendizagem relacionados às quatro áreas do conhecimento – Ciências da 

Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática – e seus respectivos 

componentes curriculares para todas as etapas da educação básica.  

Estão dadas as cartas e elas possuem os mesmos parâmetros que já foram 

indicados: os documentos anteriores são os que justificam o presente e, nesse 

sentido, os discursos se justificam a si próprios.  

Alguns outros aspectos merecem, ainda, algum destaque:  
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a. primeiramente (em função da ordem do texto de referência) por colocar 

em evidência a existência de direitos e objetivos de aprendizagem (a ideia 

de que se apropriar dos saberes oferecidos pela escola é um direito já se 

constitui em algo que, em si mesmo, vale colocar em debate; para os 

dilemas colocados no transcorrer do documento, no entanto, a noção de 

objetivos da aprendizagem é ainda mais complexa, como ainda teremos a 

oportunidade de ver);  

b. em seguida, temos as áreas do conhecimento, algo que aparece no texto 

como uma verdade apodítica: o senso comum tomou conta da ciência e 

ficou difícil discutir se Matemática é uma linguagem ou se só existem 

linguagens em separado da Matemática, se ciências da natureza não são 

humanas e se as ciências humanas não são, de fato, ciências da natureza.  

Sem que se vá em busca de respostas definitivas para o tema (o que iria contra a 

postura geral dessa leitura crítica), o dilema se coloca exatamente no momento 

em que se assume a simplificação do pensamento iluminista sobre o significado 

de ciência e os embates colocados pelas diferentes correntes do positivismo, que 

se multiplicam a partir do século XVIII, como o formato definitivo, 

inquestionável, a verdadeira antinomia epistemológica que coloca o senso 

comum como parâmetro de leitura do conhecimento científico – vamos 

considerar os prejuízos causados por esse tipo de postura um pouco mais 

adiante, pensando diretamente na Geografia e a aparente obviedade de colocá-la 

na área das ciências humanas.  

Quanto ao segundo parágrafo (ainda na página 15DB), vale a leitura e um 

pequeno comentário: 

O ponto de partida para a definição dos objetivos de aprendizagem propostos 

[...] são os direitos de aprendizagem apresentados no texto [...]. Os doze 

direitos de aprendizagem enunciados no referido texto constituem um 

conjunto de proposições que orientam as escolhas feitas pelos componentes 

curriculares [...]. 

Para além do estranhamento que provoca no leitor o fato de se considerar um 

trecho do documento Base Nacional Comum Curricular como um texto em 

separado (por isso é citado como o “referido texto”), fica aqui, pela última vez, a 

evidência de que esses documentos parecem se justificar a si próprios, 
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desconsiderando os motivos que embasariam sua existência, isto é, a escola, o 

professor, o aluno, a sociedade brasileira, seus dilemas e necessidades no 

contexto da sociedade capitalista.  

A área de Ciências Humanas 

Vale considerar, num primeiro movimento, que ciências humanas é uma área,  

como está afirmado no subtítulo do documento-base(236DB) e que área do 

conhecimento é algo de difícil conceituação. Num rápido recorte sobre o assunto 

pode-se recuperar o dilema criado a partir da física newtoniana sobre o 

significado de ciência e, com o transcorrer do iluminismo, as dúvidas que tal 

delimitação (associação direta do significado de ciência com a física clássica e 

seus pressupostos epistemológicos) provocava, chegando ao século XIX, 

principalmente a partir das diferentes leituras que se fez das críticas kantianas e 

da fenomenologia do espírito de Hegel, assim como a necessidade de se 

considerar que os estudos sobre o comportamento individual ou coletivo dos 

seres humanos também deveriam ser chamados de ciência. No meio desse 

embate ficaram os conhecimentos clássicos como dúvidas sem solução. De um 

lado, parece ter se tornado senso comum que filosofia e arte não são ciência e 

alguns historiadores chegaram a duvidar que o campo do conhecimento que 

pesquisavam poderia ser chamado de ciência. Na Geografia, considerou-se (e 

ainda alguns consideram) que somente a chamada Geografia física seria 

científica e, como nós geógrafos sabemos bem, o neopositivismo procurou, na 

matematização do discurso geográfico, conferir o status de cientificidade à 

chamada Geografia humana. Edwin Burt (1991), em obra magistral, nos chama a 

atenção para o significado da linguagem matemática e eu mesmo, numa 

publicação (Santos:2002), cheguei a comentar o dilema da relação entre a 

construção da sociedade capitalista e a noção de ciência.  De qualquer maneira, 

considerando que a bibliografia sobre o tema é conhecida e vale ser 

reconsultada, o certo é que a noção de área do conhecimento carece que 

fundamento epistemológico. Diferentemente das construções identitárias, que 

nos permitem reconhecer campos do conhecimento com identidades próprias 

(tais como a Física, a Biologia, a Química, a Matemática, a História, a Geografia, a 

Antropologia, a Sociologia, a Filosofia, as Artes e a Educação Física, só para nos 
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atermos aos componentes curriculares clássicos entre nós),nos quais a relação 

entre a construção da dúvida e as ferramentas conceituais que legitimaram 

respostas construíram estatutos epistemológicos específicos, a noção de uma 

ciência humana em separado da ciência da natureza é, somente, uma das 

abordagens possíveis que se constituíram a partir do século XVII e que nos 

nossos dias tem sido profundamente questionada. Trata-se mais de uma leitura 

burocrática da construção do conhecimento que, propriamente, o resultado da 

reflexão sistemática no interior de cada estatuto epistemológico8. 

A Geografia é um retrato acabado dessa fragilidade. Do ponto de vista da 

burocracia de Estado, a Geografia humana se encontra classificada pelo CNPq em 

uma categoria muito diferente da Geografia física. Diferentemente de todos os 

demais campos do conhecimento, Geografia, do ponto de vista burocrático, se 

transformou no nome de duas ciências distintas. Ao ser colocada, no caso da 

BNCC, no interior da área de ciências humanas, fica a dúvida sobre o significado 

de tal identificação ou delimitação. Será que a Geografia escolar não incorpora a 

Geografia física? Assim, a ideia de um conhecimento sobre a humanidade que 

não possua conhecimento sobre a natureza implica numa alienação que vem 

sendo sistematicamente denunciada, principalmente por grupos 

interdisciplinares que fazem pesquisa sobre os chamados “dilemas ambientais” 

contemporâneos. Vale lembrar que os autores do BNCC,distantes de superar o 

dilema, acabam se utilizando da noção de temas integradores tal como está 

descrito no documento-base(16DB). 

Dando continuidade à leitura vale realçar o estranhamento que provoca a 

afirmação do primeiro parágrafo da página 236(DB). Na tentativa de conceituar 

o significado de “ciências humanas”, os autores afirmam que “compõem um 

campo cognitivo”. A afirmação nos coloca um amplo conjunto de 

questionamentos, que poderia ser apontado nos seguintes termos:o que é 

“campo cognitivo”?Provavelmente é algo maior que os elementos que o 

compõem e, nesses termos, parece ser algo mais abrangente que a “área de 

                                                        
8 A bibliografia é ampla e parte muito pequena dela foi referenciada neste documento. A escolha 
dos títulos aqui indicados segue, de alguma maneira, parte de minha trajetória pessoal e, 
portanto, poderá ser completamente refeita. Creio, no entanto, que apesar disso, os resultados 
que apresentei no texto não serão muito diferentes, salvo se uma nova bibliografia eliminar a 
polêmica e colocar em evidência uma única corrente de pensamento.  
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Ciências Humanas”, já que esta compõe aquele. Se assim é, como se identifica tal 

campo cognitivo?Os autores o fazem da seguinte maneira: “dedicado aos estudos 

da existência humana e das intervenções sobre a vida, problematizando as relações 

sociais e de poder, os conhecimentos produzidos, as culturas e suas normas, as 

políticas e leis, as sociedades nos movimentos de seus diversos grupos, os tempos 

históricos, os espaços e as relações com a natureza”. Deixando de lado o fato de se 

ter produzido uma lista de temas e não de abordagens ou objetivos, fica o dilema 

colocado nos seguintes termos: se ciências humanas compõem um campo 

cognitivo que trata de todos esses assuntos, 

a. que outra(s) área(s) compartilha(m) com as ciências humanas o mesmo 

campo cognitivo? 

b. os temas propostos nessa(s) outra(s) área(s) são os mesmos tratados 

pelas ciências humanas? Se assim é, ciências humanas são, elas 

própriasum campo cognitivo e, portanto, não podem compor algo que seja 

mais amplo que elas em seu conjunto.  

Assim, mesmo que não saibamos com clareza o que é uma área do conhecimento 

e o que a diferencia de um campo cognitivo, fica a necessidade de se ajustar o 

texto de forma que ele evite tais ambiguidades no tratamento de categorias – 

elas estão envolvidas em um cipoal jurídico que, em nenhum momento, constrói 

um conceito que explicite o significado de suas próprias proposições. Em 

resumo: fala de ciência sem levar em consideração os limites, as tradições e as 

possibilidades do pensamento científico. 

Ainda no interior dos dilemas deixados pelo primeiro parágrafo, consideremos a 

afirmação final de que “Ainda que sujeita a diferentes correntes e vertentes 

teóricas, o pressuposto fundamental da área considera o ser humano como 

protagonista de sua existência”.Sem que se possa propor aqui qualquer 

posicionamento que não seja o mais simples estranhamento, sugiro aos autores 

que deixem mais claro o sentido de protagonismo. A ideia de que a vida humana 

depende exclusivamente das ações humanas ou que somos capazes de ter sob 

controle todos os elementos que compõem a natureza é, no mínimo, simplória. 

Se assim fosse, nossa relação com os elementos com os quais compartilhamos 

nossa existência não teria qualquer importância na manutenção e reprodução de 

nossas vidas; e nenhum campo do conhecimento, nos nossos dias, seria capaz de 
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fazer uma afirmação desse tipo.  

Na sequência realço o segundo parágrafo, ainda na mesma página (236DB):“A 

identificação e a caracterização da área das ciências humanas ocorrem a partir da 

compreensão das especificidades dos pensamentos filosóficos, históricos, 

geográficos, sociológicos e antropológicos”.Um único comentário:considerando 

que o documento da BNCC não possui bibliografia referenciada e seu texto está 

construído somente no sentido assertivo e, portanto, evitando ou negando 

quaisquer polêmicas que sistematicamente fazem parte de todos os temas 

tratados, a afirmação do parágrafo citado é absolutamente vazia de significado, 

não podendo ser demonstrada por seus autores. 

Por fim, e para que possamos nos dirigir diretamente à leitura do componente 

curricular Geografia, a página 238 (DB) traz mais uma listagem de objetivos, 

dentre os quais realço somente o início do segundo, onde se afirma que, dentre 

os objetivos da área de Ciências Humanas, um deles seria “Analisar processos e 

fenômenos naturais, sociais, filosóficos, sociológicos, históricos, religiosos e 

geográficos”. Alguns questionamentos sobre a afirmação: 

 Analisar fenômenos naturais na área de ciências humanas quer dizer o 

quê? 

 Voltando ao ponto: em que medida é possível uma sociedade 

desvinculada da natureza a ponto de se identificar os fenômenos de 

forma separada? 

 Como os fenômenos podem ser filosóficos, sociológicosetc? Do que se 

fala: um fenômeno filosófico ou uma leitura filosófica sobre um 

determinado fenômeno?  

Há, de fato, um fenômeno geográfico (pulando aqui as demais referências) ou 

uma dimensão geográfica (alguns chamariam isso de geograficidade9) do 

fenomênico, que nos permitiria construir um discurso específico sobre ele. 

Voltaremos a esse ponto mais adiante.  

Componente curricular Geografia 

Para colocarmos em evidência as proposições que foram feitas para a Geografia e 

seu ensino – até onde compreendi, essa deve ser a parte mais importante do 

                                                        
9Ver Dardel (2011) e Moreira (2012). 
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documento que me foi encomendado –, vou acompanhar mais detalhadamente 

cada um dos temas, no formato em que foram publicados.  

A primeira afirmação do primeiro parágrafo da parte específica de Geografia 

(266DB) é a seguinte: “Os saberes geográficos historicamente constituídos foram 

sistematizados como produção científica a partir do século XIX”. Começamos, 

assim, com dois pontos a se considerar: 

 O primeiro trata, novamente, do conceito de ciência e em que medida 

podemos dizer que o que se produziu antes do século XIX não era ciência; 

 O segundo diz respeito ao fato de que, mesmo em se tratando da 

identificação do significado de ciência associado, de alguma maneira, aos 

pressupostos deixados pela física clássica, a Geografia passa a fazer parte 

da lides acadêmicas desde o século XVIII com as aulas ministradas por 

Immanuel Kant (1999).  

A grande questão, no entanto, é estabelecermos algum tipo de critério que nos 

permita considerar os textos de Varenius, as aulas de Kant ou mesmo o artigo de 

Hegel sobre a Geografia como algo mais ou menos científico. Da mesma maneira, 

fica sob suspeita retirarmos o estatuto de cientificidade da cartografia produzida 

a partir do século XIII e que ficou conhecida como “cartas portulano”. Mesmo que 

tal afirmação (a que se encontra no documento-base) seja senso comum na 

literatura geográfica, creio que valeria a pena atentarmos para sua validade 

como informação e, por inferência, como juízo de valor (o confronto entre o que 

é e o que não é científico, identificado a partir dos fundamentos ideológicos do 

iluminismo e do positivismo10).  

De qualquer maneira, ao final do mesmo parágrafo, a equipe parece centrar-se 

no significado do conhecimento geográfico e afirma que: “Como ciência, a 

Geografia se tornou um campo de saber interessado nas inter-relações dinâmicas 

entre elementos humanos e não humanos, materiais e imateriais, em sua 

distribuição pelo mundo, o que constitui o espaço geográfico, em construção 

constante”.Sobre essa afirmação, observo que: 

 Independentemente de iniciar a construção conceitual fazendo uma 

pequena listagem de temas, os autores acertam quando identificam o 

                                                        
10Moreira (2014), no seu já clássico Discurso do Avesso, tece comentários muito pertinentes ao 
tratar da influência do pensamento newtoniano em nossa (geógrafos) concepção de Geografia. 
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objetivo geral do discurso, relacionando o conjunto de temas com a 

intenção inequívoca da Geografia em colocar em evidência o caráter 

distributivo, locacional, topológico inerente à fisicidade do fenomênico11 . 

 Por outro lado, reduzem a discussão ao assumirem a noção de espaço 

como resultante do processo. Algumas correntes colocam a categoria 

espaço em evidência e até como objeto do conhecimento geográfico. Isso, 

no entanto, não é consenso, e tal afirmação coloca parte dos geógrafos 

brasileiros do lado de fora da condição de influenciar e participar da 

produção de materiais didáticos para o ensino da Geografia.  

O problema continua quando lemos o início do segundo parágrafo: “Analisar o 

espaço geográfico, categoria central da ciência geográfica” – os autores deixam de 

lado o fato de que, para diferentes tradições, categorias como paisagem, 

território, ecúmeno, meio, lugar, área também são consideradas como 

centrais12.Algumas, como a paisagem, tem na observação direta do sujeito seu 

fundamento epistemológico; outras, como o território, têm na percepção da 

ordenação topológica seu fundamento, e assim sucessivamente. De qualquer 

maneira, quando pensamos no ensino da Geografia, todos os caminhos carregam 

consigo algum tipo de ordenação lógica no entendimento do mundo e, portanto, 

escolher caminhos é escolher identidades culturais, ideologias, cosmologias... 

Nada, a princípio, aponta para a possibilidade de um documento de Estado auto-

identificar-se como neutro, mas, de qualquer maneira, deve-se ter claro que os 

posicionamentos existem; no caso de se assumir qualquer um deles, é preciso 

que ele se justifique e, mais que isso, que possibilite ao professor, às escolas, aos 

alunos o direito de opinião. Fechar a possibilidade de que diferentes 

entendimentos de Geografia caibam na escola é, no mínimo, uma violência do 

Estado contra seus cidadãos;significa imaginar que o Estado seja capaz de 

produzir uma verdade científica que tenha o caráter apodítico.  

Na continuação do mesmo parágrafo observamos a seguinte proposição: 

“proporciona a compreensão de como diferentes grupos de pessoas relacionam-se 

entre si e com o meio, constituindo espacialidades, ao mesmo tempo em que são 

constituídas por elas”.Um único ponto: tanto a Geografia como quaisquer 

                                                        
11 A questão da fisicidade está magistralmente discutida no livro de Smith (1988). 
12Ver Santos (2008). 
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componentes curriculares proporcionam os mesmos resultados. O que falta à 

proposição é identificar qual seria a especificidade de se fazer tudo isso a partir 

dos fundamentos epistemológicos que dão à Geografia uma identidade. 

No longo parágrafo seguinte (ainda na página 266 DB), a intenção dos autores foi 

identificar algumas possibilidade de inter-relação entre a Geografia e os demais 

componentes curriculares. Não vou reproduzi-lo aqui. O importante é realçar 

que os vínculos entre componentes curriculares não se faz pela listagem de 

temas que porventura podem ser comuns, mas pelo objetivo da construção 

discursiva que diferentes campos do conhecimento fazem sobre o mesmo tema. 

Para evitar mais dificuldades, creio que basta afirmar que a ideia de extensão 

para a Geografia não tem o mesmo sentido epistemológico que para a 

Matemática; o posicionamento relativo dos astros ou a formação das montanhas, 

quando discutidos por um geógrafo, não nos confunde com astrônomos ou 

geólogos. Mesmo que as ciências tratem dos mesmos assuntos, o que as 

diferencia é a construção da dúvida, as ferramentas lógicas do desvendamento e, 

por inferência, a resposta que talvez se consiga construir.  

Assim, não basta dizer que a Geografia discute sustentabilidade, violência, 

gênero, e que isso nos aproximaria de outros campos. Para que tal aproximação 

ocorra é necessário, igualmente, que identifiquemos o que nos diferencia. 

Vamos aos parágrafo seguinte(266DB): 

Na escola [...] destaca-se a construção de referenciais geográficos que [...] 

permitem localizar-se e orientar-se no mundo, tendo como horizonte um 

futuro, sempre em construção, do qual é protagonista. “Localizar-se” implica 

saber ler e compreender o meio no qual se insere, em variadas escalas, e 

“orientar-se” implica articular suas leituras e suas compreensões, como ser 

ativo frente às possibilidades que constrói e das quais se apropria. 

Como se vê, depois de indicar o caráter distributivo do fenomênico (já 

comentado), os autores assumem a condição mais clássica e tradicional da 

Geografia e de sua construção discursiva, que é a intenção dos sujeitos em 

localizarem-se e orientarem-se. A dificuldade se inicia quando os autores 

extrapolam os significados dos verbos localizar e orientar, associando o estudo 

da Geografia a todos os formatos que alegoricamente tais verbos foram 

assumindo por inferência. Vale imaginar que a orientação dada por um professor 
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no que se refere ao encaminhamento de uma pesquisa literária não poderá ser 

confundida com a orientação geográfica ou, ainda, que os possíveis 

“aconselhamentos” oferecidos por amigos, pais, psicólogos ou professores se 

confunda com a noção de localizar-se e orientar-se da tradição geográfica. Assim, 

“saber ler e compreender o meio no qual se insere” pode, certamente, ter a 

colaboração dos estudos geográficos, mas, efetivamente, depende de muito mais 

do que a escola e seus componentes curriculares podem oferecer.  

Um aspecto ainda a se considerar é que localizar-se e orientar-se em diferentes 

escalas não nos permite admitir a possibilidade de tratar-se de quaisquer 

escalas. As escalas geográficas estão associadas diretamente à dimensão do 

ecúmeno humano e ao sentido de localização e orientação que possam permitir. 

O estudo de estrelas ou seres microscópicos só fazem sentido na Geografia 

quando estão associados aos sistemas de localização e orientação humanos, no 

interior do que cada sociedade, em cada uma de suas identidades espácio-

temporais, pode refletir e sistematizar. Assim, uma proposição tão genérica de 

identidades escalares não esclarece o significado do discurso geográfico e muito 

menos seu papel como campo do conhecimento a serviço do processo escolar.  

Após um outro longo parágrafo sobre as experienciações possíveis do estudante 

na sua vida escolar, em cada um dos níveis de ensino, o documento-base traz a 

explicitação do significado de “dimensões formativas” (267DB), as quais, como se 

verá, organizam toda a proposição de ordenação de procedimentos e conteúdos 

que encerrará o documento da Geografia. Assim, os autores propõem quatro 

dimensões formativas: 

 o sujeito e o mundo; 

 o lugar e o mundo; 

 as linguagens e o mundo; 

 as responsabilidades e o mundo. 

Antes de entrarmos na discussão sobre o significado de “dimensão formativa”, 

vamos nos ater às quatro proposições e o que elas nos permitiram observar. O 

ponto de partida é que, em todas elas, repete-se a expressão “mundo”. Pode-se 

depreender que os autores conferemà expressão um suposto vínculo, em cada 

uma das proposições, ao sentido geral de Geografia. Isso não está explicitado no 

texto do documento-base, mas não me parece que exista qualquer outra 
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justificativa para que a ideia de mundo seja a única a se manter como padrão. O 

problema é que associar a Geografia a uma noção de mundo qualquer é algo 

vazio de significado. Vale considerar, como já o fizemos com outros exemplos, 

que o mundo enquanto tal é alvo de reflexão de todas as formas do pensamento: 

o pensamento religioso, filosófico ou o chamado saber científico – o mundo 

enquanto tal, nos seus diferentes aspectos e possibilidades, é o objeto de nossas 

reflexões; ele não pode, portanto, ser identidade suficiente para nos 

relacionarmos com um campo específico do conhecimento.  

Os autores já identificaram o caráter distributivo do fenomênico e o sentido de 

orientação e localização como fundamentos da Geografia; agora, a ideia de 

mundo coloca o fenômeno sem objetivo, o que torna impossível identificar o 

fundamento desse discurso científico específico e, por consequência, o processo 

de disponibilização de tais saberes no seio do sistema escolar. 

Por outro lado, a proposição de que existiriam “dimensões formativas” parece 

carregar consigo a perspectiva de que os discursos e, portanto, a maneira pela 

qual determinado campo do conhecimento sistematiza seu entendimento do 

mundo, possui um determinado objetivo de caráter pedagógico. A ideia de que 

haveria uma dimensão formativa no discurso geográfico é, assim, algo a ser 

explorado: quando nos relacionamos com professores da educação básica, 

facilmante verificamos uma associação direta e linear entre o que se ensina e o 

que se aprende, isto é, parte considerável dos professores carece de 

compreender que os conteúdos que ensinam, de fato, carregam consigo uma 

forma de ler o mundo e é isso que de fato importa. Tal como a experiência tem 

demonstrado, parte considerável dos conteúdos que nos esforçamos tanto para 

aprender quando frequentamos os bancos escolares, são fatalmente esquecidos; 

o que nos resta, consciente ou inconscientemente, é o conjunto de valores, 

perspectivas e ordenações lógicas que foram utilizados para a constituição dos 

próprios conteúdos. A ideia de que existiria uma dimensão formativa é que nos 

obriga a nos perguntarmos “o que, no final das contas, ensinamos quando 

ensinamos os nossos conteúdos?”13. 

A dificuldade de tudo isso, no caso do documento em pauta, é que as dimensões 

formativas, tal como foram identificadas, não se associam diretamente ao 

                                                        
13 Ver Santos (2008). 
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conhecimento geográfico; por fim, os autores não exploraram ao limite as 

possibilidades conceituais que a proposição carrega. Vejamos como isso se dá: 

[...] a localização dos sujeitos de aprendizagem, dos grupos sociais aos quais 

pertence e dos seus lugares de vivência, no conjunto de relações mais amplas 

[...] cria referenciais de espacialidades, a partir do cotidiano. Trata-se de uma 

abordagem relevante porque permite que cada sujeito se reconheça como 

parte do lugar, ao mesmo tempo em que perceba o lugar como parte de si, 

compreendendo que a espacialidade afeta a subjetividade e que sua 

identidade se constrói na alteridade, também espacial. (267DB) 

Que será que tudo isso quer dizer? Difícil afirmar... Ao que parece, a localização 

dos sujeitos é estrutural na sua formação, mas isso não torna, necessariamente, a 

vivência em uma reflexão sistemática de caráter geográfico – não entendi a 

referência explícita ao cotidiano: os autores desconsideraram que o acesso a 

lugares que não pertencem aos costumes diários também faz parte do processo 

de experienciação dos sujeitos e, portanto, da formação que adquirem. Tal como 

em observações anteriores, volta-se aqui ao fato de que sentir-se parte de um 

lugar exige muito mais que conhecimentos geográficos, mesmo que tais 

conhecimentos nos permitam compreender como se dá o processo que nos leva 

ao sentido de pertença. Viver e refletir sobre o vivido não é exatamente a mesma 

coisa, mesmo que o segundo movimento só possa se realizar fazendo parte do 

primeiro.  

Nesse contexto fica a dúvida sobre o significado da primeira e da segunda parte 

do parágrafo, considerando que ele se inicia pela localizaçãodossujeitos e, a 

seguir, afirma que isso é uma abordagem relevante, o que nos coloca o dilema nos 

seguintes termos: estamos falando da experiência dos sujeitos em viver em um 

dado lugar ou da reflexão que podemos fazer com os mesmos sujeitos sobre a 

relação entre suas vidas e os lugares com os quais se relaciona? Provavelmente a 

dificuldade está associada à ausência de um verbo (como, por exemplo, discutir, 

polemizar, evidenciar etc.) que nos diga o que autores propõem em relação ao 

sentido de localização.  

De resto, não creio que valha a pena discutir os três parágrafos seguintes, 

considerando que estaríamos repisando sobre problemas que se repetem e que 

têm como origem a ausência de clareza quanto ao papel dos temas e dos 
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conteúdos nas relações de ensino-aprendizagem. 

Objetivos de aprendizagem do componente curricular Geografia (ensino 

fundamental e médio) 

No documento-base os objetivos de aprendizagem estão divididos em dois itens – 

ensino fundamental e ensino médio –, mas aqui vou reuni-los para facilitar a 

leitura e a desenvolvimento dos comentários. Nesta última parte da leitura, vou 

utilizar o sistema de referência que já se encontra no documento-base a fim de 

evitar que se tenha de fazer citações e mais citações.  

 CHGE1FOA001: este objetivo está associado amais de um componente 

curricular. O problema se repete em dezenas de outras proposições, 

justamente porque não se explicita qual seria o significado do saber 

geográfico na realização de tais objetivos. Vide, a título de exemplo, as 

proposições CHGE1FOA006, CHGE1FOA009, CHGE1FOA011, 

CHGE2FOA009, CHGE2FOA010, CHGE2FOA011, CHGE2FOA012, 

CHGE3FOA03, CHGE3FOA005, CHGE1MOA001, CHGE1MOA002. 

 CHGE1FOA002: o objetivo de identificar elementos geográficos é, no 

mínimo, irrealizável. Não existem elementos geográficos, mas leituras 

geográficas dos elementos que compõe o fenomênico. A expressão se 

repete nas proposições CHGE1FOA008, CHGE2FOA008, CHGE3FOA009, 

CHGE4FOA008, CHGE5FOA001, CHGE5FOA006. 

 CHGE1FOA007: a noção de fato geográfico padece do mesmo problema de 

elemento geográfico. Os fatos podem ser observados pela sua dimensão 

geográfica, ou pelo aspecto geográfico que porventura possuem, mas 

nenhum fato é, em si e para si, geográfico.  

 CHGE1FOA010: características ambientais é uma proposição genérica 

impossível de ser identificada sem que o ambiente seja previamente 

recortado e o objetivo da identificação seja previamente definido, tal 

como se encontra em CHGE6FOA005. 

 CHGE2FOA005: a introdução da cartografia deve ser feita desde a 

educação infantil, desde que se tenha claro que tipo de mapa e com que 

objetivo, no interior do processo escolar, tal linguagem poderá e deverá 

ser utilizada. De qualquer maneira, o documento como um todo prima 
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pela ausência de indicações em relação ao uso de tal linguagem.  

 CHGE3FOA007: a noção de que só podemos compreender as paisagens 

como expressão das práticas humanas é um reducionismo em relação às 

diferentes possibilidades conceituais relacionadas à categoria. Vale 

considerar, ainda, que é impossível a existência de qualquer paisagem que 

seja resultado exclusivo das práticas humanas sem que se considere que, 

inclusive tais práticas, são mediadas pelos diferentes processos que 

compõem o existir da natureza.  

 CHGE3FOA001: a categoria território está presente, a partir do terceiro 

ano, em grande número de proposições. Tal como ocorre com espaço, 

paisagem e lugar, a ausência de um conceito que nos informe qual seria o 

significado de território para os autores, dificulta a leitura e a 

aplicabilidade da proposição na prática escolar. Para a proposição em 

evidência entendemos que lugares de vivência e territórios dos grupos aos 

quais pertence não são a mesma coisa. Por outro lado, na proposição 

CHGE4FOA002 indica-se a existência de territórios étnico-culturais; na 

CHGE4FOA010, a possibilidade de disputas de territórios;e, como último 

exemplo, na CHGE5FOA010 propõe-sea suposta existência de uma 

hierarquia entre territórios, regiões e unidades político-administrativas. 

Fica, portanto, a dúvida sobre o significado da categoria para que ela 

possa fazer sentido nessas proposições e nas demais que não foram aqui 

citadas. 

Comentários finais  

Creio que as questões centrais de minha leitura estão aqui postas e poderiam ser 

resumidas da seguinte maneira: há, no documento, uma grande dificuldade 

criada quando as categorias centrais, que buscam dar sustentação às 

proposições, foram utilizadas como se todos nós as compreendêssemos de uma 

única maneira. Apesar de esse tipo de dificuldade ser algo muito comum em 

documentos desse tipo, retomo aqui a reflexão feita por Hegel e que explicita o 

dilema de forma magistral: 

Melhor seria rejeitar tudo isso como representações contingentes e 

arbitrárias; e como engano o uso- a isso único - de termos como o 
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absoluto, o conhecer, e também o objetivo e o subjetivo e inúmeros 

outros cuja significação é dada como geralmente conhecida. Com efeito, 

dando a entender, de um lado, que sua significação é universalmente 

conhecida, e, de outro lado, que se possui até mesmo o seu conceito, 

parece antes um esquivar-se à tarefa principal que é fornecer o conceito 

(Hegel, 1992:65). 

O desdobramento de tal dificuldade está no significado que cada campo do 

conhecimento possui no interior da prática escolar, isto é, temos de responder 

porque, no final das contas, determinados componentes curriculares e seus 

devidos conteúdos (gosto mais da expressão disciplina) fazem parte do currículo 

em detrimento de tantos outros saberes hoje disponíveis. É preciso saber o que 

queremos ensinar quando ensinamos nossos conteúdos e isso não é claro em 

nenhuma parte do documento.  
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