
 

PARECER  SOBRE O DOCUMENTO DE HISTÓRIA 

Profª Dra. Flávia Eloisa Caimi 

 

I- SOBRE A ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

Inicio este parecer de leitura crítica saudando a iniciativa de se colocar em debate a 

proposta da Base Nacional Comum Curricular para a educação básica brasileira. Filio-me à 

corrente de profissionais da educação que acreditam na necessidade e na possibilidade de 

estabelecer uma política educativa que contemple um projeto de nação; de erigir uma base 

curricular que indique um conjunto de objetivos de aprendizagem a ser perseguido por 

estudantes e professores que  compõem a linha de frente da educação nacional; de definir as 

chamadas competências básicas para o século XXI, saberes e habilidades a que todos os 

cidadãos têm direito para viver e participar ativamente na/da sociedade da informação e do 

conhecimento. Em países federativos como o Brasil, de grande dimensão territorial e de 

enorme diversidade regional e cultural, sabemos como são difíceis os consensos e como são 

complexas as tomadas de decisões acerca de uma estrutura curricular comum. A 

complexidade toma proporções ainda maiores se considerarmos o momento de profunda 

polarização política, que se alia a graves desigualdades econômicas e sociais que ainda preciam 

ser enfrentadas. 

Na área de História, as discussões curriculares  incidem fortemente sobre as demandas 

sociais, uma vez que se trata de disputas pela memória, de operações históricas que dão 

visibilidade a diferentes posições enunciativas e pontos de vista sobre o passado e, 



consequentemente, sobre o tempo presente.  Com isso, temos de reconhecer o campo da 

História como um lugar de contradições, de pluralismo de ideias, de provisoriedade explicativa 

e de dinâmica interpretativa acerca da experiência humana no tempo. Uma base curricular 

comum para o conhecimento histórico escolar implica trazer ao âmbito do debate público as 

disputas em torno de ideias quanto ao que, do passado, é válido, legítimo e pertinente ensinar 

às novas gerações.  

Nossa experiência como pesquisadora do campo do Ensino de História nos últimos 

vinte anos tem mostrado que, na ausência de um projeto curricular nacional, é o livro didático 

(e consequentemente, o mercado editorial) que tem pautado o conhecimento histórico 

escolar. A despeito de não termos tido, nos últimos trinta anos, um “currículo mínimo”, temos 

consubstanciado os processos de ensino e aprendizagem da História nas escolas com os 

mesmos conteúdos, de norte a sul do país. Isso porque, cerca de vinte coleções didáticas de 

História para os anos finais do ensino fundamental e outras duas dezenas para o ensino médio, 

pautam os programas escolares e configuram o que se denomina “currículo editado” 

(ESCOLANO BENITO, 2006), que não é o currículo prescrito/normativo propriamente dito, mas 

uma versão impressa da sua vulgata em cada época e lugar, pela qual se difunde a língua 

nacional, os símbolos e valores pátrios, enfim, os códigos fundantes da nação. 

Analisando a estrutura geral do documento colocado para debate no âmbito público, o 

que vemos é uma versão bastante preliminar e tímida acerca desse projeto educativo para a 

nação que se quer construir a partir da BNC. O leitor ressente-se da ausência de uma discussão 

de dimensões política, epistemológica e pedagógica em torno da proposta educativa que 

consubstancia a BNC, evidenciando com maior clareza a educação que se quer para a nação, 

que tipo de cidadão se quer formar, quais são os valores contemporâneos a se defender, qual 

a função social da escola na sociedade brasileira, qual o papel do professor nos processos 

educativos, dentre outros. Enfim, necessitamos de um documento que aponte para o tipo de 

educação que queremos/precisamos para concretizar um dado projeto de nação. 

A seção intitulada Princípios Orientadores da Base Nacional Comum Curricular (p. 8) 

não chega a efetivar o que anuncia no título, pois trata-se de um texto curto, com indicações 

esparsas e não desenvolvidas acerca de temas centrais como letramento, aprendizagem, 

interdisciplinaridade, contextualização, generalização, abstração, dentre outros. Com isso, o 

documento torna-se frágil, em seu conjunto, na justificação dos seus valores basilares, 

princípios éticos, argumentos epistemológicos e  operações metodológicas. 



Outro aspecto de ordem estrutural que diminui a potência e limita a compreensão do 

documento ora apresentado diz respeito à ausência de articulações explícitas com outros 

documentos de referência que subsidiam os diferentes níveis da educação básica, como o 

Plano Nacional de Educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, o 

documento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o Pacto Nacional pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio, dentre outros. Dissociada de discussões mais amplas e 

profundas, a BNC corre o risco de figurar tão somente como uma lista de objetivos com 

conteúdos mais implícitos em alguns componentes e mais explícitos em outros. 

Aponta-se outros aspectos ausentes no documento que, uma vez contemplados, 

poderiam fortalecer sua estrutura geral:  

- necessidade de explicitar os modos de articulação entre as diversas etapas e modalidades da 

educação básica, de modo a evidenciar como esse conjunto de direitos e objetivos de 

aprendizagem dialogam entre si para concretizar um projeto de formação cidadã, ao final da 

educação básica;  

- necessidade de apresentar e desenvolver conceitualmente a noção de currículo que 

fundamenta a BNC;  

- necessidade de elucidar o entendimento contido na BNC acerca da composição da parte 

diversificada, não só em termos percentuais, mas no sentido de operacionalização 

metodológica;  

- necessidade de demonstrar as possibilidades de trabalho interdisciplinar entre os diferentes 

componentes curriculares que integram cada uma das quatro áreas, assim como as 

possibilidades interdisciplinares entre as áreas do conhecimento. Os objetivos de 

aprendizagem das áreas e dos componentes, tal como são apresentados, não potencializam o 

diálogo com outras áreas/componentes. Com isso, os objetivos de aprendizagem da BNC se 

mostram parcialmente desvinculados dos objetivos gerais da área de Ciências Humanas 

estabelecidos no documento introdutório e não efetivam os pressupostos da 

interdisciplinaridade, preconizados neste e em outros tantos documentos que expressam 

políticas educacionais públicas.  

 

II - SOBRE O CONTEÚDO DOS TEXTOS (DE ÁREA E COMPONENTE) APRESENTAÇÃO DA ÁREA 

DE CIÊNCIAS HUMANAS E DO COMPONENTE HISTÓRIA  

2.1 Tratamento do componente História  no texto que apresenta a área de Ciências 

Humanas. 



O texto que apresenta a área de Ciências Humanas na BNC ocupa em torno de cinco 

páginas (p. 236-241), dividindo-se em seções intituladas A Área de Ciências Humanas, 

Objetivos gerais da Área de Ciências Humanas na Educação Básica, A Área de Ciências 

Humanas no Ensino Fundamental, Objetivos gerais da Área de Ciências Humanas no Ensino 

Fundamental, A Área de Ciências Humanas no Ensino Médio, Objetivos gerais da Área de 

Ciências Humanas no Ensino Médio. Trata-se de um texto enxuto, que apresenta com bastante 

objetividade o entendimento que se tem da referida área no contexto da BNC.  

Considero que estão adequadamente contemplados os aspectos concernentes ao 

componente História no conjunto da apresentação e dos objetivos, ao enfatizar o estudo das 

experiências humanas, individual e coletivamente, em diferentes temporalidades e 

espacialidades.  

Um aspecto que merece um maior investimento diz respeito à explicitação do conceito 

de interdisciplinaridade no contexto da área. Em diversas passagens menciona-se “ações 

integradas com demais componentes e áreas” (p. 236 ), “maior atenção à articulação entre os 

componentes curriculares”,  (p. 236), “se faz necessário assegurar a integração horizontal do 

ensino dos diferentes componentes, inclusive com as outras áreas de conhecimento e com 

uma consistente integração vertical” (p.237); “possibilitando práticas interdisciplinares e 

transversais, respeitando-se as particularidades dos fazeres e dos saberes de cada 

componente curricular” (p. 237); “Com práticas contextualizadas, interdisciplinares, 

transversalizadas e integradoras, a Geografia, a História e o Ensino Religioso estabelecem 

diálogo com as áreas de Linguagens, da Matemática e das Ciências da Natureza (p. 239); “A 

articulação dos componentes da área de Ciências Humanas no Ensino Médio demanda 

intensificar ações interdisciplinares e transversais que incorporem os conhecimentos prévios e 

as expectativas dos educandos” (p. 240). Esses anúncios são importantes, mas auxiliam pouco 

na operacionalização e na consecução de propostas efetivamente interdisciplinares a partir do 

objetivos de aprendizagem de História e de Geografia para os anos finais do ensino 

fundamental e de História, Geografia, Sociologia e Filosofia para o ensino médio, apresentados 

na BNC.  

Destaco também, nesse item, a necessidade de explicitar o entendimento que se tem 

acerca da progressão do conhecimento. Menciona-se que “é necessária uma clara demarcação 

da progressão contínua e articulada do conhecimento em cada etapa, nível e modalidade da 

Educação Básica, relacionando sua herança cognitiva e conceitual com a preocupação na 

formação integral reflexiva cidadã” (p. 237), todavia, em termos operacionais, tal demarcação 



não se evidencia nesse texto introdutório, nem tampouco na apresentação dos objetivos de 

aprendizagem em cada componente curricular. Voltarei a essa importante questão 

subsequentemente, ao tratar do componente curricular História. 

 

2.2 Apresentação do componente História  

O texto que apresenta o componente curricular História, em seu caráter enxuto e 

formato preliminar, como os demais textos de apresentação,  não explicita suficientemente os 

argumentos de natureza epistemológica que fundamentam as seleções historiográficas e os 

recortes temporais operados. A ausência de tais fundamentos constitui um sério obstáculo 

para a compreensão profunda da BNC, especialmente pelos professores da educação básica, 

aqueles que terão a incumbência de retirar a proposta do papel e dar-lhe um sopro de vida nas 

escolas brasileiras. 

 Entretanto, na leitura que faço do documento, reconheço o alinhamento da proposta 

com concepções teórico-metodológicas que vêm sendo defendidas por amplos setores da 

academia, notadamente, professores e pesquisadores da História e do Ensino de História, nas 

últimas três décadas, em âmbito nacional e mundial.   

Nesse sentido, a proposta avança ao romper com modelos explicativos pautados num 

código disciplinar centenário, que já não responde às demandas e desafios que se apresentam 

à sociedade brasileira na contemporaneidade; avança ao propor a análise histórica a partir de 

diferentes escalas espaço-temporais e de diversos pontos de observação, deslocando o olhar 

de uma perspectiva essencialmente eurocêntrica e da ambição de estudar “toda a história”; 

avança ao superar a periodização quadripartite da história europeia,  eivada de uma ótica 

temporal totalizante e de uma ortodoxia cronológica, pautada pela ideia de progresso linear; 

avança ao propor a história do Brasil como força mobilizadora da análise histórica, dando 

centralidade à noção de sujeito e à formação da consciência histórica, ao mesmo tempo em 

que  estabelece nexos e articulações com as histórias africanas, americanas, asiáticas e 

europeias; avança ao priorizar o tratamento das diversidades étnicas e culturais, notadamente 

as que dizem respeito às leis 10.639/2003 e 11.645/2008; avança ao propor a mobilização de 

procedimentos de investigação e problematização histórica, em detrimento de práticas 

verbalistas e de memorização, pautadas em aulas expositivas e na centralidade do professor 

como protagonista dos processos de ensinar e aprender.  

Enfim, os profissionais que capitanearam a elaboração da proposta, em sua versão 

preliminar, mostraram coragem para propor um necessário e esperado redirecionamento dos 



estudos históricos escolares. Confrontaram uma forte tradição de se entender o ensino e a 

aprendizagem da História na escola como um simples processo de transmissão de conteúdos, 

geralmente organizados em fatos, datas, personagens, causa e consequência. Tradição esta 

que estimula crianças e jovens a tomarem o passado como dado, ao invés de serem instigados 

a se perguntar como nós sabemos sobre o passado e de serem preparados para formular 

perguntas e elaborar respostas cada vez mais complexas acerca dele. 

A qualidade da proposta, em sua versão peliminar, não está isenta de eventuais 

lacunas, podendo ser aprimorada em diversos aspectos. No que diz respeito às transições 

educativas, especialmente as passagens de um nível para outro e também de um ano para 

outro dentro do mesmo nível, não estão suficientemente fundamentadas quanto aos 

princípios de graduação, coerência, continuidade, aprofundamento, tendo em vista a 

progressão cognitiva.  

Segundo Sacristán (1996, p. 24), “gradualidade no processo educativo significa 

possibilidade de ordenar a aprendizagem, de enlaçar seus componentes e seus momentos 

para que o ensino fundamente uma concatenação ordenada de componentes aprendidos”. O 

mesmo autor aponta o conceito de continuidade vertical, para fortalecer o argumento da 

necessidade de uma transição curricular progressiva, que pode se manifestar, dentre outras 

possibilidades, (1) na interdependência ou conexão de temas dentro de uma mesma disciplina, 

ao longo do percurso escolar; (2) no aprofundamento gradual dos mesmos temas de acordo 

com as possibilidades crescentes dos estudantes, numa espécie de sequência em espiral; (3) 

na continuidade no tratamento dos temas dentro de uma área do conhecimento, num esforço 

de trabalho interdisciplinar; (4) na continuidade através do tempo no tratamento de 

determinados objetivos gerais da educação, que dizem respeito a valores contemporâneos ou 

habilidades fundamentais, como o desenvolvimento da atitude cidadã, a formação do espírito 

crítico, a capacidade de expressão, o respeito às diferenças, o preparo para o convívio social 

democrático, dentre outros (SACRISTÁN, 1996, p.36).  

A progressão pode ser caracterizada por diferentes habilidades, como capacidade de 

fazer ligações e conexões dentro e entre períodos históricos; aprofundamento gradativo da 

compreensão de conceitos substantivos; maior compreensão e proficiência no uso de 

instrumentos de análise histórica; crescente capacidade de aplicar conhecimentos e mobilizar 

estratégias de compreensão conceitual em diversos textos e contextos históricos; ampliação 

do domínio da narrativa histórica, com o aprimoramento gradual da habilidade de comunicar o 

conhecimento por meio de linguagem adequada e pertinente ao campo. 



A opção de disponibilizar uma listagem dos objetivos para cada etapa/ano não permite 

compreender com quais habilidades de pensamento histórico se espera que os jovens 

cheguem à etapa seguinte, uma vez que não há descritores claros que demonstrem os avanços 

qualitativos que se almeja desenvolver em cada etapa da educação básica, em termos de 

noções e conceitos. No chamado currículo editado, configurado pelo papel preponderante do 

livro didático na edificação dos programas curriculares da história escolar, os conteúdos 

propostos para o ensino médio nada mais são do que uma síntese compilada para três anos 

(raramente aprofundada) dos conteúdos indicados para os quatro anos do ensino fundamental 

II (6º ao 9 anos). A proposta da BNC rompe claramente com essa repetição de conteúdos ao 

propor novos recortes temporais e espaciais, mas precisa avançar no sentido de explicitar os 

descritores de progressão e os níveis de proficiência esperados para as diferentes etapas e 

anos da escolarização. Isso porque, as práticas de ensinar-aprender vinculadas a processos 

educativos formais que se caracterizam pela ocorrência em contextos institucionais 

específicos, como é o caso do cenário sobre o qual a BNC incide, exigem disposição favorável e 

esforço consciente por parte do aprendiz, além de ação intencional, sistemática e planejada 

por parte de agentes educativos, orientados para determinados fins. 

Da mesma forma, no que concerne à construção da noção de temporalidade histórica, 

cuja importância é irrefutável nos processos de aprendizagem histórica, não estão expostos os 

fundamentos que orientam os recortes operados. O tempo é uma noção central na 

aprendizagem histórica e requer a elaboração de um esquema conceitual geral que possa ser 

tomado como referência para definir parâmetros para o domínio adequado de conceitos e 

noções mais complexos do que a cronologia. Na BNC, as noções temporais poderiam ser 

tratadas como um conjunto de sistemas e subsistemas conceituais, atuando como 

organizadores cognitivos no processo de compreensão do conhecimento histórico dos 

estudantes, tratando de maneira explícita, por exemplo, das qualidades do tempo, das 

delimitações do tempo, da temporalidade humana, das mudanças e continuidades, do 

domínio e gestão do tempo como conhecimento e como poder, dentre outras. 

 

III - SOBRE OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  PROPOSTOS PARA AS DIFERENTES ETAPAS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

3.1-  Organização/descrição dos objetivos de aprendizagem em eixos – procedimentos de 
pesquisa, representações do tempo, categorias, noções e conceitos, dimensão político-
cidadã (adequação, pertinência e cerência desses eixos). 



A organização dos objetivos de aprendizagem a partir dos quatro eixos –  (1) 

procedimentos de pesquisa; (2) representações do tempo; (3) categorias, noções e conceitos; 

e (4) dimensão político-cidadã –, me parece uma das decisões mais acertadas na proposta de 

História. Acertada, porque vitaliza uma proposta de investigação histórica, aproximando os 

estudantes das práticas que caracterizam o ofício do historiador (conforme o eixo 1); acertada, 

porque dá centralidade às representações do tempo, desnaturalizando a escrita da história na 

medida em coloca em diálogo as experiências humanas em diversas temporalidades e 

espacialidades, enfatizando a ação dos sujeitos e grupos sociais (conforme o eixo 2); acertada 

porque sistematiza o conhecimento histórico a partir de categorias, noções e conceitos, 

superando a ideia de história como repositório de informações acerca do passado (conforme o 

eixo 3); acertada porque reafirma o respeito frente às diversidade étnicoculturais, assim como 

o  compromisso com formação dos estudantes para o exercício da cidadania (conforme o eixo 

4).  

Todavia, conforme já exposto em outros itens deste parecer, a proposta preliminar 

carece de explicitação e justificação dos fundamentos que regem essa seleção e dos 

pressupostos epistemológicos, historiográficos e metodológicos que orientam tais escolhas. 

Isso vale também para a apresentação dos enfoques para cada ano (1º ANO – Sujeitos e Grupos 

Sociais  2º ANO – Grupos Sociais e Comunidades  3º ANO – Comunidades e outros lugares de vivências  

4º ANO – Lugares de vivências e relações sociais  5º ANO – Mundos brasileiros  6º ANO – 

Representações, sentidos e significados do tempo histórico  7º ANO – Processos e Sujeitos  8º ANO – 

Análise de processos históricos  9º ANO – Analisando processos históricos  1º ANO ENSINO MÉDIO – 

Mundos ameríndios, africanos e afro-brasileiros  2º ANO ENSINO MÉDIO – Mundos americanos  3º ANO 

ENSINO MÉDIO – Mundos europeus e asiáticos).  

Neste caso, além da necessidade da justificação dos seus fundamentos, cabe também 

uma revisão da forma utilizada para a sua nomeação, uma vez que nessa configuração estão 

mescladas conceituações de diferentes naturezas: ora o enfoque é de natureza temática 

(sujeitos, grupos sociais, comunidades, lugares de vivências), ora é de natureza conceitual 

(representações, sentidos, significados, tempo, processos históricos), ora é de natureza 

metodológica (análise de processos históricos), ora é de natureza espacial (mundos brasileiros; 

mundos ameríndios, africanos e afro-brasileiros, mundos americanos, mundos europeus e 

asiáticos).  

Essa mescla nominativa revela certa falta de unidade progressiva entre os anos e as 

etapas, denota certo descompasso entre as diferentes equipes que produziram a proposta de 

História, além de dificultar ao professor o entendimento do alcance e significado dos 



enfoques. Há que se considerar, também, que determinadas operações cognitivas 

transversalizam toda a escolarização. Na medida em que se elege determinadas categorias 

como enfoques para cada ano (por exemplo, Representações, sentidos e significados do tempo 

histórico para o 6º ano e Análise de processos históricos para o 8º e 9º anos), o leitor fica se 

perguntando se  tais operações não são esperadas nas outras séries. É possível que, ao 

deparar-se com a necessidade de operar com tal proposta, o professor faça interrogações 

dessa natureza também. 

3.2 Abrangência e equilíbrio entre os eixos 
3.3 Adequação dos objetivos à etapa de escolarização para a qual são propostos 
 

Este é um aspecto que requer os maiores esforços de revisão dessa proposta 

preliminar. Destaco os seguintes pontos para possíveis ajustes: 

  Na versão preliminar apresentada, que constitui a parte comum do currículo (60%), há 

excesso de proposições/objetivos em determinados anos. Considerando a possibilidade de as 

redes estaduais configurarem  a parte diversificada (40%), há grande chance de a BNC se 

tornar inflada, saturada de objetivos e conteúdos. É indispensável trabalhar para constituir 

mais claramente os focos principais da BNC, identificando aquilo que se apresenta como 

essencial, de modo a diminuir o risco de torná-la enciclopédica. 

Traçando um panorama quantitativo dos objetivos indicados para cada ano, verifica-se 

algumas assimetrias que podem ser corrigidas com uma distribuição mais equitativa e a 

realocação de alguns descritores. Por exemplo, o 5º e o 6º anos, embora não apresentem um 

número excessivo de objetivos (respectivamente 15 e 16), são qualitativamente de difícil 

consecução, requerendo algumas capacidades cognitivas complexas para a faixa etária. 

Exemplos:  

CHHI6FOA072: Identificar e discutir características, pessoas, instituições, ideias e acontecimentos 

relativos a cada um desses períodos históricos: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade 

Contemporânea. 

 CHHI6FOA073: Identificar e problematizar as diferentes formas de representação da divisão da história 

brasileira (Brasil Pré-Colonial, Brasil Colônia, Brasil Reino, Brasil Império e Brasil República), estudando 

trajetórias de sujeitos, instituições e ideias, além de acontecimentos relativos às experiências política, 

econômica, social e cultural brasileiras. 

 CHHI6FOA074: Conhecer e problematizar as diferentes formas de organização política do Brasil, desde o 

período da colonização portuguesa até a contemporaneidade (Colônia, Estados do Brasil e do Grão-Pará 

e do Maranhão, Reino Unido a Portugal e Algarves, Império do Brasil e República Federativa). 

  



O 8º e o 9º anos, porsua vez, apresentam um número bastante ampliado de objetivos 

(respectivamente 27 e 22), claramente inexequíveis no período de um ano letivo, 

especialmente se considerar que a esses descritores devem ser agregados saberes e práticas 

relativos à parte diversificada.   De outra parte, registram-se algumas repetições entre os 

objetivos de diferentes anos, assim como entre os enfoques. Exemplo: CHHI2FOA021 e 

CHHI3FOA033 - Definir, coletivamente, regras de convivência no espaço escolar, enquanto prática de 

participação cidadã. 

 Consta da proposta da BNC ora apresentada, inúmeros objetivos que mobilizam uma 

categoria de análise que vem sendo refutada pelas correntes historiográficas contemporâneas 

("formação do povo brasileiro"). Sugere-se a revisão de tal abordagem. Exemplos: 

CHHI7FOA079 - Identificar sujeitos e processos históricos relacionados à formação do povo brasileiro em 

diferentes fontes, tais como documentos oficiais (listas de imigrantes, documentos censitários, registros 

paroquiais entre outros), documentos pessoais, fotografias, narrativas orais, escritas e iconográficas e 

materiais audiovisuais.   

CHHI7FOA080 - Comunicar, por meio de múltiplas linguagens (musical, dramatúrgica e telemática entre 

outras) resultados de pesquisas acerca de sujeitos e processos históricos relacionados à formação do 

povo brasileiro situados entre os séculos XVI e XXI.  

CHHI7FOA081 - Reconhecer o protagonismo de sujeitos e de grupos históricos no processo de formação 

do povo brasileiro, em eventos como a Conquista (XVI), os deslocamentos forçados de africanos (XVII-

XIX), a migração de europeus e asiáticos (XIX-XX) e migrações internas (XIX - XXI).  

CHHI7FOA091 - Conhecer e discutir, considerando as categorias etnocentrismo e alteridade, obras 

literárias, hipertextuais e iconográficas, produzidas entre os séculos XVI e XXI, sobre a formação do povo 

brasileiro, remetendo aos seus contextos de sua produção.  

 

A opção de  eleger a história do Brasil como fio condutor da proposta e tomá-la como 

espaço de inserção política dos estudantes na sociedade contemporânea nos parece adequada 

no contexto de um base curricular comum. Entretanto, evidencia-se a necessidade de realizar 

maiores investimentos no sentido de constituir articulações  mais consistentes entre as escalas 

local, nacional e global, tornar mais claros os nexos e conexões entre os espaços americano, 

europeu e asiático, em diversas temporalidades, e tratar dos diversos modos de integração do 

Brasil aos processos históricos globais. Nesse sentido, evoca-se a necessidade de elaborar 

alguns objetivos de aprendizagem que possam  dar conta do necessário diálogo com estudos 

relativos às experiências históricas das sociedades antigas e medievais sem, com isso, abrir 

mão do fio condutor da proposta. 

3.4 -Progressão dos objetivos ao longo das etapas e entre etapas de escolarização . 



De acordo com manifestação anterior neste parecer, as necessárias revisões que serão 

feitas nesse documento preliminar deverão ensejar uma atenção especial aos aspectos 

relativos à progressão cognitiva.   

3.5 - Redação dos objetivos  (clareza a também adequação ao gênero). 

Parte dos objetivos não contêm suficiente clareza e objetividade na descrição de suas 

intencionalidades, dificultando ao professor da educação básica o entendimento dos 

elementos que compõem determinadas abordagens. Sabe-se que a operacionalização da BNC 

implica o investimento na formação do professor em outras/novas bases,  que contemple 

domínio dos procedimentos da investigação histórica, que tenha uma sólida apropriação das 

múltiplas temporalidades, que conheça os fundamentos teóricos e metodológicos da ciência 

histórica. 

Sabe-se, também, que um currículo é muito mais que uma base curricular, na medida 

em que demanda outros componentes, como as metodologias, os materiais didáticos, o 

tratamento contextualizado dos conhecimentos, o uso das tecnologias contemporâneas, a 

construção de projetos interdisciplinares. 

 

IV – OUTROS ASPECTOS QUE CONSIDERAR RELEVANTES 

- Na p. 240 consta uma frase que induz a erro ao afirmar que “Essa etapa de formação, segundo a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, deve 

contemplar temáticas relativas às manifestações culturais regionais, à história e às culturas 

afrodescendentes (Lei nº 10.639/03) e indígenas brasileiras (Lei nº 11.645/08), como elementos 

fundamentais para o convívio com a diversidade”. Dito assim, dá a entender que a obrigatoriedade 

das referidas leis não incide sobre a etapa do ensino fundamental. 

- Rever a proposição contida no seguinte objetivo, quanto à existência de fronteira entre o 

Brasil e a França. CHHI2MOA028 - Identificar e analisar diferenças e semelhanças entre processos de 

formação de fronteiras e limites dos países latino-americanos entre os séculos XVIII e XX, tais como os 

casos Estados Unidos/México, Haiti/República Dominicana, Brasil/França e Brasil/Uruguai. 

 

 


