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Preâmbulo  

Pressupostos: A BNCC é um empreendimento intelectual e político de grande monta sob 

responsabilidade do MEC, respondendo ao estabelecido em diferentes instâncias legais: a 

constituição brasileira, a LDB, o PNE, entre outros documentos relacionados à educação dos 

últimos vinte e oito anos. Seus objetivos, de estruturação e unidade mínima da educação 

básica são claros e necessários. Sendo assim, a apreciação crítica do documento deverá 

considerar o papel histórico deste documento após a ausência de décadas de uma diretriz 

curricular nacional e a necessidade de se constituir em uma proposição consistente e 

adequada para sua implementação futura.  

Características do componente curricular História em sua tradição na escola brasileira: O 

componente curricular História em sua tradição é uma disciplina pretensamente informativa 

sobre uma seleção consensual de fatos e processos relativos a um passado comum, 

apresentados de forma interpretativa e analiticamente aceita no meio dos historiadores de 

profissão, o que lhe confere um papel formativo para as novas gerações. Em uma tradição 

curricular que integra aspectos da história universal (ou geral) à história nacional, constituiu-se 

ao longo do tempo um pesado currículo relacionado à cultura europeia e ocidental como 

ponto de origem de nossa história. Tal narrativa se constitui, por um lado, como uma versão 

que atende a fins escolares da erudição histórica. Por outro, como uma disciplina escolar das 

mais enfadonhas para os alunos do Ensino Básico, com uma grande carga de informação a ser 

decorada, abstraindo seu aspecto reflexivo.  Superar essas características no que elas 

representam apenas um apego à tradição existente me parece ser um dos desafios 

importantes da BNCC. Manter delas o que lhes confere seu papel formativo do homem 

brasileiro contemporâneo com uma perspectiva temporal que contribua para a manutenção 

ética e política da vida humana e não humana e em equilíbrio no Brasil e no mundo, para além 

das tradições, nacionais ou étnicas, o maior deles.  

Estrutura do parecer: O parecer apresentará considerações sobre a estrutura do documento 

(I), sobre os conteúdos dos textos de apresentação e objetivos da área de Ciências Humanas 

no Ensino Fundamental, bem como do componente curricular História (II) e sobre os objetivos 

de aprendizagem de História, a cada segmento ou nível de ensino (III). Concluirá om algumas 

sugestões objetivas que poderão ser desdobradas em outro momento, caso haja interesse por 

parte da SEB.  Portanto, não tem pretensão de análise exaustiva.   

 

I - SOBRE A ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

O desafio maior de um documento desta monta é sua generalidade e necessidade simultânea 

de ser objetivo e claro para um público heterogêneo. No que se refere ao documento 

preliminar da BNCC compreende-se que a estrutura da área de Ciências Humanas é 

introdutória, valendo nesse sentido, como introdução a cada componente ou nível ou 



modalidade de ensino. Compreende-se que o texto da área de conhecimento não favorece 

suficientemente a compreensão da proposta, pelo fato de seu texto e objetivos da parte geral 

não se articularem de forma suficientemente clara à parte específica.  

Na parte específica do componente curricular a estrutura não apresenta clareza em seus 

princípios e objetivos gerais, bem como a organização do documento como um todo em 

objetivos de aprendizagem, muito próxima de descritores, não contempla adequadamente a 

estrutura curricular de História que é composta de fatos e processos e abordagens 

(interpretativas e analíticas) dos mesmos.  

 

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

Conforme desejável, o texto da área de Ciências Humanas privilegia uma visão mais geral da 

área. Ocorre que, em relação à organização curricular, a área de Ciências Humanas é uma 

proposição recente (dos últimos vinte anos), portanto em fase de definição. O que requer um 

esforço interpretativo para sua definição e para a demarcação do lugar da História como 

componente nessa área.  

Afirmando precocemente princípios presentes na legislação educacional brasileira 

(contextualização, interdisciplinaridade, transversalidade e integração) como práticas (já 

estabelecidas) da escola e da sala de aula, o documento da área arrola uma série de 

estratégias ou ações que caracterizariam a área. A evocação desses princípios coloca alguns 

desafios aos que desejem implementar o documento tal como proposto.  

O primeiro deles é que tais princípios precisariam ser mediados por ações e estratégias que 

viabilizassem a consecução dos objetivos de aprendizagem e, não apenas, como uma lista de 

ações supostamente já incorporadas no cotidiano das práticas escolares na área de Ciências 

Humanas. Caso contrário, caem no vazio dos princípios pedagógicos sem sustentação, o que é 

algo relativamente comum na história da educação brasileira.  

Em segundo lugar, essa evocação exige que se considere o possível paradoxo que é o de 

estimular a integração e interdisciplinaridade e manter o componente curricular em sua 

integridade, o que exigirá decisões sobre onde e quando manter os conteúdos e objetivos 

relativos a determinados componentes curriculares e quando produzir novos conteúdos que 

serão resultado do diálogo interdisciplinar. Esta discussão não é enfrentada no documento e 

nem se indica onde ela é enfrentada.  

Por último, no caso específico de História, a contextualização precisaria ser melhor definida 

como princípio para que pudesse sustentar o ensino do componente curricular de História ou 

projetos interdisciplinares, conforme debate alentado já instalado no campo do currículo. A 

História se refere a um contexto “histórico” normalmente do passado. A ideia de que a 

História deve dialogar com o presente não pode incorrer na decisão precipitada de colocar a 

História apenas a serviço do presente, ou como curiosidade acerca de algum passado 

relacionado a algo do presente. É tratando o passado como alteridade que podemos trazer 

dele o seu melhor, o seu estranhamento, para pensar o presente de forma mais complexa.  



Esta observação se relaciona a outra, que detalharei a seguir, relativa ao adjunto adverbial 

“em diferentes temporalidades”, ou “em diferentes tempos” que é utilizada quando se 

apresenta objetivos gerais para a área visando a integração de um componente a outros, no 

tratamento de eventos e processos, nos objetivos gerais da BNCC.  

Os quatro objetivos gerais da área de Ciências Humanas no Ensino Fundamental, no que 

interessa ao componente curricular História, apresentam pouco rigor conceitual com termos 

relacionados entre si, tais como processos, transformações, cotidiano, vivência e experiência.  

Entre os quatro objetivos gerais, dois tratam da questão temporal apenas na dimensão 

diacrônica, sob a rubrica de “em diferentes temporalidades”, quando é a perspectiva temporal 

sobre o humano que lhe confere historicidade.  Conforme registrado anteriormente, essa 

perspectiva sozinha não contempla a formação do pensamento histórico pois está sujeita ao 

tratamento superficial e descritivo de acontecimentos e processos ao longo do tempo, na 

percepção de permanências e mudanças. Assim, a referência ao trabalho com o tempo como 

estudo da vida em sociedade e da cultura em diferentes temporalidades é um pouco 

simplificadora da historicidade. A referência exaustiva à cotidianidade sem especificação de 

seu escopo compromete o que se compreende como cotidiano.  Tais características fragilizam 

a apropriação intensa desses termos no documento de História.  

 

2.2- Apresentação do componente História  

O texto de apresentação do componente História não define objetivos gerais claros, 

apresentando explicitamente como objetivo “viabilizar a compreensão e a problematização 

dos valores, dos saberes e dos fazeres de pessoas, em variadas espacialidades e 

temporalidades, em dimensões individual e coletiva.” Tal objetivo é bastante genérico, pois 

não define o lugar de processos, bem como a importância da perspectiva temporal para a 

constituição da historicidade desses processos. De certa maneira, reincide no problema 

apontado acima, acerca da compreensão acerca do tempo na formação histórica dos alunos e 

alunas do ensino básico.  

O texto que apresenta o componente História não é suficientemente claro quanto aos 

princípios que orientaram a organização dos objetivos de aprendizagem apresentados no 

documento preliminar, apresentando afirmações relevantes, porém pouco articuladas e sem 

desdobramentos. Destaca como questão central para o componente curricular História os usos 

das representações sobre o passado em sua interseção com a interpretação do presente e a 

construção de expectativas para o futuro. Mas, não sustenta teoricamente essa afirmação e 

não desdobra essa questão em orientações teórico metodológicas ao professor.   

Apresenta com princípios da aprendizagem histórica:  

1. O aprendizado das virtudes éticas 

2. O aprendizado dos procedimentos de pesquisa 

3. O aprendizado de representação do passado 

 

Os dois primeiros princípios são gerais, não necessitando compor o componente curricular 

específico, o que não justifica sua escolha como princípios para a este componente curricular.  

E o terceiro novamente focaliza a representação do passado, que é um aspecto necessário, 

mas não suficiente de sua constituição, quando é a compreensão do tempo na vida social que 

estrutura a formação histórica, o que vai além da representação do passado.     



Por sua generalidade, esses princípios são coerentes parcialmente com orientações que têm 

emanado da pesquisa acadêmica, bem como com as orientações que têm emanado dos 

documentos oficiais do MEC.  

O objetivo geral de  “viabilizar a compreensão e a problematização dos valores, dos saberes e 

dos fazeres de pessoas, em variadas espacialidades e temporalidades, em dimensões 

individual e coletiva”  é  parcialmente pertinente e pouco articulado aos princípios anunciados, 

bem como aos objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa da educação básica. 

 

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

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Os objetivos de aprendizagem necessitam estar relacionados ao domínio no âmbito cognitivo 

desse conjunto de fatos e processos, aliado a procedimentos e atitudes que, por um lado, 

contribuem para desenvolver e, por outro, evidenciam, o desenvolvimento do pensamento 

histórico sobre esse conjunto de fatos e processos.  

Esse domínio cognitivo envolve a mobilização de noções e conceitos relativos ao tempo e à 

história na elaboração de narrativa acerca dos fatos e processos mencionados anteriormente. 

Seria necessário que, paralelamente aos objetivos de aprendizagem, a cada segmento do 

Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio, houvesse a explicitação de 

conteúdos relacionados, em uma visão global e articulada, propiciando que os professores 

compreendessem sua relação com tais objetivos de aprendizagem. Em História, a natureza dos 

conteúdos curriculares é dificilmente comtemplada pela via exclusiva dos objetivos de 

aprendizagem tal como estão formulados até agora no documento preliminar.    

 

 

3.1 Aspectos importantes abordados/ a serem abordados: 

 

Anos iniciais do EF 

 

A distribuição dos anos iniciais requisita maior precisão conceitual no que se refere a sujeitos e 

grupos sociais, comunidades e outros lugares de vivências, relações sociais. As categorias 

utilizadas são relacionadas a campos conceituais diversos. A ideia de expansão do círculo 

concêntrico no que se refere ao espaço exclui a historicidade do local e do estado. No que se 

refere ao tempo a lacuna é mais importante. Nos primeiros três anos, o conhecimento 

destacado é atemporal, com referências ao que existe (sempre), ao hoje e, no quarto e quinto 

ano, genericamente ao passado.   Nesse sentido, a referência ao conhecimento de cronologia 

fica restrito à própria nomenclatura e significados, pois não é aplicada a nenhuma 

temporalidade. Dessa maneira, não se constrói a noção de tempo referida a acontecimentos e 

processos. Os sujeitos considerados são os próprios alunos, familiares, comunidades, alunos 

da escola, ocupadores do espaço regional. Nesse sentido, a alteridade relacionada ao tempo é 

pouco proposta e explorada.  

 

Anos finais do EF 

 

A proposta abre um leque variado no sexto ano, tanto relativa a temas quanto a espaços e  

tempos. Permite pensar a história antes da escrita, sem base territorial além da chegada do 

homem à América. E oferece um objetivo que permite pensar a Antiguidade, ao tratar de 



cronologia e do sistema quadripartite europeu. No sétimo e oitavo anos trata do período 

colonial e imperial, com eventuais incursões no século XX, restringindo-se ao Brasil, América e 

África. E no nono ano abre para   as relações do Brasil com o mundo, centrando-se no século 

XX. Constrói a história do período colonial, que é enfatizada como temporalidade, a partir dos 

grupos étnicos constituintes da brasilidade, com destaque para africanos e afrodescendentes 

e indígenas. Nesse sentido, as relações coloniais, bem como processos específicos, acabam em 

segundo plano. A redação que confere destaque para alguns temas (exemplos?) estabelece 

uma dúvida sobre a ausência de outros, que não são arrolados. Essa questão aponta para a 

necessidade de explicitação do conjunto de conteúdos mencionada anteriormente, de forma a 

que se saiba o que pode ou não estar incluído como exemplo ou como conteúdo necessário.  

 

 

Ensino Médio 

 

A organização curricular do Ensino Médio é repetitiva em relação ao EF. No primeiro ano 

retoma as ênfases em grupos étnicos e culturais componentes do povo brasileiro, com 

destaque para o indígena e para o africano. Estabelece um tema (história e cosmologia) em 

que indígenas, africanos e europeus surgem de forma atemporal, repetindo-se no terceiro 

ano. O segundo ano privilegia a América nos cinco séculos de colonização, independências e 

política contemporânea. E o terceiro, finalmente, volta-se para processos ocorridos na Europa 

e Ásia, permitindo o tratamento da Antiguidade do velho mundo, bem como temas 

contemporâneos que afetam as juventudes. A escolha para tratamento dos diferentes 

continentes e espaços geográficos (no plural), visando destacar a diversidade de realidades no 

interior desses espaços,  

não investe na ideia de unidade. 

Destaca-se tanto no Ensino Fundamental quanto no ensino Médio que a abordagem sobre 

determinados processos com ênfase em certos grupos étnico raciais não contribui para a 

percepção do que unia esses grupos, como, por exemplo, a condição de subalternidade ou 

dominação colonial. A relação entre processos históricos globais não é favorecida no que o 

documento permite ler, a partir da primazia étnica estabelecida no documento.  

 

SUGESTÔES PRELIMINARES 

 

Sugere-se, considerando a importância (relevância e necessidade) do documento: 

 

1) Que o texto inicial do documento de história seja reformulado, oferecendo maior 

precisão conceitual e de articulação das ideias, de forma a orientar mais claramente o 

leitor que utilizará o documento, supostamente o professor e o gestor educacional.  

2) Que seja revista a justificativa para progressão entre os anos iniciais e finais do EF e o 

EM, considerando-se uma teoria do processo educativo mais consistente do que a 

atribuição de simples e complexo, próximo e distante.   

3) Que sejam revistos os fundamentos para a justificativa de ênfase na História do Brasil, 

por sua inconsistência.  

4) Que a perspectiva temporal receba outro tratamento em todos os anos escolares, que 

trabalhem ainda nos anos iniciais a ideia de sucessão no tempo e simultaneidade. Bem 

como complexifiquem a noção de passado, com os qualificativos relativos de passado 

próximo e remoto.  



5) Que a causalidade e as relações entre acontecimentos sejam complexificadas 

gradualmente desde os anos iniciais, não apenas no tratamento de processos 

específicos, mas também na busca de estabelecimento de relações entre processos.  

6) Que os conteúdos sejam explicitados previamente (não apenas inferidos nos objetivos 

de aprendizagem) por segmentos (anos iniciais e finais do ensino Fundamental e 

Ensino Médio) de forma a conferir maior clareza na sua relação com os objetivos de 

aprendizagem. 

7) Que a distribuição de conteúdos seja revista nos diferentes níveis, sugerindo-se como 

possíveis alternativas para sua sequência:  

a) Anos iniciais: 4º ano: tempo e espaço: estados e regiões; 5º ano: tempo e espaço: O 

Brasil e sua inserção histórica no mundo contemporâneo.   

b) Anos finais: 6º ano: O velho e o novo mundo (com hipertextos para a Antiguidade 

da Europa, da Ásia, da África e da América). 7º ano: o período colonial em sua 

relação com Portugal e Europa); 8º ano: o período imperial (em sua relação com as 

ideias da Europa); 9º ano: república e inserção na economia e política mundial.  

c) Ensino Médio: Alteração simples na distribuição dos conteúdos pelos anos 

escolares: O conteúdo do 3º ano passe para o 1º ano; o conteúdo do segundo ano 

pode permanecer ali; no 3º ano passa a existir um tema contemporâneo e 

unificador: o mundo humano: história mundial e perspectivas.        

 

 

 

Niterói, 15 de janeiro de 2016 

 

 

 

 

Helenice Aparecida Bastos Rocha 


