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Resumo 
O presente artigo tem o propósito de estabelecer uma reflexão em torno do novo ensino médio, 

protagonizado pela Lei n. 13.415/2017, que altera drasticamente essa modalidade da Educação 

Básica. Os efeitos da mudança culminam na falência da sistematização curricular baseada nas 

disciplinas, como áreas legitimas do conhecimento construído e acumulado pelas sociedades 

humanas. Além disso, restringe a autonomia e competência dos professores em geral e, de 

História em particular, em estabelecer sua práxis pedagógica. Um dos aspectos fundamentais 

dessa abordagem é delinear como a Lei n. 13.415/2017 representa um retrocesso nas políticas 

educacionais, considerando o desencontro com a Lei n. 9394/96 e o encontro com a Lei n. 

5692/71. Como também a estratégia do governo para com os “temas contemporâneos, que afetam 

a vida humana em escala local, regional e global” encobre uma política de rompimento com as 

práticas afirmativas defendidas pela sociedade brasileira. E, por fim, apresenta uma reflexão 

acerca da identidade da História e a possibilidade de uma renovação pedagógica calcada em uma 

Didática da História. 
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Introdução  
A Lei n. 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, nasceu da Medida Provisória n. 746, de 22 

de setembro de 2016, apresentada pelo então presidente Michel Temer, definindo a reforma do 

Ensino Médio (EM). Mudanças substanciais foram estabelecidas no texto da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB, Lei n. 9394/1996) relacionadas à organização curricular e 

pedagógica desta modalidade de ensino.  

Com a reforma, o currículo do EM passa a ser constituído de duas partes: uma delas, de 

caráter geral, com os componentes curriculares obrigatórios, que são Português, Matemática e 

Inglês. A outra parte, de caráter diversificado, com os cinco itinerários formativos constituídos 

por área, a saber: Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências da 

Natureza e suas tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Formação Técnica e 

Profissional com a possibilidade de formação de parcerias entre os setores público e privado. 

Em termos mais específicos as principais mudanças geradas pela Lei n. 13.415/2017 estão 

no aumento progressivo da carga horária mínima anual de 800 para 1400h, isto é, o EM passa, de 

forma gradativa, a funcionar em período integral e a flexibilização curricular. A partir da base 

nacional comum e a parte diversificada por áreas, numa proposta visando a interdisciplinaridade 

e contextualização como instrumentos prioritários da prática docente para o EM.   

A estruturação da organização curricular da base comum e dos itinerários formativos vem 

sendo desenvolvida em um documento intitulado Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
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que se constitui em um conjunto de orientações para nortear a definição dos currículos das escolas 

públicas e privadas da Educação Básica no país. Tal documento definirá os direitos e objetivos 

de aprendizagem, ou seja, o que é considerado como indispensável ao conhecimento de todo 

estudante ao final da Educação Básica com a indicação dos conteúdos essenciais a serem 

ensinados, as competências e as habilidades a serem adquiridas pelos alunos (Brasil, BNCC, 

2016).  

A questão da base curricular é um dos pontos mais polêmicos da reforma. De um lado, as 

disciplinas de caráter obrigatório passam a ter uma ampliação em suas respectivas cargas horárias 

com possibilidades de enriquecimento do trabalho a ser efetivado. De outro lado, considerando 

as disciplinas que passam a ter caráter optativo, alojadas em áreas para comporem os itinerários 

formativos – tais como História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Química, Física, Biologia, 

Educação Física e Artes – as perspectivas não são animadoras: privadas da sua constituição 

epistemológica multidisciplinar e pluridisciplinar estão vendo-se amalgamadas numa perspectiva 

de caráter interdisciplinar e transdisciplinar. 

O dilema a ser enfrentado pelas disciplinas optativas e, particularmente pela História, é o 

de serem despidas de sua identidade particular, enquanto uma área específica, legitimamente 

reconhecida do conhecimento, para compor o itinerário formativo das Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas, dando um salto de uma base de foco multidisciplinar para uma perspectiva em 

base interdisciplinar.   

O que farão os professores de História?    

O que a História tem a dizer? 

 

A História e as Ciências Humanas no contexto das LDBs 

Tratando de forma pormenorizada a História, disciplina inserida na área de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas pela Lei n. 13.415/2017, não é novidade para os historiadores – 

pesquisadores e professores – serem atropelados em sua prática docente e profissional por 

medidas arbitrárias impostas de forma autoritária, vivenciando, em decorrência disso, processos 

de alta complexidade.  

Um breve olhar retrospectivo para as políticas educacionais implementadas no país, ao 

longo das últimas décadas, evidencia a trajetória percorrida pela disciplina História tanto no que 

se refere ao ensino de História quanto à formação acadêmica do historiador.  

A Lei n. 5.692, 11 de agosto de 1971, aprovada pelo então presidente militar Emílio G. 

Médici, definiu uma reforma estabelecendo a Educação Básica constituída pelo ensino de 1º e 2º 

graus e a instituição das licenciaturas curtas.  
[...] instituem-se as licenciaturas curtas, estabelecendo-se uma integração geral do sistema 

educacional, desde o 1º grau até o nível superior. Pela nova LDB, o ensino primário e o 1º ciclo 

do ensino médio (ginásio) foram transformados em um único ciclo de 1º grau, com oito séries. O 

2º ciclo de ensino médio (colégio) foi transformado em 2º grau (três ou quatro anos) universal e 

compulsoriamente profissional.  

A formação de professores, para essa nova estrutura do ensino, seria feita da seguinte forma: para 

o ensino nas quatro primeiras séries do 1º grau – em escola de 2º grau; para o ensino nas quatro 

últimas séries do 1º grau – em curso superior de curta duração; e para o ensino no 2º grau – em 

curso superior de longa duração. 

O estabelecimento de um novo currículo para a escola de 1º e 2º graus determinou uma mudança 

nos modelos existentes para a formação de professores, dando força à ideia de polivalência 

(Cacete, 2014, p. 13, grifos nossos). 

De acordo com Cacete (2014) os cursos de curta duração ou licenciaturas curtas 

concentravam-se em três segmentos: Letras, Ciências e Estudos Sociais. O Parecer CFE n. 

106/66, estabeleceu o currículo para Licenciatura em Estudos Sociais formado por História, 

Geografia, Fundamentos de Ciências Sociais e as matérias pedagógicas, num tempo útil de 2.025 

horas aula, em cerca de três anos. O eixo norteador das licenciaturas era justificado por vários 
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aspectos, tais como:    
[...] em primeiro lugar o professor ginasial não há de ser um especialista puro; em segundo lugar, 

do ponto de vista pedagógico formativo o ideal seria que, no primeiro ciclo, o mesmo mestre se 

ocupasse de várias matérias; finalmente porque contribuiria para resolver o problema da falta de 

professores (BRASIL, Indicação s/nº CFE 9/10/1964) (apud Cacete, 2014, p. 12). 

A adoção dessa perspectiva de professor polivalente constituiu-se de forma implícita na 

desqualificação e desclassificação desse profissional em sua base epistemológica de formação. 

Inclusive, o “[...] desafio que enfrentamos é, justamente, o de treinar o maior número de 

professores com o mínimo de habilitação necessária no menor tempo possível. (BRASIL, 

Indicação s/nº CFE 9/10/1964)” (apud Cacete, 2014, p. 12). Assim, do ponto de vista do governo 

o que interessava era a quantidade versus o tempo, e não a qualidade versus o resultado. Mas, 

nada é tão simples assim! Tal processo desencadeou, a longo prazo, o sucateamento da educação 

pública no país.  

A grade curricular reformulada para o ensino de 1º e 2º graus apresentou no currículo de 

1º grau a disciplina de Estudos Sociais e a consequente exclusão das disciplinas de História e 

Geografia. Além disso, o MEC passou a exigir que para atuar no ensino de 1º grau o profissional 

deveria ser portador de licenciatura curta em Estudos Sociais.  

Um dos resultados dessa reformulação foi o de restringir a atuação dos professores de 

História ao 2º grau da Educação Básica, em que as disciplinas de História e Geografia eram 

separadas, mas com uma carga horária reduzida e uma abordagem restrita ao estudo da educação 

para o trabalho. O efeito drástico dessa mudança foi tanto o empobrecimento do conteúdo das 

duas disciplinas aglutinadas no 1º e separadas no 2º, como também desencadeou o desemprego 

de diversos profissionais das duas áreas afetadas diretamente. Uma das explicações para esses 

acontecimentos está relacionada ao contexto político vivenciado pelo país desde 1964, em que 

tinham necessidade de tentar silenciar as vozes de protesto e atender aos interesses do mercado. 

Tratando em uma mesma perspectiva de análise a Lei n. 13.415/2017 e a Lei n. 

5.692/1971, que desencadearam as reformas do ensino médio em dois contextos históricos e 

políticos diferenciados, é perceptível alguns traços similares. A ideia de um núcleo comum e uma 

parte diversificada é compartilhada nas duas leis. O eixo norteador na qualificação técnica e no 

mundo do trabalho também está presente em ambas. Contudo, a forma com que ambas lidam com 

as Ciências Humanas é controversa, impacta negativamente nessa área do conhecimento, 

compromete os resultados do processo ensino aprendizagem do EM e a formação docente.   

Com Lei n. 5692/1971, a reforma do ensino ocorreu de forma concatenada: formalizam 

as licenciaturas curtas (já em prática desde os anos 60) e reformulam os currículos do ensino de 

1º e 2º graus. Ou seja, para atender aos interesses do mercado o currículo do 1º grau é estruturado 

numa perspectiva de generalidade sem profundidade, com a inclusão de Estudos Sociais no lugar 

de História e Geografia. Já no currículo do 2º grau, em que são mantidas as duas disciplinas, 

ocorre a redução da carga horária e o foco da abordagem é limitado ao estudo do setor industrial. 

É perceptível a preocupação dessa reforma com a formação para o trabalho, de caráter imediatista, 

em detrimento de uma formação geral, de caráter humanístico. É explícita essa intenção à medida 

que o governo moldou o profissional egresso das licenciaturas curtas para o ensino de 1º grau, 

que estava instituindo. Mesmo no 2º grau, em que permaneceu as disciplinas de História e 

Geografia, tentou-se minar o potencial crítico com a restrição dos conteúdos a serem trabalhados 

em sala de aula. 

Já na Lei n. 13.415/2017 o processo é invertido, não ocorreu na forma da lei uma alteração 

na formação docente imediata. A reforma partiu da instituição da base nacional comum curricular 

e dos itinerários formativos, isto é, alterou-se a grade curricular dessa modalidade de ensino. 

Estabeleceu-se uma aglutinação das disciplinas atuais do EM, dando-lhes o caráter de optativas 

nos itinerários formativos, e apenas as disciplinas de Português, Matemática e Inglês têm caráter 

obrigatório. Tal medida significa, de fato, uma desvalorização da área de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas, visto a reduzida carga horária destinada aos itinerários formativos e 
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apagamento das disciplinas autônomas, até então. Além disso, essa divisão em “obrigatória” e 

“optativa” reforça uma hierarquia dos saberes persistente na sociedade, de modo geral, em que 

determinados conteúdos são mais importantes e necessários do que outros.  

Alinhada a essa ideia, a definição dos instrumentos pedagógicos conceituais da 

interdisciplinaridade e contextualização, como norteadores do processo de ensino aprendizagem, 

impactaram diretamente na prática do docente da Educação Básica. Colocou-se em pauta a 

problemática do desencontro entre a formação do docente multidisciplinar, que está atuando na 

Educação Básica, e os instrumentais conceituais da interdisciplinaridade e contextualização para 

articulação dos itinerários formativos no EM. Portanto, nessa lei as mudanças na formação 

docente para a Educação Básica aparecem como uma consequência das outras medidas, e não 

uma imposição a priori como na Lei n. 5692/1971. 

Nessa perspectiva, é interessante a reflexão da historiadora e escritora, Mary Del Priore 

sobre a reforma do EM. Ela começa sua análise afirmando que o “horizonte parece sombrio. O 

ensino da história foi excluído do rol de disciplinas obrigatórias no Ensino Médio, pela Medida 

Provisória 746/16” (Del Priore, 2017). Em sua análise, a historiadora destaca a redução da oferta 

de trabalho para os formandos e formados da área e a menor visibilidade para as Ciências 

Humanas. É interessante o questionamento da historiadora acerca da utilidade das Ciências 

Humanas em um mundo funcional, ou seja, qual a sua necessidade se não foram capazes de 

atenuar a desigualdade e promover a cidadania plena? E, logo em seguida, ela responde: não 

serviram de nada, parecem sem necessidade.  

Esse questionamento da historiadora é significativo ao esclarecer que um dos propósitos 

da reforma é diminuir e minar o espaço de atuação das Ciências Humanas nos currículos escolares 

enquanto áreas que não apresentam uma utilidade imediata e prática. O intuito é o de atender aos 

anseios de formação técnica e profissional para o mundo do trabalho e a busca de melhores 

resultados nas avaliações externas, tal como o PISA, por exemplo.  

Na apresentação de motivos da Medida Provisória n. 746/2016, do Ministro da Educação, 

José Mendonça Bezerra Filho, esse aspecto é perceptível quando destaca que “[...] é reflexo de 

um modelo prejudicial que não favorece a aprendizagem e induz os estudantes a não 

desenvolverem suas habilidades e competências, pois são forçados a cursar, no mínimo, treze 

disciplinas obrigatórias que não são alinhadas ao mundo do trabalho [...]”. Realça ainda que a 

situação piora quando “[...] aproximadamente 75% da juventude torna-se invisível para os 

sistemas educacionais brasileiros e não consegue sequer boa colocação no mercado de trabalho”. 

O valor do conhecimento está dado pela sua aplicação direta em prol dos sistemas 

produtivos, o pragmatismo se torna o eixo das abordagens curriculares. E, se as Ciências 

Humanas não são capazes de oferecer em curto espaço de tempo uma contribuição efetiva para o 

mundo do trabalho, entende-se que são descartáveis. O Ministro da Educação, ainda na exposição 

de motivos da Medida Provisória n. 746/2016, confirma essa perspectiva ao afirmar que uma 

grande vantagem da reforma é que o  
[...] modelo de ensino médio oferecerá, além das opções de aprofundamento nas áreas do 

conhecimento, cursos de qualificação, estágio e ensino técnico profissional de acordo com as 

disponibilidades de cada sistema de ensino, o que alinha as premissas da presente proposta às 

recomendações do Banco Mundial e do Fundo das Nações Unidas para Infância – Unicef. 

Depois da reforma de 1971, articulou-se uma outra LDB a partir da reestruturação do país 

com o final do regime militar e a adoção da constituição cidadã, de 1988. A Lei n. 9394, de 20 de 

dezembro de 1996, efetuou uma reformulação do EM, que foi regulamentada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação para o EM (1998) e complementada pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1999). Tal LDB atuou tanto no sentido de estimular a cidadania quanto 

de oferecer uma resposta aos problemas do EM. Era perceptível a sinalização de que a proposta 

pedagógica caminhava em sentido oposto ao da LDB anterior (Lei n. 5692/1971) e da lei da 

reforma do EM atual (Lei n. 13.214/2017). Isso é facilmente constatado no trecho a seguir 

extraído dos PCNs do Ensino Médio, Parte I, Bases Legais (2000, p. 10):  
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Em suma, a Lei estabelece uma perspectiva para esse nível de ensino que integra, numa mesma e 

única modalidade, finalidades até então dissociadas, para oferecer, de forma articulada, uma 

educação equilibrada, com funções equivalentes para todos os educandos:   

• a formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração 

de seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se situa;   

• o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;   

• a preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo do trabalho, com as 

competências que garantam seu aprimoramento profissional e permitam acompanhar as mudanças 

que caracterizam a produção no nosso tempo;  

• o desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de forma autônoma e crítica, 

em níveis mais complexos de estudos. 

A Lei n. 9394/1996 ao propor uma valorização do conhecimento e de uma formação 

humanística, visando o desenvolvimento crítico e reflexivo do educando, abriu espaço para a 

inclusão da Filosofia e Sociologia no currículo do EM a partir da Lei n. 11.684, de 2 de junho de 

2008. Assim como ocorreu a própria inclusão do EM como uma modalidade da Educação Básica 

Nacional. Já com as Diretrizes Curriculares Nacionais do EM (Parecer CNE/CEB n. 5/2011), a 

grade curricular nacional passou a apresentar os seguintes componentes curriculares como 

obrigatórios.  
I – Linguagens: a) Língua Portuguesa; b) Língua Materna, para populações indígenas; c) Língua 

Estrangeira moderna; d) Arte, em suas diferentes linguagens: cênicas, plásticas e, 

obrigatoriamente, a musical; e) Educação Física. 

II – Matemática. 

III – Ciências da Natureza: a) Biologia; b) Física; c) Química.  

III – Ciências Humanas: a) História; b) Geografia; c) Filosofia; d) Sociologia (p. 187). 

É um contexto de grande relevância para a disciplina História, visto que mesmo a lei tendo 

priorizado uma sistematização dos conteúdos pelas áreas do conhecimento da Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, partiu do pressuposto que “[...] as áreas 

de conhecimento favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes 

componentes curriculares, mas permitem que os referenciais próprios de cada componente 

curricular sejam preservados” (Brasil, Lei n. 9394/1996, p. 15).  

Um reconhecimento significativo e bastante diverso do descaso da Lei n. 13.415/2017, é 

apresentado no trecho em que “[...] a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente 

disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto 

para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na 

construção de seu projeto de vida” (p. 15). 

Nessa perspectiva, é preciso ressaltar que a Lei n. 13.415/2017 em relação a Lei n. 

9394/1996 e os PCNs (1999), significa um retrocesso em termos de política nacional da educação, 

que rompeu com uma formação humanística, de caráter crítico e reflexivo; atropelou os 

conhecimentos acadêmicos, legitimamente construídos; sufocou as disciplinas e emudeceu a 

democracia. Isso é ainda mais problemático pelo fato dos PCNs terem sido colocados como 

sugestões e estímulos para a discussão dos currículos, da prática em sala de aula e da produção 

de materiais didáticos, não tinham uma base legal obrigatória. Já a BNCC, sendo efetivamente 

obrigatória e articulada por áreas, que estão hierarquizadas em termos de obrigatórias e optativas, 

acabou por decretar a falência do sistema de disciplinas, autônomas e independentes. Difícil 

compreender tal proposta como positiva, pois ao desestruturar uma modalidade de ensino 

desarticulou simultaneamente o ensino em sala de aula e a prática pedagógica dos inúmeros 

docentes do EM das escolas públicas e privadas do país.   

 

A imposição de uma prática pedagógica aos docentes de História  

Contudo, a Lei n. 9394/1996 sinaliza um passo adiante no intuito de romper com a visão 

segmentada do conhecimento escolar, calcado na interdisciplinaridade e na contextualização. E, 



6 

 

  

é exatamente nesse ponto, que ocorre um desencontro da proposta pedagógica do MEC com o 

professorado, de um modo geral, e os professores de história particularmente, desencadeando um 

processo legítimo de “resistência silenciosa” em torná-la uma prática contínua.  

Os PCNs foram rejeitados como também os itinerários formativos estão sendo, mesmo 

antes de uma conclusão dos trabalhos de elaboração da BNCC, devido a imposição conceitual da 

interdisciplinaridade como estratégia pedagógica balizadora da ação docente em sala de aula. Isso 

se torna perceptível a partir do momento em que uma reforma, da magnitude da proposta pela Lei 

n. 13.415/2017, está sendo conduzida sem a participação efetiva do professorado e dos seus 

respectivos órgãos profissionais e associações representativas da História, da Geografia, da 

Filosofia, da Sociologia, da Biologia, da Química, da Física, das Artes e da Educação Física. 

Além do que, como a História é “mestra da vida”, a experiência recente das licenciaturas curtas 

permanece na memória dos professores de História, sendo então crucial questionar quais são os 

efetivos construtores dessa nova Lei n. 13.415/2017, de reforma do EM?  

Existem algumas coisas que são extremamente diferentes quando observadas em seu 

contexto teórico/abstrato e quando estão em seu contexto prático/concreto, sendo que a História 

constantemente tem apresentado exemplos dessas situações em sua abordagem ao longo do tempo 

vivido. E, uma dessas coisas, é a prática da docência em sala de aula. Assim:  

a) Uma coisa, é o aluno idealizado nas concepções pedagógicas. E, outra coisa, é o aluno 

em sala de aula nas escolas públicas do país no contexto atual;   

b) Uma coisa, é o docente idealizado para executar as práticas pedagógicas – a 

interdisciplinaridade. E, outra coisa, é o docente que está em sala de aula nas escolas 

públicas do país no presente momento; 

c) Uma coisa, é um profissional de gabinete, academicamente qualificado, formulando 

uma reforma de ensino para uma prática que não vivencia e/ou nunca vivenciou. E, 

outra coisa, é o professor da prática diária na sala de aula, discutindo com seus pares, 

formulando uma estratégia de ensino, que seja factível para os alunos e professores do 

país, no contexto das vivências e saberes culturais da população brasileira.   

Já foi constatado que as mudanças radicais das práticas profissionais docentes ou não 

docentes, construídas de fora para dentro, sem o envolvimento dos interessados ou afetados pela 

mudança, geram e desencadeiam um processo de resistência em sua aceitação e efetiva adoção 

como prática profissional. A “resistência silenciosa” dos professores é uma forma de luta e 

protesto contra aquilo que não lhes diz respeito, foi imposto pelo governo através da lei. A 

argumentação do Ministro da Educação, na exposição de motivos da Medida Provisória n. 

746/2016, em prol da reforma do EM, levanta uma questão notória nesse emaranhado de 

significados, que permite interpretar os sentidos implícitos desse processo.  

Trata-se de uma declaração veemente de que o fracasso do EM está localizado na sua 

atual estrutura curricular, que sufoca e oprime os jovens, afirmando que o currículo atual é “[...] 

extenso, superficial e fragmentado, que não dialoga com a juventude, com o setor produtivo, 

tampouco com as demandas do século XXI”, e que “[...] os jovens de baixa renda não veem 

sentido no que a escola ensina”. O Ministro enfatiza, que de acordo com a projeção de ápice e 

posterior queda da população jovem brasileira, no período de 2003 a 2022, “[...] este é o momento 

mais importante e urgente para investir na educação da juventude, sob pena de não haver garantia 

de uma população economicamente ativa suficientemente qualificada para impulsionar o 

desenvolvimento econômico”. Argumenta que em função da taxa de crescimento da população 

idosa “[...] serão esses jovens que entrarão no mercado de trabalho nas duas próximas décadas, 

razão pela qual se mostra urgente investir para que o Brasil se torne um País sustentável social e 

economicamente”. Aponta ainda que atualmente “[...] somente 58% dos jovens estão na escola 

com a idade certa (15 a 17 anos). Do total de matriculados, 85% frequentam a escola pública e, 

destes, por volta de 23,6% estudam no período noturno”. E, conclui esses levantamentos, com o 

reconhecimento de que “A falta de escolaridade reflete diretamente nos resultados sociais e 
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econômicos do país”.  

A argumentação do Ministro da Educação para o fracasso do EM é consistente e objetiva 

ao retratar os aspectos que caracterizam esse fracasso, principalmente ao reconhecer as 

consequências negativas da falta de escolaridade no país. Contudo, é obvio que se trata de um 

ponto de vista, considerando os interesses do governo e do setor privado, inclusive no sentido de 

culpabilizar o aspecto que está sendo reformado pela Lei n. 13.415/2017. A questão não é se os 

baixos resultados apresentados pelo EM se devem a grade curricular ou não. Trata-se de 

compreender aonde o governo pretende chegar com uma reforma descontextualizada da realidade 

educacional brasileira e sem a efetiva participação dos seus atores principais de sala de aula?   

Sacristán (2013) enfatiza que “[...] é absolutamente impossível querer que os objetivos ou 

os fins da educação e do ensino correspondam aos resultados de aprendizagem, como se fossem 

aspectos totalmente simétricos” (p. 16). Isto é, a proposta da interdisciplinaridade não se tornará 

uma realidade de sucesso por simples força impositiva da lei. A sugestão do Ministro da 

Educação, ao finalizar sua exposição de motivos, da Medida Provisória n. 746/2016, que “[...] o 

ensino médio brasileiro está em retrocesso, o que justifica uma reforma e uma reorganização 

ainda este ano, de tal forma que, em 2017, os sistemas estaduais de ensino consigam oferecer um 

currículo atrativo e convergente com as demandas para um desenvolvimento sustentável”, 

permaneceu no papel, transformada em possibilidade não realizada.   

Como já se antevia, dois anos após essa afirmativa do Ministro da Educação, a reforma 

do EM ainda aguarda a aprovação final da BNCC. Sendo aprovada a BNCC, será possível utilizá-

la para nortear as articulações para o desenvolvimento dos projetos pedagógicos, que irão 

constituir os itinerários formativos e a consolidação da base nacional comum curricular. Nesse 

sentido, a problemática central para a rejeição da interdisciplinaridade está pautada em uma 

reflexão simples: uma mudança na composição curricular que implica diretamente em uma 

mudança na prática docente não pode ser tida na dimensão restrita da simples execução de um 

projeto, como concebe e articula o governo. Se, de um lado, exige uma discussão acerca do 

delineamento de uma prática interdisciplinar por profissionais formados para uma prática 

multidisciplinar; de outro, envolve uma discussão da concepção de currículo contemplada pela 

própria lei. 

A imposição do conceito de interdisciplinaridade como eixo articulador da reforma 

curricular gerou uma situação bastante complexa. Para implementar a base comum e os itinerários 

torna-se imprescindível o desencadeamento de dois processos: por um lado, a aprovação 

definitiva do documento da BNCC (ainda sendo apreciado) e o desenvolvimento de um projeto 

pedagógico de implementação em cada sistema de ensino para sustentar a prática em sala de aula. 

De outro lado, é imprescindível a integração e participação ativa dos professores, visto que a 

prática dessa nova grade curricular requer praticamente uma nova formação superior e/ou uma 

capacitação pedagógica devido a passagem do foco multidisciplinar para o interdisciplinar, 

visando alcançar a transdisciplinaridade. 

Os PCNs concebem a interdisciplinaridade como a possibilidade de “[...] utilizar os 

conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender um 

determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista”. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma 

função instrumental. “Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para responder 

às questões e aos problemas sociais contemporâneos” (PNCs, Parte I, Bases Legais, 2000, p. 21). 

E já o conceito de contextualização parte da observação de que a “[...] integração dos diferentes 

conhecimentos pode criar as condições necessárias para uma aprendizagem motivadora, na 

medida em que ofereça maior liberdade aos professores e alunos para a seleção de conteúdos mais 

diretamente relacionados aos assuntos ou problemas que dizem respeito à vida da comunidade”. 

Ou seja, a ênfase está colocada na aprendizagem significativa tendo por referência que “[...] todo 

conhecimento é socialmente comprometido e não há conhecimento que possa ser aprendido e 

recriado se não faz parte das preocupações que as pessoas detêm”. (PNCs, Parte I, Bases Legais, 
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2000, p. 22).  

Desde a publicação dos PCNs observa-se o crescimento das práticas pedagógicas calcadas 

na interdisciplinaridade e contextualização desenvolvidas tanto a partir do governo como dos 

próprios sistemas de ensino. De uma forma tímida ainda, o professorado e os professores de 

História, gradativamente, estão desenvolvendo projetos utilizando a função instrumental deste 

conceito. No entanto, é um processo lento a ser construído que requer prioritariamente a 

intervenção do docente tanto na redefinição de sua prática quanto no aprimoramento de sua base 

pedagógica. Depende, principalmente, de saber se o professorado e os professores de História 

desejam fazer essa redefinição de sua prática? Da mesma forma que a aprendizagem deve ser 

significativa para o aluno, a utilização de uma prática pedagógica deve ser significativa para o 

professorado e os professores de História.   
A docência envolve o professor em sua totalidade; sua prática é resultado do saber, do fazer e, 

principalmente do ser, significando um compromisso consigo mesmo, com o aluno, com o 

conhecimento e com a sociedade e sua transformação (Grillo, 2004, p. 78). 

Este aspecto é nitidamente compreendido pelo governo, pois ao finalizar a abordagem 

sobre interdisciplinaridade e contextualização apresentada nos PCNs (Parte I, Bases Legais, 2000, 

p.  22) conclui que ao “[...] propor uma nova forma de organizar o currículo, trabalhado na 

perspectiva interdisciplinar e contextualizada, parte-se do pressuposto de que toda aprendizagem 

significativa implica uma relação sujeito-objeto e que, para que esta se concretize, é necessário 

oferecer as condições para que os dois polos do processo interajam”. No entanto, a sua prática é 

nitidamente controversa e paradoxal. 

Para Sacristán (2013) o currículo escolar corresponde a um projeto cultural e educacional 

das instituições de ensino, para informar o que será desenvolvido com os alunos, priorizando 

aquilo que consideram adequado. Dessa forma, expressa forças, interesses ou valores e 

preferências seja da sociedade em geral como de um grupo social em particular. De fato, trata-se 

de uma perspectiva múltipla e plural que se torna visível nas relações estabelecidas entre as 

diversas esferas e agentes sociais envolvidos. Ainda de acordo com o autor o “[...] currículo pode 

ser visto como um objeto que cria em torno de si campos de ação diversos, nos quais múltiplos 

agentes e forças se expressam em sua configuração, incidindo sobre aspectos distintos” (p. 101). 

Para Fonseca (2010) o lugar da História é estratégico na grade curricular da Educação 

Básica, “[...] pois como conhecimento e prática social, pressupõe movimento, contradição, um 

processo de permanente re/construção, um campo de lutas” (p. 2). É um papel dinâmico e 

desencadeador do processo de transformação da realidade social visto que o ensino tem uma 

função social a ser desempenhada.   
[...] os conteúdos, os temas e os problemas de ensino de História – sejam aqueles selecionados por 

formuladores das políticas públicas, pesquisadores, autores de livros e materiais da indústria 

editorial, sejam os construídos pelos professores na experiência cotidiana da sala de aula – 

expressam opções, revelam tensões, conflitos, acordos, consensos, aproximações e 

distanciamentos; enfim, relações de poder (Fonseca, 2010, p. 2-3). 

As relações de poder, configuradas no espaço escolar, são portadoras de discursos 

pedagógicos que legitimam as ações efetivadas. E, nesse mesmo sentido, a proposta da reforma 

do EM pela Lei n. 13.415/2017 carrega em si um discurso que é camuflado pelas relações 

estabelecidas pelo e com o Estado. Nesse aspecto, é interessante recorrer a discussão de Santos 

& Cerci (2018) sobre a Lei n. 13.415/2017, visando desenvolver uma análise do discurso contido 

nessa lei, com base em Foucault. Para os autores, a reforma e sua urgência devem ser entendidas 

em um contexto mais amplo, do que o apresentado pelo governo para os resultados obtidos pelo 

EM. De fato, a urgência da reforma do EM “[...] reside no fato de que para legitimar uma nova 

ordem social e mental, nesse caso o neoliberalismo, é necessário constituir sujeitos alinhados a 

essa cosmovisão, essa é uma das razões para as adaptações curriculares” (p. 9). Para os autores, 

o resultante disso é justamente a precarização do Ensino e a combinação harmônica de princípios 

e fins com os interesses neoliberais. A escola é o locus privilegiado da educação de crianças, 
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jovens e adultos e também percebida como um campo de disputas políticas e sociais. Daí a sua 

utilização como espaço de reprodução dos valores e culturas dominantes.  

Por mais irônico que possa parecer, às vezes, tem-se a impressão que as reformas 

propostas pelo governo agem dentro de uma outra lógica, um pouco até fictícia, devido ao 

desencontro com a realidade educacional brasileira que se configura na Lei n. 13.415/2017. As 

competências específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para o EM, propostas na 

versão em estudos finais da BNCC, dão uma dimensão exata do desencontro da proposta com a 

vivência. As competências elencadas estão voltadas para a formação de um aluno, crítico e 

reflexivo, capaz de tornar-se interlocutor no seu espaço e agente de mudança social. Partindo da 

realidade do aluno, que é o sujeito histórico dessa construção e alinhando o conteúdo das 

abordagens numa perspectiva interdisciplinar e transversal, chegando mesmo a transdisciplinar.  

Situando-se na perspectiva de que o conhecimento escolar é constituído por um conjunto de 

experiências vivenciadas pelo aluno na vida cotidiana, no contexto escolar de ensino e 

aprendizagem, na interação social.  

Desde o princípio, era transparente a problemática em torno dessa questão. De um lado, 

as competências propostas apontam para a formação de um agente da transformação social, 

enfatizando um cidadão em sua integridade física, moral, ética, intelectual e cultural. De outro 

lado, essa ideia é desconstruída ao se propor a obrigatoriedade de algumas disciplinas em 

detrimento de outras, reafirmando a hierarquia dos saberes. O aluno a ser formado por essa 

reforma não tem como vir a ser, pois a exclusão das disciplinas, de papel preponderante para uma 

formação humanística, explicita a prioridade de uma formação com fundamentos técnicos e 

profissionais, que não tem por meta gerar as condições cognitivas para que o aluno se torne capaz 

de refletir, relacionar, indagar, discutir, propor, questionar, intervir, agir e mudar. Tanto é assim 

que o termo itinerário formativo, que é muito utilizado no contexto da modalidade da Educação 

Técnica e Profissional, tem pouca associação com a Educação Básica de Ensino Médio e 

Fundamental. No momento, é um recurso desconhecido pela prática vivida nas escolas públicas 

da Educação Básica.  

 

A Lei n. 13.415/2017 e os temas contemporâneos, que afetam a vida humana em escala local, 

regional e global  

Um outro aspecto extremamente enigmático da reforma do EM, com a Lei n. 

13.415/2017, é observado retomando os fundamentos da Lei n. 10.639/2003 e da Lei n. 

11.645/2008. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, estabelece uma alteração na Lei n. 9394/1996 

(LDB), ao definir a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira” no currículo 

oficial da rede de ensino. Já a Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008, faz uma reformulação da 

Lei n. 10.639/2003, estabelecendo que a temática deve ser complementada para “História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, sendo a proposta expressa no art. 26-A, da LDB/1996. 
Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, 

torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e 

da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, 

tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas 

no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 

nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros 

serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação 

artística e de literatura e história brasileiras.  

A Lei n. 13.415/2017, ao indicar a colocação da disciplina História nos itinerários 

formativos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que é uma parte optativa do currículo 

proposto, está indo contra o que determina a Lei n. 11.645/2008. A abordagem da História e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.


10 

 

  

Cultura Afro-brasileira e dos Povos Indígenas Brasileiros deve permear todo o currículo escolar 

e, especialmente, nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira.  

Seria um descuido ou um descaso? Em uma leitura do texto da BNCC, em sua parte 

introdutória, que trata dessa questão, constatou-se que não foi nem uma coisa e nem outra.  
Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas respectivas esferas 

de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem 

de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, 

preferencialmente de forma transversal e integradora.  

Cabe, primeiramente, indagar quais são esses temas contemporâneos? A própria BNCC 

informa quais são esses temas e explicita que “[...] essas temáticas são contempladas em 

habilidades dos componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo 

com suas especificidades, tratá-las de forma contextualizada”.   
Entre esses temas, destacam-se: direitos da criança e do adolescente (Lei nº 8.069/199016), 

educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199717), educação ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer 

CNE/CP nº 14/2012 e Resolução CNE/CP nº 2/201218), educação alimentar e nutricional (Lei nº 

11.947/200919), processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº 

10.741/200320), educação em direitos humanos (Decreto nº 7.037/2009, Parecer CNE/CP nº 

8/2012 e Resolução CNE/CP nº 1/201221), educação das relações étnico-raciais e ensino de 

história e cultura afro-brasileira, africana e indígena (Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, Parecer 

CNE/CP nº 3/2004 e Resolução CNE/CP nº 1/200422), bem como saúde, vida familiar e social, 

educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade 

cultural (Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/201023) (BNCC, Parte I, 

Bases Legais, 2016, grifos nossos). 

Sem adentrar no mérito legal e constitucional dessa proposta do governo, que levanta uma 

série de dúvidas e questionamentos legislativos, cabe traçar algumas reflexões histórias dessa 

proposta. Entende-se que a obrigatoriedade colocada pela Lei n. 11.645/2008 foi transferida para 

a responsabilidade de execução dos sistemas e rede de ensinos. Se cabe aos sistemas e rede de 

ensinos, de acordo com suas esferas de autonomia e competência, incorporarem aos currículos e 

às propostas pedagógicas essa temática, de forma contextualizada, seria lógico concluir que essa 

inclusão só poderá ocorrer nas áreas constituídas dos itinerários formativos? Considerar então 

que o conteúdo dos itinerários formativos será pautado essencialmente pelos “temas 

contemporâneos, que afetam a vida humana em escala local, regional e global”, é o intento do 

governo com a descaracterização das disciplinas curriculares?  

Voltando a Lei n. 13.415/2017, a organização do currículo em duas partes, com cargas 

horárias diferenciadas, evidencia a priorização das disciplinas obrigatórias. Isso significa que tudo 

que não é Português, Matemática e Inglês, não tem lugar na parte geral, será alojado na parte 

diversificada de menor carga horária. Assim, a abordagem histórica dentro do itinerário formativo 

das Ciências Humanas se ocuparia especificamente da “[...] educação das relações étnico-raciais 

e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena”? Será essa a ideia implícita dessa 

transferência de responsabilidade para os sistemas e redes de ensino? No entanto, o que justifica 

a ação do MEC de reunir um conjunto de leis sobre os chamados “temas contemporâneos, que 

afetam a vida humana em escala local, regional e global”, apontá-las como habilidades dos 

componentes curriculares a serem desenvolvidas, e incumbir os sistemas de ensino de colocá-las 

em prática?   

Uma questão bastante complexa, que pode ser iluminada com a entrevista da professora 

emérita Petronilha Beatriz Gonçalvez e Silva (Ufscar), indicada pelo movimento negro para 

integrar a comissão que elaborou o parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) para as 

diretrizes curriculares da proposta da temática de “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

A professora Silva (2017) começa explicando que após quatorze anos de aprovação da Lei n. 

10.639/2003, que obriga a abordagem da temática étnico-racial nas escolas, existem apenas ações 

individuais de alguns docentes. A preocupação dos professores com a temática étnico-racial 

aumentou, mas “[...] é raro, difícil que essa seja uma política das escolas, e que esta 



11 

 

  

[disciplina] conste no plano político-pedagógico das instituições". 
Existe uma publicação do Ministério da Educação [MEC], solicitada pela Unesco e feita em todas 

as regiões do país. A pesquisa foi coordenada pela professora Nilma Limo Gomes, da 

Universidade Federal de Minas Gerais [UFMG], e mostra — e é também o que eu tenho observado 

— que aumentou consideravelmente o número de professores, negros e não-negros, preocupados 

com a educação das relações étnicos-raciais. O que é mais frequente é a celebração, em novembro, 

do mês da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares, o herói mais celebrado.  

Há também professores que não se manifestam e outros que se dedicam apenas a algumas 

atividades e projetos restritos ao mês da Consciência Negra (Silva, 2017).  

A estratégia do governo de transferir a responsabilidade de execução dessa lei para os 

sistemas de ensino, as redes de ensino e as escolas pode ser interpretada em dois sentidos opostos. 

De um lado, o próprio governo explicita o seu descaso para essa temática e encontra uma forma 

alternativa de colocá-la em prática, pois é inconcebível que as leis referentes aos assim chamados 

“temas contemporâneos, que afetam a vida humana em escala local, regional e global” sejam 

revogadas por não encaixarem nas metas educacionais do governo em pleno século XXI.  

Mas, por outro lado, o governo ao priorizar a abordagem da parte diversificada com essas 

temáticas contemporâneas obtém ao mesmo tempo o cumprimento da lei e uma abordagem mais 

“leve” dos conteúdos a serem considerados pela BNCC para os itinerários formativos. Conteúdos 

mais leves pode ser entendido como menos conteúdo nos itinerários formativos, principalmente, 

em função da sua reduzida carga horária de 40% do total dessa modalidade. Ou seja, se a meta 

do governo é romper com a problemática de “13 disciplinas obrigatórias, que sufocam e oprimem 

o aluno”, torna-se uma articulação plausível a restrição da autonomia das disciplinas, passando a 

tratá-las com a visão de itinerários formativos. A abordagem dos itinerários a partir dessas 

temáticas contemporâneas se tornará, de fato, mais significativa e interessante para os alunos. As 

temáticas tratam de questões extremamente relevantes para a vida em sociedade e o conhecimento 

e aprendizado dos alunos.  

No entanto, independente de qual das possibilidades possa ser entendida como expressão 

da real intenção do governo, é significativo considerar que os temas contemporâneos contemplam 

assuntos voltados para a população brasileira, em que a ênfase recairá na parte mais carente e 

pobre dessa mesma população. Para tentar dar um sentido a essa questão, a reflexão da professora 

Petronilha Silva pode ser entendida como uma resposta.  
Tenho visto algumas propagandas na televisão que dizem que os países mais importantes do 

mundo, que se destacaria como modelo, utilizam este modelo de ensino médio. Mas o que eu sei, 

por experiências de estudo na França e também quando lecionei no exterior, é que estes modelos 

são extremamente seletivos. Eles decidem o destino do estudante antes mesmo de ele ingressar 

em uma universidade. E, às vezes, a seleção em algumas escolas vai contra a vontade do próprio 

aluno — um número dos alunos são encaminhados ao mercado de trabalho e à formação 

profissional, enquanto um número muito restrito se dirige ao ensino superior. 

Para mim, [a proposta] é uma forma, inclusive, de se intervir nos programas de ações afirmativas, 

e as políticas públicas pioneiras estão ameaçadas. Eu penso que, em qualquer reforma 

educacional, deve-se ouvir os professores de todos os níveis de ensino, desde a educação infantil 

a pesquisadores (Silva, 2017). 

No campo da abordagem histórica, as relações étnico-raciais são questões fundamentais 

de serem focalizadas em sala de aula, pois possibilitam diversas leituras histórico-sociais que 

levam a uma compreensão crítica das bases constituidoras da identidade do povo brasileiro e da 

formação de sua diversidade cultura e étnica.  
A educação das relações étnico-raciais ultrapassa o vestibular, que é um momento importante na 

vida de todo o cidadão, mas é só um momento. Há ainda o convívio diário em sociedade, o 

exercício da função de estudante, o exercício, posteriormente, de uma função de trabalho, o 

convívio em diferentes ambientes sociais, como escolas, igrejas, terreiros de santo ou outras 

manifestações religiosas. Em todos os lugares, as pessoas manifestam sua identidade e suas raízes. 

As pessoas não devem se envergonhar de demonstrar suas raízes (Silva, 2017). 

São leituras que permitem aos professores de história desvencilhar as amarras que vem 

http://etnicoracial.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/Etnico%20Racial_educaca-para-todos_36_miolo.pdf
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condenando a população brasileira a uma condição de não ser, a uma não identificação com a sua 

origem e cultura.  
O professor de História pode ensinar o aluno a adquirir as ferramentas de trabalho necessárias; o 

saber fazer, o saber fazer bem, lançar os germes do histórico. Ele é responsável por ensinar o aluno 

a captar e a valorizar a diversidade dos pontos de vistas. Ao professor cabe ensinar o aluno a 

levantar problemas e a reintegrá-los num conjunto mais vasto de outros problemas, procurando 

transformar, em cada aula de História, temas em problemática. (Bittencourt, 2015, p. 57).  

 

A Identidade da História e sua contribuição para o Ensino de História  

A questão mais equivocada da Lei n. 13.415/2017 é a desconstrução da identidade, 

autônoma e independente, das disciplinas unificadas em cada itinerário formativo. A História, 

deixa de ser enquanto uma disciplina e passa a comportar-se como parte de uma área. Contudo, 

será tão simples assim? Os professores de História, como também das outras disciplinas da grade 

do EM atual, têm uma carta na manga para em um passe de mágica colocar os itinerários 

formativos em prática? 

Na perspectiva do Ministro da Educação, parece que os professores são portadores de tal 

magia, visto que a adoção do tempo integral e a visão integrada do estudante, propostas na 

reforma, são suficientes para tornar a escola atrativa e significativa.  
[...] a presente medida, também, cria a Política de Educação em Tempo Integral de Fomento à 

Implantação de Escolas em Tempo Integral para o ensino médio de escolas estaduais, que apoiará 

a implementação de proposta baseada não apenas em mais tempos de aula, como também em uma 

visão integrada do estudante, apoiada nos quatro pilares de Jacques Delors: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, buscando uma formação ampla do jovem, 

tanto nos aspectos cognitivos quanto nos aspectos socioemocionais, o que é fundamental para 

tornar a escola atrativa e significativa, reduzindo as taxas de abandono e aumentando os resultados 

de proficiência (Medida Provisória, n. 746/2016). 

Desde o contexto impositivo da Medida Provisória n. 746/2016, uma forte oposição tem 

sido apresentada contra a reforma do EM. A Associação Nacional de História (ANPUH) tornou 

público o seu posicionamento, em nome dos associados, de repúdio e desagrado para com a 

reforma do EM, em 15 de fevereiro de 2016, sendo que este documento foi assinado pelas 

professoras Maria Helena Rolim Capelato e Lucília de Almeida Neves Delgado, presidente e 

vice-presidente nacional da ANPUH, respectivamente. 
A História, como disciplina escolar, integra o currículo do ensino brasileiro desde o século XIX. 

Sua presença, considerada fundamental para a formação da cidadania, foi gravemente ameaçada 

no período da Ditadura Militar, quando se deu a diluição da História na instituição dos Estudos 

Sociais. 

A Medida Provisória nº 746/16, aprovada pelo Congresso Nacional, que instaura a Reforma do 

Ensino Médio, comete grave equívoco ao omitir do texto legal qualquer referência à disciplina, e, 

principalmente, ao excluí-la da relação de componentes curriculares obrigatórios, instalando fortes 

incertezas sobre a presença da História nesse nível de ensino. 

Não menos preocupante é o rebaixamento das exigências para o exercício da profissão docente, 

ao permitir a admissão de “profissionais com notório saber”. Além disso, na prática, a Reforma 

do Ensino Médio está sendo subordinada a um documento (BNCC) que ainda não está concluído, 

cujo conteúdo final é desconhecido, e que está indicado como referência para a formação de 

professores. 

Diante do exposto, a Associação Nacional de História – ANPUH-Brasil, contesta a aprovação da 

Reforma do Ensino Médio sem consultar a sociedade, em particular, os professores. E reivindica, 

com muita ênfase, a clara definição da História como componente curricular obrigatório no Ensino 

Médio. 

Atenciosamente, 

Diretoria da ANPUH Brasil 

P.S.: Esta carta foi enviada ao Presidente da República, ao Chefe da Casa Civil, ao Ministro da 

Educação, à Secretária Executiva do Ministério da Educação e ao Secretário de Educação Básica 
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do Ministério da Educação. 

A principal crítica da ANPUH está na exclusão da História do rol dos componentes 

curriculares obrigatórios e da reforma sustentar-se em um documento, a BNCC, que ainda está 

em elaboração. Dessa forma, constitui-se uma verdadeira caixa-preta para os alunos, professores 

e a sociedade civil, que não participaram de tal processo de forma democrática. Ou seja, a 

ANPUH é categórica à medida que elenca pontos inaceitáveis no exercício da profissão e 

reivindica a redefinição da História como componente curricular obrigatório no Ensino Médio. 

Inclusive, cabe ressaltar que os alunos do EM realizaram um movimento de ocupação das escolas 

públicas em diversos estados do país, no final do ano de 2016, justamente para tentar se fazer 

ouvir diante de uma reforma autoritária. Tal movimento dos estudantes explicitou de fato o que 

eles desejam: questionar e reivindicar, de forma crítica e reflexiva, a sua formação escolar. 

A partir disso é possível se perguntar porque a História seria importante de permanecer 

como disciplina obrigatória no EM? Ou melhor, qual a contribuição que a disciplina História 

pode oferecer para uma leitura interpretativa da Lei n. 13.415/2017, na atualidade?  

Valendo-se da erudição de Hobsbawm (2006), ao discutir sobre os sentidos do passado, 

uma das suas reflexões cristaliza uma possível resposta. Segundo o historiador,  
todo ser humano tem consciência do passado [...] em virtude de viver com pessoas mais velhas. 

Ser membro de uma comunidade humana é situar-se em relação ao seu passado (ou da 

comunidade), ainda que apenas para rejeitá-lo. O passado é, portanto, uma dimensão permanente 

da consciência humana, um componente inevitável das instituições, valores e outros padrões da 

sociedade humana. O problema para os historiadores é analisar a natureza desse ‘sentido do 

passado’ na sociedade e localizar suas mudanças e transformações (Hobsbawm, 2006, p. 22). 

Portanto, como uma dimensão permanente da consciência humana o passado não pode 

ser negligenciado e nem mesmo esquecido. É a partir dele que se obtém uma luminosidade sobre 

a trajetória do homem, vivenciando uma experiência em coletividade, desvendando seus mistérios 

e vislumbrando uma trilha para o futuro. É na relação dialógica entre passado e presente que a 

História capta a sua matéria-prima para subsidiar aos homens, enquanto agentes de transformação 

social, uma participação ativa e dinâmica, inovadora e crítica, democrática e cidadã, na 

transmissão e inovação da tradição cultural representada pelo passado.  

De acordo com Bezerra (2010, p. 37) o artigo 22 da Lei n. 9394/1996 (LDB), que não 

sofreu nenhuma ressalva com a Lei n. 13.415/2017, define a finalidade da educação básica como 

sendo “[...] desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

A formação a ser oferecida na Educação Básica tem de pautar-se pela articulação entre 

conhecimento, competência e valores no intuito de proporcionar ao educando situações de 

aprendizagem, que o levem a desenvolver seu potencial humano e intelectual. O autor esclarece 

que a tônica desse artigo incide, de fato,  
[...] sobre o desenvolvimento da capacidade de aprender e de adquirir conhecimentos e 

habilidades, e sobre a formação de valores. Portanto, os objetivos da escola básica, segundo essa 

lei, não se restringem à assimilação maior ou menor de conteúdos prefixados, mas se 

comprometem a articular conhecimento, competências e valores, com a finalidade de capacitar os 

alunos a utilizarem das informações para a transformação de sua personalidade, assim como atuar 

de maneira efetiva na transformação da sociedade (p.37).  

Assim, o aluno tem de perceber-se enquanto um sujeito-histórico, que é agente de reflexão 

e ação no mundo que o cerca, interagindo com as suas próprias experiências vivenciadas como 

às da coletividade em que está inserido. “Nosso aluno, cada aluno, tem de se perceber como um 

ser social, alguém que vive, numa determinada época, num determinado país ou região, oriundo 

de determinada classe social, contemporâneo de determinados acontecimentos” (Pinsky, J. & 

Pinsky, C., 2010, p. 28). Para Bezerra (2010) “O sujeito histórico, que se configura na inter‐

relação complexa, duradoura e contraditória entre as identidades sociais e pessoais, é o verdadeiro 

construtor da História” (p. 45).  

Del Priore (2017) enfatiza que mudanças nos currículos escolares são realizadas em 
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diversos países do mundo em um esforço consciente de repensar o ensino sobre os impactos das 

comunicações, da tecnologia e da mundialização no contexto educacional. E, no caso da 

disciplina História também é assim, visto que a própria disciplina se transforma, é dinâmica. No 

entanto, lidar com a redução do espaço dos historiadores no Ensino Médio é algo que assusta e 

exige respostas.  

Tais respostas não são simples e muito menos automáticas como sugere a reforma do 

MEC. Existem inúmeras questões fora dos muros escolares que afetam o seu desempenho. Del 

Priore (2017) avalia que uma delas é a “[...] rapidez com que conceitos são criados e abandonados 

e do relativismo nas interpretações”; outra seria a questão das inovações tecnológicas com “[...] 

arquivos digitalizados, pesquisa através da internet em lugar dos velhos e poeirentos arquivos 

[...]”. Além disso, as “[...] infinitas possibilidades de fontes, sobretudo no campo das 

comunicações: fotografia, cinema, música, ao alcance cada vez mais rápido do pesquisador, 

submergindo-o”. E talvez a mais grave, que é proveniente do contexto social de contradições 

acirradas: “[...] alunos desigualmente interessados ou preparados, dependendo do nível de 

educação que receberam com suas dúvidas, dificuldades e muitas vezes, desinteresse, produto da 

massificação do ensino”. 

Para a implementação da Lei n. 13.415/2017 transformar a realidade dos sistemas de 

ensino, requer necessariamente que a proposta saia do campo da discussão teórica e seja entregue 

ao campo da prática efetiva. Os agentes envolvidos no processo não são meros executores 

burocráticos, mas são os maestros da orquestra denominada sala de aula, que irão efetivamente 

colocar a mão na massa para que a mudança curricular se torne uma realidade palpável. Contudo, 

tais agentes continuam à margem do processo de articulação e elaboração da BNCC como 

também das discussões e propostas para a constituição dos itinerários formativos, sendo que o 

que será colocado no lugar das disciplinas, ainda permanece uma incógnita.  

A forma dos professores de História manifestarem seu descontentamento com uma 

transformação da sua prática de ensino de forma tão acentuada e sem o seu envolvimento, é a 

“resistência silenciosa” até a hora da sua transparência, quando da execução prática da reforma 

de ensino nas salas de aula. É justamente, nesse contexto, que os articuladores da reforma vão 

descobrir que não se obtêm uma educação de qualidade com resultados positivos sem os atores 

principais do enredo. Será então oportuno o governo refletir um pouco acerca da política nacional 

educacional, implementada no país ao longo das décadas. O MEC adota mecanismos dos mais 

variados para a melhoria da educação, visando elevar a qualidade do ensino, e isso não acontece. 

De fato, acontece o contrário do que espera! Será por quê? 

É inconcebível articular uma reestruturação desse porte para essa modalidade de ensino 

sem antes propiciar as condições mínimas para sua execução, que podem ser listadas 

sumariamente da seguinte forma: a convocação do professorado e sua efetiva participação, 

contribuição e capacitação; a convocação do aluno e a sua efetiva demanda formativa; a 

elaboração de um projeto pedagógico em cada sistema de ensino, articulando infraestrutura e 

recursos pedagógicos, materiais e tecnológicos; uma discussão ampla e democrática sobre as 

novas diretrizes do livro didático na perspectiva desta proposta.  E lembrando que tudo isso deve 

ser encaixado dentro das limitações impostas aos gastos governamentais com o corte dos gastos 

públicos em saúde e educação por vinte anos.  

Para Del Priore (2017) talvez “seja o momento de desencadear um processo de 

reconstrução da nossa identidade de professores de História do Brasil [...]”. No entanto,  
[...] como fazer isso? Não tenho receita certa, mas algumas intuições. Teremos que passar por um 

processo de aprendizado coletivo, sem respostas ou garantias definitivas. Teremos que assumir a 

incerteza e a ambiguidade diante de um cenário que desconhecemos. Teremos um destino, mas, 

caminharemos sem mapa ou bússola. Todos, porém, que já estivemos ou estamos em sala de aula, 

acumulamos alguma experiência e aprendemos a desconfiar das derivas autoritárias. Temos um 

objetivo, e, é em sua direção que iremos caminhar: desenvolver pessoas autônomas e livres. E 

temos matéria para fazê-lo, respondendo de maneira inventiva às mudanças impostas. Tudo, sem 
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esquecer o otimismo e o bom-humor, inoxidáveis frente às incertezas, ao rancor ou ao pessimismo 

irracional que tais mudanças costumam criar. (Del Priore, 2017). 

Talvez uma possibilidade seja a abordagem de Jörn Rüsen a respeito da Didática da 

História e da Consciência Histórica. Segundo Barom & Cerri (2012) a proposta de Rüsen para a 

ciência tem início exatamente na sociedade, nas carências de orientação e nos interesses das 

pessoas comuns, sendo que a “[...] ciência se faz na e com a sociedade”, sendo a ligação com o 

ensino de História. 
A consideração de que ao agir no mundo o homem precisa interpretá-lo, não como um dado puro, 

mas à luz de suas memórias e experiências. A ideia da consciência constitutiva, quando objeto de 

pesquisas dentro e fora do ambiente escolar, redimensiona as pesquisas educacionais na direção 

da consideração das ideias dos alunos, como também as ideias das pessoas comuns de toda a 

sociedade, como se relacionam com o seu passado. Ou seja, todo ser humano, em ambiente de 

escolarização ou não, recorre a alguma forma de atribuição de sentido ao agir no mundo, na 

intenção de satisfazer os seus interesses (Barom & Cerri, 2012, p. 11). 

É importante perceber que a escola, sendo um dos vários contextos formadores do 

pensamento histórico, tem o papel da inserção do conhecimento sistematizado como 

realimentação do conhecimento cotidiano.  E, dessa forma, torna-se necessária uma disciplina 

científica específica que se ocupe do ensino e da aprendizagem da história, a Didática da História 

(Barom & Cerri, 2011, p. 3). Os autores explicam que Rüsen defende a ideia de um “engate entre 

a história como ciência e o ensino da história que ocorre no interior das salas de aula, via uma 

disciplina científica que parte da ciência histórica” (apud Barom & Cerri, 2011, p. 3p. 3). 

Destacam ainda que Rüsen enfatiza que “não seria o universo da educação didatizando o 

conhecimento histórico, mas sim uma preocupação da história enquanto ciência que compreende 

os seus fundamentos na vida prática (apud Barom & Cerri, 2011, p. 3).  

Seguindo essa linha de abordagem, Barom & Cerri (2011) apontam que a “formação da 

consciência histórica, e sua implicação na identidade do sujeito, seria o objeto da Didática da 

História”. Sintetizam que a partir da necessidade de uma interligação entre ciência e ensino, 

Rüsen constatou uma “aproximação gradual entre os conhecimentos do campo pedagógico com 

uma percepção teórica dos processos e funções da consciência histórica em geral” (p. 3).  De fato, 

o “que sugere uma ligação direta entre o conhecimento histórico produzido cientificamente e a 

função de orientação que ele pode exercer em seu meio de circulação” (p. 12).  

O conceito de consciência histórica acaba por redimensionar a Didática da História ao 

pressupor que todo ser humano conhece história e pratica algum tipo de atribuição de sentido ao 

tempo. Assim, “ensinar história não pode ser transmitir algo da ciência para o vulgo, mas um 

diálogo entre focos de produção de sentidos” (Barom & Cerri, 2011, p. 12). 

Bonete (2013) complementa que a Didática da História considera “a subjetividade dos 

alunos, os processos de recepção da História e o interesse desses alunos como tema essencial de 

suas reflexões didáticas”. Sendo assim, tem como principal objeto de análise “a consciência 

histórica e o seu papel na vida prática humana”. E, a Didática da História, por meio da consciência 

histórica, “direciona o seu foco para o significado da História na sociedade, ou seja, na produção, 

circulação e utilização social dos conhecimentos históricos”. 

Nesse viés, os professores de História, com autonomia e liberdade, devem utilizar suas 

habilidades e competências para transformar a sua prática pedagógica em uma prática histórica 

docente centrada na Didática da História, a partir da sala de aula e dos seus agentes reais.   
[...] para se pensar o ensino de história hoje; temos que vencer o desafio de criar novas maneiras 

de formar e capacitar às novas gerações de nossa sociedade, considerando que é necessário 

trabalhar com as mentalidades de diferentes grupos sociais e com múltiplas informações que 

permeiam a vida social em uma época profundamente marcada pelo impacto de novas tecnologias 

que aceleram e dinamizam as relações entre pessoas, grupos e instituições, possibilitando um 

acesso múltiplo e variável a fontes diversas de informação que também ajudam a compor a 

consciência histórica de grupos e de indivíduos (Bento, 2015, p. 3). 
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