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A discussão sobre o conteúdo de História da BNCC na UFSM: 

algumas observações 

 

Nos dias 14 e 15 de janeiro de 2016 foi realizado no Centro de 

Educação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) um encontro 

promovido pela ANPUH/RS a fim de debater a respeito da nova Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), elaborada pelo Ministério da Educação (MEC). Tal 

encontro objetivou ainda redigir um texto com apontamentos sobre 

concordâncias e discordâncias em cima das propostas da BNCC.  

O Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo e Medieval da UFSM - 

GEMAM/UFSM esteve presente nos debates representado pela aluna Jordana 

Guidetti Pozzebon, autora deste artigo e, como colaboração do grupo ao 

importante debate, esse texto objetiva relatar os assuntos de maior relevância 

abordados nos dois dias de discussões, principalmente no que se refere ao 

foco de pesquisa e estudos do GEMAM: a história antiga e medieval. 

Na noite do dia 14, três profissionais convidados pela organização do 

debate tiveram suas falas contempladas: a Professora Dra. Caroline Pacievitch 

do Departamento de Ensino e Currículo da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), o professor Dr. Anderson Zalewski Vargas do 

Departamento de História da UFRGS e a professora Solange Hundertmarck, 

diretora da Escola Estadual Cilon Rosa, de Santa Maria. Os três profissionais 

apresentaram pontos muito pertinentes a serem discutidos, primeiramente 

vamos nos focar na fala de Vargas. Doutor em História Social pela USP (2011) 

e professor e pesquisador de História Antiga, Vargas mostrou o 

descontentamento com a BNCC, uma vez que História Antiga, História 

Medieval e História Moderna não são contempladas. Não iremos apresentar 

nossa opinião particular sobre o assunto propriamente, mas os pontos 

especiais do debate. Assim, uma solução apontada por Vargas foi de que os 

professores de história (sobretudo, os especialistas nas áreas deixadas de 

lado), criassem nexos daquilo que está sendo estudado com temáticas 

pertinentes ao passado: um exemplo seria o de referenciar Roma dentro de 

algumas referencias em Latim presente em documentos da Revolução 

Farroupilha. Iremos voltar nesse ponto ao falar do debate da manhã de sexta-

feira, dia 15/01, mas, em poucas palavras, o desafio proposto seria promover a 
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inserção dos professores de História Antiga na História Nacional de modo que 

não desconsiderem a História da África e a História Indígena em busca de 

relações. Outro exemplo dado sobre o estudo da Antiguidade a partir da 

contemporaneidade foi de criar relações com a Mesopotâmia a partir do estudo 

dos acontecimentos no Iraque no século XXI. Porém, o desafio para os 

professores em formação e para aqueles que já atuam na área há um bom 

tempo é o mesmo: como abordar e avaliar isso em sala de aula? Como cobrar 

que o aluno saiba não só o conteúdo, como também todos os “links” que são 

contemplados? 

Ainda sobre os debates da noite do dia 14, gostaríamos de comentar 

alguns pontos muito pertinentes abordados por Hundertmarck. A professora 

apresenta certo receio na mudança em relação ao ensino da História da 

Europa no currículo de ensino de história. Sem querer priorizar tal ensino, a 

preocupação da professora, no entanto, se da pelo silêncio do profissional 

frente a assuntos essenciais para a compreensão do desenvolvimento histórico 

do aluno. Por exemplo: como ensinar Inconfidência Mineira se o aluno não vai 

ter aprendido o processo do Iluminismo? A única opção é parar a aula para 

estabelecer esse nexo, porém... A carga horária de história é limitada, e ficar 

pausando para explicar temas muito abrangentes acabaria por tomar o período 

inteiro, além de deixar o aluno confuso e disperso.  

É muito importante também pensarmos na maneira que os professores 

que atuam há anos na sua profissão, que possuem formação e métodos 

didáticos e que, muitas vezes, são sobrecarregados com longas jornadas de 

trabalho, irão lidar com a radicalidade das novas propostas. Desta forma, é 

preciso pensar de que modo vai ocorrer essa adaptação, se não a BNCC 

estará fadada a não ser utilizada a menos que ocorra uma pressão muito 

grande em cima desses profissionais, como por exemplo, se ocorresse a 

mudança dos eixos abordados em provas de nível nacional, tal como o ENEM. 

Na manhã do dia 15 reuniram-se profissionais e alunos diversos para 

iniciar os debates referentes à redação do texto que será enviado para a 

ANPUH/RS. Diversos pontos conflitantes da BNCC foram abordados, bem 

como houve divergências entre os próprios participantes em determinadas 

questões. Um dos problemas notados na proposta da BNCC foi com relação à 

interdisciplinaridade: questão abordada há muito tempo em diversos 
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documentos anteriores e fadada a cair em desuso na prática do professor em 

sala de aula. No documento, a interdisciplinaridade é muito citada, porém em 

nenhum momento aponta formas para fazê-la dar certo. Em outro momento, os 

professores universitários e alunos de graduação ali presentes ressaltaram 

diversos pontos dentro da História do Brasil que deveriam passar por uma 

revisão por estarem ultrapassados historiograficamente, como é o caso do 

criticado estudo dos ciclos econômicos que vemos no período colonial 

brasileiro, ressaltado pela professora Dra. Beatriz Teixeira Weber, do 

Departamento de História da UFSM. 

Ainda nessa manhã foi apontada a satisfação dos presentes com a 

mudança de uma visão histórica marcada pelo eurocentrismo na proposta e foi 

aclamado o lugar dado ao ensino de História da África, que mesmo com a lei 

10.639 em vigor (lei que desde 2003 torna obrigatório o ensino de história e 

cultura afro-brasileira nas escolas), ainda era um tema ausente em muitas 

salas de aula.  

Porém, como apresentou o professor Dr. Benito Bisso Schmidt da 

UFRGS, a vantagem da quebra do eurocentrismo foi a Europa ter saído do 

centro. Contudo, isso não quer dizer que o estudo da mesma não seja 

importante para nós nos reconhecermos dentro do processo histórico formador 

da sociedade brasileira atual: o aluno precisa ter conhecimento de “pré-história” 

e das grandes “civilizações” presentes em todos os continentes do mundo, 

valorizando igualmente o oriente e o ocidente. A Associação Brasileira de 

Estudos Medievais - ABREM lançou uma carta aberta referente à BNCC onde 

aborda esse ponto: 

Está claro, portanto, que não se trata de “defender” a História 
Europeia ou de subscrever posições conservadoras, mas sim 
de se manifestar em favor do acesso a um patrimônio cultural 
diversificado, cujo conhecimento é fundamental em um mundo 
que passa por grandes transformações sociais, um mundo que 
tem colocado frente a frente diferenças que só a ciência do 
outro será capaz de fazer dialogar e acolher. Não estamos 
lidando apenas com as diferentes formas de se ensinar o 
passado, mas também com a formação de cidadãos, suas 
concepções a respeito da sociedade, sua inserção no mundo.1 

 

                                                           
1
 Disponível em:  http://www.abrem.org.br/images/Carta_da_ABREM_sobre_a_BNCC.pdf. 

Acesso em 18 jan. 2016. 

http://www.abrem.org.br/images/Carta_da_ABREM_sobre_a_BNCC.pdf
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Será inserido no texto a ser enviado para a ANPUH/RS um tópico 

pedindo a contemplação de tais áreas dentro da BNCC.  

Uma temática que gerou muita discussão foi a ausência de uma 

temporalidade linear: até que ponto isso vai ser compreensível para o aluno em 

sala de aula? Houve quem apoiasse com convicção o ensino não linear da 

história como um avanço, mas até que ponto isso é possível de ser aplicável 

em sala de aula ao estar ensinando um conteúdo de Brasil e ter que voltar pra 

um conteúdo de História Moderna, por exemplo? Além do risco de confundir e 

dispersar o aluno, como mais uma vez ressaltou a professora Hundertmarck, o 

período vai terminar antes que tal relação possa terminar de ser explicada, e no 

caso da escola não fornecer dois períodos consecutivos de história, tal 

explicação terá de ser retomada na aula posterior, tomando ainda mais tempo 

para o aluno situar-se. Não adianta pensar nos conteúdos da Base, no que 

deve ser visto ou não em sala de aula, sem pensar na eficácia de ensino que 

ela pode proporcionar.  

Por fim, no texto a ser enviado para a ANPUH/RS foi ressaltada a 

importância das diversas linearidades da história, para que dessa forma caiba 

ao professor escolher a que se encaixa melhor, não retirando sua autonomia 

em sala de aula. Na tarde do último dia dos debates, o texto terminou de ser 

esquematizado e será enviado a todos os presentes para que possam aceitar 

ou não o mesmo antes de ser encaminhado.  

A fim de concluir o presente relato sobre as discussões em torno da 

Base Nacional Comum Curricular no que tange às propostas para o ensino de 

história – o que deve e precisa se estender pelos próximos meses – 

confirmamos que o diálogo foi muito produtivo. Foi possível ressaltar pontos 

positivos e pontos a serem melhorados na BNCC. Resta-nos ficar no aguardo 

de novas notícias provenientes da ANPUH, bem como do MEC.  

O GEMAM/UFSM agradece a todos os envolvidos pela oportunidade 

de contemplar as discussões e esperamos ter um currículo de história que 

amplie as histórias ensinadas sem preconceitos, estereótipos ou privilégios, 

lembrando que o ensino de História Antiga e Medieval, áreas de pesquisa do 

grupo, é demasiado importante também no Brasil.  

Concluímos com a observação dos antiquistas Ana Teresa Marques 

Gonçalves e Gilvan Ventura da Silva (2008) para os quais a ampliação do olhar 
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para o outro, distante temporalmente e espacialmente é fundamental, pois 

colabora na ampliação da própria noção de identidade e no respeito às 

diferenças. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Prof. José Iran Ribeiro 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Prof. José Iran Ribeiro 

 

Jordana Guidetti Pozzebon 

Estudante da graduação em História da UFSM 

Membro do GEMAM/UFSM  
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