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RESUMO 

Este trabalho discute o modo como a avaliação foi constituída no ensino de 
História no Brasil tendo como referência os pressupostos teóricos da Educação 
Histórica. Para essa discussão foi realizada uma investigação qualitativa, cujo 
procedimento metodológico adotado foi a pesquisa documental, baseada na 
perspectiva da Análise de Conteúdo de Maria Laura P. B. Franco (2005). Desse 
modo, foram analisados, em uma perspectiva histórica, os seguintes documentos: 
Decreto n.19.890, de 18 de abril de 1931, instituído com a Reforma Francisco 
Campos; Decreto n. 4.244, de 9 de abril de 1942, estabelecido com a Reforma 
Capanema; Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB) Lei nº 
4.024/1961; LDB Lei nº 5.692/1971; LDB Lei n° 9.394/1996; Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental e Ensino Médio; e, Base Nacional 
Comum Curricular, implementada em 2017. Para as considerações acerca do ensino 
de História nos documentos analisados recorreu-se a Abud (1993; 2005), Bittencourt 
(2005; 2009), Nadai, (1993), e Schmidt (2004; 2012; 2016). Para o entendimento da 
BNCC e sua adesão à Lógica das Competências foram utilizados os pensamentos 
de Silva (2008) e de Freitas (2018). Para refletir sobre a avaliação na epistemologia 
da aprendizagem histórica foram privilegiadas discussões na perspectiva da práxis 
conforme Rüsen (2010), que esclarece que a aprendizagem histórica faz sentido 
quando motiva nos sujeitos a ação, tendo como perspectiva o futuro. Serviram 
também como referência no campo teórico da Educação Histórica Lee (2001; 2003; 
2006) e Barca (2001).  Os resultados indicaram que a avaliação em ensino de 
História tem sido constituída a partir de concepções de avaliação baseadas no 
campo da teoria pedagógica, isto é, não se leva em consideração a dimensão 
epistemológica da avaliação, não se privilegia a natureza do conhecimento histórico. 
 
Palavras-chave: Avaliação. Ensino. História. Educação Histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work discusses how the evaluation process was constituted in the 
teaching of History in Brazil, based on the theoretical assumptions of History 
Education. Therefore, through documentary research, a qualitative investigation was 
carried out based on the perspective of Content Analysis by Maria Laura P. B. 
Franco (2005), adopted as the primary methodological procedure. The following 
documents were analyzed from a historical perspective: Decree n. 19.890, of April 
18, 1931, established with the Francisco Campos Reform; Decree n. 4.244, of April 
9, 1942, established with the Capanema Reform; Law of Directives and Bases for 
National Education (LDB) Law n. 4.024/1961; LDB Law n. 5.692/1971; LDB Law n. 
9.394/1996; National Curricular Parameters (NPCs) for Elementary and High School; 
and the Common National Curricular Base (BNCC), implemented in 2017. For the 
considerations about history teaching in the analyzed documents, we drew on Abud 
(1993; 2005), Bittencourt (2005; 2009), Nadai (1993), and Schmidt (2004; 2012; 
2016). Silva's (2008) and Freitas's (2018) theories were used for understanding the 
BNCC and its adherence to the logic of competencies and instrumentalization. To 
reflect upon the evaluation process in the epistemology of historical learning, 
discussions from the perspective of praxis were privileged. According to Rüsen 
(2010), historical learning makes sense when it motivates subjects to act, having the 
future as a perspective. Lee (2001; 2003; 2006) and Barca (2001) were also 
referenced in the theoretical field of History Education. The results indicated that 
evaluation in history teaching had been constituted from conceptions of evaluation 
based on pedagogical theory. Thus, the epistemological dimension of evaluation is 
not considered, and the nature of historical knowledge is not privileged. 
 
Keywords: Evaluation. Teaching. History. History Education. 
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1 INTRODUÇÃO  

Em setembro de 2005 ingressei como professora de História na Rede 

Pública Estadual do Paraná, a partir de um concurso público. Até aquele momento 

eu havia atuado como professora somente por algumas horas/aulas no estágio 

supervisionado da graduação em História, realizada na Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG), em 2003.  

Desde o início de minha trajetória profissional procurei ensinar História de 

modo que fizesse algum sentido aos educandos, pois, foi a partir de aulas de 

História que me mobilizaram de alguma forma, enquanto estudante, que decidi por 

esta profissão. Atuando como professora, portanto, busquei motivar discussões que 

dessem voz aos estudantes e possibilitassem a formação de um pensamento crítico, 

consciente politicamente. Serviram como referência as discussões proporcionadas 

por professoras e professores da graduação; e a perspectiva da Pedagogia do 

Oprimido, de Paulo Freire; escolha motivada especialmente em função de meu 

trabalho com estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Durante a minha infância tive diversos exemplos de como “ser professora”. 

Avaliações mimeografadas, cadernos de alunos e livros de chamada eram rotina nas 

casas de minhas tias. Lembro fortemente de escutar de minha madrinha Esther 

Falbot: “Em cada Conselho de Classe que eu participo, eu me pergunto, o que eu fiz 

para que esse aluno aprendesse?”.   

Essa questão me acompanhou enquanto professora, a cada situação 

desafiadora ocorrida em sala de aula e a cada Conselho de Classe. 

Em 2011 me aproximei do Grupo LAPEDUH (Laboratório de Pesquisa em 

Educação Histórica), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Os diálogos realizados por 

esse Grupo foram ao encontro daquilo que eu sentia enquanto professora, o desejo 

de que as aulas de História inspirassem, mobilizassem os estudantes, e, sobretudo, 

que essa motivação tivesse um sentido de transformação e emancipação, numa 

perspectiva freiriana. 

Em 2012 ingressei no mestrado em Educação da UFPR, sob orientação da 

professora Dra. Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt desenvolvi a 

dissertação “Orientação Temporal e Formação da Consciência Histórica: estudo de 

caso em Propostas Curriculares para o Ensino Médio”. Nessa pesquisa privilegiei 
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documentos curriculares orientadores do ensino. Compreendidos como elementos 

da cultura escolar, foram objeto de investigação:  

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), 1999.  

PCN+: Ensino Médio – orientações educacionais complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, 2002. 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio – Ciências Humanas e suas 

Tecnologias, 2008. 

Sem perder de vista o fato de que existem resistências e reinterpretações 

desses documentos por parte de educadores, como pontua Lopes (2012), faz-se 

necessário considerar a influência desses textos na construção de currículo nas 

esferas municipais e estaduais de ensino e a influência dos mesmos na 

aprendizagem dos estudantes. Nesse caso, referenciada em Apple (2006), parti da 

ideia de que os currículos apresentam visões de mundo específicas.  

Sobretudo, busquei verificar de que forma as propostas curriculares para o 

Ensino Médio abordam a ideia de “tempo histórico”. A partir da análise dos 

documentos citados foi possível perceber que eles apresentam uma noção de tempo 

histórico baseada na teoria do historiador Fernand Braudel. Isto é, os três tipos de 

duração (curta, média e longa) são apontados como formas adequadas de 

“apreensão do tempo histórico”.  

Foi possível afirmar, portanto, que a Escola dos Annales é o principal 

referencial teórico privilegiado nas Diretrizes e Parâmetros Curriculares analisados. 

Perspectivas teóricas referenciadas na Didática da História, como a formação da 

consciência histórica ou categorias do pensamento histórico não são mencionadas. 

Ademais, 

 
percebeu-se que, nos documentos investigados, defende-se a 
aprendizagem dos conteúdos históricos sob uma perspectiva temática, e, 
apesar de buscar a superação de um ensino de História baseado na 
memorização, não há nas propostas uma perspectiva teórica que propicie 
efetivamente a superação da História etnocêntrica. (GUSMÃO, 2014, p. 94). 

 
 

E ainda, os conceitos de “Competências” e “Habilidades” são defendidos nos 

documentos como essenciais à aprendizagem dos estudantes. Não há referência às 

competências específicas do pensamento histórico. A partir dessas constatações e 

de meu trabalho em um curso de Pedagogia, lecionando a disciplina “Ensino de 

História”, aprofundei as leituras sobre aprendizagem histórica nos anos iniciais. 
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Desse modo, no início do doutoramento busquei pesquisar como os conhecimentos 

específicos de História são privilegiados nos cursos de formação de professores dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

 

1.1 CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA  

 

Como foi descrito no item anterior, a investigação inicial objetivava 

compreender qual é o lugar dos conhecimentos específicos de História na formação 

de professoras e professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim, no 

segundo semestre de 2017 foi realizada uma Investigação prévia que analisou 

Matrizes Curriculares de 59 cursos de Pedagogia de Curitiba, sendo 23 presenciais 

e 36 na modalidade de ensino à distância (EAD). Nas matrizes investigadas alguns 

temas relacionados ao ensino de História foram recorrentes: Metodologia/Método, 

Fundamentos, Conteúdos, Teoria/Teórico, e, Prática. Em contrapartida, o assunto 

Avaliação foi privilegiado somente em 1 das Matrizes analisadas. 

Com esses resultados, percebeu-se que apesar da “avaliação” ser um tema 

de investigação frequente no campo teórico da Educação, o assunto não é objeto de 

estudo quando se aborda o ensino de História nos cursos destinados à formação de 

professores (as). Essa constatação e a percepção de que a avaliação sempre foi, 

para mim, uma problemática complexa, levou a um redirecionamento do projeto de 

pesquisa. Decidiu-se, então, refletir a respeito desse assunto a partir da seguinte 

problemática:  
 

De que forma se constituiu a avaliação no ensino de História no Brasil, 
tendo em vista as inovações neste campo?  

 

As discussões privilegiadas na dissertação de mestrado, as leituras iniciais, 

e a investigação realizada em Matrizes Curriculares dos cursos de Pedagogia 

levaram à seguinte hipótese: 

 
A avaliação em ensino de História tem sido constituída a partir de 

concepções de avaliação baseadas no campo da teoria pedagógica. Nesse 
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sentido, a preocupação é verificar seus limites e possibilidades para a 
Educação Histórica. 
  

Delineou-se, então, os seguintes objetivos de investigação: 

 

Objetivo Geral: Discutir acerca da avaliação no ensino de História, tendo como 

referência os pressupostos da Educação Histórica. 

 

Objetivos Específicos: 
- Verificar de que modo as Ciências Pedagógicas no Brasil compreendem o tema 

avaliação.    
- Investigar quais são as concepções de avaliação presentes em documentos 

norteadores de políticas públicas no Brasil (Legislação Geral) e nos documentos 

norteadores do ensino de História numa perspectiva histórica: Decreto n.19.890, de 

18 de abril de 1931, instituído com a Reforma Francisco Campos; Decreto n. 4.244, 

de 9 de abril de 1942, estabelecido com a Reforma Capanema; Lei de Diretrizes e 

Bases para a Educação Nacional (LDB) Lei nº 4.024/1961; LDB Lei nº 5.692/1971; 

LDB Lei n° 9.394/1996; Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. 

- Verificar em que medida as reformas curriculares implementadas no Brasil no 

século XXI, impactaram na avaliação em História. 

- Discutir a avaliação no ensino de História sob a perspectiva da Educação Histórica, 

tendo como referência a formação do pensamento histórico.  
 

E, constituiu-se a seguinte tese: 

 

Para responder à questão de partida buscou-se efetivar uma pesquisa de 

natureza qualitativa. O procedimento metodológico adotado foi a pesquisa 

A avaliação da aprendizagem histórica contribui para a formação da 
consciência histórica e motiva a ação na perspectiva da práxis quando se 
leva em consideração a dimensão epistemológica da avaliação, isto é, 
quando se privilegia a natureza do conhecimento histórico. 
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documental, fundamentada na perspectiva da Análise de Conteúdo, da 

pesquisadora Maria Laura P. B. Franco (2005).  

Franco coloca a “mensagem” como “ponto de partida” para a Análise de 

Conteúdo, pois, entende-se que é a mensagem que manifesta o sentido. A partir da 

identificação de características específicas da mensagem é possível realizar 

inferência. Essa, por sua vez, faz a mediação entre a descrição e a interpretação da 

mensagem. A autora (2005, p. 19), pontua algumas questões como características 

definidoras da Análise de Conteúdo, são elas: quem? Por quê? O quê? Com que 

efeito? Para quem? E acrescenta: 

 
Um bom plano de pesquisa explicita e integra procedimentos para 
selecionar uma amostra de dados para análise, categorias de conteúdo e 
unidades de registro a serem enquadradas nas categorias, comparações 
entre categorias e as classes de inferência que podem ser extraídas dos 
dados. (FRANCO, 2005, p. 33). 

 

Compreende-se, portanto, que esse procedimento de pesquisa integra 

seleção de dados para análise; criação de categorias e unidades de registro; 

interpretação de dados e inferência. Esse plano de investigação, de acordo com 

Franco, necessita de embasamento teórico consistente. Isso tudo leva a etapa da 

definição das Unidade de Análise, que são discriminadas em Unidades de Registro e 

Unidades de Contexto.  

As Unidades de Registro compreendem Palavras, Temas (um conjunto de 

ideias, um conceito...), Personagens e Itens. Essas Unidades não são estanques, 

podem ser relacionadas entre si. As Unidades de Contexto são os aspectos mais 

amplos, podem abranger um conjunto de palavras, uma frase ou um parágrafo; 

“podem ser consideradas como o ‘Pano de Fundo’ que imprime significado às 

Unidades de Análise”. (FRANCO, 2005, p. 43). 

 

1.2 AS DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO 

 

Nesta investigação, pretende-se abordar o tema avaliação sob três 

diferentes aspectos. Para tanto, utilizou-se a teoria de Nílson José Machado (1999), 

que compreende a avaliação sob as dimensões: política, técnica e epistemológica. 

Ao longo das últimas décadas, como afirma o autor (1999), a avaliação tem sido 
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abordada especialmente a partir de suas dimensões técnica e política. Apesar 

desses estudos serem relevantes e necessários, trabalha-los a despeito da 

dimensão epistemológica dificulta a busca por soluções para o que ele (1999, p. 

260), considera “o caráter problemático da avaliação”. Entende-se, desse modo, que 

a avaliação escolar é um problema crônico.  

Esse aspecto é evidenciado quando se reflete acerca das altas taxas de 

reprovação de estudantes de um ano letivo para o outro. E da mesma forma, quando 

se discute a respeito dos elevados índices de evasão escolar na Educação Básica. 

A solução para essa problemática parece estar distante, especialmente quando o 

assunto é compreendido de modo reduzido e simplista, excluindo-se a dimensão 

epistemológica, que na perspectiva de Machado (1999) é a mais complexa. 

Machado (1999) ressalta que a dimensão técnica privilegia elementos como 

currículo, formação de professores e instrumentos de avaliação. Quanto à dimensão 

política, pode-se afirmar que a mesma se afasta dos micro aspectos da avaliação e 

se volta aos seus macro aspectos, ou seja, diz respeito à escola como um todo, aos 

sistemas educacionais e às avaliações externas, isto é, “à constituição de um 

sistema nacional de avaliação para controlar a qualidade das escolas e de seus 

produtos”. (MACHADO, 1999, p. 262).  

As dimensões técnica e política implicam-se de diferentes formas, são 

complementares. Entretanto, não são elementos primários quando se trata do 

caráter problemático da avaliação. Desse modo, acredita-se que seja essencial 

considerar a dimensão de natureza epistemológica para minimizar o caráter 

problemático da avaliação. Nesse âmbito, conforme Machado (1999, p. 263) “a 

avaliação educacional é tributária de uma concepção de conhecimento, irradiada 

pela escola, e do estabelecimento de um novo feixe de relações constitutivas entre 

as noções de avaliação, medida e valor”.  

Machado (1999, p. 263) acrescenta que “a imagem cartesiana de uma 

cadeia cujos elos são construídos linearmente na escola, parece hegemônica, 

apesar de seus inúmeros disfarces”. Essa concepção cartesiana, de modo 

problemático, reflete diretamente na reprovação (retenção) de estudantes nos 

diferentes períodos escolares. Para o autor 

 
[...] parece muito mais fecunda a concepção de conhecimento como uma 
rede de significados multiplamente articulados, em permanente formação e 
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transformação, cuja construção inicia-se antes mesmo da chegada à escola 
e não a tem como única responsável. (MACHADO, 1999, p. 263). 
 
 

O pesquisador adverte para a necessidade de refletir acerca das relações 

entre conhecimento, avaliação e medida. Segundo Machado (1999), é necessário 

que ocorra um distanciamento da ideia de medida e linearidade das cadeias 

cartesianas. E, que, por outro lado, aconteça uma aproximação da imagem de rede 

(ou teia) de significações. Dessa forma, pode ocorrer uma aproximação entre 

conhecer e conhecer o significado, tornando a avaliação um processo diverso.  

A ideia de conhecimento como rede ou teia de significações se configura a 

partir da dualidade objetos do conhecimento/feixe de relações, “onde os objetos são 

construídos através de relações e estas consubstanciadas em feixes [...]” 

(MACHADO, 1999, p. 267). Esse aspecto reafirma a necessidade de distanciamento 

entre avaliação e medida, como mencionado anteriormente, e, a aproximação entre 

avaliação e valor. 

Portanto, conforme Machado, a avaliação envolve professores em um 

exercício de natureza metodológica, que inclui elementos como a construção de 

planejamentos, a escolha de conteúdos e de formas de avaliar; além da 

necessidade de lidar com a problemática dos valores. Compreende-se, sendo assim, 

que a questão da avaliação não será solucionada somente a partir de elementos de 

natureza técnica. Ao contrário, a natureza do conhecimento que se busca constituir 

torna-se elemento fundamental de discussão. 

Nesse sentido, ressalta-se que esta tese se baseia na corrente teórica da 

Educação Histórica, perspectiva que se afasta da Didática Geral e se ancora na 

Ciência de Referência. Desse modo, para responder à problemática suscitada serão 

utilizadas as concepções do historiador Jörn Rüsen (2001; 2012; 2015) que se 

dedica ao estudo da aprendizagem histórica a partir da perspectiva da formação da 

consciência histórica.  

 

1.3 A ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

O Capítulo 2 deste trabalho, “Avaliação nas teorias Pedagógicas”, aborda 
como a avaliação vem sendo discutida no campo teórico da Educação no Brasil. 
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Para tanto, foram utilizados os pensamentos Ana Maria Saul (2001), que traçou o 

percurso histórico da avaliação no Brasil, bem como as teorias de Cipriano Luckesi 

(2018), que buscou uma compreensão acerca da epistemologia da avaliação. Foi 

também realizado um levantamento das produções acadêmicas que discutem a 

avaliação a partir do campo teórico da Educação ou da História. 

No terceiro capítulo, intitulado “Avaliação e ensino de História no Brasil”, 

buscou-se identificar o modo como o Estado conduz o processo de avaliação a partir 

da análise de Legislações norteadoras do ensino no Brasil e de Parâmetros 

Curriculares norteadores do ensino de História. Serviram como referência os 

registros realizados por Demerval Saviani (2019), Guy de Hollanda (1957), Circe 

Bittencourt (2005; 2009), Elza Nadai, (1993), Kátia Abud (1993; 2005) e Maria 

Auxiliadora Schmidt (2004; 2012; 2016). 

No quarto capítulo foi discutido em que medida as reformas educacionais 

constituídas nos séculos XX e XXI tem influenciado na avaliação em História. Para 

tanto, foi analisado o documento Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que foi 

implementado em 2017, possui caráter normativo, e tem resultado em alterações 

arbitrárias nos currículos de História em âmbito estadual, como aconteceu no 

Paraná, no início de 2020. Para essa discussão foram utilizadas principalmente as 

teorias de Silva (2008) e Freitas (2018). 

O quinto capítulo “Avaliação e formação da Consciência Histórica” discute a 

natureza da avaliação baseada em uma perspectiva epistemológica. Partindo do 

pressuposto de que a avaliação é tributária de uma concepção de conhecimento, 

objetivou-se refletir sobre a mesma na epistemologia da aprendizagem histórica 

propriamente dita. Para tanto, foram utilizadas as ideias de Ashby (2003); Barca 

(2001, 2006); Lee (2001, 2003, 2006); Schmidt (2017) e Rüsen (2001, 2010, 2012, 

2015). 
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2 AVALIAÇÃO NAS TEORIAS PEDAGÓGICAS 

 
O presente capítulo discorre acerca do modo como a avaliação vem sendo 

discutida no campo teórico da Educação no Brasil. Para tanto, foram utilizados os 

pensamentos de Ana Maria Saul (2001), que em sua obra “Avaliação Emancipatória 

Desafios à Teoria e à Prática de Avaliação e Reformulação de Currículo” fez um 

retrospecto acerca da trajetória da avaliação no Brasil. A discussão sobre a 

avaliação emancipatória teve sua primeira publicação em 1988, e “caracteriza-se 

como um processo de descrição, análise e crítica de uma dada realidade, visando 

transformá-la” (SAUL, 2001, p. 61). 

Essa perspectiva foi constituída com o objetivo de discutir programas sociais 

e educacionais. No entanto, acabou se tornando também uma referência para 

pesquisas que abordam a avaliação na Educação Básica. Como será abordado 

posteriormente, o final da década de 1980 foi marcado pelo surgimento de teorias 

críticas da avaliação no debate acadêmico brasileiro, a teoria de Saul foi constituída 

nesse contexto. A opção por aprofundar o debate sobre avaliação no Brasil a partir 

dessa referência se deve especialmente à sua proposta crítica de transformação.  

Foram utilizadas também as teorias de Cipriano Luckesi (2018), que buscou 

uma compreensão acerca da epistemologia da avaliação ao longo das últimas 

décadas; e de Jussara Hoffmann (2017) e Celso Vasconcellos (2014), que se 

tornaram referenciais importantes quando se passou a discutir a avaliação sob um 

viés crítico e transformador.  

Foi realizado um levantamento de produções acadêmicas que discutem a 

avaliação a partir do campo teórico da Educação ou da História. Com essa 

investigação foi possível verificar, como sinalizou Machado (1999), que a maior parte 

dos trabalhos que abordam a avaliação o fazem a partir das dimensões política ou 

técnica. Em contrapartida, pouco se discutiu acerca da dimensão epistemológica da 

avaliação, especialmente no campo da História.  

A maior parte dos trabalhos investigados conceituou a avaliação a partir de 

referenciais do campo das Ciências Pedagógicas. Entretanto, a concepção de 

avaliação adotada pelos autores e autoras nem sempre é explicitada objetivamente. 

Um assunto recorrente nas produções acadêmicas brasileiras foi a influência da 

lógica das Competências e Habilidades nas avaliações externas, de larga escala; e 
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o reflexo dessa política nos currículos e na escolha dos conteúdos a serem 

ensinados.  

A partir desses resultados, e da escassez de pesquisas acadêmicas 

brasileiras a respeito da avaliação, sobretudo a partir de sua dimensão 

epistemológica, optou-se por analisar um conjunto de textos publicados na obra La 

evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, 

organizada pelos professores Pedro Miralles Martínez, Sebastián Molina Puche e 

Antoni Santisteban Fernández, publicada em 2011, em Murcia.  

Esse trabalho é composto de dois volumes que congregam 87 investigações 

sobre ensino, aprendizagem e avaliação nas Ciências Sociais. Desse total, 

escolheu-se 12 textos que abordam especificamente a avaliação em História na 

Educação Básica. Nesses, grande parte dos/as pesquisadores/as apontaram a 

Lógica das Competências como uma problemática que resultou em mudanças no 

modo como os conteúdos históricos são abordados e avaliados pelos docentes. 

A crítica ao ensino e avaliação de História efetivados sob a lógica das 

Competências e Habilidades predominou nas pesquisas publicadas no Brasil e fora 

dele. Nos textos produzidos por pesquisadores/as brasileiros/as a crítica foi mais 

contundente. Por outro lado, as investigações espanholas aprofundaram aspectos 

relacionados às especificidades da aprendizagem histórica, tais como progressão 

das ideias históricas dos estudantes e narrativa histórica, elementos ausentes nas 

pesquisas brasileiras.  

 

2.1 O PROBLEMA DA AVALIAÇÃO  

 

O debate sobre a avaliação é controverso e permeado por distintas 

perspectivas teóricas, algumas superadas ao longo do tempo, outras ainda 

privilegiadas em documentos curriculares recentes. E, portanto, profundamente 

arraigadas nas práticas de professores.  

Segundo Saul (2001), a trajetória da avaliação (e também dos currículos) no 

Brasil se relaciona às pesquisas estadunidenses a respeito do tema. Em parte, isso 

se deve aos chamados “acordos de cooperação” firmados entre o Brasil e os 

Estados Unidos, como o Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino 

Elementar (PABAEE), de perspectiva tecnicista, consolidado em 1956. De modo 
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geral, pode-se afirmar que as teorias predominantes no debate estadunidense 

chegaram ao Brasil com uma década de atraso.  

Gatti (2002) adverte que, apesar das discussões acerca da avaliação terem 

sido iniciadas no Brasil por volta das décadas de 1960 e 1970, temas que envolvem 

problemáticas socioeconômicas e políticas não foram privilegiados nos debates 

daquele período, assuntos como os altos índices de evasão escolar e a repetência 

de estudantes não ecoaram. 
 

Como nossas escolas emergiram sob a égide da preparação de elites, a 
avaliação seletiva no cotidiano escolar firmou-se, por centenas de anos, 
como cultura preponderante. Mesmo em momentos nos quais aparecem 
propósitos de democratização das escolas e os primeiros debates sobre a 
expansão do sistema de ensino, a cultura que dá forma aos processos 
avaliativos na escola é a que tem como referência critérios altamente 
seletivos, associados a padrões ditos rigorosos, mas sempre pouco claros. 
(GATTI, 2002, p. 17). 

 

Até os anos 1930 predominaram ideias de mensurar as mudanças de 

comportamento dos alunos como forma de avaliar. Para Saul (2001), esse aspecto 

remonta ao pesquisador estadunidense Robert Thorndike e a um movimento de 

âmbito psicopedagógico que valorizava sobretudo os testes padronizados, 

essencialmente cientificistas. 

A partir da década de 1930, essas ideias de mensuração baseadas em 

testes padrões começaram a ser questionadas, buscava-se a inclusão de novos 

instrumentos. Desse período, é imprescindível mencionar os estudos do pesquisador 

estadunidense Ralph Tyler, autor que cunhou a expressão “avaliação educacional”. 

Seu modelo foi amplamente divulgado no Brasil ao longo dos anos 1950 e 1960, e 

foi vastamente adotado nos cursos de formação de professores daquele período. 

Seu trabalho intitulado “Estudo dos Oito Anos” compunha: 

 
Uma variedade de procedimentos avaliativos tais como: testes, escalas de 
atitude, inventários, questionários, fichas de registro de comportamento 
(check lists) e outras medidas para colher evidências sobre o rendimento 
dos alunos numa perspectiva longitudinal, em relação à consecução de 
objetivos curriculares. (SAUL, 2001, p. 27). 
 

 
Conhecida como “avaliação por objetivos”, de cunho positivista, sua teoria 

exerceu enorme influência no modo como a avaliação passou a ser compreendida e 

realizada no Brasil. Isso refletiu na construção de currículos, na elaboração de 
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planejamentos, nas formas e instrumentos de avaliar. Como critica Saul (2001, p. 

27), esse modelo, facilmente, pode ser comparado “ao que ocorre no processo de 

produção industrial”.  

Nesse contexto, a denominação “exame escolar” foi desaparecendo do 

cenário educacional brasileiro, sendo substituída gradativamente pela expressão 

“avaliação da aprendizagem”. A figura abaixo representa o modelo sugerido por 

Tyler para elaboração de currículo. A partir dessa perspectiva compreende-se 

também sua proposta de avaliação. 

 
FIGURA 1 - MODELO DE RALPH TYLER PARA ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO E DA 

AVALIAÇÃO 

FONTES

FILTROS

Seleção de 
Experiências de 
Aprendizagem

Avaliação
Organização de Experiências de 

Aprendizagem

ALUNO---SOCIEDADE---ESPECIALISTA

OBJETIVOS SUGERIDOS

FILOSÓFICO ---- PSICOLÓGICO

OBJETIVOS EDUCACIONAIS

 
FONTE: Adaptado de SAUL (2001) 

 
O modelo de Tyler (1976, p. 97) enfatizava a necessidade de se definir 

objetivos nos programas educacionais e defendia a organização de fases da 

avaliação com a utilização de critérios baseados em “experiências de 

aprendizagem”. A partir de elementos da Psicologia Educacional sugeriu a 

verificação (avaliação) do comportamento dos alunos. Para ele (1976, p. 3), “esses 

objetivos educacionais tornam-se os critérios pelos quais são selecionados 

materiais, se esboça o conteúdo, se desenvolvem procedimentos de ensino e se 

preparam testes e exames”.  
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Deve-se ficar claro que a avaliação torna-se, então, um processo cuja 
finalidade é verificar até que ponto as experiências de aprendizagem, tais 
como foram desenvolvidas e organizadas, estão realmente produzindo os 
resultados desejados, e o processo de avaliação compreenderá a 
identificação dos pontos fracos e fortes dos planos. Isso ajuda a aferir a 
validade das hipóteses básicas sobre as quais foi organizado e 
desenvolvido o programa de ensino, e também aferir a eficácia dos 
instrumentos particulares, isto é, os professores e outras condições que 
estão sendo utilizadas para levar a termo o programa de ensino. Em 
resultado da avaliação, é possível notar sob que pontos de vista o currículo 
é eficiente e a que respeitos necessita de ser melhorado. (TYLER, 1976, p. 
98).  
 
 

Tyler (1976, p. 98) argumenta que a essência da avaliação é verificar “em 

que medida os objetivos educacionais estão sendo realmente alcançados pelo 

programa do currículo e do ensino”. Em síntese, segundo essa perspectiva, a 

avaliação serve para obter evidências a respeito da mudança de comportamento dos 

estudantes. Para ele: 

 
Esta concepção da avaliação tem dois aspectos importantes. Em primeiro 
lugar, ela implica que a avaliação deve apreciar o comportamento dos 
estudantes, visto ser uma mudança desse comportamento o que se busca 
em educação. Em segundo lugar, ela implica que a avaliação deve envolver 
mais do que uma simples apreciação em qualquer momento dado, uma vez 
que, a fim de verificar se ocorreu mudança, é necessário fazer uma 
apreciação na fase inicial e outras mais tarde, para identificar as mudanças 
que talvez estejam se processando. [...]. Sem saber quais eram as 
condições dos estudantes no início não é possível determinar em que 
medida houve modificações. Em alguns casos, é possível que eles tenham 
feito considerável progresso em relação aos objetivos antes de encetarem o 
programa de ensino. (TYLER, 1976, p. 99). 

 
 

Assim, o pesquisador (1976) considera, principalmente, que a avaliação se 

inicia com a definição dos objetivos dos Programas Educacionais, que, por sua vez, 

orientam a escolha das experiências de aprendizagem. Destaca, sobretudo, a 

relevância de verificar a progressão do conhecimento dos estudantes. Para detectar 

essa mudança de comportamento do aluno, Tyler sugeriu a observação, a 

realização de entrevistas, a aplicação de questionários, dentre outros instrumentos 

mencionados anteriormente, em substituição aos testes de QI (Quociente de 

inteligência), bastante valorizados àquela época. 

Como pontua Méndez (2002): 

 
A partir da aplicação das ideias de Ralph Tyler surgiram as taxionomias que 
Bloom (1975) e sua equipe elaboraram.  
A partir dessa conjunção, aprendemos a elaborar provas objetivas de 
diversos tipos que tecnificaram racionalmente o que até então era 
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conhecido como formas tradicionais de exame para o controle de 
conhecimentos adquiridos. [...] 
Com elas, também surgem os artefatos que justificarão tecnicamente a 
exclusão [...]. (MÉNDEZ, 2002, p. 21). 

 

Seguindo a esteira de seu antecessor, os estudos desenvolvidos por 

Benjamin Bloom e sua equipe, realizados entre 1950 e 1970, também expandiram 

um pensamento positivista e tecnicista. Essa perspectiva estabeleceu objetivos 

educacionais organizados em três domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. Na 

segunda parte de sua obra “Taxionomia de Objetivos Educacionais” Bloom define a 

seguinte estrutura:  

 
FIGURA 2 - ESTRUTURA DA TAXIONOMIA DE BLOOM 

Aplicação

Compreensão

Conhecimento

Análise

Síntese

Avaliação

 
FONTE: Adaptado de BLOOM (1976) 

 

Essa estrutura constitui 6 classes ordenadas hierarquicamente que, segundo 

Bloom (1976), possibilitaria uma adequada categorização dos objetivos 

educacionais. Nessa composição, a avaliação é definida por ele como: 

 
[...] o processo de julgamento acerca do valor de idéias, trabalhos, soluções, 
métodos, materiais, etc. realizados com um determinado propósito. Implica 
no uso de critérios e de padrões que permitem apreciar o grau de precisão, 
efetividade, economia ou suficiência de pormenores. [...] 
A avaliação [...] é relativamente considerada como um estágio final do 
complexo processo que envolve certa combinação de todos os outros 
comportamentos classificados nas categorias “conhecimento”, 
“compreensão”, “aplicação”, “análise” e “síntese”. (BLOOM, 1976, p. 157). 
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Conforme explica Saul (2001, p. 32), além dessa obra, o texto “Manual de 

avaliação formativa e somativa do aprendizado escolar”, publicado no Brasil no início 

da década de 1980, teve ampla repercussão e propôs “reunir as melhores técnicas 

de avaliação construídas sobre a taxionomia dos objetivos educacionais em geral”. 

Tais modelos de conhecimento, predominantemente instrumentais, são visíveis 

ainda hoje, e, podem ser identificados em parte dos documentos curriculares. 

Aspecto que reflete na construção dos Planos de Trabalho Docente e, 

consequentemente, na atuação de professores. 

Segundo Saviani: 

 
A tarefa da taxionomia dos objetivos educacionais coloca-se, pois, como 
exigência enuncia-los em termos operacionais, isto é, traduzi-los em 
comportamentos expressos por verbos que indicam ações observáveis e 
não atos de consciência. (SAVIANI, 2019, p. 371). 

 
 

Benjamin Bloom constituiu três designações adjetivadas para a avaliação, 

“articuladas com três momentos de uma ação: avaliação diagnóstica, avaliação 

formativa e avaliação somativa” (LUCKESI, 2018, p. 173). O pesquisador almejava 

diferenciar as inúmeras formas de avaliação. Entretanto, as denominações 

estabelecidas por ele não representam distintas formas do ato de avaliar, pois, 

somente,  

 
indicam momentos diferentes de uma ação sobre os quais incidem os atos 
avaliativos, que, consequentemente, deverão subsidiar decisões do gestor 
da ação enquanto ela está sendo implantada (contexto), em curso 
(formativa) ou concluída, resultado final da ação (somativa). (LUCKESI, 
2018, p. 173). 
 

 
A teoria constituída por Bloom está presente em diversos artefatos da cultura 

escolar, como currículos, manuais didáticos e outros. Para Luckesi (2018, p. 172-

173) a influência das abordagens de Benjamin Bloom e também de Daniel 

Stufflebeam refletem aspectos da fenomenologia da avaliação. Esse último autor 

tipificou as ações avaliativas em: avaliação de contexto, avaliação de entrada, 

avaliação de processo e avaliação de produto.  

Para Stufflebeam, o ato de avaliar tem por objetivo descrever, obter e 

proporcionar informações para decisões e ações alternativas. Nessa compreensão é 

evidenciada a distinção entre os atos de avaliar e decidir, isto é, gerir os resultados 
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da avaliação. Os modelos constituídos pelos pesquisadores Bloom e Stufflebeam 

demonstram diversos momentos da ação e não diferentes modalidades de 

avaliação, não explicam a epistemologia do ato de avaliar.  

Luckesi (2018) adverte que os itens estabelecidos por Stufflebeam 

representam momentos de qualquer projeto de ação que pretende chegar a um 

resultado desejado. E se referem a diferentes objetos de investigação avaliativa e 

não a tipos diferentes de práticas avaliativas. Saul (2001) esclarece que esse 

modelo, baseado na ideia de medida e valor, foi bastante criticado e visto como 

limitado e inflexível, pois, defendia uma objetividade quase matemática para a 

avaliação.  

Outras reações às perspectivas conservadoras e mecanicistas da avaliação 

surgiram ao final da década de 1970, quando iniciaram discussões acerca da 

avaliação sob uma perspectiva qualitativa. Em contraposição aos formatos 

quantitativos sugeridos por pesquisadores como Stufflebeam e Scriven podem ser 

mencionados os estudos de Parlett & Hamilton e Stake. 

Como expõe Saul (2001): 

 
Um conjunto mais completo de textos de autores brasileiros que criticam a 
abordagem quantitativa e apresentam alternativas qualitativas para a 
avaliação educacional surge com a edição dos dois primeiros números [...] 
da revista Educação e Avaliação, publicados respectivamente em 1980 e 
1981. Essa revista teve, ainda, o mérito de incluir artigos de autores 
nacionais que analisavam e discutiam dimensões da avaliação educacional 
até então ausentes na literatura da área. Essas dimensões referiam-se 
principalmente a aspectos políticos da avaliação educacional e à avaliação 
como via de intervenção social. (SAUL, 2001, p. 40). 
  

Esse debate sobre a avaliação qualitativa se insere no contexto da 

discussão acerca das pesquisas qualitativas em Educação. Como destaca Borges 

(2016), no editorial da citada revista ficou evidenciada a pretensão de abordar as 

dimensões política e técnica da avaliação. O autor (2016) explica que:  

 
A ideia central do primeiro número concentrou-se na tese de que a 
avaliação deve servir para transformar a realidade, e não se prestar apenas 
a um julgamento. Essa tese se esbarra em dois componentes que estão 
interligados, o “medo” despertado pela avaliação, que se encontra 
associado ao exercício autoritário do “poder” nos diferentes processos de 
avaliação. 
[...] O segundo número da revista, publicado em janeiro de 1981, discutiu a 
problemática da “Avaliação e Tomada de Decisão”, com o intuito de se 
posicionar claramente a favor de uma avaliação e tomada de decisão 
participativa, emancipadora e transformadora.  (BORGES, 2016, p. 96). 
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Além da publicação dessas revistas, Saul (2001, p. 41) aponta três eventos 

científicos de âmbito nacional que marcaram o início das discussões acerca de uma 

abordagem qualitativa da avaliação, enfatizando sua dimensão política e sua 

possibilidade de intervenção na realidade. São eles: 

  II Seminário Regional de Pesquisas Educacionais da Região Sudeste, 

em Belo Horizonte, MG – (setembro,1983). 

 Seminário Nacional de Avaliação da Educação: Necessidades e 

Tendências, em Vitória, ES – (agosto, 1984). 

 Semana de Estudos sobre Avaliação Educacional: Possibilidades e 

Limites, organizada pelo CENAFOR (Centro de Aperfeiçoamento de 

Pessoal para a Formação Profissional), vinculado ao Ministério da 

Educação e da Cultura – (outubro, 1984).  

Desses eventos resultaram debates e textos nos quais as dimensões política 

e filosófica da avaliação passaram a ser fortemente consideradas. Segundo Saviani 

(2019, p. 402-403), a década de 1980 foi um marco na Educação Brasileira somente 

comparada aos anos 1920. Diversas associações que objetivavam agregar 

educadores foram constituídas entre o final da década de 1970 e o início de 1980, 

tais como a Associação Nacional de Educação (ANDE), o Centro de Estudos 

Educação e Sociedade (CEDES) e a Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED).  

Ressalta-se ainda que nesse período surgiram sindicatos de profissionais da 

Educação de diferentes níveis de ensino, em âmbito nacional. Ocorreu também um 

aumento significativo na produção de pesquisas acadêmico-científicas, que se 

refletiu no surgimento de aproximadamente 60 revistas que abordavam 

principalmente temas educacionais (SAVIANI, 2019, p 407). 

  

2.2 PERSPECTIVAS CRÍTICAS DA AVALIAÇÃO 

 

Esse horizonte profícuo da década de 1980 deveu-se, sobretudo, ao 

contexto histórico de abertura democrática no país. Como expõe Saviani (2019, p. 

415): “Em termos teórico-pedagógicos surgiram tentativas de elaborar propostas 

suscetíveis de orientar a prática educativa numa direção transformadora”. Nesse 

sentido, ressalta-se a relevância da concepção libertadora do educador Paulo Freire 
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e suas ideias de “educação popular”, que serviram de inspiração tanto para grupos 

de estudiosos quanto para movimentos sociais.  

As discussões daquele período, portanto, ficaram marcadas por uma 

pedagogia contra-hegemônica. Como resultado desses debates surgiram tendências 

de avaliação pensadas a partir de perspectivas críticas, de viés dialético-

transformadoras, que buscavam se distanciar dos modelos positivistas 

predominantes no Brasil até o final da década de 1970. Segundo Saviani (2019, p. 

406), desde gestões municipais até governos estaduais ocorreram iniciativas de 

políticas educacionais progressivas e democráticas, que pretendiam atingir as 

camadas populares. Resultado do restabelecimento de eleições diretas para 

governadores, em 1982.  

As perspectivas Avaliação Mediadora, de Jussara Hoffmann e Avaliação 

Dialética-Libertadora, de Celso Vasconcellos; ambas constituídas no início da 

década de 1990, tiveram ampla aceitação entre educadores e passaram a fazer 

parte do repertório educacional sobre avaliação. A Avaliação Diagnóstica, de 

Luckesi, também se tornou referência em grande parte das investigações no campo 

teórico da Educação, e obteve bastante inserção entre educadores. Sua extensa 

pesquisa discute desde a epistemologia da avaliação até a sua classificação em 

tipos, além da distinção entre “o ato de avaliar” e o “uso dos resultados avaliativos”. 

 

2.2.1. A avaliação mediadora 

 

A avaliação mediadora foi debatida especialmente por Jussara Hoffmann 

(2017). Para ela, por um longo período de tempo, a avaliação trilhou um caminho 

confuso, que resultou em processos malsucedidos e frustrantes. Tal constatação 

levou a autora a repensar o significado dos processos avaliativos, da escola básica à 

graduação, buscando um sentido da avaliação. Hoffmann (2017, p. 15) pontua que 

“os estudos realizados ainda se detêm, prioritariamente, no ‘não deve ser’ ao invés 

de ‘ser melhor’ da avaliação”.  

A autora explica que a avaliação “é um fenômeno indefinido, uma razão de 

controvérsias entre alunos e professores” (HOFFMANN, 2017, p. 20), que produz 

contradições e imprecisões no ato de avaliar e, ainda, um distanciamento entre 
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avaliação e educação. Tal dicotomia pode ser observada no cotidiano de muitas 

escolas, nas quais educar e avaliar são compreendidos como momentos distintos. 

Um exemplo dessa situação pode ser verificado quando a avaliação é 

priorizada somente ao final de um período de tempo, como bimestre ou trimestre. 

Nesse caso, o processo avaliativo resulta, frequentemente, em conceitos 

classificatórios e, às vezes, anacrônicos, que quase nunca representam a 

complexidade da aprendizagem dos estudantes, servem especialmente para suprir 

as demandas burocráticas dos sistemas educacionais. 

A respeito desse período (momento) do processo educativo em que ocorrem 

as avaliações, Luckesi (2018) esclarece que, constantemente, as denominações 

“processual” e “contínua” são privilegiadas em documentos oficiais e planos 

pedagógicos como sendo “modos” de avaliar. Entretanto, o autor pontua que, essas 

designações para a avaliação consideram o fluxo do tempo em que ocorre a ação. 

Isto é,  

 
representam denominações do ato avaliar que têm a ver com a ideia de 
acompanhamento da qualidade dos resultados da ação, assumindo que 
tanto a ‘ação’ em si, como também os atos avaliativos, para acompanha-la, 
são processuais e contínuos. (LUCKESI, 2018, p. 175). 
  

O autor (2018, p. 175) ressalta que, “o movimento da realidade é processual 

e contínuo, mas o seu conhecimento se dá de forma descontínua e sucessiva, 

desde que este incide sobre segmentos temporais da ação”. Quando alguém se 

propõe avaliar algo da realidade, busca investigar a qualidade da realidade em dado 
momento, para desvelá-la.  

Segundo Luckesi (2018 p. 176), “nossa prática cognitiva exige que isolemos 

um fragmento da realidade para investigá-lo e, então, deixamos de seguir o fluxo do 

tempo e da realidade”, o que significa que o conhecimento não é processual e 

contínuo. Ou seja, o ato de avaliar atua de modo sucessivo, “acompanha o 

movimento da realidade em fragmentos sucessivos de tempo e não em sua 

processualidade” (LUCKESI, 2018, p. 178).  

Hoffmann (2017) enfatiza que a avaliação se torna burocrática e 

classificatória quando não há problematização acerca do significado da mesma. 

Nesse caso, os interesses e manifestações dos estudantes são desconsiderados, e 

o processo educativo se torna excludente. Para ela: 
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[...] São necessárias a tomada de consciência e a reflexão a respeito dessa 
compreensão equivocada de avaliação como julgamento de resultados, 
porque ela veio se transformando numa perigosa prática educativa. 
A avaliação é essencial à educação. Inerente e indissociável enquanto 
concebida como problematização, questionamento, reflexão sobre a ação. 
Um professor que não avalia constantemente a ação educativa, no sentido 
indagativo, investigativo do termo, instala sua docência em verdades 
absolutas, pré-moldadas e terminais. (HOFFMANN, 2017, p. 22).                

 

Em uma perspectiva inclusiva, “avaliar é dinamizar oportunidades de 

autorreflexão pelo acompanhamento permanente do professor que incitará o aluno a 

novas questões a partir de respostas que este vai formulando” (HOFFMANN, 2017, 

p. 27). Em síntese, a autora defende uma perspectiva de avaliação construtivista, 

baseada em um processo dialógico e cooperativo, que se contraponha a uma 

avaliação burocrática, sentenciosa.  

Hoffmann (2017, p. 86) apresenta elementos para uma avaliação mediadora, 

que, em suas palavras significa “ação, movimento, provocação, a busca de 

reciprocidade intelectual entre os elementos da ação educativa, professores e 

alunos buscando coordenar seus pontos de vista, trocando ideias, [...] 

transformando-as”. Nesse aspecto, a ação dos professores tem como objetivo 

provocar o movimento através do diálogo, buscando continuidade e progressão na 

construção do conhecimento. 

 
[...] uma ação avaliativa mediadora envolve um complexo de processos 
educativos (que se desenvolvem a partir da análise das hipóteses 
formuladas pelo educando, de suas ações e manifestações) visando 
essencialmente ao entendimento. Tais processos mediadores objetivam 
encorajar e orientar os alunos à produção de um saber qualitativamente 
superior, pelo aprofundamento às questões propostas, pela oportunização 
de novas vivências, leituras ou quaisquer procedimentos enriquecedores ao 
tema em estudo. Tal perspectiva é contrária ao fato de que o aluno deva 
simplesmente fazer ou repetir tarefas para aprender. (HOFFMANN, 2017, p. 
92). 

 

Como esclarece a autora, as ideias de “experiência” e de construção do 

conhecimento são encontradas na teoria psicogenética de Jean Piaget. Desse 

modo, “compreender não significa repetir ou memorizar, mas descobrir as razões 

das coisas, numa compreensão progressiva nas noções” (HOFFMANN, 2017, p. 93). 

A avaliação mediadora se afasta de uma correção punitiva, autoritária e tradicional; 

busca superar ações educativas arbitrárias e excludentes. 
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Abaixo, estão elencados elementos para uma avaliação mediadora, segundo 

Hoffmann (2017): 
- Conversão dos métodos de correção tradicionais (de verificação de erros e 
acertos) em métodos investigativos, de interpretação das alternativas de 
solução propostas pelos alunos às diferentes situações de aprendizagem. 
- Privilégio a testes e tarefas menores, frequentes e sucessivos em todos os 
graus de ensino, com registros significativos sobre a evolução dos alunos 
nessas tarefas. 
- Compromisso permanente do professor com o acompanhamento do 
processo de construção do conhecimento do aluno numa postura 
epistemológica que privilegie o entendimento e não a memorização. 
(HOFFMANN, 2017, p. 104). 

 

A avaliação mediadora se contrapõe a uma visão liberal, individualista e 

competitiva. Se distanciando de uma avaliação classificatória, propõe um enfoque 

crítico, baseado em uma concepção de educação inclusiva. Sobre os efeitos da 

exclusão no processo avaliativo, e, em consonância com os apontamentos de 

Hoffmann, a pesquisadora Maria Teresa Esteban argumenta: 

 
A avaliação escolar, nesta perspectiva excludente, silencia as pessoas, 
suas culturas e seus processos de construção de conhecimentos; 
desvalorizando saberes fortalece a hierarquia que está posta, contribuindo 
para que diversos saberes sejam apagados, percam sua existência e se 
confirmem como a ausência de conhecimento [...]. 
[...] A avaliação, que impede a expressão de determinadas vozes, é uma 
prática de exclusão na medida que vai selecionando o que pode e deve ser 
aceito na escola. 
[...] funciona como instrumento de controle e de limitação das atuações 
(alunos/professores) no contexto escolar. (ESTEBAN, 2008, p. 14). 

 
 

Para romper com essas estruturas excludentes como, pontua Esteban 

(2008), é necessário construir uma avaliação que dialogue com o real e busque 

modos mais solidários de construção da realidade da escola. A avaliação que 

apenas classifica e seleciona compreende o conhecimento como algo que pode ser 

medido e hierarquizado, o que inviabiliza espaços de cooperação e solidariedade e 

incita a competição. 

 

2.2.2 A avaliação dialética-libertadora  

 

O pesquisador Celso Vasconcellos apontou caminhos para uma avaliação 

de concepção teórica dialética-libertadora. Para ele (2014), ao longo do tempo, a 

avalição foi se tornando um instrumento de discriminação e seleção social. Nas suas 
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palavras, o resultado do processo avaliativo, resumido na nota do estudante, se 

tornou mais relevante do que a aprendizagem.  

Tendo em vista a transformação dessa situação, o autor (2014) defende que 

os indivíduos envolvidos no processo educativo, sobretudo os professores, 

abandonem o voluntarismo e o determinismo. O primeiro, leva à ideia de que uma 

mudança significativa depende somente da boa vontade de cada indivíduo. E o 

segundo, pode levar ao imobilismo, a partir do entendimento de que uma mudança é 

impossível, pois os problemas são sempre estruturais.  

De modo crítico, Vasconcellos (2014, p 33) adverte que é necessário que os 

educadores compreendam que “o aluno é resultado de uma complexa cadeia de 

relações de reprodução das estruturas dominantes”, e que o sistema educacional é 

marcado por contradições. Assim sendo, o problema da avaliação pode ser 

explicado a partir de diferentes aspectos: os alunos, as famílias, os professores, os 

instrumentos inadequados de avaliação, a falta de estrutura adequada nas escolas, 

dentre outros. Todos esses elementos podem servir para justificar os problemas da 

avaliação. 

Entretanto, esses não são os fatores determinantes, pois aquilo que 

realmente pode ser compreendido como “entrave da avaliação é o seu uso como 

instrumento de controle, de inculcação ideológica e de discriminação social” 

(VASCONCELLOS, 2014, p. 32). Segundo Vasconcellos, a escola ajuda a separar 

os indivíduos em grupos de pessoas consideradas “capazes” ou “incapazes”, 

legitimando o sistema de dominação da sociedade capitalista.  

Sob esse ponto de vista, a avaliação serve aos interesses da classe 

dominante e colabora para a manutenção do status quo. Um exemplo disso seria a 

afirmação de que a reprovação dos estudantes se deve uma certa “diferença 

individual”, sentença que responsabiliza unicamente o estudante pelo seu “fracasso” 

educacional. Assim, a avaliação se tornou o objetivo do processo educacional, 

enquanto, inversamente, deveria ser um acompanhamento desse processo. 

A partir dessas considerações, o autor (2014) pontua que para enfrentar a 

problemática da avaliação faz-se necessário compreender o movimento do real, a 

essência do problema, isto é, captar a avaliação na prática, para então, negá-la 

dialeticamente e transformá-la. Nesse sentido, Vasconcellos expõe uma metodologia 

de trabalho baseada em uma concepção dialética-libertadora: 
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QUADRO 1 - ELEMENTOS PARA UMA AVALIAÇÃO DIALÉTICA-LIBERTADORA 

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA 

Partir da Prática Ter a prática em que estamos inseridos como desafio para a 
transformação 

Refletir sobre a Prática 
Através da reflexão crítica e coletiva, buscar subsídios, procurar 

conhecer como funciona a prática, quais são suas contradições, sua 
estrutura, suas leis de movimento, captar sua essência, para saber 

como atuar no sentido de sua transformação 

Transformar a Prática Atuar, coletiva e organizadamente, sobre a prática, procurando 
transformá-la na direção desejada 

FONTE: Adaptado de VASCONCELLOS (2014) 

 

Para ele (2014), é impossível resolver o problema da avaliação somente por 

um viés pedagógico, pois envolve fortemente uma questão política. Nesse ponto de 

vista, parte das contradições presentes na escola resultam de um distanciamento 

entre teoria e prática. E, desse modo, só podem ser superadas a partir da reflexão 

coletiva sobre a prática. Essa reflexão implica três dimensões: Onde estamos (o que 

está sendo), buscando compreender o movimento do real. Para onde queremos ir 

(como deveria ser), saber o que se busca com a avaliação. E, o que fazer (o que 

fazer para vir-a-ser), estabelecendo um plano de ação coerente com o 

posicionamento educacional escolhido/defendido (VASCONCELLOS, 2014, p. 26). 

Esse processo ocorre em movimento: 

 
- Síncrese: percepção inicial do problema, ainda de forma confusa, 
desarticulada; 
- Análise: captação do movimento do real, suas relações. O problema da 
avaliação não poder ser compreendido “em si” (nenhum problema pode). 
Assim como não dá para entender o problema da avaliação “em si”, não dá 
para buscar soluções “em si” do problema, desvinculadas de outras frentes 
de atuação; 
- Síntese: compreensão do real nas suas determinações, contradições, 
tendências, espaços de autonomia relativa, espaços de possíveis ações 
conscientes e voluntárias dos agentes históricos. (VASCONCELLOS, 2014, 
p. 26-27). 
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Esse movimento proposto, segundo o autor, é essencial para que a ação 

dos professores faça sentido, tenha significado e não seja alienada. Para que se 

entenda que é possível agir para transformar a realidade, estando advertido, no 

entanto, de que essa mudança não ocorre de um dia para o outro; e, sim, faz parte 

de um processo.  

Vasconcellos (2014, p. 42) acrescenta que “o professor não faz só o que 

deseja [...] não faz só aquilo que seu horizonte imediato de consciência lhe diz. Ele 

participa de um processo de alienação imposta a todo cidadão [...]”. A tomada de 

consciência a esse respeito é determinante para a compreensão de que há um 

problema na avaliação e de que é necessário comprometimento para superá-lo. 

Nessa perspectiva, transformar a prática requer dos professores uma 

compreensão dos fundamentos epistemológicos de sua prática, isto é, exige que os 

educadores entendam como se dá o conhecimento. O caminho a percorrer nesse 

sentido, sob um viés dialético, passa pelas categorias: práxis, continuidade-ruptura, 

problematização, criticidade, historicidade e totalidade. Essa lógica desloca o eixo de 

preocupação (e de ação) do professor do modo como ele ensina para a forma como 

o estudante aprende (VASCONCELLOS, 2013, p. 147).  

O conhecimento é o que dá sentido à avaliação, isto é, a avaliação se 

relaciona à natureza do conhecimento. A concepção de conhecimento adotada por 

um professor ou professora se torna evidente quando avalia seus estudantes. No 

entanto, a frequente ausência de reflexão a esse respeito, como adverte 

Vasconcellos (2014), faz com que muitos educadores não percebam que há uma 

epistemologia que baseia suas escolhas, pois realizam a avaliação de modo 

automático. Essa ausência de reflexão tende a resultar em formas arbitrárias de 

avaliação. 

De acordo com Méndez: 

 
[...] avaliamos para conhecer, com o objetivo fundamental de assegurar o 
progresso formativo dos que participam do processo educativo – principal e 
imediatamente de quem aprende, bem como de quem ensina. Nesse 
procedimento dialético, a avaliação transforma-se em atividade contínua de 
conhecimento. (MÉNDEZ, 2002, p. 83).  
  

Desse modo, como anuncia Méndez (2002, p. 39), “a maneira como o sujeito 

aprende é mais importante que aquilo que ele aprende, porque facilita a 

aprendizagem e capacita o sujeito para continuar aprendendo permanentemente”.  
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2.2.3 A avaliação diagnóstica 

 

Segundo Luckesi (2018) a filosofia da Educação que orienta um determinado 

projeto pedagógico ou a ação de um educador tem a sua origem em um fator 

externo ao ato avaliativo. Depende de fatores diversos como as políticas 

educacionais implantadas pelos sistemas de ensino, a formação dos professores, e, 

até à subjetividade e escolha de cada educador.  

 
No Brasil, a avaliação em educação tem recebido denominações, tais como: 
‘avaliação emancipatória’ (Ana Maria Saul); ‘avaliação dialética’ (Celso 
Vasconcellos); ‘avaliação dialógica’ (José Eustáquio Romão); ‘avaliação 
mediadora’ (Jussara Hoffman). (LUCKESI, 2018, p. 182). 
 

 
Para ele (2018), tais denominações não pertencem ao ato de avaliar 

especificamente, pois, podem adjetivar diversos outros elementos (e momentos) do 

processo de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva: 

 
[...] não existiria propriamente uma avaliação em educação emancipatória, 
dialética, dialógica ou mediadora, mas sim um projeto pedagógico 
configurado filosoficamente como emancipatório, dialético, dialógico ou 
mediador, administrado por seu gestor de forma emancipatória, dialética, 
dialógica ou mediadora [...]. (LUCKESI, 2018, p. 183). 
 

O autor acrescenta:  

 
A investigação no âmbito da avaliação em educação estará a serviço de um 
projeto pedagógico, que, sim, tem e deve ter uma conotação filosófica e 
política. Será, no entanto, sempre o projeto pedagógico e o seu executor 
que receberão adjetivações decorrentes das variadas doutrinas filosóficas e 
políticas, não a avaliação. (LUCKESI, 2018, p. 185). 
 

 
A partir dessas considerações, compreende-se que, para Luckesi (2018, p. 

27), a “avaliação é um juízo de qualidade sobre dados relevantes para uma tomada 

de decisão”, ou seja, é tão somente a investigação da qualidade da realidade. Serve 

como subsídio para decisões, que, por sua vez, são tomadas com base em uma 

orientação filosófica ou política específica, seja essa dialético-libertadora ou 

qualquer outra.  

Luckesi (2018, p. 22) esclarece que a avaliação é constitutiva do ser 

humano, ou seja, as pessoas sempre atribuem qualidade à realidade que as cerca, 

seja positiva ou negativa. Portanto, toda ação humana é precedida de um ato 
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avaliativo, tudo que circunda o ser humano é objeto de um juízo axiológico. Para o 

autor (2018, p. 28) “do ponto de vista epistemológico, o ato de avaliar implica uma 

‘posição de não indiferença’ frente ao objeto de investigação”. O ser humano avalia 

tanto de modo consciente e intencional, quanto de modo habitual, comum, não 

intencional.  

Nessa perspectiva, entende-se que o ato de avaliar se baseia no 

conhecimento que se tem. Isto é, pode ser praticado de modo sistematizado, 

metodológico; ou pode ser baseado no senso comum. Conforme Luckesi (2018, p. 

32), “a compreensão epistemológica do ato de avaliar tem sua base na Axiologia ou 

Teoria dos Valores, abordagem filosófica que configura a relação entre ‘realidade e 

valor’”.  

Nessa perspectiva, para a Filosofia antiga e medieval “ser” e “valor” são 

fenômenos equivalentes, ou seja, o valor (qualidade) é entendido como constitutivo 

da realidade. Isto é, “a posse do valor válido se dá através do conhecimento da 

essência, desde que nela reside o valor em sua plenitude. Esse conhecimento 

orienta o agir humano”. (LUCKESI, 2018, p. 35).  

Essa concepção não considera o contexto histórico, social e cultural nos 

quais os indivíduos estão inseridos, e também não leva em conta a dinâmica do 

cotidiano da vida. Ao contrário, se baseia na ideia do “ser enquanto ser”, isto é, 

metafísico, e defende princípios compreendidos como universais. Já para a Filosofia 

moderna e contemporânea “ser” e “valor” são fenômenos diferentes. Nesse caso, o 

valor (qualidade) é compreendido como uma atribuição feita pelos seres humanos à 

realidade. Nesse sentido, 

 
[...] a avaliação, no cotidiano, se processa pela relação que o ser humano – 
situado geográfica e culturalmente – estabelece entre a realidade descrita 
(fenomenologia) e os padrões de qualidade escolhidos e assumidos como 
válidos nos diversos e variados campos da vida individual e coletiva. O valor 
é escolhido historicamente, ao invés de ser dado metafisicamente. 
[....] Abre-se mão de valores absolutos, assumidos filosoficamente pelas 
autoridades políticas ou religiosas. Os valores perderam, então, sua 
validade universal e impositiva e passaram a estar comprometidos com as 
circunstâncias sociais e históricas onde se dão e têm vigência. (LUCKESI, 
2018, p. 45). 

 
  

Essa perspectiva evidencia a necessidade de se constituir critérios para 

configurar um determinado valor. Esses critérios podem ser baseados “nas 

finalidades individuais e coletivas da vida humana, assim como na 
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circunstancialidade do presente”. (LUCKESI, 2018, p. 45). Ou seja, o valor 

(qualidade) é estabelecido dentro da cultura na qual cada indivíduo está inserido. E 

no caso específico da Educação, pode ser estabelecido a partir de artefatos da 

cultura escolar, como os currículos e manuais didáticos.  

No percurso para compreender a epistemologia da avaliação Luckesi (2018) 

descreveu os seus diferentes tipos, argumentando que os adjetivos criados para o 

ato de avaliar são externos a esse ato, e, portanto, não constituem a epistemologia 

da avaliação. O autor (2018, p. 187) classificou as adjetivações da avaliação em 

cinco grupos, descritos no quadro 2. 
 

QUADRO 2 - CLASSIFICAÇÃO DAS ADJETIVAÇÕES DA AVALIAÇÃO 

Tipificação da avaliação Adjetivações da avaliação 

1. Tipificações assentadas nos diversos 
momentos da ação 

Avaliação diagnóstica, Avaliação 
formativa e Avaliação somativa. 

2. Tipificações assentadas no fluxo do 
tempo em que ocorre a ação 

Avaliação processual e Avaliação 
contínua. 

3. Tipificação da avaliação com base no 
uso dos seus resultados 

Avaliação classificatória e Avaliação 
diagnóstica. 

4. Tipificações assentadas na filosofia do 
projeto de ação 

Avaliação emancipatória, Avaliação 
mediadora, Avaliação dialética e 
Avaliação diagnóstica. 

5. Tipificações assentadas nos sujeitos 
que praticam a avaliação 

Autoavaliação, Heteroavaliação, 
Avaliação com base em opinião. 

FONTE: A autora (2020) 

 

Alguns desses adjetivos estão presentes no dia a dia das escolas, seja na 

fala de pedagogos (as) e professores (as) ou no texto de documentos curriculares. 

Entretanto, de modo geral, eles são tratados como elementos constitutivos do ato de 

avaliar e não como elementos externos. Na maior parte das vezes não são 

diferenciados entre si, logo, expressões como “diagnóstica” e “contínua”, por 
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exemplo, são tomadas quase como sinônimas, resultando em uma compreensão 

rasa acerca da avaliação. 

A tipificação da avaliação com base no uso dos seus resultados utiliza as 

denominações adjetivadas como “avaliação classificatória” e “avaliação diagnóstica”, 

conforme o item 3 do quadro 2. Portanto, “os usos diagnóstico, probatório ou seletivo 

(classificatório) dos resultados [...] não pertencem, epistemologicamente, ao ato de 

avaliar” (LUCKESI, 2018 p. 179). 

 
No caso, o “uso classificatório” só pode ocorrer quando a ação já está 
encerrada, definindo em que lugar da escala de qualidade foi investigada, 
ao passo que o “uso diagnóstico” está assentado sobre a compreensão de 
que a ação está em execução e, dessa forma, pode vir a apresentar 
resultados novos e mais satisfatórios, caso o gestor, com base em 
resultados obtidos pela avaliação tome sucessivas decisões na perspectiva 
de construir o resultado desejado. (LUCKESI, 2018, p. 181). 

  

Com essas considerações, o autor (2018) enfatiza que, comumente, as 

adjetivações descritas acima são utilizadas no campo educacional no sentido de 

descrever tipos específicos de avaliação. Entretanto, elas dizem respeito aos usos 

possíveis dos resultados investigativos da avaliação, que ele identifica como: 

diagnóstico, probatório e seletivo: 

 
 o uso probatório dos resultados da investigação avaliativa 
permanece, nesse caso, como meta a ser atingida por uma ação ou como 
ponto de corte e, pois, de partida para o uso seletivo dos resultados da 
avaliação. 
 O uso diagnóstico realiza o papel mediador de alerta ao gestor para 
que esteja atento à busca do resultado desejado da ação [...]. 
 O uso seletivo dos resultados da investigação avaliativa, por sua vez, 
pertence exclusivamente ao âmbito dos concursos e das disputas, onde os 
concorrentes são selecionados, tendo como base o padrão probatório de 
qualidade, a partir do qual e acima dele são admitidos, abaixo dele são 
excluídos. (LUCKESI, 2018, p. 71-72). 

                                       

Sendo assim, o pesquisador (2018, p. 66) propõe reflexão acerca do uso 

diagnóstico e do uso seletivo, que são as denominações mais evidenciadas 

cotidianamente e podem ser consideradas opostas. Luckesi (2018, p. 64-65) alerta 

que o uso seletivo dos resultados das investigações avaliativas é o mais evidenciado 

nas escolas brasileiras, que, frequentemente, comprimem os processos avaliativos 

em “provas” ou “exames” e consideram somente uma aprendizagem momentânea, 

desconsiderando o que se aprendeu antes e o que se poderia aprender depois. 
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O autor (2018) defende que o uso diagnóstico dos resultados da avaliação é 

o que apresenta possibilidades mais efetivas de rompimento com o modelo social 

burguês, presente na escola desde a modernidade, “no seio do qual o poder 

socioeconômico e político é centralizado, hierarquizado e excludente”. (LUCKESI, 

2018, p. 106-107). Isto é, o modelo do capital. 

Conforme Luckesi, o uso diagnóstico dos resultados fornece subsídios a 

educadores/as a fim de que tomem decisões que possibilitem que seus educandos 

aprendam. Ressalta que a avaliação deve ser realizada de modo 

metodologicamente consciente, possibilitando que os estudantes expressem o que 

aprenderam, pois, “a subjetividade pertence a cada ser humano em sua 

individualidade. Só podemos saber o que se passa com ele, se o revelar”. 

(LUCKESI, 2018, p. 79).  

Nesse sentido, o autor sugere uma sequência metodológica, que, para ele, 

permite operacionalizar o ato de avaliar no cotidiano (2018, p. 55), conforme descrito 

no quadro 3. 
 

QUADRO 3 - PASSOS METODOLÓGICOS PARA UMA INVESTIGAÇÃO AVALIATIVA 

Passo Descrição 

1 Definição do objeto de investigação e o padrão de qualidade admitido 
como satisfatório. 

2 Produção de uma descritiva da realidade como base para a identificação 
de sua qualidade. 

3 Atribuição de qualidade à realidade descrita. 

FONTE: A autora (2020) 

  

Nas palavras de Méndez (2002, p. 14), “a avaliação deve ser entendida 

como atividade crítica de aprendizagem”. Deve ser um exercício democrático, 

envolvendo todas as pessoas que constituem o processo educativo. Pode propiciar 

oportunidades para compartilhamento de saberes, ideias, dúvidas e inseguranças, 

tendo em vista que os protagonistas desse processo são os estudantes.  
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A avaliação pode formar humanamente e intelectualmente, pode ser tomada 

como “parte integral do pensamento crítico” (MÉNDEZ, 2002, p. 17). E, desse modo, 

pode servir a práticas educativas transformadoras. Por tudo isso, entende-se que a 

avaliação carrega ideologias e interesses, que, em grande parte das vezes, não 

correspondem às necessidades da escola e dos estudantes.  

  

2.3 PRODUÇÕES ACADÊMICAS SOBRE AVALIAÇÃO E HISTÓRIA  

 
Neste item é apresentado um levantamento de produções acadêmicas que 

discutem o tema avaliação a partir do campo teórico da Educação ou da História. A 

fim de verificar de que forma o assunto vem sendo abordado por pesquisadores 

dessas áreas foram realizadas investigações em bancos de dados disponibilizados 

on-line. Os resultados da análise inicial, realizada em 2019, foram apresentados no 

evento acadêmico “Workshop de Pesquisa – O Professor de História é Pesquisador? 

Pesquisa em Ensino: Desafios Contemporâneos para a Cultura Escolar”, realizado 

no âmbito do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH), na 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), no segundo semestre de 2019. 

Foram realizadas investigações no banco de artigos da base de dados do 

portal Scientific Electronic Library Online (SCIELO); nos periódicos “Cadernos 

CEDES” (Centro de Estudos Educação e Sociedade) e “Revista Brasileira de 

História”. Além desses, foram verificados também o portal de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 

A partir da perspectiva de Machado (1999) e dos resultados da análise de 

produções acadêmicas, compreendeu-se que as dimensões política e técnica da 

avaliação são os aspectos privilegiados em investigações brasileiras, revelando, por 

outro lado, uma carência de investigações que tratam do ponto de vista 

epistemológico da avaliação. Boa parte das pesquisas brasileiras encontradas nas 

plataformas disponibilizadas on-line apresenta ideias de professores a respeito do 

ato de avaliar.  

Outro tema recorrente nos trabalhos analisados é o impacto das avaliações 

externas no cotidiano da escola. Essa interferência fica evidenciada no trabalho dos 

professores, reflete na escolha de conteúdos e no formato de avalições. Parte 
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dessas pesquisas critica veementemente a Pedagogia das Competências, 

perspectiva amplamente adotada no país e difundida nos currículos brasileiros 

desde a publicação de documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais, no 

final da década de 1990 (GUSMÃO, 2014).  
A Pedagogia das Competências tem servido como base para a implantação 

de avaliações externas, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, nas 

esferas municipais e estaduais. A crítica à Lógica das Competências, presente nas 

pesquisas brasileiras, levou ao diálogo com textos acadêmicos publicados nos 

volumes I e II da obra La evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias sociales, organizada pelos pesquisadores Pedro Miralles Martínez, 

Sebastián Molina Puche e Antoni Santisteban Fernández, publicada em Murcia, em 

2011.  

O trabalho apresenta 87 pesquisas que privilegiam o tema avaliação nas 

Ciências Sociais. Desse total, foram identificados 12 artigos que abordam 

especialmente a avaliação em História. Diversos desses trabalhos mencionam a 

influência da Lei Orgânica da Educação (LOE) no modo como os professores 

avaliam os estudantes. Implementada na Espanha em 2006, tal política modificou os 

currículos escolares de todas as disciplinas, introduzindo Competências Básicas 

genéricas. 

 

2.3.1 Investigação realizada na base de dados do portal Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO) 

 

Inicialmente, optou-se por investigar na base de dados do portal SCIELO 

(Scientific Electronic Library Online), que organiza e divulga textos de revistas on-

line, constituindo milhares de trabalhos de diferentes países em sua biblioteca 

eletrônica. A investigação foi realizada na base “artigos”. Utilizou-se o filtro “Ciências 

Humanas”. No campo “índice de assuntos” foram inseridas as palavras “avaliação” e 

“História”. Foram encontrados somente 3 trabalhos cujos títulos privilegiam as 

palavras mencionadas.  

No quadro abaixo estão apresentados os títulos dos artigos, sua autoria, a 

revista na qual foram divulgados, além do ano de publicação. 
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QUADRO 4 - ARTIGOS ACADÊMICOS ENCONTRADOS NO PORTAL SCIELO 

Título      Autoria Revista Ano 

Saberes históricos diante da 
avaliação do ensino: notas sobre 
os conteúdos de história nas 
provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio – ENEM. 

Cerri, Luis Fernando 

Revista 
Brasileira de 
História, v.24, 
n.48, p. 213-
231.                

2004 

Os professores de História e 
Geografia do Ensino Secundário 
perante a avaliação. 

Alfageme, María 
Begoña & Martínez 
Pedro Miralles 

Educar em 
Revista, n.52, 
p.193-209.  

2014 

Interfaces entre Avaliação e 
Currículo de História no Ensino 
Médio. 

Fernandes, Alex de 
Oliveira & Gomes, 
Suzana dos Santos 

Educação & 
Realidade, 
v.43, no.4, 
p.1363-1384.  

2018 

FONTE: A autora (2020) 
 

O texto de Cerri (2004) apresenta reflexão acerca de políticas públicas 

voltadas para o Ensino Médio. O trabalho foi escrito no contexto da publicação dos 

documentos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e 

dialogou acerca dos conteúdos propostos nos documentos e do seu impacto no 

trabalho dos professores. Segundo o autor, as orientações propostas nos 

documentos curriculares citados foram construídas no sentido de privilegiar saberes 

tais que seriam abordados especialmente no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM).  

Apesar de os documentos romperem em alguma medida com uma 

perspectiva tradicional de História, superando a apresentação cronológica dos 

conteúdos, o autor (2004, p. 228) adverte que “os recortes temáticos não são livres, 

obedecem a uma pauta de assuntos que não é explícita, mas está sendo agendada 

pelo ENEM e pelos vestibulares ainda”. Isto é, o ENEM, uma avaliação de âmbito 

nacional, acabou servindo como referência para a organização do currículo do 

Ensino Médio como um todo.  
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Segundo o autor (2004), esse aspecto tem relação com uma agenda 

neoliberal, fortemente presente no Brasil desde o início do governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, e que resultou na produção de documentos 

curriculares que se adequassem aos interesses de órgãos internacionais, como o 

Banco Mundial e outros.  

O artigo de Alfageme e Martínez (2014) discorre acerca dos conceitos e 

práticas de avaliação de professores de Geografia e História do Ensino Secundário 

da região de Murcia, na Espanha. A partir de uma investigação efetivada com mais 

de cem professores, os autores concluíram que as práticas avaliativas empregadas 

pelos docentes ainda são bastante tradicionais, com a predominância de testes 

escritos. Apesar disso, os professores pesquisados afirmaram que a avaliação deve 

ser “formativa” e quando foram inqueridos sobre quais seriam os formatos ideais 

para avaliar a aprendizagem, os mesmos enfatizaram a necessidade de se utilizar 

diferentes procedimentos avaliativos, que fossem ao encontro dos interesses dos 

jovens estudantes.    

Os autores (2014) enfatizam que o sistema educacional espanhol se baseia 

em uma filosofia de “Competências”. E tal aspecto exigiria dos docentes o uso de 

“metodologias ativas” que possibilitassem uma avaliação efetiva da competência em 

“Aprender a aprender” (ALFAGEME; MARTÍNEZ, 2014, p. 204). Apesar dessa 

constatação, os autores não aprofundaram reflexão acerca do impacto dessa política 

nos processos avaliativos em História. Ademais, enfatizaram que o formato de 

avaliação tradicional predominante nos resultados das investigações também se 

relaciona ao fato de o Ensino Secundário servir como preparação para a entrada no 

mercado de trabalho e na universidade. 

Fernandes e Gomes (2018) realizaram uma investigação a respeito do 

Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar (PAAE), adotado no estado de 

Minas Gerais. Os autores buscaram compreender de que forma o Programa 

interferiu no currículo de História do Ensino Médio na região. A partir de uma 

pesquisa documental perceberam que as avaliações aplicadas aos estudantes 

reforçam a ideia de educação por Competências e privilegiam elementos tradicionais 

do currículo de História, como a memorização de conteúdo.  

Nesse sentido, a investigação mostrou que os programas de avaliação 

pautados na perspectiva das Competências tendem a camuflar a complexidade 
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intrínseca da avaliação, além de interferirem na escolha dos conteúdos a serem 

trabalhados pelos professores em sala de aula.  

Nos 3 artigos descritos acima, encontrados na plataforma SCIELO, 

predominaram discussões que relacionam a avaliação em História aos seguintes 

temas: 

 Ideias de professores de História e procedimentos de avaliação (1 artigo). 

 Avaliações externas, currículo e conteúdos substantivos de História (2 

artigos). 

Desse modo, foi possível perceber que, mesmo havendo um intervalo 

temporal de 14 anos entre a publicação do artigo de Cerri (2004) e do artigo de 

Fernandes e Gomes (2018), ambas as investigações discutem a respeito de como 

“avaliação” e “currículo” estão relacionados. E, sobretudo, criticam a educação por 

Competências e o modo como essa lógica influencia as avaliações externas, 

impactando na escolha dos conteúdos e na aprendizagem. Ressalta-se que os 

resultados desses exames classificatórios e, quase sempre, excludentes, servem 

mais a interesses externos do que às necessidades dos alunos e professores.   

Ainda no portal SCIELO, foram pesquisados 67 números do periódico 

“Cadernos CEDES” (Centro de Estudos Educação e Sociedade), publicação dirigida 

a profissionais e pesquisadores da área educacional. Foram buscadas as palavras 

“avaliação e História”, não se obteve nenhum resultado. Buscou-se também a partir 

das palavras “ensino e História”, que resultou em 41 referências, porém, nenhum 

dos artigos abordava o tema avaliação. Foram utilizadas ainda as palavras 

“aprendizagem e História”, obtiveram-se 2 referências, e da mesma forma, nenhuma 

delas tratava do tema principal deste trabalho.  
O periódico “Revista Brasileira de História”, órgão oficial da Associação 

Nacional de História – ANPUH, também constitui material da plataforma SCIELO, 

totalizando 47 números. Nessa pesquisa também não foram encontrados registros 

do tema “avaliação e História”, apesar de terem sido encontradas 38 referências 

sobre ensino e aprendizagem de História, de modo geral. 
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2.3.2 Investigação realizada na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 

Foi realizada uma investigação no portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A pesquisa foi efetivada na 

opção “avançada”, por assunto. Foram inseridas as palavras “avaliação” e “História”, 

resultando 71 registros sobre avaliação da aprendizagem, de modo genérico, e, 

alguns relacionados à História da Educação, textos produzidos no âmbito dos 

Programas de Pós-Graduação em Educação de diferentes regiões do país.   

Somente 3 artigos encontrados na pesquisa privilegiam o tema específico 

tratado nesta tese, ressalta-se que o artigo de Cerri (2004) e o de Fernandes & 

Gomes (2008) estavam disponibilizados tanto no banco de dados do portal SCIELO 

quanto na base de periódicos da CAPES. O quadro abaixo expõe os títulos dos 

artigos, as revistas nas quais foram publicados e o ano de publicação.  

 

QUADRO 5 - ARTIGOS ACADÊMICOS ENCONTRADOS NO PORTAL DE PERIÓDICOS DA 
CAPES 

Título      Autoria Revista Ano 

Saberes históricos diante da 
avaliação do ensino: notas sobre os 
conteúdos de história nas provas do 
Exame Nacional do Ensino Médio – 
ENEM. 

Cerri, Luis 
Fernando 

Revista 
Brasileira de 
História, Volume 
24 Nº 48 
Páginas 213–
231.                

2004 

Currículo, material didático e 
avaliação: um estranho triângulo no 
ensino de História do estado de São 
Paulo. 

Fonseca, Vitória 
Azevedo 

Fronteiras; 
17(30): 43-63.  2015 

Interfaces entre Avaliação e 
Currículo de História no Ensino 
Médio. 

Fernandes, Alex de 
Oliv 
eira & Gomes, 
Suzana dos Santos 

Educação & 
Realidade, 
vol.43, no.4, 
p.1363-1384. 
ISSN 2175-
6236. 

2018 

FONTE: A autora (2020) 
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O texto de Fonseca (2015) discorre acerca da política de reformulação 

curricular ocorrida na rede estadual de ensino do estado de São Paulo, em 2008, 

que tinha como pressuposto a aplicação de avaliações externas conhecidas como 

SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), 

formato baseado em “bonificação por resultados”. Além disso, foi estabelecido 

também um material didático orientador, prescritivo, que se tornou um imperativo em 

diversas escolas. Esse processo, segundo a autora, pode ser relacionado às 

demandas externas decorrentes da lógica de mercado imposta às reformas 

curriculares ocorridas a partir dos anos 1990 em diferentes países. 

A autora fez uma análise da tríade “currículo, material didático e avaliação 

externa”, que, imbricados, passaram a organizar o ensino de História naquele 

momento.  A reforma curricular citada na pesquisa foi efetivada sem diálogo com as 

escolas e educadores. Fonseca (2015, p. 47) adverte que “o eixo principal do 

discurso adotado é o ensino por ‘Habilidades e Competências’, parte integrante das 

novas propostas educacionais antenadas com as reformas internacionais”, 

intensificadas naquele período.  

Portanto, foram encontrados três textos que abordaram a questão da 

avaliação em História. Os mesmos privilegiaram os assuntos: 

 Avaliações externas 

 Currículo 

 Conteúdos substantivos de História. 

A partir da análise dos artigos presentes nas bases de dados SCIELO e 

CAPES verificou-se a predominância de um posicionamento críticos dos autores dos 

textos em relação à lógica das “Competências”, mesmo havendo uma distância 

temporal significativa entre a produção dos mesmos, visto que o primeiro texto 

analisado foi publicado em 2004 e o mais recente foi divulgado em 2018. 

Nesse sentido, retoma-se a afirmação de Machado (1999) segundo o qual 

os elementos que constituem as dimensões técnica e política da avaliação, tais 

como a prática dos docentes; o impacto de avaliações externas no ensino; e as 

políticas curriculares adotadas pelos sistemas educacionais foram temas 

investigados com mais frequência nos últimos anos. Contudo, quando se trata de 

pesquisas que associem esses aspectos às especificidades da História, sobretudo à 

natureza do conhecimento histórico, há uma carência de pesquisas. 
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2.3.3 Investigação realizada no banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD) 

 

Em janeiro de 2020 foi realizada uma investigação na base de dados da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Considerou-se os 

seguintes descritores: Avaliação - História - ensino - aprendizagem. Obteve-se 14 

resultados. Desses, somente 5 correspondem às necessidades desta pesquisa. 

Sendo, 4 dissertações de mestrado e 1 tese de doutorado. É pertinente salientar que 

todos os trabalhos encontrados foram realizados a partir de Programas de Pós-

Graduação em Educação, portanto, há uma escassez de investigações a respeito da 

avaliação em Programas de Pós-Graduação em História. 

No quadro abaixo estão elencados os trabalhos selecionados na base de 

dados da BDTD. 
 

QUADRO 6 - TESES E DISSERTAÇÕES ENCONTRADAS NA BDTD 

                                                                                                                                             Continua 

Dissertações 

Título      Autoria Instituição Ano 

Avaliação da aprendizagem na educação 
de jovens e adultos: práticas correntes no 
ensino médio em história. 

Rial, Adriana 
Cristina Pires 

Universidade 
Católica de 
Santos 

2007 

A avaliação das aprendizagens na prática 
docente de professores de história de 5ª 
à 8ª séries do sistema estadual de 
ensino: concepções e prática. 

Farias, Danielle 
Cristine Camelo 

Universidade 
Federal de 
Pernambuco 

2008 

Professores (as) de História dialogam 
sobre avaliação da aprendizagem e 
formação: Abordagem (auto)biográfica. 

Oliveira, Décio 
Luciano 
Squarcieri de 

Universidade 
Federal de 
Santa Maria 

2011 

O Programa De Avaliação da 
Aprendizagem Escolar (PAAE) em Minas 
Gerais: interfaces entre práticas 
avaliativas e currículo de História no 
Ensino Médio. 

Fernandes, 
Alex de Oliveira 

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais 

2017 
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QUADRO 6 - TESES E DISSERTAÇÕES ENCONTRADAS NA BDTD 
                                                                                                                                             Conclusão 

Tese 

Título      Autoria Instituição Ano 

Ensino de História e avaliação no ensino 
secundário paulista no contexto das inovações 
educacionais (1957-1969). 

Bergamin, 
Fabíola 
Matte 

Universidade 
Católica de 
São Paulo 

2018 

FONTE: A autora (2020) 

 

O texto de Pires (2007) versa principalmente sobre a avaliação da 

aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nesse contexto, a 

pesquisadora analisou práticas correntes no ensino de História para o Ensino Médio. 

Desenvolveu um trabalho empírico, com entrevistas a estudantes, professores e 

coordenadores, em duas escolas públicas do município de Cubatão, em São Paulo.  

A autora (2007) ressalta que os professores entrevistados se mostraram 

preocupados em realizar um trabalho diferenciado, crítico, considerando as 

especificidades da EJA; e, da mesma forma, os estudantes entrevistados se 

mostraram entusiasmados com as aulas de História. Os processos avaliativos 

verificados evidenciaram atividades interpretativas e reflexivas, distantes de modelos 

tradicionais que se baseavam em memorização e valores quantitativos. 

A investigação de Camelo (2008) buscou analisar quais são as concepções 

de avaliação das aprendizagens e as práticas avaliativas de professores de História 

do Ensino Fundamental do Sistema Estadual de Ensino de Pernambuco. Quando a 

dissertação foi produzida ainda predominava o Ensino Fundamental de oito anos, 

que compreendia o ensino da 5º a 8º série. A pesquisa constituiu entrevistas a três 

professores de História, que lecionavam em diferentes escolas da rede pública de 

ensino.  

A autora (2008) pontua que os professores investigados afirmaram utilizar 

instrumentos diversos nos processos avaliativos, e, que essa afirmativa poderia 

estar relacionada a uma instrução publicada no âmbito da Secretaria de Educação 

de Pernambuco, em 2002. O documento orientou que a avaliação deveria ser 

contínua, sistemática e flexível. Camelo (2008) concluiu que, apesar de ter ocorrido 

uma ressignificação do ensino de História nas últimas décadas do século XX, o 
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mesmo não se efetivou em relação às práticas avaliativas, utilizadas como 

instrumento de controle ou barganha em diversos momentos, aspecto que foi 

evidenciado a partir da investigação empírica.  

Oliveira (2011) centrou sua pesquisa nos professores de História, buscando 

identificar o significado da avaliação no imaginário dos mesmos, partindo do 

pressuposto de que práticas utilizadas pelos educadores acabam por traduzir 

percepções adquiridas em espaços de formação diversos, às vezes, anteriores à 

graduação. Foi realizado um estudo de caso, baseado na metodologia da História 

Oral Temática, com o recurso da autobiografia. Os três professores investigados 

atuavam no Ensino Fundamental, em escolas públicas.  

Além da escrita dos diários autobiográficos, o pesquisador propiciou o 

diálogo entre os professores a partir de entrevistas semiestruturadas nas quais os 

mesmos descreveram suas vivências anteriores, enquanto estudantes avaliados. E, 

depois, enquanto professores avaliadores. Nessas conversas, ficaram evidenciadas, 

sobretudo, as memórias dos investigados acerca das práticas avaliativas 

tradicionais, baseadas na memorização dos conteúdos e utilizadas como 

instrumento de opressão e controle aos quais foram submetidos enquanto 

estudantes da Educação Básica e até mesmo da graduação. Ademais, enfatizaram 

o desejo terem maior liberdade docente, segundo Oliveira (2011), tanto nos 

conceitos quanto nos instrumentos avaliativos. 

Fernandes (2017) investigou de que modo o Programa de Avaliação da 

Aprendizagem Escolar (PAAE), implantado no estado de Minas Gerais, influenciou 

no ensino da disciplina História, no Ensino Médio. Desse modo, buscou relacionar 

avaliação, currículo e trabalho docente. Foi realizada investigação documental e 

empírica, com a aplicação de questionários a professores de História, bem como 

observação dos usos das avaliações realizadas por eles. Além disso, verificou-se 

também questões-testes, que são aplicadas aos estudantes, como modelos do 

PAAE.  

A partir dos resultados da pesquisa, o autor adverte que esse modelo de 

avaliação externa padronizou formas de avaliar e favoreceu “um discurso 

hegemônico em favor da ‘Educação por competências’, ‘das habilidades’ como 

opção pedagógica para as mudanças curriculares necessárias [...]” (FERNANDES, 

2017, p.172). Fernandes também é um dos autores do artigo “Interfaces entre 
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Avaliação e Currículo de História no Ensino Médio”, presente na base dados 

SCIELO e no portal de periódicos da CAPES, como foi descrito nos itens anteriores. 

A tese de Bergamin (2018) abordou a avaliação no ensino secundário 

paulista entre os anos 1957 e 1969. O trabalho foi orientado pela professora Dra. 

Circe Bittencourt e defendido no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bergamin (2018) investigou duas 

experiências compreendidas como renovadoras naquele período: o Colégio de 

Aplicação da Universidade de São Paulo, desde a sua inauguração, em 1957, e, o 

Ginásio Vocacional Oswaldo Aranha, entre 1962 e 1969. Para tanto, a autora da 

tese analisou programas oficiais, legislação e artigos de revistas pedagógicas.  

A partir desses documentos, buscou relacionar as práticas avaliativas em 

História realizadas nessas instituições de ensino renovadas e os processos 

avaliativos realizados em outras instituições do ensino regular, que, naquele período, 

se baseavam sobretudo em atividades de memorização dos conteúdos. Com a 

análise dos documentos, Bergamin enfatiza que  

 
os instrumentos de avaliação não tinham a finalidade de somente verificar a 
apreensão dos conteúdos, mas o de desenvolver o poder da argumentação 
através da escrita e da oralidade, a capacidade de resolução de situações-
problema, e como poderiam elas influir e ter implicações no coletivo. 
(BERGAMIN, 2018, p. 160). 
  

Nesse sentido, a autora concluiu que nas escolas investigadas havia uma 

preocupação com métodos de aprendizagem, um interesse em renovar ideias sobre 

material didático, e, principalmente, havia a intenção de superar os documentos 

oficiais prescritivos, tanto os de âmbito nacional quanto os de nível estadual aos 

quais as escolas do ensino regular estavam submetidas. No entanto, essas 

experiências tiveram fim em 1969. 

A partir da análise das dissertações e da tese encontradas na BDTD, é 

possível afirmar que todas as produções relacionam avaliação e prática docente. 

As quatro dissertações realizaram investigação empírica com entrevistas a 

professores. Esses mesmos trabalhos criticaram vigorosamente a influência de 

avaliações externas na atividade docente e nos currículos, sendo que uma das 

dissertações tratou especificamente dessa inter-relação. Nenhuma pesquisa foi 

realizada a partir de Programas de Pós-Graduação em História.   
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2.3.4 Produções acadêmicas reunidas na obra La evaluación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales 

 

As considerações apontadas nos trabalhos brasileiros acerca da avaliação 

em História levaram ao diálogo com textos reunidos na obra La evaluación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, organizada pelos 

professores Pedro Miralles Martínez, Sebastián Molina Puche e Antoni Santisteban 

Fernández, publicada em 2011, em Murcia.  

Esse material constitui dois volumes que reúnem 87 investigações a respeito 

dos assuntos ensino, aprendizagem e avaliação nas Ciências Sociais. Dessas, 

foram selecionadas 12 que consideram especificamente os processos avaliativos em 

História na Educação Básica, a maioria deles apresenta pesquisas empíricas 

realizadas com professores, crianças ou jovens estudantes. No quadro 7 constam os 

respectivos títulos e autores desses trabalhos. 

 

QUADRO 7 - PRODUÇÕES ACADÊMICAS QUE ABORDARAM AVALIAÇÃO E HISTÓRIA 

                                                                                                                                                  Continua 

Título Autoria 

Evaluación de la enseñanza de la historia en México: 
tensiones irresolubles  Sebastián Plá 

La evaluación, tema de investigación: propuesta de 
trabajo 

María Begoña Alfageme 
González 

La evaluación de los aprendizajes en historia  Isabel Barca 

¿Cómo evaluar el pensamiento histórico del 
alumnado? 

Neus González Monfort, 
Joan Pagès y Antoni 
Santisteban 

Recorrer varios pasos más allá: de la comprensión 
lectora a la comprensión histórica 

Lis Cercadillo 

Evaluación de los resultados de aprendizaje del área 
de historia del currículo oficial mexicano en el nivel de 
enseñanza secundaria y su incidencia formativa en el 
alumnado 

Mª Cristina Miranda 
Álvarez y Andrés Palma 
Valenzuela 

El comentario de fuentes primarias como herramienta 
para la evaluación de competências básicas en 
historia 

Sebastián Molina Puche, 
Jorge Ortuño Molina y 
Pedro Miralles Martínez 
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QUADRO 7 - PRODUÇÕES ACADÊMICAS QUE ABORDARAM AVALIAÇÃO E HISTÓRIA 
                                                                                                                                              Conclusão 

La evaluación de las competencias básicas en la 
materia de Historia en 4.º de ESO en la Región de 
Murcia 

José Monteagudo 
Fernández y José Luis Villa 
Arocena 

Propuesta de evaluación de la geografía y de la 
historia en el Bachillerato de investigación 

José Andrés Prieto Prieto, 
Javier Valera Bernal y 
Francisco de Asís Gomariz 
Sánchez 

La evaluación en los textos escolares de 2.º medio de 
Historia y Ciencias Sociales de Chile en el tema de la 
transición de la dictadura a la democracia: una mirada 
desde el profesor 

David Aceituno Silva 

La evaluación en una innovación en el aula de 
historia  

Ana Belén Gil Santa 

Impresiones del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria sobre el processo evaluador en Geografía 
e Historia 

Francisco Javier Trigueros 
Cano, Jesús Molina Saorín 
y 
Pedro Miralles Martínez 

FONTE: A autora (2020) 

 

A partir da leitura e análise dos textos citados no quadro 7, verificou-se 

alguns temas recorrentes, conforme tabela 1. 

 

TABELA 1 - TEMAS PREDOMINATES NAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS DA OBRA LA      
EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

Temas Ocorrências 

Competências Básicas (Gerais) 2 

Competências do Pensamento Histórico 3 

Currículo/avaliação externa 3 

Manual didático 1 

Metodologia/prática docente 3 

Total 12 

FONTE: A autora (2020) 

 

A partir desses resultados, decidiu-se por abordar 4 investigações que 

permitem refletir acerca das tensões entre avaliação a partir das Competências 
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específicas do Pensamento Histórico e avaliação com base nas Competências 

Básicas Gerais, visto que essa problemática foi também apontada nas produções 

acadêmicas brasileiras. 

Nesse sentido, no texto Recorrer varios pasos más allá: de la comprensión 

lectora a la comprensión histórica, Lis Cercadillo adverte que a LOE (Lei Orgânica 

da Educação), lei educacional implantada na Espanha em 2006, levou 

pesquisadores e professores a reconsiderarem as intenções e práticas de ensino em 

todas as disciplinas dos currículos escolares, pois, introduziu as Competências 

Básicas nos programas curriculares para além dos objetivos, conteúdo e critérios de 

avaliação que já definiam cada nível do Ensino Primário e Ensino Secundário 

Obrigatório (CERCADILLO, 2011, p. 155).  

E essa política, segundo a autora, teria influenciado no modo como os 

docentes passaram a preparar as avaliações educacionais, especialmente no que se 

refere às especificidades de cada disciplina escolar. O processo avaliativo baseado 

em Competências e Habilidades vai ao encontro da estrutura de avaliação de 

desempenho de estudantes efetivada pelo PISA (Programme for International 

Student Assessment), programa internacional que avalia jovens estudantes de 15 

anos, e abrange provas de Leitura, Matemática e Ciências. Sobre esse assunto a 

autora descreve que: 

 
En los ejercicios PISA, la evaluación se asienta sobre tres características: 
a) la situación −la variedad de contextos: personal, público, educativo, etc. 
b) el texto −la diversidad del material que se lee: impreso, electrónico, 
continuo, discontinuo, narrativo, expositivo, etc.; y 
c) el aspecto −el enfoque cognitivo que determina de qué modo los lectores 
se implican en un texto, agrupado en tres sub-escalas: acceder y obtener 
información de un texto; integrar e interpretar esa información dentro de los 
límites del texto; y valorar el contenido y la forma del mismo con ayuda de 
conocimientos externos. (CERCADILLO, 2011, p. 157-158). 

 

Para Cercadillo (2011), as competências gerais estabelecidas até podem 

servir para orientar o ensino, auxiliar na escolha dos conteúdos e critérios de 

avaliação, mas esse enfoque abrange alguns riscos, e não resolvem todos os 

propósitos educacionais, pois o ensino e a avaliação decorrem da escolha de 

conteúdos específicos de cada disciplina, ou seja, as competências não podem 

substituir as especificidades de cada área dentro do currículo.  

Além disso, as competências gerais, entendidas como demandas da 

globalização correm o risco de serem utilizadas de forma descontextualizada, 



59 

 

desconsiderando as características socioculturais de cada país e as especificidades 

dos conteúdos e práticas de ensino. Cercadillo (2011) conclui, portanto, que as 

escolas necessitam valorizar as competências específicas de cada forma de 

conhecimento. No caso da História, para que os estudantes atinjam níveis 

complexos de apreensão histórica é fundamental que as especificidades da ciência 

Histórica sejam privilegiadas.  

Assim, a pesquisadora afirma que se faz necessário uma abordagem 

disciplinar, que possibilite às crianças e jovens que se orientem temporalmente 

enquanto indivíduos sociais, compreendendo a relação entre passado, presente e 

futuro, de modo que entendam que o passado não está morto. Para tanto, 

educadores necessitam levar os estudantes a compreender a diferença entre a 

História como “forma de conhecimento” e como “Corpo de conhecimento” e isto é, a 

diferença entre o quadro conceitual meta-histórico e o conteúdo substantivo 

(CERCADILLO, 2011, p. 159).  

Em seu texto La evaluación, tema de investigación: propuesta de trabajo, 

Alfageme (2011), anuncia que a avaliação auxilia no processo de ensino e 

aprendizagem, pode modifica-lo e corrigi-lo, pois, acaba servindo como base para 

decisões acerca do que ensinar, isto é, a avaliação pode ter uma função motivadora 

e orientadora, e não somente qualificadora. Assim, para a autora (2011), os 

docentes necessitam descobrir qual é o nível de conhecimento e competências 

adquiridos pelos estudantes.   

Alfageme (2011) descreve uma investigação que envolveu três projetos, 

realizados entre os anos 2007 e 2012, a partir da Universidade de Murcia, na 

Espanha. Participaram desses processos professores da escola secundária, bem 

como estudantes e professores universitários. Os principais elementos privilegiados 

nos projetos foram: instrumentos avaliativos, critérios de qualificação, 

procedimentos, conteúdos ensinados e competências, além das características e 

periodicidade dos processos avaliativos.  

Foram realizadas investigações qualitativas que envolveram entrevistas 

direcionadas a docentes, questionários aplicados a grupos de estudantes e análise 

de avaliações aplicadas aos mesmos. Além disso, foi realizada uma investigação 

nos currículos de Murcia, na Espanha, e regiões autônomas próximas. A autora 

(2011, p. 88) sintetiza alguns dos resultados, pontua que os instrumentos mais 

utilizados foram exames orais e testes escritos, efetuados principalmente no caderno 
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dos alunos, realizados em grupo ou de modo individual. Os conteúdos privilegiados 

nas avaliações foram conceitos e fatos históricos, principalmente.  

A ferramenta didática e metodológica mais utilizada pelos docentes 

pesquisados foi o livro didático, cujas questões serviram também para compor as 

avaliações. Quanto aos critérios de qualificação, foram privilegiados especialmente 

os conteúdos em si, a grafia e a expressão. Foi avaliada a Competência social e 

cívica, a Competência na comunicação linguística e as Competências para Aprender 

a aprender. (ALFAGEME, 2011, p. 89). A partir da experiência descrita, ficou 

evidente nos processos avaliativos a preponderância de competências gerais a 

despeito de competências específicas, como foi advertido por Cercadillo (2011).  

Em contraste ao que foi exposto anteriormente, a professora e historiadora 

portuguesa Isabel Barca apresenta aspectos da avaliação da aprendizagem 

relacionados a uma cognição histórica. Tais ideias foram realçadas em seu texto La 

evaluación de los aprendizages em Historia. Segundo a autora (2011, 2011, p. 108), 

investigadores que se inserem no campo teórico da Educação Histórica criaram um 

modelo conceitual de progressão por níveis de elaboração histórica. Nesse sentido: 

 
São seminais os estudos sobre empatia e explicação (Lee, 2003), evidência 
(Ashby, 2005), usos da História e a sua ligação com a vida prática (Lee, 
2002; Ashby, Foster, Howson & Lee, 2008) ou sobre as possibilidades de 
oscilação e estabilidade nas ideias dos jovens ao pensarem a variação de 
perspectivas em História (Chapman, 2009).  
[...] Esta proposta de progressão conceptual segundo critérios próprios da 
História veio abrir caminhos mais frutuosos para a promoção da literacia 
histórica dos jovens, já que permite uma melhor monitorização e, portanto, 
uma avaliação mais consistente do processo de ensino e aprendizagem. 
(BARCA, 2011, p. 108).  
 

Esse aspecto se afasta da Didática Geral da Educação, que tem como base 

a Teoria do Desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, o qual sugeriu que as 

crianças passam por quatro estágios de desenvolvimento mental. Na perspectiva de 

Barca (2011), portanto, a análise da progressão das ideias históricas dos 

estudantes pode ser uma forma bastante efetiva para a avaliação da aprendizagem 

em História.  

Os professores, por sua vez, necessitam verificar a progressão das 

competências dos estudantes levando em conta as especificidades da ciência 

Histórica, cita-se como exemplo, a verificação do modo como realizam as inferências 

sobre as fontes históricas, como as explicam, constroem as narrativas históricas, e, 
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quais sentidos dão ao passado. E para isso, torna-se a necessário o conhecimento 

de uma literacia epistemológica avançada. Quando se trata de avaliar a apreensão 

de conceitos históricos por crianças e jovens, alguns elementos do conhecimento 

histórico são considerados essenciais. Sendo: evidência, explicação, 

multiperspectiva, significância, narrativa e orientação temporal. 

No texto ¿Como evaluar el pensamiento histórico del alumnado?  os autores 

Monfort, Pagès e Santisteban (2011, p. 221) discorrem acerca da avaliação do 

processo de formação do pensamento histórico dos estudantes, segundo os 

princípios da teoria fundamentada ou Grounded Theory, de Glaser e Strauss (1967) 

e Strauss e Corbin (1990), segundo a qual a investigação qualitativa se baseia em 

um conjunto de procedimentos sistemáticos que leva ao desenvolvimento de uma 

teoria baseada no fenômeno investigado. 

O objetivo principal da pesquisa foi constituir critérios que privilegiassem o 

desenvolvimento do pensamento histórico e de competências históricas por meio da 

concepção e experimentação de materiais didáticos focalizados na explicação 

causal e na compreensão do passado. Ressalta-se que, para os autores, a formação 

do pensamento histórico abrange o aprendizado de habilidades como empatia e 

narrativa histórica, e, supõe, ainda, o desenvolvimento da consciência histórica. 

Portanto, na investigação citada, os autores enfatizaram a "interpretação 

histórica" e suas relações com a causalidade, empatia e narrativa. Partindo da ideia 

de que a História aprendida pelos estudantes não é o passado, e sim uma 

interpretação do que aconteceu (MONFORT, PAGÈS & SANTISTEBAN, 2011, p. 

222). A pesquisa empírica foi realizada com estudantes da Escola Secundária, de 

Barcelona, na Espanha.  

O estudo foi efetivado em três fases: primeiro, os estudantes tiveram uma 

introdução contextualizada acerca do tema tratado; depois, necessitaram interpretar 

fontes históricas primárias, tais como: fotografias, biografias e jornais sobre um 

determinado acontecimento histórico. Em sequência, produziram uma narrativa 

histórica no formato de texto. Na mesma, deveriam responder a uma questão 

problema a respeito do tema estudado, apresentada pelo docente. Em seguida, 

analisaram perspectivas de diferentes historiadores sobre o tema. E, por fim, 

construíram uma narrativa histórica no formato de vídeo. 

Os pesquisadores relataram que, ao final do trabalho, os estudantes 

apresentaram um significativo progresso de suas ideias quando comparadas a 
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primeira e a segunda narrativas históricas produzidas. Portanto, a utilização das 

fontes históricas foi essencial. Na segunda narrativa, sobretudo, foi possível 

observar elementos de “interpretação histórica”, tais como construção, criticidade e 

criatividade, apontando que as fontes históricas tiveram importância epistemológica, 

didática e formativa. 

Por fim, os autores (2011, p. 229) pontuaram que a avaliação da 

aprendizagem se tornou mais efetiva por ter se baseado na comunicação entre 

docentes e estudantes em sala de aula, bem como no compartilhamento de ideias 

entre esse alunato, que se comunicou e se organizou para responder a uma questão 

de partida, ou seja, resolver um problema proposto pelo docente. A realização do 

trabalho em grupo, sobretudo para a produção de uma narrativa em um formato 

(digital), que está bastante presente na cultura jovem daqueles estudantes, foi 

também ressaltada pelos pesquisadores como um aspecto importante da avaliação. 

A maioria das pesquisas analisadas diz respeito à avaliação da 

aprendizagem a partir das competências do pensamento histórico e das tensões 

entre essa perspectiva teórica e a ideia de competências gerais do conhecimento. 

Compreende-se que essa discussão é pertinente e seu aprofundamento necessário, 

pois, parte dos autores menciona a relação problemática entre as competências 

gerais e as avaliações externas; e o modo como esses elementos interferem no 

processo de ensino e aprendizagem histórica, tanto no que diz respeito à escolha 

dos conteúdos curriculares quanto em relação às metodologias utilizadas pelos 

docentes. 
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3 AVALIAÇÃO E ENSINO DE HISTÓRIA NO BRASIL 

 
[...] é politicamente ingênuo e conceitualmente inadequado afirmar que “o 
importante é a prática em sala de aula” (da mesma forma que é uma 
ignorância querer excluir a política da educação). O que importa ainda, e 
mais obviamente neste caso, é compreender os parâmetros anteriores à 
prática. O que também deveria ser claro, no entanto, é que não são 
simplesmente as definições intelectuais que emanam do currículo escrito as 
que possuem força. (GOODSON, 2018, p. 38-39).  

 

Um dos objetivos desta tese é investigar quais são os pressupostos para a 

avaliação presentes nos documentos norteadores de políticas públicas no Brasil, isto 

é, na Legislação Geral, e também nos documentos norteadores do ensino de 

História, numa perspectiva histórica. Ainda na perspectiva de Goodson: 

 
A luta para definir um currículo envolve prioridades sociopolíticas e discurso 
de ordem intelectual. A história dos conflitos curriculares do passado 
precisa, pois, ser retomada. Do contrário, nossos estudos sobre 
escolarização deixarão sem questionamento e análise uma série de 
prioridades e hipóteses que foram herdadas e deveriam estar no centro do 
nosso esforço para entender a escolarização na teoria e operacionaliza-la 
na prática. (GOODSON, 2018, p. 46). 

 

Assim sendo, foram objeto de análise os seguintes documentos: Decreto 

n.19.890, de 18 de abril de 1931, instituído com a Reforma Francisco Campos; 

Decreto n. 4.244, de 9 de abril de 1942, estabelecido com a Reforma Capanema; Lei 

de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB), Lei nº 4.024/1961; LDB Lei 

nº 5.692/1971; LDB Lei n° 9.394/1996 e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

para o Ensino Fundamental e Ensino Médio. Foi realizada uma Análise de Conteúdo 

na perspectiva de Franco (2005). 

Serviu como referencial teórico o registro realizado por Demerval Saviani 

(2019) que, de modo crítico, fez um inventário a respeito das Ideias Pedagógicas no 

Brasil, com ênfase na constituição das reformas ocorridas na Educação do país ao 

longo do século XX, considerando sempre o “pano de fundo” histórico no qual cada 

Legislação Educacional foi organizada. Recorreu-se também a Guy de Hollanda 

(1957), que detalhou os Programas de ensino de História entre 1931 e 1956.  

Para reflexão acerca do ensino e aprendizagem de História foram utilizadas 

as ideias de Bittencourt (2005; 2009), Nadai, (1993), Abud (1993; 2005) e Schmidt 

(2004; 2012; 2016), pesquisadoras que, há décadas, discutem as relações entre 
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História, currículo, ensino e aprendizagem. São referências fundamentais tanto no 

campo teórico da Educação como no da História. 

 

3.1 A AVALIAÇÃO NOS DOCUMENTOS CURRICULARES NACIONAIS 

 

Segundo Sacristán (2013), o currículo pode ser compreendido enquanto 

conceito teórico, por um lado. E, de outra forma, pode ser tratado como instrumento 

que orienta práticas pedagógicas. Para o autor (2013, p. 17), “o conceito de currículo 

e a utilização que fazemos dele aparecem desde os primórdios relacionados à ideia 

de seleção de conteúdos e de ordem na classificação dos conhecimentos que 

representam [...]”.  

A esse respeito, ressalta-se a contribuição de Forquin (1993), que analisa as 

relações entre cultura e escola, destacando a reciprocidade que existe entre elas. O 

pesquisador (1993) evidencia o valor da escola enquanto responsável pela 

conservação e transmissão de saberes e símbolos, isto é, da herança cultural do 

passado. E, criticamente, alerta para o fato de que escola seleciona os aspectos 

culturais que serão transmitidos, ou seja, privilegia uns em detrimento de outros de 

modo a satisfazer interesses diversos. O conteúdo reelaborado didaticamente é o 

que Forquin (1993) nomeia como cultura escolar.  

Da mesma forma, Sacristán ressalta que o “conhecimento escolar” é 

constituído por uma construção cultural específica, “[...] selecionada, ordenada, 

empacotada, lecionada [...]” (SACRISTÁN, 2013, p. 20); levando à percepção de que 

o currículo possui um aspecto “não neutro”. E, portanto, bastante controverso.  

As mudanças pelas quais os currículos nacionais passam ao longo de um 

tempo dizem respeito também às transformações políticas, sociais e econômicas 

ocorridas no país. Para além disso, pesquisadores/as do campo do currículo têm 

evidenciado que as reformas educacionais realizadas repercutem sempre as 

demandas de um determinado grupo social dominante. No caso das recentes 

reformas do ensino ocorridas no Brasil, verificou-se uma forte participação de 

setores empresariais.  

Isso tudo leva à compreensão de que a construção dos currículos é 

permeada por relações de conflito, ideologia e poder. Como define Goodson: 

 



65 

 

[...] os conflitos em torno da definição do currículo escrito proporcionam uma 
prova visível, pública e autêntica da luta constante que envolve as 
aspirações e objetivos de escolarização. É somente por esta razão que 
importa aumentar a nossa compreensão sobre esse conflito curricular. 
Entretanto, como se tem observado, o conflito em torno do currículo escrito 
tem, ao mesmo tempo, um “significado simbólico” e um significado prático, 
quando publicamente indica quais aspirações e intenções devidamente 
inseridas nos critérios do currículo escrito servem para a avaliação e análise 
pública de uma escolarização. (GOODSON, 2018, p. 35). 

 

Considerando que os currículos são anteriores à prática de sala de aula, na 

perspectiva de Goodson (2018), torna-se relevante compreender qual é o impacto 

dos mesmos sobre o cotidiano da escola.  

 
Em síntese, o currículo escrito nos proporciona um testemunho, uma fonte 
documental, um mapa do terreno sujeito a modificações; constitui também 
um dos melhores roteiros oficiais para a estrutura institucionalizada da 
escolarização. (GOODSON, 2018, p. 39). 

 

O autor (2018) avalia que observar o currículo “por dentro”, apreendendo 

seus artifícios de estabilidade e de mudança, torna possível a compreensão do 

processo de escolarização. Para tanto, é necessário conceber o currículo como 

construção social, abandonando a ideia de currículo como prescrição. Tal tarefa não 

simples, pois, o sentido etimológico da palavra currículo, do latim Scurrere, já 

evidencia que o mesmo foi forjado “como um curso a ser seguido” (GOODSON, 

2018, p. 49).  

A partir da investigação realizada, entendeu-se que a avaliação no Brasil foi 

fortemente delineada já nas primeiras normativas curriculares (gerais) publicadas a 

partir das Reformas educacionais ocorridas desde a década de 1930. Grande parte 

dos documentos norteadores do ensino no Brasil não aborda a avaliação de modo 

específico, e quando o faz, tampouco evidencia quais são os fundamentos teórico-

metodológicos nos quais se ancoram, tornando mais difícil a análise de sua 

“mensagem”, que, como ressalta Franco (2005), é o ponto de partida para a Análise 

de Conteúdo. 

Entretanto, ainda assim, pode-se inferir que os textos se baseiam em uma 

filosofia ou projeto de ação específicos, possibilitando, desse modo, compreender 

“as causas ou os efeitos da mensagem” (FRANCO, 2005, p. 21). Destarte, ainda que 

a avaliação não seja elemento central nos documentos, entende-se, que os mesmos 

influenciam formas de ensinar e aprender, e, consequentemente, também o fazem 



66 

 

no que diz respeito à avaliação. Além disso, como argumenta Saul (2001), a 

trajetória da avaliação no Brasil está fortemente relacionada à história dos currículos.  

O momento de busca; os primeiros contatos; e a organização do material de 

investigação são nomeados por Franco, baseada em Bardin (1977), como Pré-

Análise.  Nesta, são estabelecidas duas atividades: a “leitura flutuante” e a “escolha 

dos documentos” (FRANCO, 2005, p. 48). 

Nesse sentido, a partir da “leitura flutuante” realizada em diferentes 

documentos educacionais optou-se por analisar tanto documentos estruturadores 

da educação no país, como alguns Decretos criados durante as Reformas 
Francisco Campos e Gustavo Capanema, quanto documentos curriculares mais 

recentes, do final do século XX, que privilegiaram orientações pedagógicas, como 

os Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Logo, o momento de Pré-Análise (FRANCO, 2005), resultou na escolha das 

fontes anunciadas anteriormente. As mesmas encontram-se listadas no quadro 

abaixo: 

 

QUADRO 8 - DOCUMENTOS NORTEADORES DO ENSINO ESCOLHIDOS PARA ANÁLISE 

1 Decreto n.19.890, de 18 de abril de 1931, instituído com a Reforma 
Francisco Campos 

2 Decreto n. 4.244, de 9 de abril de 1942, estabelecido com a Reforma 
Capanema  

3 Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB), Lei nº 4.024/1961 

4 Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB), Lei nº 5.692/1971  

5 Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB), Lei n° 9.394/1996  

6 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental e 
Ensino Médio.  

FONTE: A autora (2021) 
 

As fontes analisadas neste capítulo são bastante diferentes entre si, pois, 

refletem o contexto histórico no qual foram produzidas. Isto é, as Políticas 

Educacionais, de modo geral; e a Filosofia da Educação predominante em cada 

documento, são resultados do momento histórico no qual foram produzidos. Não se 

pretendeu classificá-los de modo a separar as teorias psicológicas e pedagógicas 
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que os constituem, até porque, em muitos deles, esses elementos se 

complementam no intuito de “prescrever” um modo de ensino que um determinado 

grupo social considerava mais efetivo. 

A análise dessas fontes em diálogo com os/as estudiosos/as do campo 

(FRANCO, 2005), evidenciou também que alguns grupos sociais específicos sempre 

estiveram envolvidos na elaboração de documentos educacionais. Ou seja, a 

Educação no Brasil, há muito tempo, serve a interesses de grupos específicos, que, 

não por acaso, são os grupos de poder. 

 

3.2 ENSINO DE HISTÓRIA E AVALIAÇÃO NA REFORMA FRANCISCO CAMPOS: 

DECRETO N.19.890, DE 18 DE ABRIL DE 1931 

 

A História foi inserida no currículo do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, em 

1838. Essa instituição servia como modelo de ensino desde o período Imperial. E 

durante a República foi sempre o pioneiro quando se tratava de experimentar 

formatos, currículos e instruções metodológicas. A inserção da História enquanto 

disciplina escolar, bem como a disseminação da mesma pelos demais ginásios, 

causou debates e resistências.  

Como ressalta Nadai (1993), a divisão quadripartite da História era 

predominante, segundo o modelo liberal francês. Perspectiva que resultou em um 

ponto de vista eurocêntrico dos conteúdos, aspecto que pode ser evidenciado ainda 

hoje. Sobressaía uma cronologia política. E a História da América Latina, Ásia e 

África não eram privilegiadas.  

 
A periodização usada e a abordagem do conteúdo conduzem à uma 
concepção de história da qual sobressai a grande influência do positivismo. 
O conceito de fato histórico, a neutralidade e objetividade do 
historiador/professor ao tratar do social, o papel do herói na construção da 
Pátria, a utilização do método positivo permearam tanto o ensino quanto a 
produção histórica. (NADAI, 1993, p. 152). 

 

Por conseguinte, a História do Brasil era compreendida apenas como um 

apêndice da História Universal. Supervalorizava-se a “contribuição” do colonizador 

português em detrimento da presença indígena e africana na História no país. Ainda 

segundo a Nadai (1993), prevalecia o uso da disciplina para a construção de ideais 
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específicos de nação e de cidadão a partir dos quais se forjava uma identidade 

homogênea, excluía-se os conflitos, as desigualdades, as lutas e os movimentos de 

resistência. 

Schmidt (2012, p. 79) pontua que essa ideia de formação da nação foi 

consolidada nos anos 1930, em meio a um intenso debate acerca da importância da 

difusão da escola pública, da formação de docentes e de uma renovação 

pedagógica. Nesse período foi solidificado o código disciplinar da História. 

(SCHMIDT, 2012, p. 80). 

 
Isto significa que a História, enquanto matéria escolar, constitui-se de um 
conjunto de conhecimentos, idéias, valores, rotinas e práticas que se 
configuraram a cada época, tornando-se legitimadores, orientadores e 
regulamentadores de determinados ensinos da História. (SCHMIDT, 2004, 
p. 190). 

 

Nessa conjuntura, intensificou-se a produção de artefatos que podem ser 

compreendidos como característicos de uma cultura escolar, como os manuais de 

didática da História para professores. A autora (2012) alerta para o fato de que 

nesse contexto ocorreu a pedagogização da História, isto é, a prevalência de 

técnicas de ensino advindos da Didática Geral e da Psicologia. 

 
A forma da transposição didática do conhecimento histórico em 
conhecimento histórico escolar que constituiu o substrato de conteúdos 
próprios desta nova disciplina não levou em consideração, neste momento, 
o fato de que o método de ensino pressupõe uma relação intrínseca com o 
método e a filosofia da própria ciência, o qual delimita, não somente os 
objetivos e finalidades do ensino, mas também a sua forma de ensinar. Pelo 
contrário, a transposição didática do conhecimento histórico em 
conhecimento escolar pautou-se, sobretudo, na imposição dos aspectos 
psicológicos e pedagógicos. Essa perspectiva ainda predomina, ainda que 
de forma diferenciada, em propostas de ensino de História no Brasil. 
(SCHMIDT, 2012, p. 79-80). 
 

 
Essa didatização se aproximava da ideia de transposição didática, 

perspectiva que foi designada pelo pesquisador francês Yves Chevallard, que 

defendia a necessidade de “transpor” o conhecimento científico em conhecimento 

escolar, o que, para ele, tornaria os conteúdos mais compreensíveis aos estudantes. 

Bittencourt (2009, p. 36) adverte para a problemática dessa perspectiva, que 

separa conteúdo e método, nesse caso: o primeiro se relaciona diretamente com a 

produção científica; e o segundo, deriva essencialmente de técnicas pedagógicas. 

Essa separação gera uma hierarquização do conhecimento e resulta em um 
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problema de ordem epistemológica. Além disso, o papel da escola e dos/as 

educadores/as fica relegado à reprodução do conhecimento. Ainda, segundo a ideia 

da transposição didática: 

 
A escola é o lugar de recepção e de reprodução do conhecimento externo, 
variando sua eficiência pela maior ou menor capacidade de “transpô-lo” e 
reproduzi-lo adequadamente. A figura do professor aparece então como um 
intermediário desse processo de reprodução, cujo grau de eficiência é 
medido pela capacidade de gerenciamento das condições de adaptação do 
conhecimento científico ao meio escolar. (BITTENCOURT, 2009, p. 37).
  

 

Na contramão do conceito de transposição didática se insere a teoria de 

André Chervel, pesquisador francês que defendeu a ideia de disciplina escolar. Para 

ele: 

 
A disciplina escolar deve ser estudada historicamente, contextualizando o 
papel exercido pela escola em cada momento histórico. Ao defender a 
disciplina escolar como entidade epistemológica relativamente autônoma, 
esse pesquisador considera as relações de poder intrínsecas à escola. É 
preciso deslocar o acento das decisões, das influências e de legitimações 
exteriores à escola, inserindo o conhecimento por ela produzido no interior 
de uma cultura escolar. As disciplinas escolares formam-se no interior dessa 
cultura, tendo objetivos próprios e muitas vezes irredutíveis aos das 
“ciências de referência”, termo que Chervel emprega em lugar de 
conhecimento científico. (BITTENCOURT, 2009, p. 38). 

 

Segundo Bittencourt (2009), a constituição das disciplinas escolares remete 

a uma discussão do final do século XIX, que buscava definir quais conteúdos eram 

pertinentes de serem mantidos nos currículos. Refere-se, portanto, a um momento 

de disputas no qual tornava-se necessário firmar “as finalidades de cada uma das 

disciplinas, explicitar os conteúdos selecionados [...] e definir os métodos que 

garantissem tanto a apreensão [...] como a avaliação da aprendizagem”.  

(BITTENCOURT, 2009, p. 41).  

Esses elementos, destacados por Bittencourt (2009, p. 43) como 

“constituintes da disciplina escolar”, estão inter-relacionados. Por isso que, segundo 

a autora, muitas vezes, os conteúdos e as formas de ensinar são regulados em 

função das demandas de avaliações externas e macroavaliações, cita-se como 

exemplo o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
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3.2.1 O Movimento Escola Nova 

 

A década de 1920 foi bastante profícua para o Brasil no que se refere aos 

debates sobre Pedagogia e Educação de modo geral. Esse período foi marcado pela 

disputa entre os liberais (ditos “renovadores”), adeptos da Escola Nova; e, os 

conservadores, representados por grupos católicos, ligados às escolas privadas. 

Esses últimos defendiam a pedagogia tradicional. 

Ressalta-se como pano de fundo histórico o final da denominada República 

Velha (1889-1930), período caracterizado pelo poder das oligarquias rurais, pelo 

coronelismo e pela agricultura cafeeira. Os lucros obtidos com a venda do café para 

o exterior resultaram em capital para a crescente industrialização. Como pontua 

Saviani (2019, p. 192), nesse contexto formou-se uma burguesia industrial que 

“assimilara, na década de 1920, a orientação taylorista-fordista [...]”.  

Essa burguesia possuía um projeto hegemônico que repercutiu, dentre 

outros aspectos, no surgimento do Instituto de Organização Racional do trabalho 

(IDORT), grupo que se envolveu na reorganização de políticas públicas 

educacionais entre 1930 e 1945. Alguns de seus dirigentes e colaboradores 

assinaram o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, divulgado em março de 

1932. E, também participaram da elaboração das Reformas Capanema, realizadas a 

partir de 1942.  

Também fez parte desse contexto, a organização da Associação Brasileira 

de Educação (ABE), criada em 1924. Segundo informa Saviani (2019, p. 230-231), 

“o governo buscava na ABE a legitimação para a sua política educacional; e o grupo 

que dirigia a ABE buscava, por sua vez, abrir espaço no aparelho do Estado para 

consolidar sua hegemonia sobre o campo educacional”. 

 
Na sua primeira fase, a ABE sofreu forte influência da militância católica, e 
só após 1932 os escolanovistas fizeram prevalecer sua presença na 
entidade. De fato, na IV Conferência Nacional de Educação, realizada no 
final de 1931, foi anunciado o projeto de publicação para o ano seguinte de 
um manifesto que apresentaria diretrizes para a educação brasileira. 
(ARANHA, 2006, p. 304).   

 

A ruptura entre a ala católica e os “renovadores” foi então efetivada com a 

publicação do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, em 1932. O documento 

foi assinado por 26 intelectuais que, de alguma forma, estavam envolvidos na gestão 
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educacional em diferentes estados brasileiros. Dentre esses, segundo Saviani 

(2019, p. 198), destacou-se a figura de Lourenço Filho como pioneiro na divulgação 

das “Bases Psicológicas do Movimento Renovador”, intelectual que sistematizou o 

ideário da Escola Nova, no início da década de 1930. 

Lourenço Filho escreveu a obra “Introdução ao estudo da Escola Nova”, livro 

que foi publicado dezenas de vezes, sobretudo, até o final dos anos 1970. Dividido 

em 5 lições, ressalta-se a primeira delas na qual o autor esclarece “o que se deve 

entender por Escola Nova, abordando o tripé científico em que a proposta se 

assenta: os estudos de biologia, de psicologia e de sociologia” (SAVIANI, 2019, p. 

200). 

Saviani (2019, p. 206) destaca ainda a relevância de Fernando de Azevedo, 

como intelectual responsável pelas Bases Sociológicas da Escola Nova. E, Anísio 

Teixeira, como responsável pelas Bases Filosóficas e Políticas do mesmo 

movimento. Esse último foi aluno de John Dewey, estudioso estadunidense que 

constituiu os princípios da Escola Nova. Alguns de seus estudos foram traduzidos 

para o português por A. Teixeira. 

O pesquisador John Dewey é considerado o criador da Escola Nova, como 

mencionado acima. De orientação liberal, sua teoria não diferia da ideia de preparar 

o estudante de modo a adequá-los à sociedade vigente. Entretanto, sua concepção 

de Educação afastou a ideia do professor como o centro do processo de ensino e 

aprendizagem, como anunciava a pedagogia tradicional; e colocou o estudante no 

centro do processo. Os precursores do escolanovismo criticavam a ênfase na 

memorização; o conteudismo; o Ensino Religioso; e outros elementos característicos 

de uma Educação tradicional.  

Por outro lado, defendiam a valorização dos interesses dos estudantes e a 

experiência como elemento central no ensino. Atividades práticas, jogos, exercícios 

físicos e trabalhos manuais caracterizavam o modelo pedagógico. (ARANHA, 2006). 

No Brasil a Escola Nova tornou-se marcante em sua perspectiva “diretiva”, 

fortemente inspirada em Maria Montessori e Jean Piaget.   

 
Para Dewey, o conhecimento é uma atividade dirigida que não tem um fim 
em si mesmo, mas está voltado para a experiência. As idéias são hipótese 
de ação e, como tal, são verdadeiras à medida que funcionam como 
orientadoras da ação. Portanto, têm valor instrumental para resolver os 
problemas colocados pela experiência humana. (ARANHA, 2006, p. 261). 
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É importante enfatizar que, também no Brasil, a Escola Nova foi um 

Movimento de inspiração burguesa. Em nenhum momento, propôs-se a superação 

da desigualdade da sociedade capitalista. Entretanto, o seu discurso era permeado 

pelo ideal de democracia e, sobretudo, pela ideia de democratização do ensino, 

pois, na visão dos pensadores do Movimento, essa seria a alternativa viável ao 

progresso e desenvolvimento do país.  

Apesar dos intelectuais da pedagogia da Escola Nova se apresentarem 

como renovadores e progressistas, é válido ressaltar que foi um movimento de viés 

liberal, assim como a pedagogia tradicional. Ademais, pode-se inferir que a síntese 

do escolanovismo remete à ideia do “saber fazer” difundida no final da década de 

1990, na perspectiva das Competências, como foi sinalizado anteriormente nesta 

tese. 

 

3.2.2 A avaliação na Reforma Francisco Campos 

 

O Ministério da Educação e Saúde Pública foi criado em novembro de 1930, 

já no Governo Provisório de Getúlio Vargas, instituído com a deposição do então 

presidente Washington Luís. Desse modo, a Educação passou a ser tratada como 

política pública e o sistema educacional brasileiro começou a ser organizado. Ações 

que serviriam como instrumento de divulgação do varguismo, de inspiração fascista. 

Na prática, a instituição desse Ministério serviria para a organização das 

universidades e gestão das reformas de cunho nacional. 

Na última década da República Velha foram realizadas diversas reformas 

pedagógicas em estados brasileiros, tais como: São Paulo, em 1920 e, 

posteriormente, em 1930; Ceará (1923); Bahia (1925); Minas Gerais (1927); Rio de 

Janeiro, então Distrito Federal (1928) e Pernambuco (1929). A reforma educacional 

ocorrida em Minas Gerais foi liderada por Francisco Campos. Para tanto, o político 

se baseou nas ideias do movimento da Escola Nova, modelo defendido por 

intelectuais liberais, que, em grande parte, haviam participado das reformas 

ocorridas em âmbito estadual. 

Francisco Campos atuou como ministro da Educação entre os anos 1930 e 

1932, empreendeu a primeira reforma educacional de âmbito nacional na qual foram 

estabelecidos decretos que normatizaram o ensino secundário; o ensino comercial 

(ensino médio profissionalizante); e o ensino superior. De viés político conservador, 
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Francisco Campos também ocupou a função de ministro da Justiça durante a 

Ditadura do Estado Novo, tendo sido redator da Constituição imposta em 1937 

(SAVIANI, 2019). 

Os Decretos que constituíram a chamada Reforma Francisco Campos 

resultaram na centralização dos níveis de ensino secundário, profissionalizante e 

superior, que passaram à administração Federal. O ensino primário e o então 

“ensino Normal” foram ignorados. Segundo Aranha (2006, p. 305), “o enciclopedismo 

dos Programas de estudo, ao lado de uma rigorosa avaliação, tornou o ensino 

altamente seletivo e elitizante”. 

Ideologicamente, predominava a ideia de formar um indivíduo/cidadão 

moderno, regenerado, esclarecido, que colaborasse com o progresso do país. 

Ecoavam os ideais escolanovistas, perspectiva que fazia parte do repertório de 

membros da Associação Brasileira de Educação (ABE) desde o início da década de 

1920. Os intelectuais “renovadores” da ABE classificaram a Reforma Francisco 

Campos como dualista, conservadora e pouco democrática. O restabelecimento do 

Ensino Religioso e o descaso com o ensino primário foram fortemente criticados por 

essa ala considerada progressista dentro do grupo.  

Abaixo estão descritos os Decretos que constituíram a Reforma Francisco 

Campos. 
 

QUADRO 9 - DECRETOS DA REFORMA FRANCISCO CAMPOS 

Continua 

Decretos Dispositivos 

Decreto n. 19.850, de 11 de abril de 1931 Criou o Conselho Nacional de Educação - CNE 

Decreto n. 19.851, de 11 de abril de 1931 Dispôs sobre a organização do ensino superior, 
instituindo o Estatuto das Universidades Brasileiras 

Decreto n. 19.852, de 11 de abril de 1931 Dispôs sobre a organização da Universidade do Rio de 
Janeiro 

Decreto n. 19.890, de 18 de abril de 1931 Estruturou o ensino secundário 
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 QUADRO 9 - DECRETOS DA REFORMA FRANCISCO CAMPOS 
 

Conclusão 
 

Decreto n. 19.941, de 30 de abril de 1931 Reestabeleceu o ensino Religioso na Rede Pública 

Decreto n. 20.158, de 30 de junho de 1931 Organizou o ensino comercial 

Decreto n. 21.241, de 14 de abril de 1932 Consolidou as disposições sobre a estruturação do 
ensino secundário 

FONTE: A autora (2020) 
 

 

Dentre esses documentos, aborda-se essencialmente o Decreto n.19.890, 

de 18 de abril de 1931, que normatizou o ensino secundário. Com esse documento        

buscava-se uma unidade nacional para um sistema que até então era 

absolutamente fragmentado. Conforme esse Decreto, o ensino secundário foi 

constituído em dois ciclos seriados: fundamental e complementar. Esse último tinha 

duração de 2 anos e tornara-se obrigatório para estudantes que pretendiam 

matricular-se em determinados cursos superiores, como Engenharia, Medicina e 

Direito. Até então, era possível ingressar no ensino superior a partir de exames de 

admissão, sem ter frequentado o ensino secundário.  

A estrutura criada com a Reforma Francisco Campos seria modificada 

somente no início dos anos 1940, a partir de outra reforma, estabelecida por 

Gustavo Capanema. Ainda segundo o Decreto citado, os Programas de ensino de 

todos os estabelecimentos deveriam basear-se nos documentos do Colégio Pedro II, 

que, desde a sua criação, em 1837, no Rio de Janeiro, serviu como referência 

nacional, como mencionado anteriormente.  

Estabeleceu-se ainda, o regime de frequência mínima necessária para 

aprovação e as regras para matrículas, que dependiam de um exame de admissão; 

o mesmo não era gratuito e podia ser realizado por estudantes a partir dos 11 anos 

de idade. Nessa admissão constavam provas escritas e orais, incluindo conteúdos 

de História do Brasil. São descritas também normas para a admissão de docentes 

para o Colégio Pedro II e inspetores (federais) de ensino. 
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O processo avaliativo foi sistematizado no Decreto n.19.890 em seu Capítulo 

IV (Do regime escolar), entre os Artigos 34 e 43. Essa normatização da avaliação 

visava, dentre outros, acabar com a prática da realização de exames com fins 

exclusivos de certificação, sem que houvesse uma frequência mínima de 

escolarização. Desse modo, estabeleceu-se a frequência mínima de três quartos da 

totalidade das aulas. 

Como procedimento avaliativo o documento sugere a aplicação de provas 

escritas, trabalhos práticos e arguições orais. A orientação quanto à periodicidade 

informa que deveriam ser registradas notas (de 0 a 10) mensalmente, desde o 

primeiro mês letivo. Essa média parcial compunha a média anual, e essa última, a 

nota final. Em cada parcial havia a obrigatoriedade de aplicação de prova escrita. 

As provas escritas não poderiam ser assinadas pelos estudantes, sob a 

pena de serem invalidadas. Somente depois de julgadas pelos professores e 

inspetores as mesmas seriam identificadas e as notas atribuídas. Ao final do ano 

letivo os estudantes seriam submetidos às provas finais (orais) prestados para uma 

banca examinadora constituída por docentes do estabelecimento de ensino e pelo 

inspetor da classe.  

A aprovação para a série seguinte dependia de média superior a três em 

cada disciplina e média igual ou superior a cinco no conjunto de disciplinas, além da 

frequência mínima obrigatória. Instituiu-se uma segunda época de exames, que 

deveria ser realizada por estudantes reprovados na primeira época de exames, cuja 

média nas provas parciais estivesse acima de três. Aos estudantes reprovados por 

dois anos consecutivos estava vedada a matrícula nos estabelecimentos de ensino 

secundário. 

Como adverte Hollanda (1957) essa quantidade de avaliações em cada 

disciplina era excessiva, fazendo com que o objetivo do ensino fosse o processo 

avaliativo, preocupação tanto de professores quanto de estudantes. No que diz 

respeito aos Programas de ensino ocorreu problema parecido, a quantidade de 

conteúdo a ser ensinado era demasiada se comparada ao número de horas 

disponíveis para cada matéria. Aspecto criticado por Jonathas Serrano, professor de 

História do Colégio Pedro II, autor de manuais didáticos de História e membro do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).  

Aos Programas de ensino foram acrescidas Instruções Metodológicas. 

Hollanda (1957) aponta a inclusão dessas orientações como um aspecto positivo da 
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Reforma Francisco Campos. Entretanto, segundo o autor, não houve adesão por 

parte dos professores devido à ausência de discussão pública e de divulgação 

apropriada do material.  

Além disso, caso houvesse alguma discordância entre as orientações 

metodológicas e os conteúdos descritos nos Programas, predominavam esses 

últimos, pois, eles compunham a base das avaliações. Ressalta-se que esse 

problema foi evidenciado em grande parte das investigações acadêmicas analisadas 

no capítulo 2 desta tese, segundo as quais, os conteúdos estabelecidos nos 

currículos obedecem a lógica das avaliações externas, de larga escala, e não à 

especificidade da ciência de referência. 

 Com a Reforma Francisco Campos, o ensino fundamental passou a 

compreender 5 séries, todas elas privilegiavam a disciplina História da Civilização. 

No ensino complementar foi estabelecida também a História Natural. A História do 

Brasil foi minimizada, tornou-se um complemento, incorporada à História da 

Civilização, como advertiu Nadai (1993). A instrução metodológica dessa disciplina 

tinha como objetivos “a formação humana do aluno” e “a sua educação política” 

(HOLLANDA,1957, p. 17).  

Enfatizava-se, desse modo, a educação política e econômica como função 

da História, que deveria despertar nos educandos uma atitude crítica em relação ao 

Brasil e ao mundo. Afirmava-se, sobretudo, que os professores deveriam possibilitar 

a autonomia e o poder crítico dos alunos. Aspecto que evidencia a influência da 

pedagogia escolanovista, que colocava o estudante no centro do processo de 

ensino; ao contrário à pedagogia tradicional, cujo indivíduo central era o professor. 

Entretanto, como pontua Bittencourt (20090, p. 88), “as contradições entre o que era 

proposto por meio de métodos ativos, como filmes e excursões, e a prática da 

memorização mecânica explicam-se em parte pelo sistema de avaliação imposto 

[...]”.  

Entendia-se que as crianças matriculadas na primeira e segunda séries não 

eram capazes de compreender os assuntos mais abstratos. Portanto, nesse período 

de ensino, abandonava-se a cronologia geral e se abordava o conteúdo a partir da 

biografia de personagens (homens) históricos considerados ilustres (HOLLANDA, 

1957, p. 20). Pois, acreditava-se que, desse modo, os conteúdos seriam mais 

facilmente apreendidos.  
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Hollanda (1957, p. 25) também reforça a necessidade de o professor 

adequar os conteúdos à “idade mental” dos estudantes. Essa perspectiva advinha 

da Psicologia, especialmente da concepção construtivista, baseada nos estudos de 

Piaget. Recomendava-se aos professores de História o trabalho com fontes, tais 

como: documentos, poesias, romances e outros; além do uso de iconografia e 

mapas. Se, por um lado, nas Instruções Metodológicas recomendava-se o abandono 

da memorização e o incentivo à criticidade do educando; por outro, na prática, 

permanecia a ideia de ensinar e aprender “todo” o conteúdo curricular.  

Ademais, Hollanda (1957) pontua que a forma como os decretos da reforma 

distribuíra o peso das notas entre as provas parciais e finais contribuiu para a 

disseminação de procedimentos pedagógicos tradicionais, ao contrário da almejada 

renovação a que se propunha a reforma. Como foi mencionado anteriormente, a 

avaliação acabou se tornando o objetivo principal do ensino, visto que se impunha a 

necessidade de aprender os conteúdos conforme seriam cobrados nas provas 

citadas. 

Desse modo, segundo Hollanda (1957, p. 28), os conteúdos passaram a ser 

ensinados de forma abreviada, sintetizados em “pontos” que facilitassem a 

memorização para a garantia da aprovação. Além disso, uma portaria ministerial 

decretada em 1939 tornou obrigatório o sorteio do “ponto” sobre o qual versariam as 

questões das provas, tentando evitar de todas as formas uma possível fraude. Na 

prática, isso resultou em uma redução significativa de carga horária dedicada à 

aprendizagem, pois, as avaliações tomavam parte do calendário letivo. E, para além 

disso, ocorreu o engessamento do trabalho docente e do currículo da disciplina. 

 

3.3 ENSINO DE HISTÓRIA E AVALIAÇÃO NA REFORMA CAPANEMA: DECRETO 

Nº 4.244, DE 9 DE ABRIL DE 1942 

 

A Lei Orgânica do Ensino Secundário substituiu a Reforma Francisco 

Campos. Durante a ditadura varguista do Estado Novo (1937-1945) foram 

empreendidas diversas reformas educacionais pelo então ministro Gustavo 

Capanema. As chamadas Leis Orgânicas do Ensino foram implementadas, 

precisamente, entre 1942 e 1946. Portanto, alguns Decretos foram estabelecidos 

posteriormente à queda de Getúlio Vargas.  
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O dualismo na Educação brasileira foi ainda mais evidenciado durante o 

Estado Novo. Propagava-se um ensino para os filhos da elite e outro voltado para a 

formação de uma classe trabalhadora, que atendesse às demandas da indústria e 

do comércio. Como pontua Saviani (2019): 

 
Do ponto de vista da concepção, o conjunto das reformas tinha caráter 
centralista, fortemente burocratizado; dualista, separando o ensino 
secundário, destinado às elites condutoras, do ensino profissional, 
destinado ao povo conduzido e concedendo apenas ao ramo secundário a 
prerrogativa de acesso a qualquer carreira de nível superior; corporativista, 
pois vinculava estreitamente cada ramo ou tipo de ensino às profissões e 
aos ofícios requeridos pela organização social. (SAVIANI, 2019, p. 270). 

 

Nesse sentido, é válido mencionar a disseminação dos cursos técnicos e 

profissionalizantes oferecidos pelos sistemas paraestatais, como o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI), mantido pela Confederação Nacional das 

Indústrias e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), mantido Pela 

Confederação Nacional do Comércio. Essa “preparação para o trabalho” foi a 

alternativa pensada para jovens pertencentes à classe trabalhadora.  

No quadro abaixo estão descritos os Decretos que constituíram as Reformas 

Capanema. 
 

QUADRO 10 - DECRETOS DA REFORMA GUSTAVO CAPANEMA 

Decretos Dispositivos 

Decreto-lei n. 4.048, de 22 de janeiro de 1942  Criou o SENAI 

Decreto-lei n. 4.073, de 30 de janeiro de 1942  Lei Orgânica do Ensino Industrial 

Decreto-lei n. 4.244, de 9 de abril de 1942  Lei Orgânica do Ensino Secundário 

Decreto-lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943  Lei Orgânica do Ensino Comercial 

Decreto-lei n. 8.529, de 2 de janeiro de 1946  Lei Orgânica do Ensino Primário 

Decreto-lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946  Lei Orgânica do Ensino Normal 

Decreto-lei n.8.621, de 10 de janeiro de 1946  Criou o SENAC 

Decreto-lei n. 9.613, de 20 de agosto de 1946  Lei Orgânica do Ensino Agrícola 

FONTE: Adaptado de SAVIANI (2019) 
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Dentre os diversos documentos instituídos por Capanema ressalta-se o 

Decreto-Lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942, que reestruturou o ensino secundário. 

Com ele, foram estabelecidos quatro anos de ginásio e três anos de colegial. Esse 

último foi separado em dois: curso Clássico e Científico. Desse período resultaram 

as denominações Ginásio e Colégio. Em ambos foram estabelecidas as disciplinas 

História Geral, nas 1.ª e 2.ª séries e História do Brasil nas 3.ª e 4.ª séries.  

Com essa Reforma, além de reestruturarem o ensino secundário e o 

universitário foram criadas leis específicas também para o ensino primário; para o 

ensino Normal, que formava professores; e para o ensino Supletivo, que, 

teoricamente, voltava-se à alfabetização de jovens e adultos.  

Em consonância com a política autoritária imposta pelo Governo varguista, o 

documento também preconizou a Educação Religiosa e a Educação Moral e Cívica. 

E, ainda, recomendou que o ensino para as mulheres ocorresse em 

estabelecimentos exclusivamente femininos, com obrigatoriedade da disciplina 

Economia doméstica e de orientações metodológicas que enfatizassem a “missão 

da mulher dentro do lar” (BRASIL, 1942, p. 4).  

Pode-se afirmar que havia certo equilíbrio entre os interesses educacionais 

dos conservadoras (de grupos ligados à Igreja Católica) e as ideias dos 

renovadores, ao longo das reformas. Como sinaliza Saviani (2019, p. 271),  

 
os princípios da educação cristã assim como os princípios pedagógicos 
renovadores não tinham valor em sim, mas eram vistos como instrumentos 
de ação política. E não viam incompatibilidade entre uma visão educacional 
centrada na preservação da ordem social e a renovação pedagógica. 
(SAVIANI, 2019, p. 271). 

  

   Portanto, havia tensões entre os intelectuais que constituíam cada grupo, 

sobretudo, porque boa parte deles ocupou cargos e integrou funções administrativas 

em diferentes estados brasileiros, entre as décadas de 1920 e 1940. Contudo, as 

fronteiras ideológicas entre os dois grupos nem sempre estavam claramente 

delineadas. Cita-se como exemplo, Jônatas Serrano, professor no Colégio Pedro II, 

autor de manuais didáticos de História, e, entusiasta da Escola Nova; que, por outro 

lado, integrava o movimento da educação católica. (SAVIANI, 2019, p. 272). 

No Capítulo IV do Decreto é detalhada a avaliação dos resultados escolares, 

entre os artigos 30 e 34. O assunto tomou bem menos espaço neste documento do 

que no Decreto da Reforma Francisco Campos, analisado no item anterior. Dentre 
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as informações mais relevantes, foi enfatizada a necessidade de aumentar a 

objetividade no julgamento das provas. Foi normatizado o exame de admissão, que 

seria realizado em duas épocas. Mensalmente, os estudantes deveriam ser 

avaliados a partir de exercícios realizados em aula, resultando em uma nota anual. 

Entre os Artigos 47 e 67 do Capítulo XIV são privilegiados os “exames de 

suficiência” e os “exames de licença”. Os primeiros eram constituídos de provas 

parciais, escritas, realizadas perante o professor da classe; e prova final, oral, 

prestada para uma banca examinadora. Quanto aos exames de licença, conforme o 

Artigo 55, os mesmos constituíam dois grupos, sendo exames de licença ginasial, 

para conclusão do primeiro ciclo e exames de licença clássica e de licença científica, 

para conclusão do segundo ciclo. 

Na perspectiva de Hollanda (1957, p. 37) o estabelecimento desses exames 

de licença tinha como função “remediar um dos maiores e mais velhos males do 

nosso ensino secundário: o hábito geral do aluno – agravado, pelas provas parciais 

instituídas pela Reforma Campos – em estudar, apenas, para os exames”. O autor 

considerou também benéfica a redução na quantidade de provas parciais. De todo 

modo, permaneceu o sorteio dos assuntos (pontos) que cairiam nos exames, 

impedindo que os professores elaborassem avaliações prévias, com temas 

escolhidos por eles. 

O Artigo 18 do documento recomendava que os Programas de ensino 

fossem objetivos e simples, indicando o sumário e as orientações fundamentais. 

Tais Programas eram organizados por comissões gerais ou especiais, escolhidas 

pelo ministro da Educação. Segundo informa Hollanda (1957), esses documentos 

traçavam diretrizes mínimas, resguardando, entretanto, a autonomia dos docentes. 

Aspecto defendido também pelo professor Jonathas Serrano em dois compêndios 

escritos por ele na esteira dessa Reforma. O programa de cada disciplina compunha 

o sumário e a definição de suas finalidades. 

 
O sumário, expresso por unidades didáticas, seria simples e claro, 
mencionando, por forma discriminada e sucinta, apenas a matéria 
essencial. As unidades seriam distribuídas pelas séries há que pertencesse 
a disciplina, de modo equilibrado, consideradas as condições de idade dos 
alunos. Dar-se-ia ao enunciado a flexibilidade que assegurasse uma 
razoável soma de autonomia à função docente. Na segunda parte, indicar-
se-iam o papel reservado à respectiva disciplina para a consecução das 
finalidades da educação secundária e bem assim a orientação que os 
professores deveriam dar ao seu ensino, para que os resultados educativos 
previstos pudessem ser atingidos. (HOLLANDA, 7957, p. 43). 
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Hollanda (1957, p. 46-47) esclarece que a aplicação do método das 

unidades era pouco viável na disciplina História no ensino secundário, pois, 

seguindo a ordem cronológica, dificilmente se chegaria a um formato mais flexível de 

organização dos conteúdos. Nesse sentido, as unidades serviam mais para 

subdividir a matéria ensinada. Esses aspectos denunciam a rigidez de um ensino 

que se pretendia renovado, no entanto, era tradicional e conservador. Desse modo, 

as unidades temáticas fracassaram, não foram levadas a diante, tendo sido retiradas 

dos Programas e Instruções Metodológicas em 1951. 

Abaixo estão discriminados os conteúdos históricos ensinados em cada 

série do ensino secundário. 
 

QUADRO 11 - SERIAÇÃO DOS CONTEÚDOS DE HISTÓRIA 

  SERIES CONTEÚDOS  

G
in
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1ª série História Geral – História Antiga e Medieval 

2ª série História Geral - História Moderna e Contemporânea 

3ª série História do Brasil – Do descobrimento até a Independência 

4ª série História do Brasil – Do Primeiro Reinado até o Estado Novo 

C
ur

so
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ic
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 1ª série História Geral: Antiguidade, Idade Média e Moderna. 

2ª série História Geral: Idade Contemporânea. 

3ª série História do Brasil 

FONTE: A autora (2020) 

 

A forma como os conteúdos estão descritos em cada série evidencia que foi 

mantida a perspectiva dos círculos concêntricos, privilegiada no ensino de História 

desde a Reforma Francisco Campos. Esse formato ainda está presente nos 

currículos atuais, tanto de História quando de Geografia, sobretudo para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, o que revela, em parte, a influência exercida pelo 

modelo proposto por Piaget. É pertinente ressaltar que a História do Brasil e a 

História Geral permaneceram autônomas, separadas, o que se justifica no viés 
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nacionalista que se empreendeu com a Reforma Capanema. Exaltava-se, 

sobretudo, o Estado Novo. 

Além desse aspecto de ensinar História para formar consciências patrióticas, 

o professor Jonathas Serrano alertava para a necessidade de fomentar nos 

estudantes a curiosidade pelos grandes vultos do passado (HOLLANDA, 1957, p. 

52-53), o que evidencia a propagação de um sentido exemplar da História. Daí a 

orientação de que se ensinasse os conteúdos a partir de biografias que forjassem 

personalidades cujos ideais de moralidade se encaixassem nos moldes propagados 

pelo governo ditatorial. 

Os Programas metodológicos específicos de História do curso ginasial foram 

estabelecidos em 1951; e os do curso colegial foram expedidos ao final de 1945. 

Nesses, foram descritos quatro objetivos do ensino da disciplina, que, em linhas 

gerais, pretendiam levar os estudantes à capacidade de compreender grandes 

acontecimentos; descrever e comparar as diferentes instituições sociais; entender as 

diversas forma de vida de outros povos e épocas; e, fortalecer sentimentos 

patrióticos. (HOLLANDA, 1957, p. 54). 

Para a concretização desses objetivos, segundo argumento de Hollanda 

(1957, p. 55): 

 
O ensino há de perder a feição meramente narrativa e tantas vezes 
fragmentária, que teve nas classes de ginásio, para esforçar-se em oferecer 
ao espírito dos jovens oportunidades de formação de uma “consciência 
histórica”, isto é, para que da assimilação de imagens episódicas, possam 
elevar-se à compreensão de relações históricas, embora simples, e, dêsse 
modo, passem da crítica de pessoas, ações e obras históricas, à visão dos 
fundamentos reais da cultura e de seus valores. (HOLLANDA, 1957, p. 55). 
 

O autor explica que essa orientação, à despeito das dificuldades gerais do 

ensino e da pouca idade dos estudantes, auxiliaria na formação de jovens que 

colaborassem socialmente, que fossem ativos na comunidade. E ressalva que a 

escola deveria se antecipar, incentivando uma visão de crítica construtiva nos 

educandos, pois, os mesmos encontrariam tais perspectivas também fora da escola. 

E, nesse caso, “sob feição nem sempre isenta, ou conveniente à equilibrada 

formação” (HOLANDA, 1957, p. 55). 

Como foi mencionado anteriormente, o método das unidades didáticas 

chegou a ser privilegiado nos Programas de História, sem, contudo, alcançar o 

resultado esperado. Para Hollanda (1957), a indicação de que os conteúdos fossem 
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abordados na sua totalidade não era viabilizada, pois, as unidades não passavam de 

agrupamentos dos conteúdos, organizados a partir dos títulos das unidades. Além 

disso, o tempo de aula não possibilitava a realização de um trabalho que 

ultrapassasse o formato tradicional, da memorização dos “pontos” dos conteúdos 

considerados essenciais. 

As Instruções Metodológicas incluíam técnicas de ensino para serem aplicas 

às unidades didáticas. Sintetizadas em três itens, as indicações sugeriam elementos 

como o estudo de datas e nomes próprios que fossem de reconhecida importância 

aos episódios históricos considerados centrais; o estudo das instituições 

consideradas relevantes em cada período histórico; e, o estudo a partir do campo 

das ideias, apresentando teorias objetivamente (HOLLANDA, 1957, p. 58).  Incluíam 

ainda: 

   
A exposição objetiva, a proposição de problemas, e, por vêzes, a leitura 
comentada de grandes textos históricos [...], seguidas do debate para 
comparação entre fatos e épocas [...]. Pequenos ensaios, ou composições 
breves, à vista de sinopses [...]. (HOLLANDA, 1957, p. 58). 
 

A partir dos esclarecimentos de Hollanda, pode-se entender que as técnicas 

recomendadas nas Instruções metodológicas abrangiam ainda leituras 

complementares e uso do método biográfico. Segundo o autor (1957, p. 58), isso 

garantiria a compreensão do presente, propósito do ensino de História Geral e do 

Brasil naquele momento, ideia que advinha da Escola Nova. 

 

3.4 LEIS DE DIRETRIZES E BASES PARA A EDUCAÇÃO NACIONAL: (LDB) Lei n. 

4.024 DE 1961 E (LDB) Lei n. 5.692/1971  

 

Com a renúncia de Getúlio Vargas e a retomada do processo democrático 

foi promulgada a Constituição de 1946. Com isso, a elite intelectual do país, 

sobretudo de orientação escolanovista, retomou a defesa dos valores debatidos 

antes da Ditadura do Estado Novo. Intelectuais conservadores, de orientação 

tradicional católica, também participaram do debate que resultou na primeira Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, Lei 4.024, promulgada em 1961. Há 

que se ressaltar que a pedagogia Nova sofreu uma crise nesse período, que foi 

marcado pela ascensão da pedagogia tecnicista. 
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Entre o final de 1950 e o início de 1960 viveu-se no país um período de 

efervescência ideológica e política. Ressalta-se a atuação dos movimentos de 

educação popular baseados na teoria de Paulo Freire; os Movimentos de Educação 

de Base (MEB), ligados à Igreja Católica; e os Centros Populares de Cultura (CPC), 

organizados pela União Nacional dos Estudantes (UNE). Contudo, o Golpe Civil 

Militar ocorrido em 31 de março de 1964 colocou fim a esses movimentos.  

Da mesma forma, pode-se afirmar que a LDB criada em 1961 não 

correspondeu às expectativas dos renovadores da Educação, e tão pouco, resultou 

em mudanças significativas para o ensino. O documento não modificou a estrutura 

estabelecida na Reforma Capanema. Entretanto, os conteúdos de História foram 

revistos e modificados. Como indica Abud (2011): 

 
As disciplinas escolares relativas às Ciências Humanas sofreram cortes que 
as mutilaram para atender às necessidades provocadas pela entrada de 
disciplinas profissionalizantes no currículo – História e Geografia perderam 
espaço em uma das séries do curso ginasial: não se ensinava História na 
3.ª série e não se ensinava Geografia na 4.ª série. (ABUD, 2011, p. 168-
169).  
 

 
A perspectiva da Escola Nova ainda exercia enorme influência no campo 

pedagógico, logo, a distribuição dos conteúdos era baseada na Psicologia da 

Educação. Aspecto que resultou em uma modificação na sequência de abordagem 

dos conteúdos. Nas duas primeiras séries ginasiais, estudava-se História do Brasil, 

pulava-se a terceira série, e, então, na quarta série ginasial, aprendia-se História 

Geral (ABUD, 2011, p. 169). 

Segundo Nadai (1993), a ênfase à problematização e à interpretação dos 

conteúdos, relacionados ao método histórico, foi predominante no ensino de 

História. Para ela (1993, p. 156) “enfatizava-se, assim, uma História, não só 

enquanto produto final mas como uma maneira de pensar peculiar, ou seja, de 

‘pensar historicamente’. Pela primeira vez, ensinou-se [...] também seu método”. 

Uma consequência das discussões vigorantes nos cursos de História, àquele 

período. 

Por outro lado, perdeu-se a autonomia da disciplina, pois, História e 

Geografia foram suprimidas dos currículos e aglutinadas na chamada Ciências 

Sociais, no ginásio. No currículo do segundo grau, a História permaneceu. No 

entanto, era obrigatória em apenas 1 dos 3 anos. A redução de seus conteúdos 
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tornou seu ensino aligeirado e superficial. Quanto aos métodos, segundo Bittencourt 

(2009, p. 90), foram transformados em um tecnicismo educacional, que descrevia 

formas de ensinar a partir de estudos dirigidos, trabalhos em grupo, leitura de textos, 

dentre outros.  

As Ciências Sociais reuniam também conteúdos de outras áreas, como 

Antropologia e Sociologia. A esse respeito, Bittencourt pontua: 

 
Elas se integravam para explicar o mundo capitalista organizado segundo o 
regime democrático norte-americano, que favorece a ação individual e o 
“espírito” de competitividade como garantia de sucesso, condição que exige 
um desenvolvimento de capacidade de crítica segundo os moldes liberais: 
criticar para aperfeiçoar o sistema vigente e melhor se adaptar a ele. 
(BITTENCOURT, 2009, p 74). 

  

A Ditadura Militar implantada no país a partir do Golpe de 31 de março de 

1964 refletiu drasticamente na Educação, que, em linhas gerais, passou a servir às 

demandas do regime autoritário. A LDB Lei nº 4.024/1961 não foi revogada. No 

entanto, ela foi atualizada a partir de Decretos que a alteraram no sentido de torná-la 

mais produtivista.  

Nesse período também foi criado o Conselho Federal de Educação (CFE) e 

os Conselhos Estaduais de Educação (CEE). Nesses últimos, a rede privada pôde 

ser representada, marcando uma fase de embates e disputas discursivas entre 

conservadores e renovadores em torno da disponibilização de verbas públicas para 

a rede privada de ensino. Esses últimos, por sua vez, lançaram o “Manifesto Dos 

Educadores Mais uma Vez Convocados”, em defesa de verbas exclusivas para a 

educação pública. 

A partir de 1968 ocorreram reformas em todos os níveis de ensino, incluindo 

a regulamentação da pós-graduação. No ensino superior, causaram impacto a 

divulgação dos acordos estabelecidos entre o MEC (Ministério da Educação e 

Cultura) e a Usaid (United States Agency for International Development). Com os 

ajustes estabelecidos entre essas duas instituições o tecnicismo do modelo 

empresarial se expandiu nas universidades públicas. A rede privada ganhou mais 

espaço, como mencionado acima, e a dualidade do ensino ficou cada vez mais 

acentuada. Os exames vestibulares retratavam a exclusão. 

Como reflexo da repressão e do autoritarismo, foram extintas organizações 

estudantis, como Grêmios, Centros e Diretórios Acadêmicos, além da própria União 
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Nacional dos Estudantes (UNE). Também foi intensificada a perseguição às 

entidades sindicais e de representação de professores. Em 1968 foi decretado o Ato 

Institucional n. º 5 (AI-5), que marcou o início de um período de total ausência do 

Estado Democrático de Direito, os lamentáveis “Anos de Chumbo”.  

A Reforma ocorrida com a instituição da Lei nº 5.692/1971, no governo do 

general ditador Emílio Garrastazu Médici, foi executada pelo ministro (coronel) 

Jarbas Passarinho. Com essa legislação foram estabelecidos os ensinos de 1º e 2º 

graus. De caráter tecnicista, baseada na filosofia positivista e no behaviorismo, a 

Reforma buscava uma pretensa objetividade, medindo o conhecimento e 

valorizando a mudança de comportamento de estudantes. O taylorismo e o 

fordismo serviam como referência. Como esclarece Aranha (2006): 

 
O taylorismo, igualmente inspirado pelo positivismo, foi uma maneira pela 
qual as indústrias do começo do século XX conseguiam tornar mais ágil a 
produção em série. O processo taylorista separa a concepção da execução 
do trabalho, criando o setor de planejamento e submetendo o operário ao 
parcelamento das tarefas. Não por acaso, os novos gestores do projeto de 
educação também se orientavam pelas teorias de Taylor e Fayol, mestres 
da Teoria Geral de Administração de Empresas. (ARANHA, 2006, p. 316). 

 

Além disso, serviu como base a “Teoria do Capital Humano”, formulada por 

Theodore Schultz, segundo o qual a administração da Educação deveria seguir a 

lógica empresarial, pois, desse modo, seus resultados seriam mais eficientes. Ideia 

que foi reconfigurada na década de 1990 e adequada à lógica das Competências e 

Habilidades, como evidencia Saviani (2019). Distinguindo as três correntes 

pedagógicas liberais, o autor identifica: 

 
Se na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor, que era, ao 
mesmo tempo, o sujeito do processo, o elemento decisivo e decisório; e se 
na pedagogia nova a iniciativa se descola para o aluno, situando-se o nervo 
da ação educativa na relação professor-aluno, portanto, relação 
interpessoal, intersubjetiva; na pedagogia tecnicista o elemento principal 
passa a ser a organização racional dos meios, ocupando o professor e o 
aluno posição secundária, relegados que são à condição de executores de 
um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam 
a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, 
imparciais. A organização do processo converte-se na garantia da 
eficiência, compensando e corrigindo as deficiências do professor e 
maximizando os efeitos de sua intervenção. (SAVIANI, 2019, p. 382). 

 

Ressalta-se que a pedagogia tecnicista servia grandemente para formar mão 

de obra técnica (adequada) para o trabalho nas indústrias. Nesse contexto, foram 
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constituídos dois grupos formados por empresários interessados nas discussões do 

campo educacional. Desse modo, a criação do Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática (IBAD) marcou a participação da classe empresarial como uma das 

articuladoras da pedagogia tecnicista. A entidade era financiada sobretudo por 

empresas estadunidenses. Existiu entre os anos 1959 e 1963, e dentre as suas 

finalidades estava o combate ao comunismo e o financiamento de campanhas 

políticas em nível regional. (SAVIANI, 2019). 

O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), que vigorou entre 1961 e 

1971, também reunia empresários interessados em influir na Educação nacional. O 

grupo recebia verbas de empresas multinacionais e se articularam com a Escola 

Superior de Guerra (ESG). Esta, por sua vez, criada sob inspiração e orientação 

estadunidense. Essas três instituições dialogavam, no campo ideológico, e, usavam 

diferentes meios, como a imprensa, para desagregar movimentos sociais, fossem 

estudantis, de trabalhadores, de camponeses, e outros grupos populares. (SAVIANI, 

2019). 

A obrigatoriedade das disciplinas Educação Moral e Cívica e Organização 

Social e Política Brasileira (OSPB) marcou o interesse em garantir a expansão de 

um ideário nacionalista, conservador. Ademais, a Lei nº 5.692/1971 normatizou a 

obrigatoriedade escolar de oito anos, extinguindo-se desse modo, os exames de 

admissão para acesso ao ginásio, predominantes até então. Contudo, na prática, 

prevalecia a carência de recursos humanos e materiais que garantissem o acesso e 

a permanência dos estudantes na escola.  

   

3.5 LEI DE DIRETRIZES E BASES PARA A EDUCAÇÃO NACIONAL (LDB) Lei n. 

9.394/1996 

 

A abertura política ensaiada no início da década de 1980 conferiu fôlego aos 

debates em torno da Educação e do currículo. Foram registrados alguns 

movimentos de greve de professores. E, lutava-se pelo retorno de disciplinas críticas 

como Filosofia e História. Entre 1980 e 1988 ocorreram cinco Conferências 

Brasileiras de Educação, circularam diversas revistas especializadas e a 

problemática educacional foi amplamente discutida em trabalhos acadêmicos.  
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Nesse contexto de redemocratização do país sobressaíram as perspectivas 

críticas de Educação. Saviani (2019) elencou-as da seguinte forma: Pedagogias da 

educação popular; Pedagogias da prática; Pedagogia crítico-social dos conteúdos; 

e, Pedagogia histórico-crítica. Todas essas, em maior ou menor intensidade, 

constituíram elementos que sinalizavam uma ideia contra-hegemônica. Contudo, 

essas abordagens sofreram alguns revezes, pois, ao final dos anos 1990 ocorreu um 

recuo da teoria, e, emergiram, sob nova roupagem, as pedagogias liberais, não 

críticas. 

A Educação foi tema fortemente debatido durante os trabalhos da 

Constituinte que resultou na publicação da Constituição de 1988. Nesse documento 

foi descrita a finalidade geral da Educação e determinada a elaboração do Plano 

Nacional de Educação (PNE), cujos objetivos incluíam a universalização do 

atendimento escolar e a formação para o trabalho. Foi também garantida a 

gratuidade do ensino nos estabelecimentos públicos, dentre outros aspectos 

essenciais. 

O debate em torno da Educação se estendeu à sociedade civil, às entidades 

estudantis e de profissionais da educação, resultando em um projeto de Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional. Assim, em 1996 foi aprovada a LDB 

Lei n° 9.394/1996, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. O 

documento propôs uma Base Nacional Comum.  

Para a elaboração dessa Lei foram realizadas discussões que envolveram 

diferentes sujeitos sociais e resultaram na formação de inúmeros grupos de trabalho, 

muitos deles reunidos sob o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP). 

O relator do projeto original foi o deputado Jorge Hage. No entanto, paralelamente, 

outro projeto começou a tramitar no Senado. Depois de diversas manobras 

regimentais, foi confirmado pelo MEC o texto final encaminhado pelo então senador 

Darcy Ribeiro.  

Em síntese, a redação aprovada estava em consonância com as demandas 

do governo, voltadas à ideia de uma pretensa modernização. Em outras palavras, o 

documento se alinhou às ideias neoliberais. 

De todo modo, a LDB n. 9.394/1996 estabeleceu dois níveis escolares: 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e 

Educação Superior. Da mesma forma, constituiu as finalidades dos diferentes níveis 

da Educação Básica. O Ensino Fundamental ficou responsabilizado por formar o 
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cidadão. E o Ensino Médio, segundo o Artigo 35 do documento, serviria para 

aprofundar os conhecimentos adquiridos anteriormente, preparar para o trabalho e 

para a cidadania, e possibilitar a formação ética, intelectual e do pensamento crítico. 

No Capítulo II (Da Educação Básica), Seção I (Das Disposições Gerais), 

Artigo 24, item V, são descritas regras comuns para o Ensino Fundamental e Médio. 

Nestas, são esclarecidas que a “avaliação do rendimento escolar” deve basear-se 

nos seguintes critérios: 

 
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 
aprendizado; 
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 
período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 
disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; (Lei n. 
9.394/1996, art. 24, V). 

 

Entende-se que esse documento constituiu a avaliação de forma 

completamente diferente dos Decretos estabelecidos nas Reformas Campos e 

Capanema, bem como das Leis de Diretrizes e Bases anteriores. As expressões 

“provas” e “exames” aparecem em número menor. Não foram estabelecidos 

períodos específicos (estanques) para a realização das avaliações. De outra forma, 

recomenda-se que os/as estudantes sejam avaliados no decorrer do período letivo, 

de forma diagnóstica. Além disso, não há indicativo técnico quanto à procedimentos 

e instrumentos avaliativos.  

Ao contrário, orienta-se quanto à necessidade de considerar os aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos. Pressupõe-se uma avaliação contínua, em 

contraposição aos documentos anteriores que, impunham processos de avaliação 

estanques, seguindo rigorosos procedimentos que, via de regra, como pontuou 

Hollanda (1957), resultava em um ensino aligeirado, voltado para a memorização 

dos conteúdos, cujo objetivo principal era atender às demandas das Bancas 

Examinadoras, estabelecidas pelos Inspetores Federais. 

Pode-se afirmar, portanto, que esse documento sinalizou uma mudança no 
paradigma avaliativo. Essa transformação pode ser atribuída às discussões acerca 

das perspectivas críticas da avaliação. Como foi mencionado anteriormente, a LDB 

n. 9.394/1996 foi estabelecida depois de um extenso debate acerca do campo da 
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Educação. Ainda que o documento redigido tenha sido um substitutivo, e não o 

documento originalmente escrito decorrente das discussões, o clima de abertura 

democrática vivida no país naquele momento exigia um diálogo com teorias 

progressistas.  

As perspectivas críticas da avalição permeavam o debate nacional desde o 

início da década de 1980, como pontuou Saul (2001). Concepções de avaliação 

mediadora, dialética-libertadora e diagnóstica, como as citadas no capítulo 2 desta 

tese, passaram a constituir referencial de pesquisas sobre o tema, e, chegaram 

mesmo a fazer parte do repertório pedagógico.  

Por outro lado, faz-se necessário ponderar se essa mudança de paradigma 

se refletiu nas escolas de forma significativa. A investigação acerca da produção 

acadêmica sobre avaliação e História evidenciou que boa parte das pesquisas 

discute a ação docente nos processos avaliativos, e os efeitos das avaliações 

externas sobre os conteúdos e formas de avaliar.  

As investigações acerca da ação docente identificaram que há um 

distanciamento entre as ideias dos professores a respeito de como seria avaliação 

mais adequada, e a forma como os processos avaliativos ocorrem no cotidiano. Os 

resultados das pesquisas apontam que os processos avaliativos são bastante 

tradicionais; que a memorização de conteúdos ainda é elemento central. E, 

sobretudo, evidenciam que as avaliações externas exercem forte influência nos 

currículos, na escolha dos conteúdos e nos processos avaliativos efetivados nas 

escolas.  

Nesse sentido, é pertinente ressaltar que grande parte das pesquisas 

analisadas evidenciou que a Lógica das Competências tem predominado no 

discurso hegemônico, tem impactado nas avaliações de larga escala e, por 

conseguinte, na ação docente. Como assevera Saviani (2019), esse modelo, 

preconizado no Relatório Delors, de 1996, influenciou na elaboração de documentos 

norteadores do ensino produzidos no Brasil no final do século XX e início do século 

XXI.  

A partir dessas constatações, volta-se aqui, para os documentos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, publicados em 1997. 
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3.6 ENSINO DE HISTÓRIA E AVALIAÇÃO NOS PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS  

  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram instituídos pelo Ministro 

Paulo Renato de Souza, no governo de Fernando Henrique Cardoso. O documento 

não constituiu caráter obrigatório, foi proposto como orientador. Foram publicados 

documentos para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. Os mesmos 

passaram a servir como referência na elaboração de currículos em âmbito estadual, 

e a orientar o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Nesse contexto histórico 

foram criados o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (FUNDEF) e o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB). 

Parte-se da ideia de que a elaboração dos Parâmetros Curriculares resulta, 

sobretudo, da participação do Brasil na Conferência Mundial de Educação para 

Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, sob organização de instituições 

internacionais como a Unesco e o Banco Mundial. Esse evento demandou dos 

países empobrecidos uma série de mudanças em seus sistemas de Educação, 

como a elaboração de Parâmetros e Diretrizes. Os possíveis empréstimos 

oferecidos pelos organismos internacionais foram vinculados aos resultados dessas 

demandas. 

Portanto, as reformas curriculares ocorridas no final do século XX serviam às 

demandas econômicas impostas pela lógica do mercado. Nas palavras de 

Bittencourt (2009, p. 101) “uma lógica que cria formas de dominação e de exclusão”. 

A autora acrescenta: 

 
Existe, portanto, a lógica da privatização, do lucro e da tecnologia, lógica 
que submete as políticas e procura impor suas metas a todos os países. 
Cabe aos Estados mais pobres ou emergentes, cada vez mais, criar 
mecanismos para a entrada de “capitais estrangeiros”, “quebrar barreiras 
alfandegárias para os produtos estrangeiros”, fazer empréstimos junto a 
instituições financeiras internacionais e depois “pagar em dia os juros das 
dívidas externas”. (BITTENCOURT, 2009, p, 101). 

 

Nesse contexto também emergiu a ideia de “sociedade do conhecimento”, 

perspectiva que relaciona aprendizagem à aquisição de certas habilidades 
necessárias às relações de trabalho, tais como: capacidade de comunicação, de 
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autonomia e de autogestão. Essas e outras expressões, voltadas sempre à 

individualidade e à competição, à despeito da coletividade, tornaram-se lugar-

comum nas reformas ocorridas em diversas partes do mundo, tanto na América 

Latina quanto em países como Portugal e Espanha. (BITTENCOURT, 2009, p. 102). 

Dentre as características marcantes dos currículos desse período, no que 

diz respeito à disciplina História, pode-se ressaltar “a apresentação mais detalhada 

dos pressupostos teóricos e metodológicos do conhecimento histórico” 

(BITTENCOURT, 2009, p. 111). No entanto, na prática, ainda predominava a 

perspectiva da “transposição didática”. Isso leva a inferir que os Parâmetros 

Curriculares foram, ainda, orientados por pressupostos pedagógicos advindos da 

Psicologia da aprendizagem piagetiana.  

Do texto “Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais”, primeira parte 

do conjunto de documentos, ressalta-se um trecho do item “Aprender e ensinar, 

construir e interagir”, que explicita a opção pelo construtivismo: 

 
A busca de um marco explicativo que permita essa ressignificação, além da 
criação de novos instrumentos de análise, planejamento e condução da 
ação educativa na escola, tem se situado, atualmente, para muitos dos 
teóricos da educação, dentro da perspectiva construtivista. 
A perspectiva construtivista na educação é configurada por uma série de 
princípios explicativos do desenvolvimento e da aprendizagem humana que 
se complementam, integrando um conjunto orientado a analisar, 
compreender e explicar os processos escolares de ensino e aprendizagem. 
A configuração do marco explicativo construtivista para os processos de 
educação escolar deu-se, entre outras influências, a partir da psicologia 
genética, da teoria sociointeracionista e das explicações da atividade 
significativa. [...]. (BRASIL, 1997, p. 36). 

 

A adoção dessa perspectiva em currículos brasileiros não foi inédita, pois, 

como foi mencionado anteriormente nesta tese, as ideias de Piaget se aproximavam 

do escolanovismo. Essa teoria, como foi mencionado anteriormente, fazia parte do 

repertório dos intelectuais que estiveram à frente na elaboração de documentos 

educacionais das Reformas Campos e Capanema. A respeito da predominância do 

construtivismo nos currículos, retoma-se a afirmação de Saviani (2019): 

 
O entendimento de que a fonte do conhecimento não está na percepção, 
mas na ação, conduz à conclusão de que a inteligência não é um órgão que 
imprime, que reproduz os dados da sensibilidade, mas que constrói os 
conhecimentos. [...] Está aí a origem da denominação “construtivismo”, que 
acabou tendo grande fortuna no campo da pedagogia e, na década de 
1990, se tornou referência seja para as reformas de ensino em vários 
países, seja para a orientação da prática escolar. (SAVIANI, 2019, p. 435). 
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No entanto, o autor adverte que essa ideia de construtivismo foi retomada 

nos anos 1990 de forma reconfigurada, foi adaptada para atender às demandas 

externas à escola, de acordo com o interesse neoliberal. Seria, portanto, um 

neoconstrutivismo.  

Da mesma forma, Saviani denomina como neoescolanovismo a pedagogia 

que vigorou naquele período.  Isso significa que as propostas originais do 

Movimento foram também ressignificadas, ou seja, a compreensão de escola 

enquanto espaço de “construção” do conhecimento cedeu lugar à ideia de escola 

enquanto lugar que proporciona aos indivíduos capacidades específicas para 

“continuar aprendendo”, “se atualizando”, “se adaptando” às exigências do mercado 

de trabalho, se tornando eficiente, flexível. Essa ideia foi expressada na Pedagogia 
das Competências: 

 
A “pedagogia das competências” apresenta-se como outra face da 
“pedagogia do aprender a aprender”, cujo objetivo é dotar os indivíduos de 
comportamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se às condições de 
uma sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não 
estão garantidas. Sua satisfação deixou de ser um compromisso coletivo, 
ficando sob a responsabilidade dos próprios sujeitos que, segundo a raiz 
etimológica dessa palavra, se encontram subjugados à “mão invisível do 
mercado”. (SAVIANI, 2019, p. 437). 

 

Segundo Saviani, essa formação do indivíduo para ocupar um lugar de 

sujeição é parte do neoprodutivismo. Essa expressão constitui parte do que o autor 

(2019, p. 437) define como Base Pedagógico-administrativa. Nessa perspectiva, o 

Estado reduz a sua atuação cada vez mais, e, por conseguinte, diminui os gastos 

públicos. De outro lado, amplia-se o espaço de ação da iniciativa privada, 

respaldada pelo discurso da parceria entre esses Setores. Isso tudo, alinhado às 

ideias de eficiência, produtividade e competência; palavras caras ao setor produtivo. 

A estrutura dos Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental parte 

dos seus Objetivos Gerais. Os conteúdos são divididos em 4 ciclos (1ª a 8ª série). 

Caracterizam-se a área de conhecimento e os seus objetivos, são dispostos os 

conteúdos, os critérios de avaliação e as orientações e métodos didáticos. Os Anos 

Finais do Ensino Fundamental compreendem o 3º e o 4º ciclos. No Volume 5 foram 

privilegiadas a Geografia e a História. 

Os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio foram divididos da 

seguinte forma: Linguagens, códigos e suas tecnologias; Ciências da natureza, 
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matemática e suas tecnologias; e, Ciências humanas e suas tecnologias. Nesse 

último item foram privilegiados conhecimentos de Filosofia, Geografia, História e 

Sociologia. 

Quanto à avaliação especificamente, no documento voltado ao Ensino 

Fundamental, defende-se a necessidade de se valorizar os conhecimentos prévios 

dos estudantes, para então, relacioná-los às mudanças de aprendizagem ocorridas 

ao longo do tempo de estudo. Nesse sentido, compreende-se que há uma 

aproximação com a perspectiva de Tyler (1976), divulgada no Brasil entre as 

décadas de 1950 e 1960, como mencionado no capítulo 2 desta tese.  

O pesquisador estadunidense defendia a Avaliação por Objetivos, 

enfatizando o imperativo de se verificar a mudança de comportamento dos 

estudantes a partir da apreciação da aprendizagem no início e no final dos 

processos. Nesse sentido, destaca-se do documento o seguinte: 

 
O professor deve identificar a apreensão de conteúdos, noções, conceitos, 
procedimentos e atitudes como conquistas dos estudantes, comparando o 
antes, o durante e o depois. A avaliação não deve mensurar simplesmente 
fatos ou conceitos assimilados. Deve ter um caráter diagnóstico e 
possibilitar ao educador avaliar o seu próprio desempenho como docente 
[...]. (BRASIL, 1998, p. 62). 

 
 

Conforme descrito no capítulo 2, esse aspecto diagnóstico da avaliação 

também encontra referências em Bloom (1976), que sistematizou a Taxionomia de 

Objetivos Educacionais e sugeriu que a avaliação da aprendizagem aconteça em 

três momentos distintos, constituindo as avaliações: diagnóstica, formativa e 

somativa. A ideia de Avaliação Formativa também foi bastante utilizada como 

referencial teórico nas pesquisas do campo da Pedagogia, e foi amplamente 

disseminada entre educadores. 

Nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental são elencados 5 

critérios para a avaliação do Terceiro Ciclo, e 6 critérios para a avaliação do Quarto 

Ciclo, tal como: “Reconhecer relações entre a sociedade, a cultura e a natureza, no 

presente e no passado”. (BRASIL, 1998, p. 62). Esse exemplo evidencia dois 

aspectos importantes. Primeiro, a perspectiva da “avaliação por objetivos” adotada 

no documento, que remete às ideias de Tyler. E, depois, fica clara a valorização da 

relação passado/presente, porém, não é mencionado o horizonte de expectativa, isto 

é, o futuro. 
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Como argumenta Bittencourt (2009), os Parâmetros Curriculares, mais 

acentuadamente que os documentos anteriores, caracterizam-se por abordar os 

pressupostos teórico-metodológicos do conhecimento histórico, como a noção de 

tempo histórico, por exemplo. Nesse sentido, refletindo acerca dos Parâmetros para 

o Ensino Médio, torna-se necessário atentar para o fato de que os mesmos sugerem 

a apreensão do tempo histórico a partir da teoria de Fernand Braudel, da “longa 

duração” (GUSMÃO, 2014, p. 85), evidenciando que o aporte teórico que referencia 

o documento é a Escola dos Annales, como foi anunciado no primeiro capítulo desta 

tese.  

 
Pesquisadores das três gerações dos Annales se apropriaram de 
argumentos das Ciências Sociais e reconstruíram o conceito de tempo 
histórico, e além das noções de mudança, da diferença temporal sucessiva, 
dentre outros, incluíram noções de permanência e simultaneidade. Com 
Fernand Braudel, construiu-se o conceito de “longa duração”, o que 
representou uma mudança significativa no conceito de tempo histórico, 
considerando a dialética entre mudança e permanência. (GUSMÃO, 2014, 
p. 87). 

 

A partir dessas considerações, ressalta-se a relevância da teoria de Reinhart 

Koselleck, que em sua obra Futuro Passado Contribuição à Semântica dos Tempos 

Históricos, afirma que para a apreender o tempo histórico é essencial que o passado 

e o futuro sejam diferenciados. Em outras palavras, a apreensão do tempo não é 

viabilizada somente a partir da ideia de sucessão, como sugere o PCN para o 

Ensino Médio, a partir do referencial braudeliano. Tampouco, é inviável que se 

desconsidere o tempo futuro. Em síntese, Koselleck (2006) compreende “espaço de 

experiência” e “horizonte de expectativa” como duas categorias, que, mesmo 

opostas, se relacionam.  

Além dessa perspectiva, adota-se a teoria da Consciência Histórica de Jörn 

Rüsen. Para ele, os indivíduos vivem no horizonte do tempo e a administração 

dessa experiência temporal constitui parte do pensamento histórico. E neste 

trabalho, parte-se da ideia de que a formação do pensamento histórico dos 

estudantes é o aspecto fundamental do ensino de História.  

Desse modo, acredita-se que as teorias de Rüsen podem auxiliar na 

compreensão da avaliação em História, pois, entende-se que quando a avalição 

privilegia elementos específicos da natureza da História ela possibilita a formação do 

pensamento histórico. Contrariamente a isso, as concepções de avaliação 
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defendidas nos documentos analisados são referenciadas no campo teórico da 

Pedagogia. E mais,  

 
Estamos, pois, diante de um neotecnicismo: o controle decisivo desloca-se 
do processo para os resultados. É pela avaliação dos resultados que se 
buscará garantir a eficiência e produtividade. E a avaliação converte-se no 
papel principal a ser exercido pelo estado, seja mediatamente, pela criação 
das agências reguladoras, seja diretamente, como vem ocorrendo no caso 
da educação. [...] Trata-se de avaliar os alunos, as escolas, os professores 
e, a partir dos resultados obtidos, condicionar a distribuição de verbas e a 
alocação dos recursos conforme os critérios de eficiência e produtividade. 
(SAVIANI, 2019, p 439). 

 

Essa perspectiva retrata um recuo da teoria à medida que supervaloriza a 

prática e direciona a avaliação para a busca por resultados. Compreende-se, 

portanto, que a perspectiva de avaliação que vem sendo adotada nos documentos 

curriculares nacionais desde o início do século XX não possibilita a formação do 

pensamento histórico dos estudantes, pois, sobretudo, baseia a aprendizagem em 

uma concepção construtivista, ou neoconstrutivista, como sugere Saviani (2019). 

Essa abordagem, voltada à ideia de experiência enquanto atividade prática, e não 

no sentido da práxis, limita a aprendizagem histórica. 

 
3.7 SÍNTESE DOS DOCUMENTOS ANALISADOS  

 

As Reformas Francisco Campos e Gustavo Capanema, cada uma a seu 

tempo, resultaram na criação de diversos Decretos que normatizavam os diferentes 

níveis de ensino. Dentre essas fontes, foram escolhidas especificamente aquelas 

que convêm à discussão acerca da avaliação. Ressalta-se que essas Reformas 

representavam o projeto varguista para o país. Tinham a função, respectivamente, 

de “estruturar” e “reestruturar” o ensino secundário em âmbito nacional. Logo, 

entendia-se que se fazia necessário o estabelecimento de diretrizes rigorosas, 

centralizadoras.  

Os dois primeiros documentos analisados, Decreto n.19.890, de 18 de abril 

de 1931 e Decreto n. 4.244, de 9 de abril de 1942, compõem trechos (Artigos) que 

detalham como deveriam ser os exames (classificatórios) de admissão, de licença e 

de suficiência. A palavra avaliação não aparece no primeiro documento. E no 
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segundo, aparece relacionada às expressões avaliação dos resultados e 

avaliação de aproveitamento. 

De acordo com Saviani (2019) é possível afirmar que, entre o início da 

década de 1930 e o final dos anos 1940, no Brasil, ocorreu um certo equilíbrio entre 

a pedagogia tradicional e a pedagogia nova. Esse aspecto pode ser evidenciado 

nos documentos citados no parágrafo anterior, com predominância da pedagogia 

tradicional. Desta, são enfatizados os exames, as arguições orais, o conteudismo, a 

memorização, as bancas examinadoras, a objetividade no julgamento, dentre outros. 

E da segunda, predominam os elementos da Psicologia construtivista de 

Jean Piaget, sobretudo, a ideia de evolução do pensamento cognitivo das crianças, 

aspecto enfatizado pelos adeptos da Escola Nova. Tudo isso torna possível 

compreender que, nesse período, sobressaía uma avaliação cognitivista, baseada 

sobretudo na memorização dos conteúdos, quer seja, classificatória, assentada no 
uso dos seus resultados, conforme Luckesi (2018). 

Os documentos Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB), 

Lei nº 4.024/1961 e LDB Lei nº 5.692/1971, considerados marcos da legislação 

educacional do país, elaborados durante a Ditadura Militar, não propuseram nada 

diferente ou específico para a avaliação. De modo geral, predominou no ensino a 

pedagogia tecnicista, reflexo do Regime ditatorial vivido no país e da influência de 

setores empresariais na Educação.   

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB) Lei n. 

9.394/1996 e os Parâmetros Curriculares Nacionais abordam a avaliação por 
Objetivos, ancorada na Lógica das Competências, perspectiva que pode ser 

relacionada ao neoescolanovismo, isto é, à ideia do “aprender a aprender”. 

Constata-se, portanto, a predominância do neotecnicismo, que visa submeter o 

ensino às demandas do setor produtivo.  

Portanto, a análises dos documentos citados leva à compreensão de que o 

ensino de História no Brasil tem sido abordado a partir de uma perspectiva 

pedagogizante. Isto é, a cultura escolar ainda é fortemente marcada pela 

perspectiva da transposição didática. E mais, tem ocorrido nos documentos um 

significativo esvaziamento de teoria e, em contrapartida, um crescimento progressivo 

da Lógica das Competências. 
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4 AVALIAÇÃO E ENSINO DE HISTÓRIA NA BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR (BNCC) 

 
Resta-nos insistir em teorias que mantenham uma investigação sistemática 
sobre como se origina o currículo existente, como é reproduzido, como se 
transforma e responde a novas prescrições. Em síntese, uma teoria sobre 
como atuam, reagem e interagem as pessoas envolvidas na contínua 
produção e reprodução de currículo. (GOODSON, 2018, p. 82). 

 

A partir do que foi exposto no capítulo anterior entende-se que os artefatos 

da cultura escolar, como os currículos, são construções histórico-sociais, refletem, 

sobretudo, a ideologia dos grupos que estão no poder. As pessoas que são 

diretamente envolvidas na construção dos documentos, intelectuais ou técnicos/as, 

via de regra, participam de uma elite política. Compreende-se, portanto, que as 

intenções que baseiam as Reformas Educacionais se relacionam a fatores que 

estão muito além dos muros das escolas. 

 Pensando nisso, decidiu-se discutir acerca da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), documento elaborado pelo MEC, que, diferente dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, possui caráter normativo. Serviu também como fonte a 

Resolução CNE/CP n. 2, de 22 de dezembro de 2017, que instituiu a implantação da 

Base. Sua publicação tem orientado a elaboração de novos currículos em âmbito 

estadual e municipal.  

Desse modo, compreende-se que a BNCC produz efeitos sobre o ensino e a 

aprendizagem, e, consequentemente, sobre a avaliação, sobretudo quando se 

analisa o contexto político no qual o documento foi construído. Para a compreensão 

desse assunto, serviram como referência os apontamentos de Mônica Ribeiro da 

Silva (2008), que investiga a influência da Lógica das Competências sobre os 

currículos brasileiros e o modo como as Reformas Educacionais recentes têm 

colocado essa perspectiva como referência para a formação humana. 

Da mesma forma, foram utilizados os pensamentos de Luiz Carlos Freitas 

(2018) acerca de como as Reformas da Educação têm sido pautadas pelos 

interesses de uma “nova direita” que ascendeu ao poder tanto no Brasil quanto fora 

dele. O autor adverte que a democracia não é elemento indispensável para esse 

grupo. 
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4.1 O NEOLIBERALISMO E A NOVA DIREITA 

 

Os estudos sobre currículo ganharam importância no início do século XX. 

Nesse período, de crescente industrialização nos Estados Unidos, foi imposta à 

escola a função de formar trabalhadores. À essa atribuição agregava-se uma forma 

de controle social, pois, a escola deveria desenvolver indivíduos colaboradores, que 

assumissem sua posição subserviente, se adequassem àquela sociedade (desigual) 

e se distanciassem de questionamentos ou ideias de ruptura. (LOPES; MACEDO, 

2011, p. 21). 

Goodson (2013) esclarece que num período imediatamente anterior a esse, 

entre 1890 e 1910, em diferentes países, surgiram movimentos que propunham 

currículos democráticos, voltados às camadas populares. Entretanto, em pouco 

tempo, as ideias progressistas seriam substituídas por um conservadorismo 

reacionário, pois, como pontua o autor (2013, p. 28) “desde o primeiro momento, o 

sistema foi construído para garantir a estabilidade e para mistificar e encobrir as 

relações de poder que sustentam toda a elaboração do currículo”. 

Dentre as teorias curriculares que despontaram nesse contexto histórico 

estão o eficientismo social e o progressivismo, movimentos que serviram como base 

para teorias posteriores. O último foi importado para o Brasil pelo movimento da 

Escola Nova. Como pontuam Lopes e Macedo (2011, p. 22) acerca do eficientismo, 

“pode-se resumi-lo pela defesa de um currículo científico, explicitamente associado à 

administração escolar e baseado em conceitos como eficácia, eficiência e 

economia”.  

A esse respeito, concorda-se com Goodson (2013): 

 
[...] as questões relacionadas com o ensino e a educação são claramente 
influenciadas pelas mudanças colossais que estão ocorrendo atualmente na 
economia global. Na medida em que o trabalho educacional é reposicionado 
e sujeito a uma reestratificação dentro da nova ordem do trabalho global, 
inevitavelmente o papel dos agentes de mudança é, ele próprio 
reposicionado. Nessa situação, mesmo quando as pessoas continuam 
trabalhando como trabalhavam antes, é possível que os efeitos de seu 
trabalho tenham sido redirecionados; e às vezes redirecionados de uma 
maneira que contribui para inverter ou mudar substancialmente o efeito e a 
relevância daquele trabalho. (GOODSON, 2013, p. 26).  

 

No contexto de globalização do capital os agentes de mudança ficaram 

desamparados, nas palavras de Goodson (2013, p. 27), “estão desligados das 
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histórias passadas de ação em busca de justiça social e divorciados das visões tão 

dificilmente conquistadas de futuros alternativos”, pois, considerando o atual 

contexto histórico-social, entende-se que as reformas curriculares buscam garantir 

mão-de-obra especializada (na medida) que garanta a entrada de capital para a 

manutenção do status quo.  

 
Aqueles que não têm sucesso em um regime de padrões de qualidade são 
cada vez mais visivelmente estigmatizados e marginalizados. Os números 
da evasão escolar e da baixa frequência formam um quadro que claramente 
mostra a decadência de uma busca precipitada de mercadização e de 
reformas altamente reguladas do currículo e da avaliação. (GOODSON, 
2013, p. 25). 

 

Nesse sentido, ressalta-se o impacto exercido pelas avaliações externas 

adotadas pelo Brasil desde o início da década de 1990, com a implementação do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. A realização de 

avaliações em larga escala no país é resultado das demandas internacionais da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 

coordena o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA); e da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), que instituiu o Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade 

da Educação para a América Latina (LLECE). (BRASIL, 2017a, p. 13). 

A década de 1990 foi marcada pelas ideias de eficácia, desempenho e 

competência. Expressões que compunham o repertório político neoliberal. Conforme 

Saviani (2019, p. 427), a expressão “neoliberalismo” foi difundida a partir de 1989, 

como resultado do Consenso de Washington, uma reunião que, na prática, resultou 

em um conjunto de recomendações consideradas essenciais para a América Latina.  

Houve “consenso” entre as instituições de economia participantes quanto às 

mudanças fundamentais pelas quais países latino-americanos deveriam passar.  

As recomendações incluíam todo tipo de reforma que cortasse gastos, tais 

como alterações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e administrativas. Essa 

interferência na política e economia de países periféricos foi resultado de 

empréstimos contraídos com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e de regras 

estabelecidas pelo Banco Mundial. Essa situação de endividamento e dependência 

repercutiu no campo educacional brasileiro de diversas formas, o corte de 

investimentos foi somente um dos problemas. 
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Nesse novo contexto, as ideias pedagógicas sofrem grande inflexão: passa-
se a assumir no próprio discurso o fracasso da escola pública, justificando 
sua decadência como algo inerente à incapacidade do Estado de gerir o 
bem comum. Com isso se advoga, também no âmbito da educação, a 
primazia da iniciativa privada regida pelas leis do mercado. (Saviani, 2019, 
p. 428). 

 

 O mercado em expansão naquele período, pós crise capitalista ocorrida na 

década de 1970, estava centrado no modelo taylorista de racionalização do trabalho. 

Esse processo produtivo “requer trabalhadores que, em lugar da estabilidade no 

emprego, disputem diariamente cada posição conquistada, vestindo a camisa da 

empresa e elevando constantemente sua produtividade”. (SAVIANI, 2019, p. 429).  

 Segundo Freitas (2018, p. 13), a partir do final da década de 1980, ocorreu 

no Brasil a ascensão de uma “nova direita”, que se ancora no neoliberalismo e no 

autoritarismo social. A pauta educacional faz parte dos interesses desse grupo, 

que constitui uma rede de influências e se apropria da causa educacional. Boa parte 

dessa rede constitui o meio empresarial. Para o autor, a chegada de grupos 

progressistas ao poder, no início dos anos 2000, no Brasil e em outros países latino-

americanos, criou a ilusão de que o neoliberalismo não retornaria com tanta rapidez 

e nem seria tão expressivo quanto no início do século XX.  

Entretanto, no início do século XXI teve início uma onda neoliberal, que 

visava, sobretudo, contrapor a ascensão dos movimentos progressistas. E um 

aspecto forte dessa revigorada do neoliberalismo foi seu viés antidemocrático, pois, 

como expõe Freitas (2018, p. 14), “a democracia é apenas ‘desejável’, mas não é 

uma condição necessária ao neoliberalismo. Os direitos políticos não gozam de 

garantia incondicional sob o novo liberalismo econômico”. 

A partir de Freitas (2018, p. 19) é possível compreender que as ideias 

neoliberais têm sua base teórica na produção de economistas neoclássicos e da 

escola austríaca. Nomes como Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek, Milton 

Friedman e James Buchanan influenciaram fortemente Reagan, nos Estados Unidos 

e Thatcher, na Inglaterra; principais representantes do neoliberalismo da década de 

1980. Os economistas citados continuam inspirando governos, e, para além disso, 

servem como referências para conglomerados empresariais que, cada vez mais, 

buscam espaço de atuação no campo educacional.   
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Dentre as ações dessa “nova direita”, algo que se tornou bastante evidente 

na última década foi o financiamento de novas lideranças que representam os 

interesses do capital. Um exemplo disso foi a formação do Movimento Brasil Livre 

(MBL), que ganhou visibilidade nacional no contexto histórico que culminou no 

impeachment de Dilma Rousseff, em 2016. Há dois direcionamentos, um que dá 

visibilidade à jovens advindos da classe média, com acesso a universidades 

privadas, tecnologias e mídias digitais. E, outro, que financia jovens líderes políticos 

ou sociais que advêm de grupos empobrecidos. Esses, acabam sendo exaltados 

como exemplos de vida dentro da lógica da meritocracia. 

Segundo Freitas (2018), o financiamento dessas lideranças ocorre também a 

partir de grupos empresariais internacionais, cita-se como exemplo a indústria 

petroquímica estadunidense, que têm alavancado movimentos de viés neoliberal em 

diversos países América Latina. Outra estratégia constantemente recuperada pela 

“nova direita” é a disseminação do medo do socialismo e da violação da propriedade 

privada. Retoma-se reiteradamente a ideia do perigo de uma Revolução Socialista. 

Fica evidente, portanto, que o discurso econômico é respaldado por um forte apelo 

ideológico que rechaça tudo que não represente o livre mercado. 

 

4.1.1 O Movimento Escola Sem Partido 

 

No Brasil, um aspecto forte dessa agenda conservadora no campo 

Educacional pode ser evidenciado na atuação do Movimento Escola Sem Partido. 

Criado em 2004 por iniciativa do advogado Miguel Nagib, as propostas não ecoaram 

significativamente naquele período. Contudo, entre os anos 2014 e 2016, o grupo 

contou com o apoio de políticos como Flávio, Carlos e Jair Bolsonaro. Desse modo, 

as ideias do grupo se espalharam, resultando em projetos de lei com ideias similares 

em diversos municípios e estados. As pautas do grupo chegaram ao então ministro 

da Educação Mendonça Filho no contexto das discussões sobre a Reforma do 

Ensino Médio, em 2016. 

Em linhas gerais, O Movimento Escola Sem Partido critica a presença de 

ideologias de esquerda no campo educacional. Acusa professores/as de “doutrinar 

ideologicamente” os estudantes. Rechaça autores como Paulo Freire, Moacir Gadotti 

e Antonio Gramsci. Seus ataques recaem, sobretudo, ao campo de Humanas, sendo 

a História uma das mais afetadas. O modo como são trabalhados alguns conteúdos 
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traumáticos da História do Brasil, como a Ditadura Militar e a escravidão, são 

questionados e criticados pelos apoiadores do Movimento.  

O grupo defende uma pretensa “neutralidade” no ensino se ancorando em 

discursos de viés ideológico de direita e, até, em preceitos religiosos. Nesse sentido, 

são rechaçadas as discussões sobre religiosidade de matriz africana, bem como as 

temáticas que incluem diversidade de gênero e sexualidade. O Movimento 

popularizou a expressão “ideologia de gênero”, que acabou servindo como pauta de 

campanhas eleitorais em 2018. 

Especialistas em Educação; entidades representativas de professores/as e 

estudantes; cientistas; e, grupos defensores dos Direitos Humanos criticaram 

veementemente tais ideias. Além de excludentes, são consideradas 

inconstitucionais, pois, comprometem a liberdade de cátedra; a autonomia docente; 

o debate; a criticidade; e o contraditório nos espaços escolares. Em 2019 o criador 

do Movimento anunciou a suspensão das atividades do grupo, alegando para tanto a 

falta de apoio do presidente Jair Bolsonaro à causa. 

Segundo a Frente Nacional Escola Sem Mordaça, desde 2014 foram 

apresentados mais de 200 Projetos de Lei inspirados no Movimento Escola Sem 

Partido, sendo que inúmeros ainda estão em tramitação. Em diferentes regiões do 

país surgiram Projetos parecidos, em municípios do Paraná, Goiás, Minas Gerais e 

Alagoas. Em 2020 o Supremo Tribunal Federal (STF) reiterou a 

inconstitucionalidade de diversas Leis aprovadas em âmbito municipal e estadual. 

 

4.2 AS REFORMAS EDUCACIONAIS: A ESCOLA TRATADA COMO EMPRESA 

 

O Movimento Escola Sem Partido, e outras empreitadas que objetivam o 

cerceamento de professores/as, segundo Freitas (2018, p. 28) podem ser 

relacionados às mudanças implementadas no Estado Brasileiro desde 2016. No 

caso da Educação, como o autor argumenta, a Reforma foi idealizada e financiada 

pelo meio empresarial, cuja base ideológica se origina no neoliberalismo, recusando 

qualquer concepção de Educação que posicione o Estado como defensor de 

interesses populares. 

 
É esta visão social que também embasa as “soluções” propostas pela 
engenharia da reforma empresarial na educação. Pensando a escola como 
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uma “empresa”, as escolas de menor qualidade devem sucumbir às de 
maior qualidade, sendo fechadas; os estudantes de menor desempenho 
devem sucumbir aos de maior qualidade, sendo barrados em sucessivos 
testes; os professores de menor qualidade devem sucumbir aos de maior 
qualidade, sendo demitidos. Tal como na “empresa”, os processos 
educativos têm que ser “padronizados” e submetidos a “controle”. 
(FREITAS, 2018, p. 28-29). 

 

Dentro dessa lógica, são criados modelos ideais de escola e ensino 

impossíveis de serem alcançados, que, no entanto, legitimam a necessidade 

constante de Reformas. Ao mesmo tempo, divulga-se a ideia de que a gestão 

pública é ineficiente para resolver as demandas necessárias à melhoria na 

Educação. Assim, são criados institutos e fundações, vinculados a grandes grupos 

empresariais, que, em muitos países, estão à frente das Reformas. Esse movimento 

não se situa somente no Brasil ou na América Latina, ao contrário, é global. 

(FREITAS, 2018). 

Se, por um lado, o argumento da “nova direita” se baseia na ineficiência da 

gestão pública, e, por consequência, do trabalho de funcionários públicos, aspecto 

que justificaria a privatização dos serviços. Por outro lado, há um enorme interesse 

nos recursos que o Estado pode oferecer. Aspecto que pode ser evidenciado a partir 

das parcerias público-privadas para o campo educacional. A esse respeito, 

acrescenta-se a informação de Laval (2019): 

 
A forma mais direta de constituição de um mercado do ensino consiste em 
estimular o desenvolvimento de um sistema de escolas privadas, como o 
Banco Mundial faz nos países pobres, por exemplo, ou privatizar parcial ou 
totalmente as escolas que já existem. [...] Essa privatização vem se 
ampliando em muitos países, tanto no que diz respeito à escola quanto à 
tutoria de alunos. Os Estados Unidos são um bom exemplo dessa primeira 
tendência, que, além do mais, é marcada pela concentração de capital: 
algumas grandes empresas especializadas (as Education Management 
Organizations [Organizações de Gestão Educacional], ou EMOs) são 
encarregadas de gerir e rentabilizar centenas de charter schools (escolas 
sob contrato criadas há cerca de dez anos), que continuam sendo 
financiadas por recursos públicos. Essas escolas, sob gestão direta no 
plano administrativo e pedagógico, se tornam assim filiais de sociedades 
com ações na bolsa de valores cujo objetivo é obter lucro. (LAVAL, 2019, p. 
138-139).   

 
 

Essa parceria público-privada acaba reforçando a ideia de que o problema 

da Educação resulta, unicamente, da má gestão. Desconsidera-se, portanto, todo o 

contexto social no qual a mesma é constituída, enfraquecendo o debate acerca do 

problema da exclusão e da injustiça social.  As discussões a respeito do impacto 
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desses elementos nos processos de escolarização acabam ficando esvaziadas. E, 

pior, se atribui à base da escola, isto é, a professoras e professores, a 

responsabilidade imediata pelos baixos resultados nas avaliações externas. Como 

explica Almeida (2009): 

 
[...] têm surgido algumas iniciativas que buscam estabelecer, de forma 
impositiva, o que os professores devem fazer para alterar os resultados 
escolares, deixando de lado o conjunto de fatores que pesam 
negativamente no modo de realizar o trabalho em sala de aula, bem como a 
importância da apropriação que os professores precisam desenvolver a 
respeito do contexto e de seus problemas. Ao mesmo tempo que as 
políticas educacionais buscam intervir para “padronizar” a prática pela 
difusão e imposição de regras ditas eficazes, minimiza-se a dimensão das 
condições de trabalho e salário e cresce o desprestígio social do trabalho 
docente. (ALMEIDA, 2009, p. 78-79). 

 

Esse cenário evidencia o problema da desprofissionalização docente, que 

tem sido intensificada no contexto das Reformas da Educação, pois, nessa lógica, 

professores/as são compreendidos como executores de tarefas, que têm como 

principal objetivo viabilizar a aquisição de competências e habilidades pelos 

estudantes. Assim, para descrever as funções professorais tem sobressaído 

expressões como “mediadores do conhecimento”; “facilitadores da aprendizagem”; e 

outras, que imprimem um caráter puramente técnico à função de professor/a.  

Ressalta-se, ainda nesse contexto, a precarização do trabalho e a perda de 

direitos alcançados por trabalhadores/as ao longo do tempo, aspectos que se 

refletem na desestruturação dos movimentos de luta. (FREITAS, 2018). Afastados 

de sindicatos e de outros movimentos sociais, trabalhadores/as são convencidos de 

que livre mercado, de alguma forma, significa liberdade individual. Segundo esse 

raciocínio, “o Estado é visto como algo que atrapalha a liberdade individual de 

competir ao olhar para o bem-estar do coletivo” (FREITAS, 2018, p. 26). Essa lógica, 

sobretudo quando apoiada pela mídia majoritária, influencia indivíduos comuns a 

apoiarem políticas autoritárias e antidemocráticas.  

Na conjuntura das recentes Reformas Curriculares ocorridas no Brasil, como 

destaca Freitas (2018, p. 23-24), propaga-se a partir do discurso oficial “um 

individualismo violento (mascarado de empreendedorismo) que lança a juventude 

em um vácuo social, no qual conta apenas o presente, a ‘luta pela sobrevivência’ 

[...]”. Essa perspectiva serve para formar uma massa de trabalhadores que se curva 
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às determinações do mercado, pois, acaba sendo forjada como um componente 

deste mesmo mercado, como um empreendedor.  

A inserção de disciplinas como Empreendedorismo, Projeto de Vida e 

Educação Financeira tem sido comum nos currículos reformados na esteira da 

BNCC. No sentido oposto, as disciplinas mais politizadas têm sido minimizadas ou 

completamente excluídas dos currículos. No início do ano letivo de 2021 a Rede 

Pública Estadual do Paraná cortou pela metade a oferta das disciplinas Filosofia, 

Sociologia e Artes, reduzindo para 1 aula por semana. Como adverte Almeida: 
 
Com a pretensão de introduzir uma inovação no campo do ensino, os 
formuladores dessas políticas lançam mão da noção de competência sem 
esclarecer suas bases conceituais ou o significado que lhe é atribuído. O 
conceito aparece em excesso em quase todos os textos legais das duas 
últimas décadas e vem constituindo um verdadeiro slogan, marcado por 
uma positividade que encobre os múltiplos sentidos que podem lhe ser 
atribuídos, e, por ser extremamente versátil, aparece ligado ao ensino, à 
avaliação, à gestão. (ALMEIDA, 2009, p. 79). 

 

Por tudo isso, afirma-se que a efetivação de recentes Reformas 

educacionais no país está fortemente relacionada a ascensão da “nova direita” que 

toma espaço no campo educacional para alinhá-lo a seus valores, segundo os 

preceitos do neoliberalismo. Ressalta-se, entretanto, que esse grupo não é 

homogêneo, incluindo tanto indivíduos e grupos liberais quanto conservadores.  

Conforme reflete Freitas: 

 
Do ponto de vista das finalidades da educação, embora nem sempre 
explícitas, os reformadores visam a implementação de reformas 
educacionais para, por um lado, garantir o domínio de competências e 
habilidades básicas necessárias para a atividade econômica revolucionada 
pelas novas tecnologias e processos de trabalho (Revolução 4.0) e, por 
outro, garantir que tal iniciativa se contenha dentro da sua visão de mundo 
que se traduz em um status quo modernizado. (FREITAS, 2018, p. 41-42). 

 

Esse ideal pedagógico, como adverte Laval (2019, p. 29), “se baseia, em 

primeiro lugar, em uma sujeição mais direta da escola à razão econômica”. Isso 

significa ensinar para formar um trabalhador autônomo, adaptado à ausência de 

direitos trabalhistas, segurança e estabilidade; um indivíduo flexível, como o capital 

requer. O que pressupõe uma lógica ainda mais perversa do que formar “para o 

mercado de trabalho”. 
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4.3 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR 

 

A implementação da BNCC tem causado impactos significativos no ensino, 

sobretudo, quando se leva em consideração que o documento está fortemente 

relacionado à crescente implantação de avaliações externas no Brasil, nas últimas 

décadas. 

Entre 2015 e 2016 foram publicadas duas versões preliminares da BNCC. A 

construção desses textos contou com a participação de especialistas do campo 

educacional, em geral, vinculados a universidades. Os textos se tornaram motivo de 

intensos debates, no caso da disciplina História, as divergências diziam respeito 

sobretudo aos conteúdos. Nessas discussões, além de historiadores/as e membros 

de entidades de classe, como a ANPUH, participaram jornalistas, e, até empresários. 

Esse aspecto já evidenciava o interesse do campo empresarial na Educação, de 

modo geral. E mais especificamente, o interesse em decidir sobre a seleção dos 

conteúdos históricos; sobre as perspectivas teóricas adotadas; sobre a inserção de 

temas relacionados à diversidade e aos movimentos sociais; dentre outros aspectos. 

Em dezembro de 2017, sob a gestão do ministro da Educação José 

Mendonça Filho, foi homologada a terceira versão do documento, que diz respeito à 

Educação Infantil e ao Ensino Fundamental. Completamente diferente das 

anteriores, essa versão é mais sucinta, esvaziada de teoria, e, inteiramente baseada 

na Lógica das Competências. É pertinente advertir que teve ampla participação de 

agentes externos ao campo educacional na elaboração dessa versão. Novamente, o 

interesse de grupos empresariais foi explícito. 

Um ano depois, em dezembro de 2018, sob a gestão do ministro Rossieli 

Soares, foi homologada a versão final da BNCC, acrescida da etapa do Ensino 

Médio. As discussões em torno dessa versão foram acirradas pelas críticas à 

Reforma do Ensino Médio, instituída com a Lei nº 13.415/2017, que modificou a 

estrutura dessa etapa de ensino, isto é, alterou a própria Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. Essa Reforma recuperou tendências tecnicistas, fortemente 

presentes durante o Regime Militar, sobretudo depois da constituição da LBD Lei n. 

5.692/1971.  
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Esse viés produtivista da Reforma pode ser evidenciado no descaso com a 

área de Humanas no currículo. Um exemplo disso é o fato de que a disciplina 

História deixou de ser matéria obrigatória no Ensino Médio. Adverte-se ainda, que 

essa Reforma teve como pano de fundo histórico o golpe jurídico-parlamentar que 

retirou Dilma Rousseff da presidência, levando o vice Michel Temer ao cargo. Essa 

mudança resultou no revigoramento de medidas neoliberais no Brasil, como a 

crescente interferência de grupos empresariais na Educação, como mencionado 

anteriormente. 

A implantação da BNCC foi designada pela Resolução CNE/CP n. 2, de 22 

de dezembro de 2017. O documento constitui os seguintes capítulos: Das 

disposições gerais; Do planejamento e organização; Da BNCC, do currículo e da 

Proposta Pedagógica; Da BNCC na Educação Infantil; Da BNCC no Ensino 

Fundamental (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, 

Ensino Religioso); Das disposições finais e transitórias. A avaliação da 

aprendizagem é abordada no segundo item, no qual é descrita a função da Base 

como norteadora de ações educacionais diversas. 

A Resolução em questão orientou acerca da obrigatoriedade da BNCC para 

toda a Educação Básica. A necessidade de um dispositivo normativo que definisse 

os conteúdos a serem trabalhados em âmbito nacional foi justificada na legislação 

brasileira e em documentos educacionais orientadores publicados anteriormente: a 

Constituição de 1988; a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB) 

Lei n. 9.394/1996; as Diretrizes Curriculares Nacionais (1997); e o Plano Nacional de 

Educação (PNE), de 2014.  

Desses documentos foram utilizados como justificativa para a construção da 

BNCC alguns Artigos (e Metas, no caso do PNE) que estabelecem como funções da 

educação o preparo dos indivíduos para a cidadania e para o mercado de trabalho; 

que definem a necessidade do estabelecimento de conteúdos curriculares mínimos 

comuns em âmbito nacional; que enfatizam a relevância do desenvolvimento de 

capacidades; e, que determinam a elaboração de objetivos de aprendizagem.  

A partir dessas informações e da análise de documentos nacionais 

orientadores do ensino, é possível perceber que a Lógica das Competências foi se 

expandindo nas últimas décadas. Na Resolução em questão essa perspectiva é 

explicitada: 
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Art. 3º No âmbito da BNCC, competência é definida como a mobilização de 
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas 
cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores, para resolver demandas 
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo 
do trabalho.  
Parágrafo Único: Para os efeitos desta Resolução, com fundamento no 
caput do art. 35-A e no §1º do art. 36 da LDB, a expressão “competências e 
habilidades” deve ser considerada como equivalente à expressão “direitos e 
objetivos de aprendizagem” presente na Lei do Plano Nacional de Educação 
(PNE). (BRASIL, CNE/CP, 2017b, p. 4). 

 

Desde as discussões iniciais acerca da elaboração da BNCC o discurso 

(oficial) predominante, que enfatizava a natureza democrática e plural do documento 

normativo, foi endossado por grupos midiáticos e empresariais. Essa pretensa 

pluralidade foi ressaltada na Resolução: 
 
[...] ampla participação de toda a comunidade educacional e sociedade 
brasileira, promovendo audiências públicas nacionais nas cinco regiões do 
país: Manaus, Região Norte, dia 7 de julho; Recife, Região Nordeste, dia 28 
de julho; Florianópolis, Região Sul, dia 11 de agosto; São Paulo, Região 
Sudeste, dia 25 de agosto, e, finalmente, Brasília, Região Centro-Oeste, dia 
11 de setembro de 2017. (BRASIL, CNE/CP, 2017b, p. 3). 

 

Segundo a redação do documento, a ocorrência de audiências públicas 

regionalizadas garantiu o acesso, a participação e a opinião de diferentes 

segmentos da sociedade na elaboração da BNCC, de modo que “refletisse as 

necessidades, os interesses, a diversidade e a pluralidade, presentes do panorama 

educacional brasileiro, e os desafios a serem enfrentados para a construção de uma 

Educação Básica Nacional” (BRASIL, CNE/CP, 2017b, p. 3).  

Essa ideia de que o documento resultou da participação coletiva em torno de 

sua elaboração também fez parte do repertório de associações como o Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime), além do MEC. Entretanto, entidades 

representativas de estudantes, como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a 

União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES), não foram convidadas 

oficialmente a participar do debate em torno da implantação da Base ou da 

reelaboração dos currículos em âmbito regional, que viria posteriormente. 

O impacto que a BNCC exerceria nas Redes Estaduais e Municipais de 

ensino foi também anunciado na Resolução CNE/CP n. 2, de 2017. Segundo o texto: 

 
A BNCC deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, 
avaliação e revisão dos currículos, e consequentemente das propostas 
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pedagógicas das instituições escolares, contribuindo, desse modo, para a 
articulação e coordenação de políticas e ações educacionais desenvolvidas 
em âmbito federal, estadual, distrital e municipal, especialmente em relação 
à formação de professores, à avaliação da aprendizagem, à definição de 
recursos didáticos e aos critérios definidores de infraestrutura adequada 
para o pleno desenvolvimento da oferta de educação de qualidade. 
(BRASIL, CNE/CP, 2017b, p. 5).  

 

Para nortear a reelaboração dos currículos nos estados e municípios foi 

criado o Guia de Implementação da Base Nacional Comum Curricular, publicado em 

2018. Além do MEC, CONSED e UNDIME, já citados anteriormente, o Fórum 

Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação (FNCEE) e a União Nacional dos 

Conselhos Municipais de Educação (UNCME) também participaram da elaboração 

desse material. O Guia é estruturado em 7 itens (ou dimensões). Como relacionadas 

no quadro abaixo.  

 
QUADRO 12 - ESTRUTURA DO GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC 

DIMENSÕES DESCRIÇÃO 

1 Estruturação da governança da implementação 

2 Estudo das referências curriculares 

3 (Re)elaboração curricular 

4 Formação continuada para os novos currículos 

5 Revisão dos projetos pedagógicos - PPs 

6 Materiais didáticos 

7 Avaliação e acompanhamento de aprendizagem  

 
FONTE: A autora (2021) 

 

Segundo o texto de apresentação desse Guia:  

 
Cada dimensão traz questões para reflexão, sugestões de ações e 
materiais de apoio que podem ser utilizados para realizá-las. Existem outras 
dimensões de suma importância, que serão tratadas pelo MEC em outros 
documentos orientativos e em programas. As dimensões 5 a 7 estão em 
construção e serão incorporadas futuramente. (BRASIL, 2018 p. 3). 
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Como descrito acima, a dimensão “7 - Avaliação e acompanhamento de 

aprendizagem” ainda não foi elaborada. Isso pode ser um indício de que o assunto 

não foi tematizado com profundidade no decorrer da implantação da BNCC ou dos 

respectivos documentos de âmbito municipal e estadual. Ademais, ao que se pôde 

inferir a partir do caso do estado do Paraná, a dimensão “5 - Revisão dos projetos 

pedagógicos” foi prontamente executada, porém, sem que houvesse de fato algum 

estudo ou formação continuada para professores/s acerca dos documentos 

curriculares, como sugerem os itens 2 e 4 do documento citado. 

 

4.3.1 Reorganização do currículo em função das demandas da BNCC: A Rede 

Pública Estadual do Paraná  

 

A participação da sociedade civil, anunciada pelo MEC, foi efetivada a partir 

de consultas públicas disponibilizadas no formato on-line, tanto na construção da 

primeira versão, em 2015; quanto na versão de 2018. Entretanto, é oportuno 

enfatizar que a colaboração de professores e da comunidade em geral se deu a 

partir de formulários que, em síntese, serviriam mais para legitimar aquilo que, 

objetivamente, já estava sendo estabelecido pelo MEC.  

No final de 2015 a agenda estabelecida pelo MEC, em torno da BNCC, 

impôs que o documento deveria ser apresentado/discutido nas escolas de todo o 

país. Em alguns estados, como o Paraná, o debate a respeito da BNCC foi quase 

nulo. Nesse caso, o final do ano letivo de 2015 foi marcado por um intenso 

calendário de reposição de aulas. Situação decorrente da paralisação das aulas em 

função do movimento de greve por manutenção de Direitos no Plano de Carreira, e 

por garantias mínimas de conservação do Fundo Previdenciário de servidores/as 

públicos/as.  

A esse respeito, é fundamental rememorar que as ações do Governo 

estadual, de Beto Richa, contra o movimento de greve legítimo resultaram em uma 

violência policial desmedida. O ataque truculento, com bombas de lacrimogênio e 

balas de borracha, deixou mais de duzentas pessoas feridas em praça pública, em 

frente à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O episódio ocorrido em 29 de 

abril de 2015 simbolizou o início de uma sequência de perdas de Direitos e 

Garantias dos/as trabalhadores/as da Educação estadual.  
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Com tudo isso, entende-se que os espaços de diálogo acerca da BNCC na 

Rede Estadual mencionada foram escassos. Entretanto, ainda assim, em 2019 a 

Secretaria Estadual de Educação do Paraná solicitou a reelaboração dos Projetos 

Político-Pedagógicos das escolas, visando deixá-los em consonância com a BNCC. 

Com isso, professores/as de cada disciplina foram convocados/as a reorganizar o 

seu trabalho de acordo com as Competências que baseiam o documento.  

Além disso, no início do ano letivo de 2020 foi implantada uma nova Diretriz 

para o Ensino Fundamental dessa Rede estadual. A comunidade escolar não 

participou efetivamente de discussões a respeito dessa mudança. O novo 

documento, denominado Currículo da Rede Estadual Paranaense (CREP), foi 

imposto aos educadores/as. Com ele, foi estabelecida uma sequência de conteúdos 

para cada trimestre do ano letivo, engessando o trabalho docente. O formato dos 

conteúdos estabelecido no CREP foi disposto autoritariamente no “Livro de Registro 

de Classe On-line” (LRCO), os antigos “livros de chamada”.  

Essa mudança foi justificada na necessidade de adequar o currículo 

estadual às demandas da BNCC, pois, conforme a sua Resolução de 

implementação: 

 
Art. 15. As instituições ou redes de ensino podem, de imediato, alinhar seus 
currículos e propostas pedagógicas à BNCC.  
Parágrafo único. A adequação dos currículos à BNCC deve ser efetivada 
preferencialmente até 2019 e no máximo, até início do ano letivo de 2020.  
Art. 16. Em relação à Educação Básica, as matrizes de referência das 
avaliações e dos exames, em larga escala, devem ser alinhadas à BNCC, 
no prazo de 1 (um) ano a partir da sua publicação. (BRASIL, CNE/CP, 
2017b, p. 11).  

 

Em função da pandemia de coronavirus, que ceifou a vida de milhares de 

brasileiros e brasileiras, foi implantado o ensino remoto no Paraná, em março de 

2020. Quase 1 ano depois, portanto, no início do ano letivo de 2021, a Secretaria de 

estadual Educação inseriu em cada LRCO, o Planejamento de cada disciplina. 

Nesse, foram elencados: conteúdos; unidades temáticas; conhecimentos prévios; 

objetivos; videoaulas; encaminhamentos metodológicos (conteúdo textual e 

imagens) no formato de slides; exercícios. E, por fim, no caso da História, indicações 

de sites de acervos históricos e de museus.  

Tudo isso, sob a justificativa de “facilitar” o trabalho de professores/as, que, 

por sua vez, foram dispensados da função de elaborar seu Plano de Trabalho 
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Docente individual. Diretores/as e equipes pedagógicas informaram que cada 

educador/a pode realizar adequações que considerarem necessárias. Assim, se 

garantiria a autonomia pedagógica.  

Desse modo, 80% da carga horária deve ser voltado aos conteúdos do 

Planejamento prescrito, e os 20% restantes podem ser utilizados para atividades e 

avaliações propostas por cada professor/a. Ressalta-se que não foi enviado às 

escolas nenhuma justificativa teórico-metodológica para tais alterações. Aos 

professores/as chegaram prescrições bastante sucintas, repassadas pelas escolas a 

partir de pequenos informativos.  

 

4.4 A LÓGICA DAS COMPETÊNCIAS  

 

A Base Nacional Comum Curricular constitui um documento de 600 páginas, 

que compõe os seguintes itens: Introdução; Estrutura da BNCC; A etapa da 

Educação Infantil; A etapa do Ensino Fundamental; A etapa do Ensino Médio. Na 

sua Introdução são descritas as Competências gerais da Educação Básica; são 

explicitados os marcos legais que baseiam o documento; seus fundamentos 

pedagógicos; e o acordo interfederativo em torno da mesma. A respeito desse último 

item, destaca-se do documento o seguinte: 

 
Por se constituir em uma política nacional, a implementação da BNCC 
requer, ainda, o monitoramento pelo MEC em colaboração com os 
organismos nacionais da área – CNE, CONSED e UNDIME. Em um país 
com a dimensão e a desigualdade do Brasil, a permanência e a 
sustentabilidade de um projeto como a BNCC dependem da criação e do 
fortalecimento de instâncias técnico-pedagógicas nas redes de ensino, 
priorizando aqueles com menores recursos, tanto técnicos quanto 
financeiros. Essa função deverá ser exercida pelo MEC, em parceria com o 
CONSED e a UNDIME, respeitada a autonomia dos entes federados. 
(BRASIL, 2017a, p. 21). 
 
 

Segundo o seu texto de apresentação, a BNCC é compreendida como um 

conjunto orgânico e “progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica”. 

(BRASIL, 2017a, p. 7). No item “Os marcos Legais que embasam a BNCC” são 

reforçados a influência da Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) Lei n° 9.394/1996 na construção do documento. São 



114 

 

ressaltados especialmente os aspectos que garantem a obrigatoriedade de o Estado 

garantir a Educação Básica.  

 
FIGURA 3 - ESTRUTURA DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

Lingua 
Portuguesa

Matemática

Bebês       
(0-1a6m)

Crianças bem 
pequenas 
(1a7m-3a11m)

Crianças 
pequenas      
(4a-5a11m)

Unidades 
Temáticas

Objetos de 
conhecimento

Habilidades

EDUCAÇÃO BÁSICA

ETAPAS

COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Competências específicas de área Competências específicas de área

Componentes curriculares

Competências específicas de componente

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento

Habilidades

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO

Direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento

Campos de experiências Áreas do conhecimento Áreas do conhecimento

Anos FinaisAnos Iniciais

 
FONTE: Adaptado de BRASIL (2017a) 

 

A opção pelo “desenvolvimento de competências” pode ser verificada na 

estrutura da BNCC, exposta na figura acima. Em seu texto, a abordagem é 

defendida no item “fundamentos pedagógicos”. São apresentadas 10 competências 

globais, as quais servem como orientadoras também para a elaboração dos 

documentos em âmbito estadual e municipal: 

 
O conceito de competência, adotado pela BNCC, marca a discussão 
pedagógica e social das últimas décadas e pode ser inferido no texto da 
LDB, especialmente quando se estabelecem as finalidades gerais do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio (Artigos 32 e 35). Além disso, desde as 
décadas finais do século XX e ao longo deste início do século XXI, o foco no 
desenvolvimento de competências tem orientado a maioria dos Estados e 
Municípios brasileiros e diferentes países na construção de seus currículos. 
(BRASIL, 2017a, p 13). 
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A Lógica das Competências minimiza a ideia de currículo voltado aos 

saberes disciplinares, como ressalva Silva (2008). Segundo a autora, as teorias da 

Competência desconsideram as relações entre os indivíduos e a sociedade, à 

medida que minimizam o aspecto histórico-social da formação humana. A dimensão 

individual é supervalorizada em detrimento da dimensão social, o que acaba 

enfraquecendo a busca por direitos coletivos. Acrescenta-se a isso um estímulo à 

competitividade e à ideia da necessidade constante de atualização profissional para 

atender às demandas do mercado de trabalho. 

Como Silva (2008, p. 18) adverte, “ignora-se o trabalho como uma prática 

humana que assume, nessa formação econômica, a condição de trabalho alienado, 

de mercadoria”, o que explica o interesse dos grupos empresarias nas Políticas 

Curriculares, e, a submissão dessas políticas à lógica do capital. A autora 

acrescenta: 

 
Uma primeira hipótese decorrente do quadro conceitual da noção de 
competências foi definida com base na ideia de que ela é portadora de uma 
concepção instrumental da formação humana e esta se faz presente nos 
dispositivos normativos da reforma curricular. (SILVA, 2008, p. 16). 

 

Entende-se, portanto, que tem ocorrido uma intensa mercantilização da 

educação, que, muitas vezes é encoberto pelo discurso de uma pretensa defesa da 

Educação, como no caso do “Movimento Todos pela Base”, que reúne especialistas 

de diversas áreas técnicas, parlamentares de ideologia política de Centro-Direita e 

grandes grupos executivos/empresariais. Como adverte Saviani (2019), vive-se um 

período neoconservador, porém, forjado numa perspectiva de defesa das novas 

tecnologias à serviço da Educação; e do apelo às metodologias ativas, que 

evidencia a influência de perspectivas que o autor classifica como neotecnicismo e 

neoconstrutivismo. 

Portanto, a Educação passou a privilegiar uma formação que atenda à essa 

demanda externa. Ocorreu uma reedição da Teoria do Capital Humano, sob nova 

roupagem, agora voltado para a formação de mão de obra que beneficie os 

interesses privados, diferente de seu conceito original. Como defende Saviani 

(2019), essa reconfiguração da Teoria do Capital Humano pode ser compreendida 

como uma forma de neoprodutivismo.  
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O autor argumenta que:   

 
Agora é o indivíduo que terá de exercer sua capacidade de escolha visando 
a adquirir os meios que lhe permitam ser competitivo no mercado de 
trabalho. E o que ele pode esperar das oportunidades escolares já não é o 
acesso ao emprego, mas apenas a conquista do status de empregabilidade. 
A educação passa a ser entendida como um investimento em capital 
humano individual que habilita as pessoas para a competição pelos 
empregos disponíveis. O acesso a diferentes graus de escolaridade amplia 
as condições de empregabilidade do indivíduo, o que, entretanto, não lhe 
garante emprego, pelo simples fato de que, na sua forma atual do 
desenvolvimento capitalista, não há emprego para todos: a economia pode 
crescer convivendo com altas taxas de desemprego e com grandes 
contingentes populacionais excluídos do processo. (SAVIANI, 2019, p. 430).
  

  
A Lógica das Competências se insere nesse contexto. Apesar dessa 

expressão já ter sido utilizada no campo educacional anteriormente, o termo foi 

popularizado a partir da publicação do relatório para a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) “Educação: um tesouro a 

descobrir”, elaborado por Jacques Delors, em 1996. As ideias desse texto, em tese, 

propunham uma educação mais humanizada e solidária baseada em quatro pilares 

essenciais: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a 

ser. (SACRISTÁN, 2011, p. 17).  

Além dessa indicação, a proposta de Edgar Morin, na publicação “Os sete 

saberes necessários para a educação do futuro”, publicada em 1999, também serviu 

como referência. De acordo com Saviani (2019), ambos os textos são resultado de 

discussões efetuadas na UNESCO entre os anos 1993 e 1996. No Brasil, o relatório 

principal foi publicado em 1998, na gestão de Paulo Renato Costa Souza no 

Ministério da Educação, e influenciou na produção de documentos curriculares 

publicados no país a partir daquele momento.  

 
O lema “aprender a aprender”, tão difundido na atualidade, remete ao 
núcleo das ideias pedagógicas escolanovistas. Com efeito, deslocando o 
eixo do processo educativo do aspecto lógico para o psicológico; dos 
conteúdos para os métodos; do professor para o aluno; do esforço para o 
interesse; da disciplina para a espontaneidade, configurou-se uma teoria 
pedagógica em que o mais importante não é ensinar e nem mesmo 
aprender algo, isto é, assimilar determinados conhecimentos. [...] E o papel 
do professor deixa de ser o daquele que ensina para ser o de auxiliar o 
aluno em seu próprio processo de aprendizagem. (SAVIANI, 2019, p. 431). 

 

Essa ideia como está colocada no presente objetiva dotar os indivíduos de 

capacidades para sustentar a própria empregabilidade. Pode-se afirmar que se trata 
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de um neoescolanovismo, perspectiva que influencia projetos e reformas educativas 

desde a década de 1990, e teve inserção tanto no meio educacional quanto fora 

dele, incluindo o campo empresarial. 

 

4.5 O LUGAR DA HISTÓRIA NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 

A Lógica do “saber fazer” explicitada no texto da BNCC indica que as 

decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de 

Competências, como foi mencionado no item anterior. E, seguindo essa linha de 

raciocínio, da mesma forma, o ensino deve propiciar a aquisição de Habilidades.  

 
Por meio da indicação [...] do que os alunos devem “saber” [...] e do que 
devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho). 
(BRASIL, 2017a, p. 13). 

 

 A BNCC separa as disciplinas por campos de conhecimento. A área de 

Ciências Humanas para o Ensino Fundamental é composta por Geografia, História e 

Ensino Religioso. Foram intensas as discussões em torno da permanência dessa 

última no currículo. Chegou a ser excluída na terceira versão do documento, para, 

posteriormente, retornar na versão final do mesmo.  

Alvo de diversas críticas de especialistas da Educação e de professores/as 

das áreas específicas, a BNCC integrou as disciplinas por áreas de Conhecimento, 

denominadas “itinerários formativos”, no Ensino Médio; sob a justificativa de 

flexibilizar e diversificar essa etapa do ensino, resultado da Reforma instituída com a 

Lei nº 13.415/2017. Com isso, a História consta do item “Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas no Ensino Médio”, que também integra Geografia, Filosofia e 

Sociologia. Desse modo, as disciplinas; seus conteúdos; e, objetivos, não estão 

discriminados na parte do documento que aborda essa etapa. A ênfase à 

“contextualização” e à “interdisciplinaridade” permaneceu. Elementos que já 

constavam dos documentos anteriores, orientadores do Ensino Médio.   
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Conforme descrito na BNCC: 
 
O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 
Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por 
meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância 
para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: 
I – linguagens e suas tecnologias; 
II – matemática e suas tecnologias;  
III – ciências da natureza e suas tecnologias;  
IV – ciências humanas e sociais aplicadas;  
V – formação técnica e profissional (LDB, Art. 36; ênfases adicionadas). 
(BRASIL, 2017a, p. 475). 

 

Esse arranjo foi duramente criticado por especialistas, pois, resulta em 

diversas problemáticas. Primeiro, não garante a oferta de todos os itinerários em 

todas as escolas, pois, como mencionado acima, a oferta depende da possibilidade 

de cada sistema de ensino, que também possui a liberdade de distribuir a carga 

horária dos itinerários da forma que lhe convém. Somente Língua Portuguesa e 

Matemática devem constar obrigatoriamente em todos os anos do Ensino Médio. 

Depois, resulta em um problema de ordem epistemológica, pois, entende-se que não 

são mantidas as especificidades de cada disciplina. Uma consequência concreta e 

imediata dessa mudança foi o surgimento de cursos de graduação em “Licenciatura 

em Humanidades”. 

No item Ensino Fundamental a História está dividida em Anos Iniciais e Anos 

Finais, ambos apresentam Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento e 

Habilidades. No texto inicial do componente História enfatiza-se que são as 

indagações realizadas no presente que levam os indivíduos a dialogar como o 

passado, permitindo a relação entre esses dois tempos históricos. O tempo futuro 

não é mencionado. Afirma-se que a História é resultado da produção de sentidos, 

que são ressignificados de acordo com diferentes grupos sociais. 

Quanto ao conhecimento histórico, o documento reforça: “o que nos 

interessa no conhecimento histórico é perceber a forma como os indivíduos 

construíram, com diferentes linguagens, suas narrações sobre o mundo em que 

viveram e vivem, suas instituições e organizações sociais” (BRASIL, 2017a, p. 397). 

Nesse sentido, o texto reforça que a História é produzida a partir dos diferentes 

vestígios do passado; que são interpretados, narrados e dotados de sentido por 

historiadores/as. Essa interpretação das fontes seria, portanto, retórica, segundo o 

documento.  
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Argumenta-se que “o fazer História” é construído a partir da constituição de 

um sujeito, o Eu; do reconhecimento de um Outro; e do Nós. Reconhece-se, no 

documento, que esses elementos são, muitas vezes, conflituosos, pois, constituem 

culturas e saberes diversos. Dentre esses, são ressaltados a capacidade de 

comunicação e diálogo, que, por sua vez, seriam essenciais no enfrentamento dos 

conflitos; na proposição de soluções; no entendimento da diversidade cultural; e 

outros.  

A esse respeito, o documento aborda que “a lógica da palavra [...] que 

permite [...] a superação das contradições políticas, econômicas e sociais do mundo 

em que vivemos”. (BRASIL, 2017a, p. 398). Ficando evidenciado, desse modo, que 

a BNCC apresenta uma perspectiva bastante conciliatória, e, até otimista, sugerindo 

que tão profundas contradições possam ser resolvidas a partir da linguagem e do 

diálogo. No entanto, reflete-se que uma História marcada por conflito, exploração e 

exclusão necessite de muito mais elementos do que somente a linguagem, para que 

se viabilize uma perspectiva de futuro diferente. 

O texto reforça que o essencial no conhecimento histórico, “é perceber a 

forma como os indivíduos construíram, com diferentes linguagens, suas narrações 

sobre o mundo em que viveram e vivem, suas instituições e organizações sociais” 

(BRASIL, 2017a, p. 397). Para essa percepção, defende-se a utilização de 

diferentes fontes e tipos de documentos históricos, processo que levaria professores 

e estudantes a “desempenhar o papel de agentes do processo de ensino e 

aprendizagem, assumindo, ambos, uma ‘atitude historiadora’ diante dos conteúdos 

propostos” (BRASIL, 2017a, 398). 

Esse aspecto do documento pressupõe que o ensino de História é adequado 

se o mesmo se basear no método da pesquisa histórica. Entretanto, entende-se 

nesta tese, que o objetivo da aprendizagem não seria transformar o estudante em 

um mini historiador, até porque, há outros elementos da natureza da História que 

precisam ser levados em consideração, sobretudo quando se tem a intenção de 

ensinar para a formação do pensamento histórico. 

Ainda, o texto (BRASIL, 2017a, p. 400) informa que “os processos de 

identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise de um objeto 

estimulam o pensamento”. A relevância de cada um desses elementos para o 

estudo do passado e para a compreensão das fontes históricas é justificada no 

documento. Contudo, não são informadas quais seriam as teorias pedagógicas ou 
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historiográficas que baseiam essas informações. A única referência citada foi 

Hannah Arendt, utilizada para justificar a importância da habilidade “análise”. 

Acerca do objetivo do ensino de História, afirma-se: 

 
Um dos importantes objetivos de História no Ensino Fundamental é 
estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de reconhecer que 
os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos quais vivem, de 
forma a preservar ou transformar seus hábitos e condutas. A percepção de 
que existe uma grande diversidade de sujeitos e histórias estimula o 
pensamento crítico, a autonomia e a formação para a cidadania. (BRASIL, 
2017a, p. 400). 

 

Se, por um lado, o texto fala em “autonomia de pensamento”, por outro, não 

faz nenhuma referência à “formação do pensamento histórico”, ainda que considere 

essencial que estudantes tenham “atitude historiadora”. O documento menciona a 

“formação para a cidadania”, sem, contudo, conceituar o termo. Isto é, que cidadão 

se pretende formar com o ensino; aprendizagem; e, avaliação por Objetivos? Da 

mesma forma, ao que se pôde evidenciar a partir da investigação realizada, a BNCC 

e sua defesa da Lógica das Competências privilegia a formação para o mercado de 

trabalho. No entanto, em nenhum dos textos é teorizado a respeito do trabalho, em 

seu sentido ontológico.  

Aborda-se no documento a necessidade de os estudantes reconhecerem a 

epistemologia da História. Nesse sentido, são elencados aspectos como tempo 

histórico; concepção de documentos e de distintas linguagens. E, novamente, fica 

reforçada a ideia de “prática historiadora”, justificada também como essencial para 

que os educandos aprendam a lidar com desafios externos à sala de aula. Isso tudo, 

levando-se em consideração as experiências de vida dos estudantes e de 

professores/as (BRASIL, 2017a, p. 401).  

Contudo, chama a atenção que a epistemologia da História seja mencionada 

no documento, sem que seja estabelecida qualquer discussão teórica. Esse aspecto 

destoa das versões preliminares criadas, e, do mesmo modo, distancia a BNCC de 

documentos norteadores do ensino implementadas há anos atrás, como no caso das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, implementadas no final da década de 1990. Nesse 

sentido, pode-se afirmar que a BNCC representa um retrocesso, marcado pelo 

esvaziamento de teorias.  

Para os Anos Finais do Ensino Fundamental o documento enuncia três 

procedimentos. O primeiro diz respeito à organização dos eventos históricos em 
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consonância com seu tempo (entendido como datação e medida) e com o espaço 

geográfico no qual ocorreu. O segundo aborda a escolha das fontes históricas e das 

formas de lidar com os mesmos. E o terceiro procedimento sugere que os conteúdos 

sejam trabalhados sob diferentes perspectivas históricas. 

Por fim, o documento (2017a, p. 402) indica sete “Competências Específicas 

de História Para o Ensino Fundamental”. No quadro 13 estão expostas as 

sentenças. As mesmas são descritas no formato de “objetivos”, iniciados com os 

seguintes verbos: compreender, elaborar, identificar, analisar, e, produzir. 
 

QUADRO 13 - COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

      Continua 

OBJETIVOS SENTENÇAS 

Compreender 

Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos 
e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, 
políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes 
espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo 
contemporâneo.  

Compreender 
Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando 
acontecimentos e processos de transformação e manutenção das 
estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como 
problematizar os significados das lógicas de organização cronológica.  

Elaborar 
Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em 
relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, 
recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o 
diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.  

Identificar 
Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, 
culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e 
posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários.  

Analisar 
Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no 
tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o 
respeito e a solidariedade com as diferentes populações.  
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QUADRO 13 - COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 
                 

 Conclusão 
 

Compreender Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores 
da produção historiográfica.  

Produzir 
Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus 
significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. 

 
 FONTE: A autora (2021) 

 

Na sequência são elencadas as Unidades Temáticas; os Objetos de 

Conhecimento; e, são descritas as Habilidades a serem desenvolvidas em cada 

conteúdo. Esses descritores indicam o que deve ser avaliado por professores/as. 

Eles serviram como base para a reorganização dos currículos em âmbito regional. 

Da mesma forma que as Competências, as Habilidades também são abordadas no 

formato de Objetivos, sendo: Identificar; Conhecer; Descrever; Discutir; Caracterizar; 

Explicar; Conceituar; Diferenciar; Comparar; Aplicar; Analisar; Relacionar; 

Estabelecer; Reconhecer; Formular; Avaliar. 

No que diz respeito ao Ensino Médio, a BNCC não estabelece objetivos 

específicos para cada disciplina, pois, as matérias estão integradas nos itinerários 

formativos, como foi mencionado anteriormente. Desse modo, em texto que inicia a 

área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas são retomadas algumas questões 

priorizadas no Ensino Fundamental, para, então, serem explicitadas as Habilidades 

que devem ser desenvolvidas no Ensino Médio. São propostas categorias que, em 

tese, são pertinentes às quatro disciplinas do campo de Humanas: Tempo e Espaço; 

Territórios e Fronteiras; Indivíduo, Natureza, Sociedade, Cultura e Ética; e, Política e 

Trabalho. (BRASIL, 2017a, 562). Segundo o documento: 

 
A exploração dessas questões sob uma perspectiva mais complexa torna-
se possível no Ensino Médio dada a maior capacidade cognitiva dos jovens, 
que lhes permite ampliar seu repertório conceitual e sua capacidade de 
articular informações e conhecimentos. O desenvolvimento das 
capacidades de observação, memória e abstração permite percepções mais 
acuradas da realidade e raciocínios mais complexos – com base em um 
número maior de variáveis –, além de um domínio maior sobre diferentes 
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linguagens, o que favorece os processos de simbolização e de abstração. 
(BRASIL, 2017a, p. 561). 

 

Isso evidencia que o documento se ancora em uma perspectiva cognitivista, 

voltada à ideia de que os conteúdos devem ser abordados levando-se em 

consideração o estágio de desenvolvimento cognitivo dos estudantes, em diálogo 

com os pensamentos de Piaget. Essa abordagem acaba engessando as formas de 

ensinar, além de influenciar na organização dos conteúdos, que, para atender a 

essa demanda, resulta na opção pelos círculos concêntricos, nos Anos Iniciais, e na 

sequência cronológica dos conteúdos, nos Finais do Ensino Fundamental. 

 

4.5.1 A Avaliação por Objetivos 

 

A análise do conteúdo da BNCC e a reflexão acerca do modo como a 

mesma foi elaborada levaram a compreensão de que a Lógica das Competências 

constitui referência principal no documento. Entende-se que esse modelo reflete na 

avaliação, pois, mesmo que não haja uma orientação específica quanto aos 

processos avaliativos, o documento (e a Reforma que ele representa) faz parte de 

uma lógica que pressupõe a implementação e a ampliação de avaliações externas, 

que, por sua vez, impactam na seleção dos conteúdos, nas formas de ensinar, e, 

finalmente, no modo como a avaliação é efetivada cotidianamente nas escolas.  

A investigação acerca da avaliação em História, realizada nos trabalhos 

acadêmicos disponibilizados on-line, e descrita no capítulo 2 desta tese, evidenciou 

que as avaliações externas têm servido como parâmetro para a elaboração de 

avaliações de modo geral, e, desse modo, tem influenciado nos processos de ensino 

e aprendizagem; e, sobretudo, na autonomia docente. Das avaliações de larga 

escala que têm ocorrido em âmbito nacional, nas últimas décadas, ressaltam-se o 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE); o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM); a Prova Brasil; e, a Provinha Brasil. 

O texto da BNCC não indica uma forma específica de avaliar. No entanto, 

entende-se que a indicação por ensinar os conteúdos com base nos Objetivos indica 

também um modo de avaliar a partir de Objetivos. Essa abordagem remete às 

teorias de Tyler e Bloom, abordadas no capítulo 2, evidenciando que ainda 

predomina nos documentos curriculares brasileiros uma perspectiva de viés 
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cognitivista, sendo fundamental ressaltar que essa concepção está vinculada 

também à Lógica das Competências. 

Essa prescrição é generalizante e impõe uma homogeneidade ideológica. 

Epistemologicamente, resulta na perda da especificidade de cada disciplina, e, 

consequentemente, impacta na avaliação, diminuindo a possibilidade de uma 

aprendizagem histórica mais complexa, voltada à formação da Consciência 

Histórica. Como pontua Silva (2008):  

 
A preocupação com os objetivos de ensino prevalece sobre as demais e se 
constitui em um dos fundamentos da Pedagogia por Objetivos dominante 
nos Estados Unidos nos anos 60 e seguintes, difundida igualmente no 
Brasil. A institucionalização da Pedagogia por Objetivos ocorre ao mesmo 
tempo em que vai-se estruturando a crítica a seus pressupostos e métodos. 
(SILVA, 2008, p. 28). 

 

Uma das críticas mais pungentes a esse modelo diz respeito ao fato de que 

ele produz um sentido instrumental à razão, tornando-a conservadora. Como adverte 

Silva (2008, p. 24) “a racionalidade instrumental firma-se como requisito nos meios 

(processos) e nos fins (resultados) a que se destina a educação escolar”.  

 
O caráter prescritivo que define a priori os objetivos e o sentido da formação 
limita, no indivíduo, a possibilidade de autodeterminação, o que faz com que 
a autonomia e a liberdade, condições imprescindíveis para que a formação 
ocorra, estejam presentes apenas de forma parcial e sujeitas ao controle. 
(SILVA, 2008, p. 24). 

 

Isso dificulta ou impede a tomada de consciência, pois, ocorre justamente o 

contrário, os indivíduos são levados à alienação. Consequentemente, tem-se um 

sujeito condicionado, que passa a servir ao mercado de trabalho. Como adverte 

Laval (2019, p. 40) “a referência ideal da escola passou a ser o ‘trabalhador flexível’, 

de acordo com os cânones da nova representação da gestão”. Quer dizer, o 

indivíduo trabalhador passa a se autorregular, autodisciplinar, impõe a si mesmo um 

paradigma de eficiência.  

Esse modelo de “escola flexível”, nas palavras de Laval (2019), prepara os 

jovens para se adaptarem ao crescente cenário de incertezas com o qual se 

depararão ao final dos estudos em nível médio. Nesse sentido, “a principal 

competência, a metacompetência, consistiria em ‘aprender a aprender’ para 

enfrentar a incerteza alçada a exigência permanente da existência humana e da vida 

profissional” (LAVAL, 2019, p. 41). 
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A expressão “aprender a aprender” remete ao cognitivismo de Piaget. Isto é, 

“aprendizagem e desenvolvimento, em Piaget, estão interligados por meio do ‘nível 

de competência’ que se estabelece no indivíduo ao reagir ao meio” (SILVA, 2008, p. 

43).  Em outras palavras, o conhecimento é construído dependendo do modo como 

o indivíduo se adapta ao meio. E isso ocorre de acordo com os mecanismos de 

assimilação e acomodação. Como explica Silva: 

 
Diante das perturbações do meio, dois mecanismos são acionados para 
alcançar um novo estado de equilíbrio. O primeiro é o de assimilação. 
Através deste, o organismo, sem alterar suas estruturas, desenvolve ações 
destinadas a atribuir significações, a partir de experiência anterior, aos 
elementos do ambiente com os quais interage. O segundo é a acomodação, 
em que o organismo é impelido a se modificar, a se transformar para se 
ajustar ‘às demandas impostas pelo ambiente’. A ação cognitiva não 
ocorrerá se o indivíduo não ajustar suas estruturas mentais receptoras às 
formas que a realidade externa lhe apresenta. A essência da acomodação 
está nessa adaptação às exigências que o mundo real impõe. (SILVA, 2008, 
p. 44). 

 

Elementos como memória, linguagem e interação social foram minimizados 

pelo pesquisador, que deixou aspectos como cultura e história em patamares 

secundários a despeito da supervalorização dos esquemas de assimilação e 

acomodação, cujas origens estão relacionadas à estrutura biológica dos indivíduos. 

Para Piaget, o conhecimento se inicia na ação. E, como ressalta Silva (2008, p. 48), 

essa abordagem “faz com que se recaia em uma concepção da formação humana 

de caráter funcional e a-histórico”. Reduzindo, assim, a possibilidade de uma 

formação para a autodeterminação. A ênfase na ação vinculada à ideia da 

experiência tem resultado na exaltação às “metodologias ativas”, bastante 

divulgadas no Brasil, nos últimos anos. 

A Pedagogia por Competências e a Pedagogia por Objetivos acabaram 

sendo relacionadas proximamente. Como explicita Silva (2008, p. 60), a Lógica das 

Competências esteve associada à formação de professores/as durante a década de 

1970. E com o tempo, acabou servindo como base para outras tantas modalidades 

do ensino: “o termo competência substituía a descrição de objetivos, no entanto, tal 

qual a Pedagogia por Objetivos, estabelecia um elenco de comportamentos 

mensuráveis com a intenção de serem cientificamente controláveis”. 

Desse modo, conforme Silva (2008, p. 61), pode-se afirmar que “a 

pedagogia por competências situa-se, no âmbito das políticas curriculares recentes, 

como um prolongamento da Pedagogia por Objetivos”. E o uso dessa abordagem 
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tem se justificado na necessidade de superação do fracasso escolar, que tem sido 

fortemente evidenciado a partir dos resultados das avaliações externas, demandas 

traçadas por organismos internacionais, como a OCDE e o Banco Mundial. Essas 

avaliações em larga escala têm sido reproduzidas pelos sistemas de ensino em 

âmbito regional.  

O enfrentamento ao fracasso escolar é também a justificativa anunciada pelo 

sociólogo suíço Philippe Perrenoud, que tem sido a referência teórica mais utilizada 

na defesa das Competências, no contexto da Reformas educacionais. Silva (2008, p. 

87) aponta que, para o autor “competência é expressão da relação entre 

pensamento e ação”. Dito de outra forma, seria a capacidade de aprender a lidar 

com as mais distintas situações apresentadas pela existência, como um 

“treinamento” para a mobilização de saberes. Nesse sentido, concorda-se com Silva, 

que pontua: 

 
A experiência formativa não se restringe, portanto, a um saber-fazer que 
tenha como meta dar respostas imediatas às demandas postas pelo 
cotidiano. Tampouco é propiciada pela escola por meio de procedimentos 
metodológicos assentados numa lógica behaviorista que toma a 
aprendizagem como mero exercício e dar respostas a estímulos 
previamente calculados. (SILVA, 2008, p. 105). 

 

Ainda com base em Silva (2008, p. 131), “essa concepção da experiência se 

reduz ao mero fazer que, no máximo, consegue atribuir um sentido pragmático, 

utilitarista, ao conhecimento”. Além disso, há muito mais elementos que constituem o 

fracasso escolar, portanto, o mesmo não pode ser medido somente a partir dos 

resultados das avaliações externas, pois, elas não são o retrato de tudo que 

acontece no interior da escola, até porque, o fracasso no ensino diz respeito a 

fatores intrínsecos à escola, mas, também se relaciona a fatores externos, à 

sociedade como um todo.  

Assim, entende-se, que a estruturação de currículos com base nas 

competências não conseguirá resolver a problemática da avaliação, ao contrário, 

pode piorá-la, visto que essa proposta, ao que indicam as pesquisas, não possibilita 

a formação de um indivíduo autônomo; e, da mesma forma, não resolverá o 

problema do fracasso escolar.  
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5 AVALIAÇÃO E FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA 

 

A investigação realizada em documentos curriculares nacionais norteadores 

do ensino indicou que a avaliação tem sido abordada nos textos oficiais a partir das 

teorias da Pedagogia, sendo marcante a presença da perspectiva cognitivista de 

Piaget, ainda que remodelado, um neoconstrutivismo, como denomina Saviani 

(2019). Especialmente os documentos publicados desde a década de 1990 propõem 

o ensino de História a partir de Objetivos, visando a aquisição de Competências 

ditas globais.  

A pesquisa acerca dos trabalhos acadêmicos que abordam a avaliação e o 

ensino de História também evidenciou que essa abordagem tem sido cada vez mais 

utilizada nas reelaborações de currículos regionais. Alguns trabalhos apontam a 

crescente perda de autonomia das escolas e de professores/as em razão disso. A 

maior parte dos trabalhos acadêmicos analisados diz respeito a aspectos políticos, 

como a influência que as avaliações externas exercem sobre o cotidiano da escola, 

impactando na escolha dos conteúdos, nas formas de ensinar e nos currículos da 

disciplina.  

Como pontua Machado (1999), estudos que privilegiam a perspectiva 

epistemológica da avaliação são escassos. No entanto, esse é um aspecto essencial 

para o entendimento da problemática da avaliação, considerando que o assunto 

pode ser abordado sob as dimensões: política, técnica e epistemológica. 

Compreende-se, desse modo, que é pertinente realizar um contraponto 

entre a avaliação a partir da Lógica das Competências, que, como o discurso oficial 

tem sugerido, prepara os indivíduos para o mercado de trabalho; e a avaliação para 

a formação da consciência histórica, tendo como referência o campo teórico da 

Educação Histórica, partindo do princípio de que a avaliação é tributária de uma 

concepção de conhecimento. 

Portanto, objetiva-se, neste capítulo, refletir sobre a avaliação na 

epistemologia da aprendizagem histórica propriamente dita, isto é, discutir a 

natureza da avaliação baseada em uma perspectiva epistemológica. Assim, são 

privilegiadas discussões acerca da perspectiva da práxis conforme Rüsen (2010), 

que elucida que a aprendizagem histórica faz sentido quando motiva nos sujeitos a 

ação, tendo como perspectiva o futuro. São abordadas formas de avaliação a partir 
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da progressão das ideias históricas dos estudantes; das competências do 

pensamento histórico; e a ideia de atribuição de sentido da própria vida (a partir da 

narrativa histórica). 

Ressalta-se, no entanto, que se não objetiva prescrever formas de avaliar 

em História. De outra forma, o intuito deste capítulo é discutir os limites e 

possibilidades da avaliação na perspectiva da Educação Histórica. Para tanto, 

como referencial teórico foram utilizadas as contribuições de Ashby (2003); Lee 

(2001, 2003, 2006); Barca (2001, 2006); Schmidt (2017) e Rüsen (2001, 2010, 2012, 

2015). 

 

5.1 AVALIAÇÃO A PARTIR DA PROGRESSÃO DAS IDEIAS HISTÓRICAS 

 

As pesquisas brasileiras em Educação Histórica, sobretudo as realizadas no 

âmbito da Universidade Federal do Paraná, dialogam proximamente com as 

investigações portuguesas acerca do mesmo tema. Nesse sentido, referencial 

importante para as pesquisas portuguesas sobre Cognição Histórica são os estudos 

realizados por Peter Lee. O pesquisador inglês foi pioneiro nas investigações que 

abordam a aprendizagem histórica de crianças e jovens estudantes. 

O que motivou as primeiras pesquisas britânicas a esse respeito foi o 

desinteresse de estudantes pela disciplina História. Na década de 1960, à medida 

que o currículo descentralizado desobrigava o estudo dessa matéria escolar, ocorreu 

uma considerável redução na quantidade de alunos dispostos a cursá-la. Isso levou 

à realização de uma investigação empírica, o History Project 13-16, de cunho 

quantitativo, que pesquisou as ideias históricas de centenas jovens estudantes 

ingleses entre 13 a 16 anos. (GERMINARI, 2011).  

A partir dessa investigação foram efetivadas outras tantas que, igualmente, 

davam ênfase à cognição histórica. Os resultados dessas pesquisas evidenciaram 

que os estudantes podem formar ideias mais complexas acerca da História quando 

a mesma é abordada a partir de sua Ciência de Referência, a partir da interpretação 

de fontes históricas, por exemplo. Ou seja, a didática geral não serve genericamente 

a todos os campos do conhecimento, pois, não considera as especificidades de 

cada disciplina escolar. A concepção de Piaget acerca dos estágios de 

desenvolvimento infantil também foi contraposta. 
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Nesse sentido, é válido ressaltar que diversos documentos norteadores do 

ensino, no Brasil, se baseiam fortemente nessa concepção. As teorias de Piaget já 

foram utilizadas para justificar a exclusão da História, sobretudo nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, sob o pretexto de que os estudantes não seriam capazes de 

lidar com noções complexas, como tempo histórico, pois, seria um conteúdo muito 

abstrato para crianças pequenas. Ideia que já foi superada em investigações sobre 

aprendizagem histórica. A esse respeito, destaca-se o trabalho “A criança e a 

relação com o conhecimento: a aprendizagem histórica na educação infantil”, de 

Andressa Oliveira.  

Lee (2006) adverte que aprender História é muito mais do que somente reter 

na memória fatos sobre o passado. O autor ainda ressalta a necessidade de 

compreender as ideias que os estudantes têm a respeito da História bem como 

descobrir de que forma sua compreensão Histórica pode se tornar mais sofisticada. 

Em seu texto “Progressão da compreensão dos alunos em História”, 

publicado nas Actas das Primeiras Jornadas Internacionais de Educação Histórica, 

Lee (2001) menciona os conceitos de evidência e inferência como sendo 

fundamentais para a aprendizagem histórica, além dos conceitos substantivos, 

que eram mais comumente utilizados. Ainda, o autor explica a importância de se 

aprofundar os conceitos de segunda ordem, que dizem respeito à natureza da 

História, menos privilegiados até então.  

 
Existem conceitos substantivos, como agricultor, impostos, datas, eventos, 
que são muito importantes. Embora a compreensão dos conceitos 
substantivos seja muito importante, na Inglaterra começámos a ter em conta 
outro tipo de conceitos também, os ‘conceitos de segunda ordem’. É este 
tipo de conceitos, como narrativa, relato, explicação, que dá consistência à 
disciplina. É importante investigar as ideias das crianças sobre estes 
conceitos, pois se tiverem ideias erradas acerca da natureza da História 
elas manter-se-ão se nada se fizer para as contrariar. (LEE, 2001, p. 15). 

 

Lee realizou outros estudos com Alaric Dickinson e Rosalyn Ashby, nas 

décadas 1970 e 1980, que serviram para a constituição e o aperfeiçoamento de um 

modelo de progressão das ideias históricas, com base na natureza da História. Além 

disso, conceitos como Empatia e Literacia Histórica foram compondo o repertório 

do campo teórico da Educação Histórica e serviram como base para o 

desenvolvimento de investigações realizadas em diferentes países. No que se refere 

ao conceito de Empatia, Lee (2003) esclarece: 
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A empatia histórica pode ser melhor entendida como uma realização – algo 
que acontece quando sabemos o que o agente histórico pensou, quais os 
seus objetivos, como entenderam aquela situação e se conectamos tudo 
isto com o que aqueles agentes fizeram. (LEE, 2003, p. 20). 

 

O autor alerta que não se trata de sentir o que as pessoas do passado 

sentiam, mas, sim, de entender sob que circunstâncias atuaram as pessoas do 

passado, mesmo que não se concorde com seus propósitos. Pode ser 

compreendida também como uma espécie de “disposição” para entender os 

indivíduos do passado. Nas palavras de Lee (2003, p. 21) “se os alunos não têm 

disposição para tratar as pessoas no passado honestamente, reconhecendo os 

motivos porque o fizeram [...] então a disciplina de história falhou nos seus mais 

importantes e fundamentais propósitos”. 

Quanto ao conceito de literacia histórica, compartilha-se da afirmação de 

Barca (2006), para quem esse aspecto é considerado essencial à formação da 

consciência histórica. Da mesma forma, Lee explica um percurso possível para se 

chegar a um conceito de Literacia Histórica. O autor (2006, p. 134) faz referência à 

primeira “matriz disciplinar” de Jörn Rüsen acerca da formação da consciência 

histórica. Nesse esquema, Rüsen esboça a relação entre História e vida prática 

cotidiana. Isso leva à compreensão de que a investigação a respeito da cognição 

histórica exige, sobretudo, uma reflexão acerca da natureza da História. 

 
FIGURA 4 - MATRIZ DISCIPLINAR DE JÖRN RÜSEN 

 
FONTE: MARTINS (2016) 
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Lee indica que essa matriz disciplinar de Rüsen pode servir como ponto de 

partida para um conceito de Literacia Histórica. Descrevendo a lógica da matriz o 

autor (2006, p. 135) elucida: “nossos interesses dirigem nossa compreensão 

histórica, a qual, por sua vez, permite que nos orientemos no tempo”. Essa função 

de orientação temporal, na perspectiva da formação da consciência histórica de 

Rüsen, tem uma função prática.  

Como pontua Martins (2016, p. 100), nessa matriz Rüsen reflete sobre a 

constituição da História enquanto ciência. O modelo “sistematiza as características 

que Rüsen entende serem distintivas de três elementos essenciais da História como 

disciplina científica”. E complementa: 

 
O primeiro elemento é a origem sociocultural de todo e qualquer tema que 
se torne objeto do interesse e da investigação histórica. O segundo 
elemento é a metodização da pesquisa e sua controlabilidade profissional 
(com três componentes: as categorias de enquadramento teórico, as regras 
do método e as formas de apresentar o resultado). O terceiro elemento 
refere-se à reinserção sociocultural do tema, uma vez sintetizado na 
narrativa historiográfica. (MARTINS, 2016, p. 100).  

 

A partir da perspectiva de Rüsen, Lee (2006) ressalta que o conhecimento 

histórico não pode ser estático, ao contrário, deve se relacionar à vida dos 

estudantes, pois, somente assim, haverá atribuição de sentido ao passado e ao 

futuro, o que possibilita aos educandos uma “leitura histórica”, e desfaz o equívoco 

de que a História é senso comum ou que o passado sempre impõe uma versão 

pronta, verdadeira. Ainda afirma (2006, p. 145), “se os estudantes são capazes de 

se orientarem no tempo [...] eles devem estar equipados com dois tipos de 

ferramentas: uma compreensão da disciplina de história e uma estrutura utilizável do 

passado”.  

Outro aspecto fundamental para a aprendizagem histórica, conforme 

enfatiza Lee (2003), é o desenvolvimento do conceito de evidência. O autor adverte 

que as fontes não podem ser apresentadas aos estudantes como uma “verdade 

histórica”. Ao contrário, os documentos são vestígios que possibilitam a constituição 

de perguntas e de hipóteses sobre o passado. Tanto as pesquisas quantitativas 

quanto as de cunho qualitativo realizadas por Lee, e outros pesquisadores/as, como 

Ashby e Shemilt evidenciaram que parte significativa dos estudantes apresentavam 

ideias complexas acerca do passado.  
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Como pontua Barca (2006): 

 
Se partirmos dos conhecimentos fornecidos pela pesquisa em cognição 
histórica sobre as ideias dos alunos, podemos concluir que crianças e 
adolescentes de países diferentes operam com argumentos mais ou menos 
sofisticados em relação à natureza da História. (BARCA, 2006, p. 97). 
 
 

Esse pensamento voltado à natureza da História pode ser ampliado 

dependendo da forma como os conteúdos são ensinados, se privilegiando mais ou 

menos os elementos da ciência História. Ao trabalhar um conjunto de fontes 

históricas com estudantes, “eles precisam entender que as fontes não são a mesma 

coisa que evidência, e é preciso desenvolver uma compreensão conceitual da 

relação de evidência entre fontes e afirmações” (ASHBY, 2006, p. 168). Como define 

Barca: 

 
A observação de semelhanças entre níveis de progressão entre crianças, 
adolescentes e alunos universitários permite problematizar o conceito de 
progressão de ideias em História. [...] A pesquisa tem indicado que algumas 
crianças e adolescentes revelam modos sofisticados de raciocínio histórico. 
A progressão cognitiva ocorre, mas não de forma invariante, determinista e 
uniforme. Por isso, é pertinente propôr-se desde cedo, na educação 
histórica, a exploração de ideias mais elaboradas que o simples repassar de 
conteúdos substantivos. (BARCA, 2006, p. 107-108). 

 

Nesse sentido, Ashby argumenta que a verificação da progressão das ideias 

dos estudantes passa pela investigação de suas ideias tácitas, que podem tornar-se 

conhecidas a partir da elaboração de protonarrativas; e das ideias alternativas, que 

podem ser superadas ou tornarem-se mais elaboradas, críticas, autônomas, a partir 

do contato com fontes históricas diversas. Depois, “O desenvolvimento de conceitos-

chave como causa, mudança, evidência e interpretação ajuda os alunos a 

alcançarem um mais alargado entendimento dos tópicos e conteúdos do currículo” 

(ASHBY, 2003, p. 38). 

As investigações empíricas levaram Lee à elaboração de um modelo de 

Progressão conceitual em Empatia Histórica (LEE, 2003, p. 25-27), descrito no 

quadro 14. 
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QUADRO 14 - MODELO DE PROGRESSÃO EM EMPATIA HISTÓRICA 

NÍVEIS DESCRIÇÃO 

1 Tarefa explicativa não alcançada  

2 Confusão  

3 Explicação através da assimilação e déficit  

4 Explicação através de papéis e/ou estereótipos  

5 Explicação em termos da lógica da situação vista à luz do 
quotidiano/presente  

6 Explicação em termos do que as pessoas naquele tempo pensavam: 
empatia histórica 

7 Explicação em termos de um contexto material e de ideias mais amplos 
FONTE: A autora (2021) 

 

Segundo essa lógica, estudantes de diferentes idades ou períodos escolares 

podem “progredir” no sentido de que as suas ideias sobre o passado podem se 

tornar mais elaboradas. Para essa mudança de compreensão acerca das pessoas 

do passado é imprescindível o trabalho com conceitos de segunda ordem, além dos 

conceitos substantivos. Esse aspecto deve ser alinhado ao trabalho com fontes 

históricas.  

Nesse sentido, Ashby (2003, p. 42) ressalta que “a evidência histórica situa-

se entre o que o passado deixou para trás (as fontes dos historiadores) e o que 

reivindicamos do passado (narrativas ou interpretações históricas)”. A autora 

explicita: 

 
Para compreender as fontes como evidência, os alunos têm de ser capazes 
de fazer a distinção entre a natureza intencional de uma fonte e a sua 
natureza não intencional. O que é que esta fonte nos quer dizer? O que é 
que esta fonte pode dizer-nos, sem que jamais tenha tido a intenção de 
fazê-lo? Estas são duas questões importantes para levar os alunos a fazer 
uma aproximação mais eficaz à análise da fonte. Ser capaz de fazer 
inferências acerca do passado a partir das fontes é uma parte importante do 
ofício do historiador e é preciso que os alunos aprendam como responder e 
fazer questões a uma fonte, o que lhes possibilitará chegar aquilo a que 
nunca pensaram chegar. (ASHBY, 2003, p. 50). 

 
Em texto publicado em 2004, “Aula Oficina: do Projeto à Avaliação”, a 

professora e historiadora Isabel Barca sistematizou uma forma de ensinar e avaliar 
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tendo como referência a perspectiva da Educação Histórica. Para tanto, Barca 

(2004) discorre acerca de dois paradigmas educativos comumente presentes no 

ensino: o modelo de aula-conferência, baseado na aula expositiva, centrada na 

figura do professor e compreendendo os estudantes como tábua rasa. E o modelo 

de aula-colóquio; mais próxima do construtivismo, partindo da ideia de que o saber é 

construído pelos estudantes a partir das estratégias facilitadas pelos professores/as, 

compreendidos, então, como gestores da aprendizagem.  

E, por fim, como alternativa, Barca (2004 p. 133) propõe o modelo de Aula-
Oficina, no qual os estudantes têm suas ideias prévias e experiências valorizadas, 

sendo, portanto, concebidos como agentes de sua formação. Quanto aos 

professores/as, nas palavras da autora: 

 
Se o professor estiver empenhado em participar numa educação para o 
desenvolvimento, terá de assumir-se como investigador social: aprender a 
interpretar o mundo conceptual dos seu alunos, não para de imediato o 
classificar em certo/errado, completo/incompleto, mas para que esta sua 
compreensão o ajude a modificar positivamente a conceptualização dos 
alunos, tal como o construtivismo social propõe. (BARCA,  2004, p. 
133). 

 
Então, Barca (2004) indica uma sequência para projetar uma aula de 

História na perspectiva da progressão gradual (de instrumentalização da História) 

segundo três aspectos: I Interpretação de fontes, a partir de uma seleção 

multiperspectivada; II Compreensão contextualizada, que envolve relacionar 

passado, presente e futuro; III Comunicação, isto é, expressar a interpretação e 

compreensão das fontes estudadas. 

Ainda, em se tratando de proposta de ensino e avaliação de História a partir 

da Educação Histórica ressalta-se a perspectiva constituída por Fernandes (2004), 

no âmbito do LAPEDUH/UFPR, denominada Unidade Temática Investigativa. Essa 

proposição resultou do diálogo entre as pesquisas realizadas no Brasil e em 

Portugal, e, tem como referência principal a Aula Oficina de Isabel Barca. Segundo 

Fernandes, constituem uma Unidade Temática Investigativa: 

 
definição de temática de estudo, conforme diretrizes curriculares; idéias 
históricas iniciais dos alunos sobre a temática definida; categorização, 
análise e problematização das idéias iniciais para balizar a intervenção 
pedagógica do professor; produção da comunicação pelos alunos e 
aplicação/análise de instrumento de meta cognição. (FERNANDES, 2007, 
não p.). 
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A avaliação da metacognição histórica possibilita aos professores/as a 

investigação das impressões dos estudantes acerca dos conteúdos substantivos 

trabalhados, antes, e, depois da problematização a partir das fontes históricas, 

sendo possível, portanto, verificar em que medida as ideias que os educandos 

apresentaram a respeito do passado tornaram-se mais complexas ou sofisticadas. 

Um aspecto importante dessa abordagem é a finalização do trabalho com a 

produção de um inventário/arquivo, que serve como forma de registro e 

comunicação das narrativas históricas elaboradas por estudantes, e, até 

professores/as. 

As pesquisas realizadas por Lee, Ashby e Barca acerca da aprendizagem de 

crianças e jovens se afastaram das abordagens generalistas sobre aprendizagem e 

valorizaram a natureza situada da História. Esses pesquisadores/as coordenaram 

estudos empíricos em países como Inglaterra, Portugal, e outros, nas últimas 

décadas. E, suas investigações demonstraram possibilidades coerentes de avaliar a 

progressão das ideias históricas dos estudantes a partir da utilização de conceitos 

próprios da História, como empatia, evidência, explicação.  

 

 

5.2. AVALIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA 

 

As ideias do historiador alemão Jörn Rüsen tem servido como base para 

investigações no campo do ensino e aprendizagem de História em diferentes países. 

Um aspecto importante da Educação Histórica na perspectiva de Rüsen é a 

constituição dessa abordagem a partir da Ciência de Referência. Se afastando das 

teorias pedagógicas, generalizantes, consequentemente. 

Em Rüsen, parte-se da ideia de que ensinar História é possibilitar a 

formação da consciência histórica. Como o autor pontua (2006, p. 14), “a 

consciência histórica pode ser analisada como um conjunto coerente de operações 

mentais que definem a peculiaridade do pensamento histórico e a função que ele 

exerce na cultura humana”. Nesse sentido, o autor alerta para o fato de que 

consciência histórica não é somente o conhecimento sobre o passado, pois, mais do 

que isso, ela estrutura o conhecimento histórico de modo que seja possível 

relacionar as três dimensões do tempo: passado, presente e futuro. 
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Entende-se, desse modo, que o ensino de História pode se tornar 

significativo se levar os estudantes a alçarem essa percepção: de que é possível ir 

ao passado a partir das questões que emergem do presente, dito de outra forma, 

são as angústias do tempo presente que levam os indivíduos a se interessarem pelo 

passado. Nesse sentido, Rüsen (2001, p. 34) afirma “o pensamento histórico remete, 

por princípio, às carências de orientação de que se originou”.  

 
O pensamento histórico usa uma linguagem que deve ser entendida como 
resposta a uma pergunta. Originada em carências de orientação e 
enraizada em interesses cognitivos da vida prática, a ciência da história [...] 
assume funções de orientação existencial que têm de ser consideradas 
como um fator próprio (quinto e último) de seus fundamentos, na medida em 
que se quer saber por que é racional fazer história como ciência e em que 
consiste essa “racionalidade”. (RÜSEN, 2001, p. 34).   

 

Afirma-se, portanto, que “o aprendizado histórico é uma das dimensões e 

manifestações da consciência histórica” (RÜSEN, 2006, p. 16), que, por sua vez, 

pode ser entendida como uma forma de memória. A diferença, entretanto, é que a 

consciência histórica não se restringe ao passado, pois, lida com a relação entre 

passado, presente e futuro. Ainda nas palavras do autor: 

 
Consciência histórica é uma categoria geral que não apenas relação com o 
aprendizado e o ensino de história, mas cobre todas as formas de 
pensamento histórico; através dela se experiencia o passado e se o 
interpreta como história. Assim, sua análise cobre os estudos históricos, 
bem como o uso e a função da história na vida pública e privada. (RÜSEN, 
2006, p. 14). 

 

Assim, na perspectiva de Rüsen, a História; o aprendizado; e, a vida prática 

estão relacionados. Não deve haver diferença “entre a reflexão acadêmica da 

natureza da história e a reflexão didática do uso da história na vida prática”. 

(RÜSEN, 2006, p. 15). Com isso, o autor adverte que a História enquanto disciplina 

escolar não pode ser afastada da vida prática dos estudantes. É importante ressaltar 

que, neste trabalho, entende-se “vida prática” como práxis e não como vida 

cotidiana. Nesse sentido, entende-se que se estuda o passado para que se tenha 

uma perspectiva de futuro; sobretudo, que se vislumbre a possibilidade de agir na 

vida concreta para impactar no futuro.  
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Para Rüsen: 

 
A teoria da história assume, pois, no campo da formação histórica, uma 
função didática de orientação. A teoria da história torna-se, assim, uma 
didática, uma teoria do aprendizado histórico; ela transpõe a pretensão de 
racionalidade que o pensamento histórico em sua cientificidade possui para 
o enraizamento da história como ciência na vida prática, em que o 
aprendizado histórico depende sempre da razão. (RÜSEN, 2001, p. 49).  

 

Entende-se, portanto, que a História, e o ensino de História, possuem uma 

função orientadora da vida prática. Seguindo esse raciocínio, pode-se afirmar que 

a aprendizagem histórica auxilia na formação de sentido, que, por sua vez, passa 

pela experiência temporal. Segundo Rüsen (2015, p. 41), “sentido é a categoria 

central e fundamental que define o âmbito do cultural na vida humana, sustentando, 

de forma determinante, todo e qualquer desempenho cultural do homem”. 

A constituição de sentido se dá a partir de quatro processos mentais, que 

podem ser representadas em um encadeamento temporal: percepção, interpretação, 

orientação e motivação. (RÜSEN, 2015, p. 42). 

 
A geração histórica de sentido é posta em movimento, inicialmente, pela 
experiência de uma mudança temporal. Essa mudança põe em questão o 
ordenamento da vida dos sujeitos humanos e carece, por conseguinte, em 
uma segunda etapa, de interpretação. Essa interpretação se insere, em 
uma terceira etapa, na orientação cultural da existência humana, em seu 
ordenamento. No quadro dessa orientação, a irritação, causada pela 
experiência das mudanças temporais perturbadoras, pode ser controlada. 
Da experiência interpretada do tempo podem surgir, no quadro mesmo da 
orientação, motivações para o agir humano. (RÜSEN, 2015, p. 43). 

 

Rüsen (2015) representou essa sequência temporal conforme expõe-se na 

figura 5. 
 
 

 
FONTE: Adaptado de RÜSEN (2015) 

FIGURA 5 - AS QUATRO OPERAÇÕES MENTAIS DA CONSTITUIÇÃO DE SENTIDO 
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Rüsen (2006) esclarece que a operação mental que dá sentido ao passado é 

narrativa histórica, isto é, a interpretação de experiências, orientadas no tempo, 

podem resultar na produção de narrativas históricas. Investigações empíricas 

realizadas com crianças e jovens estudantes, à luz das teorias de Rüsen, têm 

mostrado que a formação da consciência histórica é viabilizada quando a 

competência narrativa é privilegiada. Diz-se assim, com base em Rüsen, que a 

narrativa é a competência histórica essencial para a aprendizagem e para a 

formação da consciência histórica.    

Desse modo, Rüsen constituiu uma tipologia de formas de aprendizagem 

histórica que, em muitos países, tem servido como uma forma de verificação da 

aprendizagem nessa disciplina. O autor relaciona quatro formas de construção 

narrativa de sentido sobre a experiência no tempo. Sendo: tradicional, exemplar, 

crítica e genética. “As formas de aprendizado diferenciadas por tipos de narrativas 

deixam-se interpretar (ainda muito hipoteticamente) como níveis no processo de 

aprendizado” (RÜSEN, 2016, p. 89).  

Considerando esses quatro tipos funcionais de narrativa histórica espera-se 

que os estudantes consigam superar a tradição e a generalização, e, que seja 

marcante a tipologia da narrativa genética, na qual “o tempo torna-se sentido 

temporalizado” (Rüsen, 2012, p. 46). Nesse tipo de narrativa a mudança temporal é 

perceptível. Entretanto, o autor esclarece que as tipologias citadas não aparecem 

nas narrativas dos estudantes somente num sentido progressivo, elas surgem 

mescladas, às vezes, sistêmicas. Além disso, o mesmo estudante pode apresentar 

diferentes tipologias de narrativa histórica a cada conteúdo substantivo diferente, em 

distintos processos avaliativos. 

Com o desenvolvimento da narrativa histórica os estudantes têm voz, não 

permanecem apenas como receptivos de algum tipo de conhecimento.  Ao contrário, 

passam a constituí-lo, nesse caso, à medida que é formado um sentido para a 

experiência no tempo. Com a constituição histórica de sentido forma-se a terceira 

matriz do pensamento rüseniano que, como argumenta Martins (2016, p. 103) 

“compõem, pois, as três perspectivas de abordagem adotadas por Rüsen: o 

pensamento histórico, a constituição do sentido histórico e a produção técnica da 

narrativa historiográfica”. 
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FIGURA 6 - MATRIZ DO PENSAMENTO HISTÓRICO 

 
FONTE: MARTINS (2016) 

 
O ponto de partida dessa matriz é a carência de orientação, ou seja, aquilo 

que desperta no indivíduo a curiosidade sobre o passado. Como foi mencionado 

anteriormente, as angústias do presente levam os indivíduos a buscarem respostas 

no passado. Pode-se afirmar, portanto, que as carências de orientação temporal se 

transformam em questões acerca do passado. 

Pensando nisso, retoma-se a problemática desta tese, e reafirma-se que a 

avaliação pode contribuir para a formação da consciência histórica e motivar a ação 

na perspectiva da práxis quando se considera a sua dimensão epistemológica. 

Nesse sentido, recorre-se à Matriz da Aula Histórica, proposta pela professora e 

pesquisadora Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt no âmbito das 
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investigações realizadas a partir do Laboratório de Pesquisa Em Educação Histórica 

- LAPEDUH/UFPR, da UFPR. 

Na figura abaixo está representada a matriz da Aula Histórica de Schmidt: 
 

FIGURA 7 - MATRIZ DA AULA HISTÓRICA 

 
 

FONTE: SCHMIDT (2017) 

 

Essa abordagem proposta por Schmidt (2017) constitui elementos da 

primeira Matriz disciplinar de Jörn Rüsen (2001) acerca da Didática da História em 

diálogo com o campo da Educação Histórica. Conforme Schmidt (2017, p. 69), “a 

proposta da Aula-Histórica estrutura-se a partir de um processo que obedece a 

determinados fatores e que, na prática da aula de história, ocorrem de forma 

interdependentes”.  

O processo descrito na Matriz da Aula Histórica foi proposto como uma 

forma de ensinar. Do mesmo modo, entende-se que também foi constituído um 

modo de avaliar em História. São elencados na Matriz citada os seguintes 

elementos: investigação das carências de orientação dos estudantes; trabalho com 

conceitos substantivos e de segunda ordem; exploração metodológica de fontes 

históricas; comunicação da consciência histórica a partir da produção de narrativas; 

metacognição ou avaliação da aprendizagem e o seu significado para os estudantes. 
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A respeito desse último item a autora explicita: 

 
A avaliação contínua e a sistematização da avaliação, a partir da 
perspectiva da metacognição (o que os sujeitos sabem acerca do que eles 
aprenderam), fazem com que as crianças e jovens percebam o seu próprio 
processo de aprender. A compreensão dos processos mobilizados desde a 
investigação das carências e dos interesses desses sujeitos até a produção 
de uma narrativa que expressa sua consciência histórica, permite que as 
crianças e os jovens tomem consciência dos seus processos cognitivos, 
atribuindo significados e conferindo sentidos ao que aprenderam. 
(SCHMIDT, 2017, p. 70). 

 

Acredita-se que essa abordagem de ensino e avaliação fundamentados na 

natureza da História, e, em consonância com elementos da Educação Histórica 

possibilita aos estudantes a formação da consciência histórica, à medida que 

permite que elaborem ideias históricas mais complexas, sofisticadas, pois, 

sobretudo, a proposta leva em consideração competências próprias do pensamento 

histórico. 

A perspectiva da Aula Histórica foi adotada pelo Currículo do Ensino 

Fundamental de Curitiba, em 2016, portanto, elaborado anteriormente à 

implementação da Base Nacional Comum Curricular que, desde 2018, tem orientado 

a reformulação de currículos em âmbito regional, como foi mencionado 

anteriormente. Nesse sentido, ressalta-se que a BNCC não apresenta 

fundamentação teórica acerca da ciência da História, ao contrário, foi 

completamente esvaziada de teoria.  

Desse modo, compreende-se que a BNCC representa um retrocesso se 

comparada a documentos orientadores do ensino implementados nas últimas 

décadas do século XX. Ademais, o documento se baseia na Lógica das 

Competências que, por sua vez, foi proposta de acordo com os interesses de grupos 

externos ao campo educacional. Entende-se, portanto, que a Pedagogia dos 

Objetivos, que delineia a BNCC, é consequência da lógica neoliberal, que determina 

a política de financiamento da educação.  

 

5.3 DESAFIOS PARA UMA AVALIAÇÃO SITUADA NA EPISTEMOLOGIA DA 

HISTÓRIA 

A partir das investigações realizadas em pesquisas acadêmicas acerca da 

avaliação em História, e, também da investigação efetivada nos documentos 



142 

 

norteadores do ensino, compreende-se que avaliar a aprendizagem histórica a partir 

da Ciência de Referência encontra limites. Primeiro, há um descompasso entre as 

orientações, ainda que indiretas, acerca da avaliação privilegiadas nos documentos 

curriculares nacionais, e, as inovações no campo da aprendizagem histórica.  

A superação dessa diferença pressupõe uma mudança na forma como as 

políticas curriculares têm sido efetivadas. Essas, por sua vez, têm se baseado nas 

orientações de organismos multilaterais, que impõem uma série de regras aos 

países submetidos a financiamentos internacionais, receitas de um projeto neoliberal 

para a Educação. As avaliações externas fazem parte desse contexto, e, de modo 

imperativo, as mesmas têm definido os rumos da aprendizagem de modo geral, à 

medida que municípios e estados brasileiros têm sido condicionados a alinharem 

seus documentos às demandas dessas macro avaliações. 

Um exemplo dessa situação é o que vem ocorrendo no estado do Paraná 

nos últimos dois anos. Em 2019 foi implantada uma avaliação externa às escolas, 

nomeada Prova Paraná, cujo objetivo principal é diagnosticar as dificuldades e 

habilidades de estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Em 2019 aconteceram 

três edições da avaliação, privilegiando Língua Portuguesa e Matemática. Em 2020 

foi realizada a primeira edição que teve a inserção da disciplina Ciências. 

Gradativamente, seriam inseridas as demais matérias escolares, incluindo a História. 

No entanto, a pandemia de coronavirus que assolou o mundo, sobretudo o Brasil, 

inviabilizou a realização de outras avaliações em 2020.   

Além disso, outro problema significativo é a ausência de cursos de formação 

para professores/as. Nos poucos momentos dedicados a isso, como as reuniões 

pedagógicas, é comum que sejam abordados elementos para uma transposição 

didática eficiente, e não aspectos de uma Didática da História, especificamente. As 

orientações metodológicas destinadas a professores/as nas Redes Estaduais de 

ensino têm sido voltadas à formação para o entendimento dos descritores 

(Objetivos) indicados no documento BNCC. 

Entretanto, apesar de tudo isso, acredita-se na avaliação voltada à formação 

da Consciência Histórica como uma possibilidade de ensinar e de avaliar a partir de 

uma epistemologia da avaliação, isto é, de um processo que privilegie a avaliação 

dos processos de aprendizagem e não dos seus resultados. Ainda que, no tempo 

presente estejam impostos alguns limites.  
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Em tempo, enfatiza-se que não se fala em termos de prescrição ou de 

instrumentalização, ao contrário, diz-se de uma proposta teórico-metodológica, 

voltada à natureza da História, por um lado; e, à elementos de uma Educação 

Histórica, por outro. Por fim, há um campo de investigação bastante consolidado 

nessa área, cujas pesquisas evidenciam um crescente interesse de professores/as 

de História acerca do tema. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No início do processo de doutoramento foi realizada uma pesquisa em 

Matrizes Curriculares de 59 cursos de graduação em Pedagogia de Curitiba, tanto 

presenciais quanto na modalidade de ensino à distância (EAD). Buscava-se verificar 

em que medida o ensino de História fora privilegiado nesses documentos. Chamou a 

atenção o fato de que, mesmo quando elementos da Didática geral apareciam 

relacionados à metodologia do ensino de História, a avaliação foi mencionada 

somente em uma das Matrizes pesquisadas. 

Isso levou à reflexão acerca de como o assunto tem sido abordado no 

ensino de História como um todo, o que resultou em uma reorientação no tema de 

pesquisa, e, na elaboração de uma problemática voltada a discutir o modo como a 

avaliação se constituiu no ensino de História no Brasil, considerando as inovações 

nesse campo. 

A experiência enquanto professora de História também foi decisiva, pois, da 

mesma forma que esses quinze anos de atividade docente foram permeados por 

dúvidas relacionadas a “como ensinar História” ou “como estudantes aprendem 

História”, a avaliação também foi uma problemática vivenciada e discutida, vez ou 

outra, em salas de aula; Conselhos de Classe; reuniões pedagógicas e afins. 

Essas reflexões levaram ao texto de Machado (1999), que teoriza acerca 

das dimensões da avalição. Para ele, o assunto pode ser abordado nas suas 

perspectivas política, técnica e epistemológica, considerando essa última como a 

dimensão essencial para lidar profundamente com o problema da avalição. Contudo, 

as investigações realizadas evidenciaram uma ausência nesse sentido, a despeito 

das diversas investigações que abordam as outras duas dimensões citadas pelo 

autor (1999). 

Depois de elaborada a problemática, voltou-se aos teóricos que discutiram a 

avaliação no Brasil, nos últimos anos. Assim, optou-se por nortear a discussão do 

segundo capítulo a partir da perspectiva de Ana Maria Saul (2001), que se tornou 

uma referência marcante com sua proposta de avaliação emancipatória. A partir do 

retrospecto realizado pela autora foi possível perceber que a avaliação foi sendo 

constituída no Brasil, ao longo do tempo, a partir da implementação de documentos 

curriculares norteadores do ensino.  
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Assim, no capítulo dois, Avaliação nas Teorias Pedagógicas, fez-se um 

contraponto entre as proposições tradicionais e as perspectivas críticas de 

avaliação. As primeiras foram principalmente importadas dos Estados Unidos. 

Aspecto que, em parte, se deve ao intenso trânsito de intelectuais brasileiros entre 

os dois países. Desse modo, no Brasil ecoaram teorias como as do estadunidense 

Ralph Tyler, que disseminou a expressão “avaliação educacional”. Sua proposta, 

conhecida como Avaliação por Objetivos, foi amplamente difundia no Brasil, a partir 

dos anos 1950. 

Segundo Saul (2001), essa perspectiva foi proposta para basear a 

elaboração de currículos e de avaliação. A orientação para a organização dos 

conteúdos a partir dos Objetivos de aprendizagem e para a avaliação segundo 

fases, cujos critérios dependiam das experiências dos estudantes, acabou se 

revelando instrumental e tecnicista, pois, toda a aprendizagem passou a decorrer da 

seleção dos Objetivos. A avaliação, especificamente, passou a retratar em que 

medida havia mudança (dita progressiva) no comportamento dos alunos. 

Da mesma forma, os estudos de Benjamin Bloom serviram como referência 

para o campo educacional brasileiro. Sua “Taxionomia dos Objetivos Educacionais” 

é fortemente utilizada ainda atualmente. O pesquisador sintetizou uma sequência 

que compreende os seguintes elementos: conhecimento, compreensão, aplicação, 

análise, síntese e avaliação. Essa organização em categorias é recomendada em 

diferentes campos do ensino e, também fora dele. Saviani (2019, p. 371) alerta para 

o viés operacional dessa abordagem, que leva a ações observáveis e não a 

elementos de consciência.  

A partir de Saviani (2019) também se compreende que Bloom cunhou as 

expressões avaliação diagnóstica, avaliação formativa, e avaliação somativa. Essas 

indicações também estão muito presentes no discurso educacional em vigor na 

atualidade. Entretanto, essas indicações representam “momentos” de uma ação, e 

não “formas” de avaliação. Logo, não dizem respeito à epistemologia da avaliação, 

como é anunciado em muitos Projetos Político-Pedagógicos ou Planejamentos. 

Essas abordagens foram amplamente adotadas no Brasil, e, ao mesmo 

tempo, grandemente criticadas por educadores e pesquisadores progressistas, em 

parte, devido a seu aspecto inflexível, pois, propunham uma pretensa objetividade 

aos processos de avaliação. Desse modo, entre as décadas de 1970 e 1980 ocorreu 

um intenso debate no campo educacional, reflexo também da reabertura política 
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pós-ditadura Civil Militar no Brasil. Desse contexto, são relevantes as perspectivas 

Avaliação Mediadora, da pesquisadora Jussara Hoffmann; Avaliação Dialética-

Libertadora, de Celso Vasconcellos; e, Avaliação Diagnóstica, do professor Luckesi. 

Nesse aspecto, é válido ressaltar a contribuição de Luckesi (2018), que, de forma 

pertinente, faz distinções entre o ato de avaliar e o uso dos resultados avaliativos. 

Ainda no segundo capítulo foi descrita uma investigação realizada em 

trabalhos acadêmicos disponibilizados on-line, a mesma revelou que a problemática 

da avaliação foi bastante debatida em pesquisas no campo da Educação. 

Entretanto, percebeu-se que são escassas as investigações a respeito da avaliação 

no ensino de História. Foram privilegiados os seguintes bancos de dados: periódicos 

“Cadernos CEDES” (Centro de Estudos Educação e Sociedade); banco de artigos 

da base de dados do portal Scientific Electronic Library Online (SCIELO); e, “Revista 

Brasileira de História”. Foram também apurados o portal de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 

Com isso, percebeu-se que as dimensões política e técnica da avaliação têm 

sido privilegiadas em investigações brasileiras. Dentre os assuntos predominantes, 

destacam-se: a investigação das ideias de professores de História a respeito da 

avaliação; e, a influência das avaliações externas no cotidiano da escola, e o modo 

como isso impacta no trabalho com os conteúdos históricos. Além disso, a Lógica 

das Competências tem sido pontuada como elemento desagregador do trabalho 

docente, em boa parte das pesquisas acadêmicas. 

Depois, foi analisado um conjunto de textos reunidos na obra La evaluación 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, constituída pelos 

pesquisadores Pedro Miralles Martínez, Sebastián Molina Puche e Antoni 

Santisteban Fernández, publicada em 2011, em Múrcia. Os textos que abordam 

aspectos da avaliação em História foram escolhidos para leitura e análise. Desses, 

foi possível perceber que os pesquisadores e pesquisadoras se preocuparam em 

lidar com a avaliação em História a partir das especificidades da Educação Histórica. 

Destacaram-se elementos como narrativa histórica, evidência, empatia, e outros, 

ausentes nas investigações brasileiras, que, por outro lado, foram mais críticos 

acerca da Lógica das Competências. 

No terceiro capítulo buscou-se verificar de que modo os documentos oficiais, 

norteadores do ensino, têm constituído a avaliação. Para tanto, foi realizada uma 
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pesquisa qualitativa, de cunho documental, a partir da abordagem da Análise de 

Conteúdo, de Maria Laura Franco (2005). Foram verificados, em perspectiva 

histórica, os seguintes documentos: Decreto n.19.890, de 18 de abril de 1931, 

estabelecido com a Reforma Francisco Campos; Decreto n. 4.244, de 9 de abril de 

1942, instituído com a Reforma Capanema; Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional (LDB), Lei nº 4.024/1961; LDB Lei nº 5.692/1971; LDB Lei n° 

9.394/1996 e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental 

e Ensino Médio.  

Procurou-se analisar os documentos considerando o pano de fundo histórico 

no qual foram constituídos e publicados, o que permitiu compreender quais 

personagens fizeram parte dessa construção, e, especialmente, com quais 

intenções. Isso possibilitou inferir acerca do impacto dos mesmos no ensino e 

aprendizagem de História, ainda que, de modo geral, os documentos fossem 

norteadores do ensino como um todo. O referencial teórico utilizado para discutir 

elementos da cultura escolar e do ensino de História nesses documentos baseou-se 

em Bittencourt (2005; 2009), Nadai, (1993), Abud (1993; 2005) e Schmidt (2004; 

2012; 2016). 

Em relação à avaliação, especificamente, entendeu-se que os documentos 

do início do século XX até meados da década de 1970 têm como mensagem 

principal a avaliação a partir do uso dos seus resultados, isto é, exigia-se a 

realização de exames de admissão, de qualificação, de classificação, buscando uma 

suposta objetividade, na esteira das ideias de Tyler e Bloom.  

Os documentos orientadores do ensino publicados depois da implementação 

da Constituição Brasileira de 1988 sugerem a avaliação por Objetivos, baseada na 

Lógica das Competências, abordagem neoescolanovista, nas palavras de Saviani 

(2019), voltadas às ideias do “aprender a aprender”. Alguns desses documentos 

abordaram teorias específicas de cada campo de ensino, próximas à teoria da 

História, por exemplo. No entanto, metodologicamente, predominava a ideia da 

transposição didática. Do campo da História, o que se propunha de específico era o 

trabalho com fontes históricas. Ressalta-se que os textos relacionados ao campo 

específico da Educação Histórica seriam evidenciados no Brasil somente no início 

dos anos 2000. 

O quarto capítulo desta tese aborda a elaboração da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Foi utilizado também como fonte a Resolução CNE/CP n. 2, de 
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22 de dezembro de 2017, que implementou a Base. Entendeu-se que esse 

documento está inserido em um conjunto de Reformas Educacionais que vem 

ocorrendo no Brasil desde a metade da década de 1990. Entre 2015 e 2016 foram 

produzidas duas versões provisórias da BNCC, até que, em 2017 foi implementada 

sua versão final. 

Ao longo do tempo de construção das diferentes versões da BNCC houve 

bastante polêmica e divergência quanto aos conteúdos de História que seriam 

privilegiados no documento, evidenciando desacordos entre pares que compõem 

diferentes grupos acadêmicos. O assunto despertou interesse de veículos midiáticos 

e foi tematizado por indivíduos sem relação direta com o campo educacional, 

incluindo nesse rol, grupos empresariais. Isso evidenciou que a produção do 

documento faz parte de uma Reforma empresarial na Educação, que, entre outros 

aspectos, exalta as dificuldades do Setor Público em gerir a Educação, e, em 

contrapartida, defende a privatização dos serviços relacionados à escola. 

Entendeu-se que a BNCC possui uma identidade própria, que difere dos 

documentos norteadores do ensino publicados até então. É um documento 

esvaziado de teoria, que, por outro lado, constitui uma estrutura que reforça a Lógica 

das Competências. Essa denominada “Pedagogia”, por quem a defende, é 

consequência de uma lógica neoliberal que determina, dentre outros aspectos, a 

política de financiamento da educação.  Essa política é efetivada por instituições 

multilaterais, como o Banco Mundial.  Em síntese, compreendeu-se que a Lógica 

das Competências objetiva a preparação dos estudantes “para o mercado de 

trabalho”, segundo a lógica da reprodução do capital; e não “para o trabalho”, num 

sentido ontológico, daquilo que constitui os indivíduos.  

Nesta tese, ao contrário, defende-se que o ensino, a aprendizagem, e, a 

avaliação em História podem possibilitar aos estudantes a formação da Consciência 

Histórica, sobretudo, se a avaliação for proposta a partir dos elementos da própria 

Ciência de Referência, pois, parte-se da ideia de que a avaliação é tributária de uma 

concepção de conhecimento. Como afirmam Schmidt e Urban “o campo da 

Educação Histórica sugere a opção e adesão aos fundamentos teóricos e filosóficos 

da ciência da História como referenciais para reflexões, investigações e debates” 

(2018, p. 10). 

Desse modo, o quinto capítulo desta tese volta-se à avaliação na 

perspectiva da Didática da Educação Histórica, partindo da ideia de que a 
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aprendizagem histórica deve possibilitar que crianças e jovens consigam relacionar 

os diferentes tempos históricos: passado, presente e futuro. E, assim, possam 

orientar sua prática num sentido autônomo, emancipatório e humanista. Para essa 

discussão, recorreu-se ao historiador alemão Jörn Rüsen (2001, 2010, 2012, 2015), 

segundo o qual: 

 
Ainda não conseguiram desenvolver metas de aprendizagem a partir de um 
alto ponto de vista histórico, que corresponda exatamente à convergência 
entre a especificidade histórica e a função prática da aprendizagem 
histórica. Que objetivos devem atribuídos ao processo de aprendizagem 
histórica, de modo que ele possa ser considerado bem sucedido? minha 
teoria é que você não pode responder a esta pergunta sem uma didática da 
história tematizada na consciência histórica, e que só podemos responder 
tal tematização, quando nos servimos de um olhar histórico concebido na 
teoria da narrativa histórica. (RÜSEN, 2012, p. 52-53). 

 

Assim, os estudos no âmbito da Educação Histórica se afastam das teorias 

da Psicologia e da Pedagogia, que, como foi evidenciado nesta tese, têm servido 

como base para a construção de currículos norteadores do ensino no Brasil, 

incluindo os documentos produzidos entre o final do século XX e o início do século 

XXI, no contexto das Reformas neoliberais. Ressalta-se, no entanto, que a produção 

desses documentos ocorreu em meio a um processo de expansão da teoria da 

Didática da Educação Histórica, cujas investigações têm sido profícuas em 

diferentes países, e, tem ampliado discussões a respeito da aprendizagem histórica 

no Brasil, nos últimos anos.  

Por fim, é válido ressaltar a atuação de diversos Grupos de Pesquisa no 

campo da Educação Histórica em diferentes regiões e universidades do país, 

contando com uma produção intelectual que aborda a aprendizagem histórica de 

crianças e jovens a partir de investigações empíricas; além de discutir acerca dos 

artefatos da cultura escolar, como manuais didáticos, currículos, cadernos de alunos 

e outros. Contudo, compreende-se que as Reformas Educacionais ocorridas no 

Brasil, nos últimos tempos, foram intencionalmente pautadas em uma lógica 

mercantil, esvaziada de teoria, seja pedagógica, seja do campo da ciência História. 
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