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Apresentação 

 

 

 

 ano letivo de 2021 iniciou muito diferente dos anos anteriores. Estamos vivendo 

a pior pandemia mundial dos últimos 100 anos! A pandemia causada pelo 

Coronavírus que se alastrou pelo globo terrestre acometendo a população com a doença 

Covid-19. 

 As aulas presenciais foram interrompidas em diferentes países. E no Brasil, não foi 

diferente. Especialmente em nossa Juiz de Fora quando, desde o dia 17 de março de 

2020, as aulas presenciais foram suspensas.   

 Neste cenário, entendemos que essa realidade desafiadora nos provoca, ainda mais, 

principalmente com relação à garantia dos direitos de aprendizagens das crianças, 

adolescentes, jovens e adultos matriculados em nossa rede de ensino. Em prol deste 

direito, instituímos a Política Pública Educacional do Município “Anunciar: tempo de 

cuidar, aprender e transformar”. 

 Desde o ano de 2012, a rede municipal de ensino de Juiz de Fora vem se debruçando em 

torno da elaboração de um Referencial Curricular que seja produzido com a participação 

de diversos profissionais da educação. 

 Já no ano de 2020, após um estudo comparativo entre o Referencial Curricular da rede 

e a Base Nacional Comum Curricular, foi instituída a atual versão do Referencial 

Curricular de Juiz de Fora.  

 A partir dessa iniciativa e em diálogo com o Grupo de Trabalho dos componentes 

curriculares, constituído por técnicas e técnicos da Secretaria de Educação, 

coordenadoras e coordenadores pedagógicos, professoras e professores da rede e da 

O 



 

 

 

Universidade Federal de Juiz de Fora, propomos orientações curriculares para o nosso 

município nestes tempos de excepcionalidade. 

 Tomamos como currículo todas as práticas experienciadas no cotidiano escolar. 

Portanto, faz-se mister ressaltar que cada escola terá autonomia para ressignificar as 

proposições curriculares, uma vez que acreditamos que esta Proposta Curricular 

provoca a escola a se reinventar. Não se trata do estabelecimento de um currículo único 

e padronizado, mas de uma proposição, um chamamento às escolas quanto à garantia 

dos direitos de aprendizagem de todos e todas. 

 Assim, nasceu a Proposta Curricular de 2021, que ora anunciamos a esta rede municipal 

de ensino.  

 

Graciele Fernandes Ferreira Mattos 

Subsecretária de Articulação das Políticas Educacionais 

 

Nádia de Oliveira Ribas 

Secretária de Educação  

 

Março de 2021 
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HISTÓRIA 

2021 
 

A Proposta Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora (PCRM, JUIZ DE FORA, 2012) é fruto 

de uma longa construção coletiva consolidada em 2012 com sua publicação. Além de garantir a 

autonomia de professores e escolas, o referido documento traça objetivos claros e concretos no que 

tange às habilidades a serem desenvolvidas ao longo da vida escolar do aluno, no campo da História. 

Por isso, para o trabalho com o ensino de História da Rede Municipal de Juiz de Fora, sugerimos a 

manutenção dos caminhos já traçados no decorrer de mais de uma década de discussões sobre 

currículo.   

Como é sabido a PCRM opta por não prescrever os conteúdos históricos específicos a serem 

trabalhados. Considera-se que o professor deve ter autonomia para selecionar os conteúdos a serem 

ensinados em cada ano escolar, tendo em vista o projeto político pedagógico da escola e as 

características da comunidade em que atua. Aqui falamos do conteúdo programático – entendido 

como lista das matérias que fazem parte de um curso (www.dicio.com.br)  – e não de currículo.  

Entendemos que o fundamental reside no método e não na temática histórica a ser 

selecionada ou trabalhada em sala de aula (JUIZ DE FORA, 2012, p. 39). Sendo assim, a PCRM de 

História está cravejada de sugestões de metodologias para o desenvolvimento das habilidades próprias 

da cognição em História, desde a Educação Infantil aos Anos Finais. O documento está organizado em 

torno de três eixos teórico-metodológicos: CONHECIMENTO, TEMPORALIDADE E MEMÓRIA. Para cada 

um deles há uma subseção denominada “Práticas possíveis a partir da metodologia proposta para o 

Eixo...”. Nelas há muitos exemplos práticos. 

As tabelas que se encontram ao final do documento da PCRM – História, são também bastante 

úteis. Nelas encontramos, agrupadas por eixos, as habilidades próprias da cognição em História a 

serem desenvolvidas ao longo da vida escolar do aluno. O site www.significados.com.br define 

habilidade do seguinte modo: o substantivo feminino que indica a qualidade de uma pessoa hábil, que 

revela capacidade para fazer alguma coisa. Por vezes esta palavra é usada no plural, ou seja, 

habilidades, servindo para descrever um conjunto de características que ajudam o indivíduo a alcançar 

algum objetivo.  Nosso objetivo aqui é educar nossas crianças e nossos alunos e alunas para a 

compreensão da História - muito mais do que expor o estudante a uma lista de matérias. 

A cada habilidade listada nas tabelas, que se encontram disponíveis ao final do presente 

documento, subjaz uma metodologia de trabalho que permite ao estudante o desenvolvimento desta. 

Tomemos como exemplo a habilidade “Comparar objetos e formas de vida do passado e do presente”, 

que se encontra na tabela 5.3. A habilidade já traz em si o que deve ser feito, comparar objetos ou 

http://www.dicio.com.br/
http://www.significados.com.br/
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formas de vida do passado e do presente. Que objetos ou formas de vida? Que época do passado? 

Caberá ao professor definir. 

O programa será, portanto, resultado da seleção pela unidade escolar de temas (família, 

brincadeiras, profissões etc.) ou de conteúdos históricos específicos (Revolução Industrial, Guerras 

Mundiais, ditaduras etc.). Cada tema ou conteúdo será trabalhado não como um fim em si mesmo, ou 

seja, o objetivo não será puramente informar. Por meio deles serão desenvolvidas habilidades próprias 

da cognição em História, selecionadas das tabelas encontradas ao final do documento, de acordo com 

o segmento e ano escolar. 

O livro didático, conquista importante que chega às escolas a partir do fundamental PNLD, não 

deverá ser utilizado como o currículo nem como o programa, senão como mais uma fonte para o 

trabalho pedagógico. Dele o professor poderá escolher o que lhe é útil para alcançar seus objetivos 

pedagógicos. 

A seguir apresentamos uma análise comparativa da Proposta Curricular da Rede Municipal - 

História (JUIZ DE FORA, 2012) em relação à BNCC - História (BRASIL, 2017). O texto contém ainda 

sugestões de abordagem para algumas temáticas históricas. Por último, estão disponíveis as tabelas 

referidas acima. 

 

ANÁLISE COMPARATIVA PCRM E BNCC – HISTÓRIA 

 

Este texto é fruto de um trabalho coletivo que se debruçou sobre uma análise densa e 

comparativa da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) e da Proposta Curricular da 

Rede Municipal de Juiz de Fora (PCRM) (JUIZ DE FORA, 2012), objetivando atender as diretrizes da 

resolução CNE/CP nº2/2017.  

Comecemos dizendo um pouco sobre como desenvolvemos o processo de análise e porque 

optamos por manter a Proposta Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora (JUIZ DE FORA, 2012) em 

vigor. Inicialmente passamos a ler os dois documentos buscando encontrar pontos em comum e/ou 

discrepantes. Logo percebemos que a diferença entre as duas proposições não permitia aproximações. 

Chegamos a um consenso para a apresentação de um pequeno texto apresentando as nossas 

perspectivas de análise e, de modo sintético, registrar a nossa posição frente um documento e outro.  

 

Sobre a noção de currículo  

A PCRM (JUIZ DE FORA, 2012) e a BNCC (BRASIL, 2017) de História apresentam perspectivas 

muito diferentes em torno da noção de currículo, o que nos indica que não podemos fazer 

sobreposições. Enquanto a primeira põe foco no procedimento, nas ações metodológicas para a 
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construção do conhecimento histórico, ou seja, se preocupa em indicar o “como fazer”; a BNCC, por 

mais que proponha Habilidades e Objetos de Conhecimento, na área de História, observamos uma 

opção por uma prescrição de conteúdos específicos para o tratamento da História, o que identificamos 

como “o quê” ensinar. Não se preocupa em indicar modos de construir com as crianças e estudantes 

“[...] habilidades de pensamentos próprios da operação e dos procedimentos históricos” (JUIZ DE 

FORA, 2012, p. 8). Tal escolha, assumida pela BNCC (BRASIL, 2017) se torna inadequada uma vez que a 

proposta é fechada, linear e, do ponto de vista formativo, sinaliza uma acumulação passiva de 

informações. Isto não favorece a mobilização de pensamentos para formação crítica, questionadora e 

aberta à mudança de pontos de vista em relação ao conhecimento sistematizado e a realidade social. 

Assim considerando, optamos pela Proposta Curricular da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012), uma 

vez que ela contribui para a organização de conhecimentos e saberes importantes para a formação das 

crianças e dos estudantes ao longo de suas vidas escolares e para além delas.  

 

Sobre escolhas em relação ao modo como a História é apresentada como campo disciplinar  

A Proposta Curricular da Rede se estrutura em torno da noção de “Diretriz Curricular”. Diretriz 

entendida como “[...] uma linha em torno da qual se estabelecem planos diversos e distintos de 

atuação” (JUIZ DE FORA, 2012, p. 8). Não é, portanto, uma proposta fechada em torno de conteúdos 

históricos específicos, mas elaborada em torno de eixos teórico-metodológicos essenciais à cognição 

em História e à educação dos sentidos e das sensibilidades, que requer uma percepção de mundo que 

não é única e exclusivamente sensorial, mas também social, cultural, estética e de alteridades. Os três 

grandes eixos dessa Proposta são: Educação para a compreensão do Conhecimento; Educação para a 

compreensão do Tempo e Educação para a compreensão da Memória (JUIZ DE FORA, 2012).  

A BNCC (BRASIL, 2017) de História, por outro lado, estrutura-se em torno de uma cronologia 

europeia baseada na quadripartição - Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade 

Contemporânea. Tais características se tornam marcantes na seção do documento em que são 

apresentados Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento e Habilidades. Estas últimas, quase 

sempre, dizem respeito ao domínio de um conteúdo e não ao desenvolvimento de alguma habilidade 

importante para a cognição histórica. 

 

Sobre o Tempo  

Pensar o tempo não é tarefa simples porque envolve pensar em categorias de temporalidade 

e nas maneiras como as crianças e estudantes constroem modos próprios de pensar o tempo. 

Percebemos que na Introdução do Componente Curricular de História na BNCC (BRASIL, 2017), há 

alguns pontos que convergem com a Proposta Curricular da Rede Municipal de JF (JUIZ DE FORA, 2012), 
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como, por exemplo, o suposto de que as referências do passado histórico não valem por si mesmas, de 

maneira factual apenas. Elas se tornam potentes na significação que ocorre no presente. Podemos 

dizer então que situações e acontecimentos vividos no presente se encontram marcados e carregados 

de índices e marcas do passado. Para que crianças e estudantes construam uma “atitude historiadora” 

frente a temas e conteúdos que fazem alusão ao passado, é necessário compreendermos que a 

construção de sentidos e significados na narrativa histórica são composições interpretativas que se 

deixam tocar por vários aspectos, tais como as relações de poder. Significa supor que “[...] toda e 

qualquer compreensão acerca do movimento temporal, e por consequência das temáticas históricas, 

precisa ser mobilizada a partir daquilo que lhe confere inteligibilidade no aqui e no agora” (JUIZ DE 

FORA, 2012, p. 56). Por isso a defesa de que a construção de uma “Linha de Tempo” com crianças e 

estudantes, por exemplo, precisa se constituir do presente em direção ao passado, com seus sentidos 

e plausibilidades.  

Observamos que o ponto de convergência entre as duas proposições curriculares para por 

aqui. A BNCC (BRASIL, 2017), em sua apresentação de conteúdos o faz de maneira concêntrica, ou seja, 

do “eu” para o outro e para as relações com o ambiente. Tal suposição não favorece pensar naquilo 

que afeta as crianças e estudantes a partir de outros meios como a TV, por exemplo, frente a situações 

de guerras, de conflitos, instabilidades e comemorações. Focar o “eu”, prioritariamente, 

desconsiderando o mundo e as relações com os contemporâneos, interfere nas maneiras de olhar o 

passado e o presente, pois interfere na centralidade desse “eu” e instiga pensar num ponto zero, 

originário, de qualquer relação com o outro e o “si mesmo”. Pensar alteridades implica pensar relações, 

fora da centralidade do “eu”, mas na relação com todos e com a cultura. Pensar historicamente 

envolvendo as relações entre si mesmo e os outros, implica compreender e valorizar as diferenças 

culturais e os modos de vida.  

Outra maneira de potencializar o conhecimento nesse campo disciplinar é a elaboração e 

partilha de narrativas pessoais, familiares e históricas atravessadas por temporalidades distintas, bem 

como também a percepção de permanências e descontinuidades no tempo. Outras categorias 

importantes e centrais para ativar o pensamento histórico são a ordenação de acontecimentos vividos 

e narrados para a construção de noções de duração e simultaneidade. Nesse sentido, outra contradição 

flagrante da BNCC (BRASIL, 2017) é a apresentação do conteúdo estabelecendo a quadripartição, como 

foi dito anteriormente. Ela se constituiu dessa forma como um modo de compreender a História Geral 

da Humanidade, estabelecendo uma cronologia específica que faz supor a História da África, das 

Américas e do Brasil, por exemplo, como temas periféricos que apenas permeiam a História da Europa.  

Via de regra, a ênfase no estabelecimento de noções de tempo acontece de modo estanque, 

fechado no passado. Não há escape para a produção de inteligibilidade entre passado e presente, 
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levando em conta experiências culturais, sociais e políticas da atualidade para que seja possível 

relacionar semelhanças/ diferenças; rupturas/continuidades, nem tão pouco as ações de resistência 

dos vencidos em contraposição a opressão dos vencedores. É uma proposta factual, historicista, ainda 

que tal perspectiva não esteja colocada na introdução desse componente curricular na BNCC (BRASIL, 

2017). 

 

Sobre o lugar do sujeito na construção da História.  

Colocar acontecimentos e ações na perspectiva de relações de semelhanças e diferenças é 

condição para a compreensão da História e da Cidadania. Há que se pensar então que, para isto, o 

protagonismo do(a) professor(a) na seleção de recursos e fontes faz todo sentido. Apenas dessa forma, 

os(as) professores(as) dos anos finais do Ensino Fundamental conseguem tornar mais significativo o 

estudo de temporalidades mais amplas. No entanto, considerando apenas a BNCC (BRASIL, 2017), 

precisam burlar a composição de conteúdos e a maneira como ela interfere na compreensão da 

História.  

Pensar o conteúdo específico do componente curricular implica reconhecer a estrutura e como 

os conhecimentos se relacionam do ponto de vista teórico, historiográfico, metodológico e didático. É 

o caso do cumprimento da prescrição legal em torno da Lei nº. 11645/2008 (BRASIL, 2008), em 

ampliação da Lei 10639/2003 (BRASIL, 2003), que trata da abordagem da História da África, da cultura 

afro-brasileira e indígena.  

Numa perspectiva quadripartite, a abordagem criativa, crítica e cidadã fica por conta do(a) 

professor(a), uma vez que a BNCC apresenta as questões do(a) negro(a) e dos povos africanos, quase 

que exclusivamente, a partir da temática da escravidão, ou seja, a África só aparece na sua relação com 

a Europa, numa situação de dominação. Se antes não se pensou nas relações étnico-raciais como 

diversidade e construção da sociedade brasileira, fica difícil propor para a criança e para o(a) estudante 

um ensino que promova a igualdade e a justiça social no tocante a herança africana e dos povos 

originários indígenas para o Brasil e os(as) brasileiros(as).  

Acreditamos que, a partir dessas considerações, cabe ao (à) professor (a) de História uma 

leitura da Proposta Curricular de História da Rede Municipal de Juiz de Fora (JUIZ DE FORA, 2012) para 

se apropriar de seus conceitos relacionados ao processo de Ensino e Aprendizagem em História. Ao 

mesmo tempo, o(a) educador(a), valendo-se da autonomia que esse currículo permite, poderá 

construir seu programa de Ensino de História, utilizando fontes e métodos que permitam a construção 

de uma leitura histórica pautada: na relação ética entre presente e passado; na valorização da 

diversidade cultural; no respeito aos conhecimentos prévios e na multiplicidade dos atores envolvidos.  

Considerando as escolhas teóricas e conceituais que fizemos para traçar um referencial para a 
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rede municipal de ensino de Juiz de Fora, optamos por apresentar a Proposta Curricular de História 

conforme a sua elaboração nos anos de 2010-2012. Objetivamos, com isso, afirmar nosso compromisso 

com os estudos e pesquisas que vêm sendo desenvolvidos no campo disciplinar do Ensino de História. 

Importa marcar tal postura uma vez que tal campo disciplinar foi silenciado na elaboração final da Base 

Nacional Comum Curricular/História. Assim, ainda que a BNCC (BRASIL, 2017) seja um documento 

mandatário, ou seja, obrigatório em todo o território nacional, ousamos discordar das proposições e 

do formato que se apresentam às professoras e professores. 

Associado a este texto, construímos alguns quadros tabelas (1, 2 e 3) que trazem análises 

comparativas entre sobre as proposições da BNCC (BRASIL, 2017) e as da Proposta Curricular da Rede 

Municipal de Juiz de Fora (JUIZ DE FORA, 2012). Buscamos perceber como as áreas do Conhecimento, 

da Temporalidade e da Memória são abordadas na BNCC. Destacam-se diferenças profundas entre os 

pontos de vista apresentados por esta e pela Proposta da Rede. É claro, também, o descompasso entre 

o discurso encontrado na introdução da BNCC História e o conteúdo de suas tabelas de “Unidades 

Temáticas, Objetos de Conhecimento e Habilidades”. 

Quadro 1 – Comparação Proposta Curricular da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012) e BNCC 
(BRASIL, 2017) na compreensão do Conhecimento 

 

 Proposta Curricular da 
Rede Municipal 

 
BNCC 

 

 

Perspectiva de 
Currículo 

 
Diretriz Curricular 

 
 

Prescrição de Conteúdos 

 

Eixos Teórico- 
Metodológicos 

↓ 

 

 
Princípios Propostos 

 
Princípios 

propostos na 
introdução 

 
Princípios propostos 

nas habilidades 

 

 

CONHECIMENTO 

• Lidar com a 
variabilidade dos 
pontos de vista 
• Observar, 
identificar, enumerar, 
relacionar, inferir, 
comparar e 
generalizar ao analisar 
fontes históricas 

• Identifica
r, comparar, 
contextualiz
ar, 
interpretar 

• Acúmulo de 
informação 
histórica 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/2019
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Quadro 2 – Comparação Proposta Curricular da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012) e BNCC (BRASIL, 2017) na 
compreensão da Temporalidade 

 

 
Proposta Curricular da Rede 

Municipal 

 
BNCC 

 

Perspectiva de 
Currículo 

 
Diretriz Curricular 

 
Prescrição de Conteúdos 

Eixos Teórico- 
Metodológicos Princípios Propostos 

 
Princípios 

propostos na 
introdução 

 
Princípios 

propostos nas 
habilidades 

TEMPORALIDADE 

• Partir do presente para 
o passado. 
• Desenvolver as 
categorias temporais de 
sucessão, simultaneidade e 
duração. 

• Tempo 
histórico: 
diretrizes, ritmos 
e durações. 

• Tempo 
cronológico, 
eurocêntrico. 

Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/2019 

 
Quadro 3 – Comparação Proposta Curricular da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012) e BNCC (BRASIL, 2017) na 
compreensão da Memória 

 

 Proposta Curricular da Rede 
Municipal 

BNCC 

Perspectiva de 
Currículo 

 
Diretriz Curricular 

 
Prescrição de Conteúdos 

Eixos Teórico- 
Metodológicos Princípios Propostos 

Princípios 
propostos na 
introdução 

Princípios 
propostos nas 

habilidades 

MEMÓRIA 

• Operações de Memória: 
lembrar e esquecer e suas 
intencionalidades. 
• Seleções de memória: 
Memória Coletiva e 
Memória Histórica e sua 
reação com jogos de poder e 
hegemonia. 
• Memória e narrativa: 
elos geracionais, ideia de 
mudança. 
• Objetos de memória 
• Memória e formação 
identitária: História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena - 
Lei 11645 

• Objetos de 
memória 
• Marcos de 
memória. 

• A questão da 
memória é 
abordada apenas 
nos anos inciais, 
com menções a 
marcos de 
memória e 
patrimônio 
histórico 
• Africanos e 
povos indígenas 
aparecem 
relacionados, 
sobretudo, à 
história europeia 
(escravidão e 
colonização) 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE
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Apresentamos em seguida alternativas para o trabalho metodológico sob a orientação dos 

Eixos Curriculares conforme a Proposta Curricular de História da Rede Municipal de Juiz de Fora (JUIZ 

DE FORA, 2012). Nossa opção é, então, colocar foco nas construções do currículo da Rede (PCRM) e 

buscar, no paralelismo com a BNCC (BRASIL, 2017), uma linha de ação que favoreça pensar as culturas 

e os sujeitos nas suas diferenças, bem como nos seus modos singulares de inserção nos tempos e nos 

espaços da construção histórica.  

Os quadros 4 e 5 indicam uma simulação de planejamento de aula do professor(a) diante de 

uma Unidade Temática da BNCC para o 6º ano (Quadro 4) e outra para o 9º ano (Quadro 5). Assim, 

identificamos e usamos um eixo central proposto pela BNCC para a série, em seguida fizemos uma 

análise crítica para a unidade, identificando qual habilidade da PCRM estava presente naquele eixo e, 

por fim, usando as ideias presentes na PCRM elaboramos uma sugestão de abordagem para a temática. 

  

Quadro 4 – Perspectivas de abordagem, exemplo para o 6º ano 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/20

COMENTÁRIO GERAL 
SOBRE A UNIDADE 

BNCC PROPOSTA CURRICULAR DA REDE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

DA BNCC 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

 
HABILIDADES 

 
HABILIDADES PERSPECTIVA DE ABORDAGEM 

Essa unidade propõe 
trabalhar o tempo e as 
formas de registro da 
História pautados na 
sucessão linear de eventos 
(identificação, ordenação e 
localização cronológica). 
Apesar do tema abstrato 
para o ano em questão e do 
foco numa didática 
cronológica tradicional do 
ensino de História, calcada 
na exposição de datas e 
encadeamentos de fatos, a 
unidade permite destacar 
elementos essenciais da 
História, levando em conta 
seu caráter humano e a 
importância da relação 
presente/passado ao longo 
do tempo, desenvolvendo 
a noção de anterioridade, 
posterioridade e 
simultaneidade dos 
eventos que ocorrem em 
espaços distintos, podendo 
estes alterar outros 
espaços, ainda que de 
modo imperceptível; 
compreender como atuam 
o historiadores, como 
examinam as fontes e 
como o presente e as 
implicações 
políticas/ideológicas 
orientam o trabalho que 
realizam; e identificar os 
conceitos de fonte 
histórica, sujeito histórico e 
tempo histórico. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
História: 
tempo, 
espaço e 
formas de 
registros 

 
 
 
 
 
 
 

 
A questão do 
tempo, 
sincronias e 
diacronias: 
reflexões 
sobre o 
sentido das 
cronologias 

 
 
 
 
 
 
 

 
(EFO6Hi01) 
Identificar 
diferentes 
formas de 
compreensão 
da noção de 
tempo e de 
periodização 
dos processos 
históricos 
(continuidade
s e rupturas) 

 
 

 

T 
E 
M 
P 
O 
R 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
E 

A habilidade em questão nos leva 
à capacidade de ordenar 
acontecimentos temporais e de 
perceber permanências e 
descontinuidades no tempo. Essa 
habilidade nos remete ao desafio 
de levar o estudante a se localizar 
no tempo, paulatinamente, 
através dos processos históricos, 
construindo e interpretando a 
passagem e quantificação do 
tempo, bem como a noção de 
anterioridade/posterioridade, 
perspectiva de sequência ou 
sucessão, que são dimensões 
centrais à interpretação temporal. 
Ao se pensar o tempo físico, é 
essencial o lugar do simultâneo, o 
que exige esforço para sanar as 
dificuldades em termos de 
compreensão no percurso escolar 
da aprendizagem histórica. Faz-se 
necessário evidenciar eventos 
simultâneos em espaço distintos e 
na vida cotidiana. Essa habilidade 
permite, também, comparar 
objetos e formas de vida do 
passado e do presente. O 
professor pode utilizar suportes 
documentais distintos, 
recorrendo a desenhos, 
fotografias, filmes, 
documentários etc. 
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Quadro 5 – Perspectiva de abordagem, exemplo para o 9º ano 
 

COMENTÁRIO GERAL 
SOBRE A UNIDADE 

BNCC PROPOSTA CURRICULAR DA REDE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

DA BNCC 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 

 
HABILIDADES 

 
HABILIDADES PERSPECTIVA DE ABORDAGEM 

A unidade abarca os 
processos de fim da 
Monarquia e início da 
República no Brasil. Do 
ponto de vista da 
cronologia compreende o 
período que vai da 
Proclamação da República 
(1889), passando pelo 
governo Vargas (1945), 
chegando, para algumas 
temáticas, a 1964. Os 
temas propostos abarcam 
questões políticas, 
envolvendo as tensões 
entre autoritarismo e 
democracia. A cidadania 
nos primeiros anos da 
República também é um 
tema contemplado com 
questões como os 
processos de exclusão e 
inclusão dos povos 
indígenas na República e 
dos negros no contexto do 
pós-aboliçao, as lutas por 
direitos dos trabalhadores 
e das mulheres. A unidade 
permite desenvolver 
habilidades no âmbito do 
ensino de História que 
abarcam os três eixos 
conceituais e 
metodológicos da 
Proposta Curricular da 
Rede, a saber, 
conhecimento, 
temporalidade e memória. 

 
 
 
 
 
 
 

 
O 
nasciment
o da 
República 
no Brasil e 
os 
processos 
históricos 
até a 
metade do 
século XX 

 
 
 
 
 
 
 

 
A questão da 
inserção dos 
negros no 
período 
republicano 
do pós-
abolição 
Os 
movimentos 
sociais e a 
imprensa 
negra; a 
cultura afro-
brasileira 
como 
elemento de 
resistência e 
superação das 
discriminaçõe
s 

 
 
 
 
 
 

 

 
(EF09HI03) 
Identificar 
os 
mecanismo
s de 
inserção 
dos negros 
na 
sociedade 
brasileira 
pós-
abolição e 
avaliar os 
seus 
resultados 

 
 
 

C 
O 
N 
H 
E 
C 
I 

M 
E 
N 
T 
O 
 

E 
 
M 
E 
M 
Ó 
R 
I 
A 

Embora a habilidade fale sobre 
mecanismos de inserção, o que se 
observou majoritariamente no pós-
abolição foram os mecanismos de 
exclusão do negro. Situação que 
ainda reverbera na história presente 
do país. Ainda assim, não se pode 
menosprezar as muitas conquistas 
obtidas pela população negra a 
partir de sua organização em 
movimentos sociais desde a Lei 
Áurea até os dias atuais. Sendo 
assim, a temática dos mecanismos 
de inclusão e exclusão do negro na 
sociedade brasileira pode ser 
tratada a partir do ponto de vista 
das mudanças e permanências 
desse processo histórico particular. 
Por exemplo, após a abolição não 
houve discussão do governo 
brasileiro (seja monárquico, seja 
republicano) sobre a integração do 
negro na sociedade. Assim, foram 
dificultados (e até vetados em 
alguns casos) o acesso às escolas, à 
terra e à cidadania em geral. No que 
diz respeito ao acesso à educação, o 
professor pode trabalhar com dados 
sobre o acesso da população negra 
ao ensino básico e superior, 
abarcando a discussão sobre cotas 
nas universidades. Outro aspecto 
possível de ser trabalhado é a 
questão do preconceito racial e do 
impacto deste na formação 
identitária do negro no Brasil. O 
contexto de pós-abolição coincidiu 
com o vicejar das teorias do 
branqueamento da nação e do 
racismo científico, que afirmavam a 
inferioridade dos não-brancos. Ser 
negro naquele momento significava 
buscar a cidadania plena e direitos 
iguais num contexto de forte 
discriminação racial. Em que pese as 
permanências do racismo na 
sociedade brasileira atual, é digno 
de nota que hoje a maioria da 
população se autodeclare negra 
(preta ou parda, segundo 
terminologia do IBGE), fenômeno 
que ocorreu pela primeira vez no 
censo 2010. O que isso revela sobre 
as questões da identidade do negro 
no Brasil? No caso da temática da 
inclusão/exclusão do negro da 
sociedade brasileira, são inúmeras 
as possibilidades de relacionar 
demandas do presente a processos 
do passado, inclusive abarcando a 
própria realidade da comunidade 
escolar. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/201
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A seguir, as tabelas, inseridas ao final do documento da PCRM - História, que sintetizam as 

grandes habilidades de pensamento a serem desenvolvidas no âmbito do ensino de História desde a 

Educação Infantil até os Anos Finais do Ensino Fundamental. Abaixo uma descrição das tabelas. 

  “Na primeira linha de cada tópico há a apresentação dos níveis de escolarização: Educação 

Infantil, em roxo, Anos iniciais do Ensino Fundamental, em rosa, e Anos Finais do Ensino fundamental, 

em cinza. 

A partir desse ponto, em cada linha são apresentas as proposições de saberes a serem disparados e 

colocados em movimento considerando-se uma escala de 4 cores: o branco, que significa a ausência; 

o amarelo que propõe a introdução inicial; o azul, que propõe o aprofundamento e complexificação; e 

o verde, que propõe a fase de consolidação. 

 Se pensamos na primeira habilidade descrita no bloco relativo ao conhecimento, a saber: 

“Exercitar, em diferentes circunstâncias, a percepção quanto à possibilidade de os pontos de vista 

variarem a respeito de um assunto ou narrativa”, a configuração de cores é apresentada tendo em 

vista a seguinte chave de leitura:” (Proposta Curricular da Rede - História, p. 95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O professor poderá então selecionar as habilidades a serem trabalhadas no segmento e ano 

de atuação, adaptando o nível de complexidade à idade das nossas crianças e dos nossos estudantes. 

De acordo com o projeto político pedagógico da escola as temáticas (família, profissão, brincadeiras, 

modos de comunicação etc.) e/ou conteúdos históricos (Imperialismo, Revolução Industrial, 

Autoritarismos, Ditadura etc.) serão escolhidos e trabalhados visando o desenvolvimento das 

habilidades próprias à cognição em História. O material didático a ser utilizado pode ser bem amplo e 

variado, sendo o livro didático uma das opções.  
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5.1 Educar para a compreensão do conhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

 

 

 
5.2 Educar para a compreensão da temporalidade/passagem do tempo e operações de seriação  
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5.3 Educar para a compreensão da temporalidade/operações de simultaneidade 
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5.4 Educar para a compreensão da temporalidade/compreensão da duração 
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5.5 Educar para a compreensão da memória: relação com os objetos geradores significativos 
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5.6 Educar para a compreensão da memória: relação com os lugares e práticas sociais 
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5.7 Educar para a compreensão da memória: história e cultura afro-brasileira e indígena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


