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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar a prática docente por meio de competência e 

habilidade e suas implicações no processo de ensino aprendizagem de história nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental.  Partindo do princípio que a sociedade contemporânea está inserida 

num processo constante de transformação, impulsionada pelas novas tecnologias, possibilita 

identificar um novo padrão de sociedade, que está voltada para a produção, utilização de 

informações e conhecimento para todas as faixas etárias e sociais. Diante dessa realidade as 

instituições educacionais tendem a ressignificar o seu papel possibilitando o surgimento de 

novos espaços, modelos e processos de disseminação e divulgação de conhecimentos e saberes. 

Neste cenário surgem diversas tendências e inovações no panorama educacional, entre elas, 

destaca-se o perceptível aumento de estudos na área de competência e habilidade nos diferentes 

campos e modalidades do conhecimento. Amparada nos documentos normativos e diretivos da 

LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) a BNCC (BRASIL, 2017) e nos estudiosos como: Zabala e 

Arnau (2010), Perrenoud (1999), Bittencourt (2011), Freitas (2010) e Sacristán (2011) entre 

outros, este estudo visa compreender esse modelo de ensino proposto e analisar as suas 

possibilidades e seus limites para o ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Para tal, elaborou-se um produto educacional em forma de um tutorial formativo para 

professores do 5º ano do ensino fundamental, de uma escola pública da rede municipal de 

Aparecida de Goiânia, com o título: Compreendendo o modelo de ensino por meio de 

competências e habilidades. Esse tutorial teve como objetivo fomentar aporte teórico/prático 

docente aplicável em condições reais de ensino por meio de Experimento Didático-Formativo. 

Fez parte também dos instrumentos de pesquisa, anexo a esse tutorial, uma Sequência Didática 

(SD), que apresentava uma das possibilidades de planejamento do ensino por meio de 

competências e habilidades. A SD serviu como instrumento de exemplificação e avaliação. Para 

o melhor desenvolvimento desta pesquisa e o êxito dos seus resultados foram adotados os 

procedimentos metodológicos: (1) Pesquisa bibliográfica; (2) Pesquisa documental; (3) 

Pesquisa de campo para análise exploratória quali-quantitativa (4) Elaboração e aplicação do 

Experimento Didático-Formativo. Apesar da unidade de ensino estar funcionando por meio do 

Regime Especial de Aulas Não Presenciais (REANP), mediadas por ferramentas e aplicativos 

para aulas online, isso não impossibilitou o desenvolvimento da pesquisa. Ela apenas teve que 

sofrer algumas adaptações nas fases e no produto educacional.  

Palavras-Chave: Ensino. Competência e Habilidade. Ciências Humanas. História. Ensino 

Fundamental.  
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ABSTRACT 
 

This study aims to analyze the teaching practice through competence and skill and its 

implications in the teaching-learning process of history in the early years of elementary school. 

Assuming that contemporary society is inserted in a constant process of transformation, driven 

by new technologies, it makes it possible to identify a new pattern of society, which is focused 

on the production, use of information and knowledge for all age groups and social groups. Faced 

with this reality, educational institutions tend to reframe their role, enabling the emergence of 

new spaces, models and processes for the dissemination of knowledge. In this scenario, several 

trends and innovations appear in the educational panorama, among them, the noticeable 

increase in studies in the area of competence and skill in different fields and modalities of 

knowledge stands out. Supported in the normative and directive documents of LDB 9.394/96 

(BRASIL, 1996) and BNCC (BRASIL, 2017) and in scholars such as: Zabala e Arnau (2010), 

Perrenoud (1999), Bittencourt (2011), Freitas (2010) and Sacristán ( 2011) among others, this 

study aims to understand this proposed teaching model and analyze its possibilities and limits 

for the teaching of history in the early years of elementary school. To this end, an educational 

product was developed in the form of a training tutorial for teachers in the 5th year of 

elementary school, from a public school in the municipal network of Aparecida de Goiânia, 

with the title: Understanding the teaching model through skills and skills. This tutorial aimed 

to promote theoretical/practical teaching input applicable in real teaching conditions through 

Didactic-Formative Experiment. A Didactic Sequence (DS) was also part of the research 

instruments, attached to this tutorial, which presented one of the possibilities for planning 

teaching through skills and abilities. The DS served as an instrument of illustration and 

evaluation. For the best development of this research and the success of its results, the following 

methodological procedures were adopted: (1) Bibliographic research; (2) Document analysis; 

(3) Field research for qualitative and quantitative exploratory analysis (4) Development and 

application of the Didactic-Formative Experiment. Although the teaching unit is operating 

through the Special Regime of Non-Presence Classes (REANP), mediated by tools and 

applications for online classes, this did not prevent the development of the research. It just had 

to undergo some adaptations in the phases and in the educational product. 

Keywords: Teaching.  Competence and skill. Human Sciences. History. Elementary School.  
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INTRODUÇÃO  

Alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) os Estados de todo o território 

nacional estão elaborando ou implementando novos documentos curriculares. Os novos 

currículos apontam novas abordagens norteadoras tanto das práticas, quanto dos processos de 

ensino aprendizagem do estudante. Estas abordagens estão voltadas para o desenvolvimento 

integral dos sujeitos frente às questões da contemporaneidade. Este modelo educacional, 

adotado pelo referido documento normativo, visa possibilitar ao estudante utilizar e mobilizar 

os conhecimentos, lidar com as situações de seu cotidiano e ser capaz de resolver problemas 

reais em situações adversas, sem tirar-lhes a autonomia, colocando-os como protagonistas e 

agentes ativos deste processo.  

Em uma análise mais ampla, partindo do princípio de que a sociedade contemporânea 

está inserida num processo constante de transformação impulsionada pelas novas tecnologias, 

possibilita identificar um novo paradigma de sociedade. Pois, as informações e conhecimentos 

estão disponíveis e acessíveis para serem utilizados por todos os níveis sociais e faixas etárias.  

Nesta perspectiva, as instituições educacionais tendem a ressignificar o seu papel. E, assim, 

possibilitando o surgimento de novos espaços, modelos e processos de disseminação e 

divulgação de conhecimentos e saberes. Assim nesta conjuntura, surgem novos olhares, novas 

abordagens tanto nas práticas quanto nos processos de ensino-aprendizagem. E esses processos, 

por sua vez, nortearão as instituições educacionais. Uma dessas abordagens emergentes, no 

meio educacional, é a prática de ensino por meio de Competência e Habilidade.  

Tendo em vista que o ensino de História no Brasil já passou por diversas mudanças no 

decorrer do tempo e que essas transformações se relacionam com as transformações sociais, 

políticas e educacionais ocorridas no Brasil e são norteadas pelas políticas públicas 

educacionais, este estudo visa compreender esse modelo de ensino proposto e analisar as suas 

possibilidades e seus limites para o ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Nesse sentido, esta pesquisa parte do pressuposto de que o Ensino aprendizagem de 

História na perspectiva do desenvolvimento de competências e habilidades seja uma
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 possibilidade de rompimento com o ensino tradicional. Ensino que, na maioria dos casos, se 

reduzia a uma aprendizagem memorizadora, de forma mecânica, centrado na exposição da 

matéria por parte do professor e o estudo posterior do estudante, voltado somente para 

competências de caráter acadêmico, ou seja, os conhecimentos conceituais e factuais. Pondera-

se ainda que os conhecimentos acumulados no contexto escolar voltados para a preparação do 

estudante para a vida acadêmica e para as fases posteriores de ensino se tornem significativos, 

contribuindo assim com a sua formação integral e sirvam para serem aplicados em situações 

complexas na vida cotidiana. 

Assim sendo, a problemática norteadora desta pesquisa buscou analisar os debates e 

discussões em torno da introdução, apropriação e leituras no campo teórico e prático 

educacional brasileiro em relação ao Ensino Aprendizagem na perspectiva de competências e 

habilidades. Para tal, esta pesquisa, analisou as transformações (concepções) didáticas e 

pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem de História, analisou os conceitos de 

competência e habilidade com base nos documentos curriculares diretivos e normativos de 

âmbitos nacionais, da LDB 9394/96 a BNCC (2017); buscou compreender e analisar as 

implicações no Ensino aprendizagem de História por meio da efetivação de políticas públicas 

no Brasil, pelos documentos curriculares diretivos e normativos de âmbitos nacionais e 

produzir, a partir das necessidades da escola campo e das necessidades das  participantes, um 

produto educacional em forma de um Tutorial formativo com o título “COMPREENDENDO 

O MODELO DE ENSINO POR MEIO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES”, 

objetivando fomentar aporte teórico/prático docente aplicável em condições reais de ensino por 

meio de Experimento Didático-Formativo. O produto educacional foi elaborado tendo em vista 

professores do 5º ano do ensino Fundamental e o componente curricular História. A escolha 

desse ano escolar justifica-se pelo fato do professor que ministra as aulas de História não ser 

um especialista,  mas, um generalista. Assim compreende-se que ele possivelmente encontrará 

mais dificuldades nesse modelo de ensino baseado na trilogia dos conteúdos.  

Porém, ele poderá ser aplicado em outros anos escolares, como também em outros 

componentes com algumas pequenas adaptações. Ele será elaborado tanto para atender a uma 

problemática empírica  quanto para corroborar a teoria. 

Para isso, este estudo buscou conhecer as discussões que giram em torno desse modelo 

de ensino, uma vez que, a inserção de práticas, por meio de competências e habilidades, na 

educação tem causado muitas discussões devido à origem e apropriação do termo advindo do 

mundo corporativo do trabalho. E ainda, por estar integrada à proposta de educação da 
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UNESCO, muito criticada pelo seu aspecto neoliberal. Tais discursões estão também associadas 

à preocupação do esvaziamento dos conteúdos disciplinares. Em algumas situações existe a 

preocupação de que o ensino aprendizagem por competências e habilidades possa prejudicar a 

aprendizagem dos conteúdos disciplinares.  

Dessa forma, tornou-se de fundamental importância possibilitar uma compreensão da 

organização curricular por meio de competências e habilidades para entender como os 

conteúdos estão colocados, articulados, e qual a sua relevância no processo de aprendizagem 

do estudante. E ainda compreender como o estudante mobilizará as aprendizagens construídas 

nas aulas de História, na sua vida cotidiana.  

Para melhor compreensão deste objeto de estudo, esta pesquisa tem como principais 

teóricos, Perrenoud (1999, 2000 e 2005), por grande parte das discussões teóricas desta 

temática, na educação brasileira, ter sido influenciada por ele. E ainda, devido ao seu 

pioneirismo a respeito da profissionalização de professores e da avaliação dos estudantes e, 

acima de tudo, pela sua complexidade teórica. Dialoga-se também copiosamente com Zabala e 

Arnau  (2010), por seus escritos se aproximarem substancialmente da prática pedagógica no 

contexto escolar. Ressalta-se que em alguns tópicos esse diálogo torna-se assaz e exaustivo, por 

causa das especificidades neles abordados. Em relação aos Fundamentos Teórico-

Metodológicos para o Ensino de História o diálogo se dá principalmente com Bittencourt (2011) 

e Freitas (2010) dentre outros. Em relação à formação dos conceitos e a aprendizagens dos 

estudantes nos anos iniciais do ensino fundamental o discurso intercorre-se com Vigotski 

(2001), Wallon (2007), Coll (2004), Ausubel (1980), Brunner (1968), Rüsen (2007) e Piaget 

(1998). Os conceitos e princípios sobre currículo amparam-se especialmente em Sacristán 

(2013), Silva (2003), Oliveira (2003) e Carvalho (2005). A pesquisa também se ampara nos 

documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e Base LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998) até a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017).    

Diante das problemáticas apresentadas, o produto educacional que subsidia esta 

pesquisa é um tutorial formativo. A estrutura e o formato desse tutorial será o Frequently Asked 

Questions (FAQ), perguntas respondidas frequentemente ou perguntas frequentes. Assim esse 

tutorial gira em torno de responder aos questionamentos mais frequentes em relação a este 

modelo de ensino. Por isso, sua elaboração ocorre após a aplicação de um questionário às 

professoras participantes. Esse tutorial formativo conta também com uma Sequência Didática 

(SD) com a função de exemplificação e avaliação. Essa SD é composta de um conjunto de 
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atividades orquestradas, em forma de atividades não presenciais, devido ao isolamento social 

ocasionado pela COVID 19. Além das atividades não presenciais, integra também essa SD um 

conjunto de orientações para o professor de como relacionar as habilidades aos conteúdos 

previstos, visando o desenvolvimento de determinada competência. A elaboração dessa SD de 

História pondera as dificuldades dos estudantes e as necessidades do professor da sala de aula. 

O grupo de pesquisa dessa pesquisa são professores e estudantes da 5º Ano do Ensino 

Fundamental de uma escola do município de Aparecida de Goiânia-Goiás. Para o melhor 

desenvolvimento desta pesquisa e o êxito dos seus resultados, visando explicitar, familiarizar e 

responder a problemática levantada, alcançar os objetivos propostos, delinear o objeto de 

estudo, e a produção do produto educacional, foi realizada uma análise exploratória quali-

quantitativa a partir de um experimento didático formativo.  

Portanto, esta pesquisa além de ajudar os estudantes na compreensão dos conteúdos e 

no desenvolvimento das habilidades e competências, serve também como orientações para a 

prática dos professores de História diante dos desafios de novas práticas, novos métodos e uma 

“nova” abordagem da e na educação. Para tanto, o produto desta pesquisa será disponibilizado 

em formato digital no site da EduCAPES no endereço: https://educapes.capes.gov.br/. 

O primeiro capítulo e seus tópicos tratam do ensino de História nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental do tradicional às competências. Focando na aprendizagem histórica das 

crianças, como elas constroem os conceitos. Para isso, foi feito uma trajetória do ensino de 

História por meio das propostas curriculares da LDB a BNCC. Dessa forma, os documentos 

analisados são: LDB 9.394/96, os PCNs, as DCNs, e a BNCC do Ensino Fundamental na sua 

versão homologada. Essa análise possibilita vislumbrar a trajetória da introdução do modelo de 

ensino por meio de competência e habilidade. Assim, este recorte temporal, apesar de longo, se 

justifica no fato da LDB 9.394/96 ser a lei maior que rege a educação brasileira e ela já sinalizar 

uma reelaboração curricular neste modelo e é por meio da BNCC que este modelo se efetiva 

em toda a educação brasileira.   

Já o segundo capítulo trata da inserção das competências e habilidades no âmbito da 

educação escolar. Destacando as finalidades das competências que é a formação integral dos 

estudantes em todas as suas dimensões. Toda esta análise dos documentos e dos referenciais 

teóricos gira em torno da hipótese de que o ensino por competências seja uma possibilidade de 

superação do ensino tradicional. Mas, dando um enfoque para quais aspectos do ensino 

tradicional que se pretende superar.  
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Para que o leitor tenha a oportunidade de conhecer melhor esse modelo de ensino 

disserta-se sobre os aspectos fundamentais das competências como: conceitos; termo, 

conteúdos e componentes da competência; a relação entre as competências e habilidades; a 

relação entre as dimensões e os componentes das competências; os métodos e metodologias 

para o ensino das competências e a o ensino de História em um modelo de ensino por 

competências. 

Nestes dois capítulos optou-se pelo método dialógico. Assim, ao mesmo tempo em que 

apresenta os documentos oficiais para que os leitores os conheçam. Isso porque se trata de um 

modelo de ensino que está sendo introduzido por meio de documentos oficiais e que existe uma 

considerável parcela de professores que não se aplicam em conhecê-los. E ainda, por esta 

pesquisa ter feito a opção de trabalhar com os limites e as possibilidades deste modelo de ensino 

para a aprendizagem histórica. Concomitante também dialoga com as teorias que fundamentam 

o objeto e com alguns autores apontando alguns aspectos críticos.  

O terceiro capítulo está relacionado com a aplicação do produto educacional. Ele  trata 

de apresentar e analisar quantitativamente e qualitativamente os dados da pesquisa de campo. 

Esse é o momento de interação entre a teoria e a empiria. Os dois primeiros capítulos trataram 

de teorizar o objeto. Este capítulo busca identificar os aspectos da relação deste objeto com a 

práxis pedagógica. Assim, este capítulo, após detectar as dificuldades do grupo de professoras 

participantes da pesquisa, elabora um produto educacional relacionando-o com a teoria, aplica 

esse produto na escola campo faz o levantamento dos dados e analisa-os em constante diálogo 

com as teorias apresentadas.  

Diante da realidade da implantação de um novo documento curricular, apesar de muitas 

redes e instituições educacionais já terem aderido a este modelo, percebe-se a necessidade de 

que o professor tenha uma formação voltada para este modelo ou perspectiva, uma vez que 

estes documentos curriculares estão organizando o processo de ensino aprendizagem na 

perspectiva de desenvolvimento de competências e habilidades. Não há aqui a intenção de 

alienar ou ser agente de reprodução do sistema, mas, contribuir para uma melhor compreensão 

das intenções dos modelos curriculares. O intuito também será que uma vez que conhecendo 

bem esse modelo o professor tenha a autonomia de minimizar possíveis danos e usar das 

brechas para ser agente de uma educação crítica e democrática, promotora de mudanças sociais.   
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1 O Ensino De História Nos Anos Iniciais Do Ensino Fundamental Do 

Tradicional Às Competências  

 

Por que estudar História nos anos iniciais do Ensino Fundamental? A resposta a essa 

pergunta tem sido objeto de preocupação nas propostas curriculares. Em via de regra quase 

sempre a resposta é que “estuda-se História para compreender o presente e criar projetos para 

o futuro”, como se essa relação entre passado e presente se processasse de forma automática. 

Pode-se notar, ao longo deste trabalho, no que se refere à trajetória da disciplina, aos seus 

objetivos e finalidades de ensino, que eles se modificam de acordo com a conjuntura econômica, 

política, social e cultural.  

Segundo Bittencourt (2011), a História escolar como disciplina “integra os saberes que 

foram sendo constituídos indispensáveis no processo de escolarização brasileira e passou por 

mudanças significativas quanto a métodos, conteúdos e finalidades até chegar à atual 

configuração nas propostas curriculares.” (BITTENCOURT, 2011, p. 33) 

Outra questão a se pensar também é como os currículos oficiais têm disseminado o 

ensino de História. Qual lugar esse ensino ocupa no currículo? Qual o valor atribuído a esse 

ensino, desde a elaboração do currículo pelos organismos oficiais, sua apropriação pelos 

professores e até o interesse dos estudantes por esse conhecimento? Parece consenso o 

desinteresse de uma grande parte dos estudantes pela disciplina ou componente curricular 

História. A origem deste desinteresse estaria na forma de organização dos conteúdos ou na 

forma de ensinar esses conteúdos que são apresentados de maneira não significativa?  

Segundo Freitas (2010), o ensino de História no Brasil é resultado de diversas 

experiências podendo ser configurando, um verdadeiro laboratório, estabelecendo obviamente, 

as mais diversas finalidades para a disciplina: “formar o crítico, alfabetizar, humanizar, 

socializar, pôr a criança em contato com o patrimônio cultural da espécie humana e, agora, 

difundir a alteridade e a identidade (étnica, regional, de classe e de gênero). ” (FREITAS, 2010, 

p.119). Assim, as experiências de várias propostas curriculares, tanto do Brasil, como em vários 

outros países, parecem coadunar com a ideia de que as finalidades principais do ensino de 

História giram em torno de estimular o pensamento crítico e formar cidadão baseado na 

construção de uma consciência histórica. No entanto, o que se percebe nas propostas 

curriculares que a centralidade do ensino está no conteúdo, e não no sujeito ou estudante, e os 

conteúdos por si só não são capazes de construir consciência histórica, uma vez que ela também 
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não se processa de forma automática, ela é construída em circunstâncias diversas, por meio dos 

conhecimentos e experiências vividas antes, durante e depois do tempo escolar.   

Em conformidade com Bittencourt (2011), um dos objetivos preponderantes do ensino 

de História, na atual época, está relacionado à sua contribuição na formação da identidade, 

associada à formação da cidadania. No entanto, está mais relacionada à formação do cidadão 

político, do que contribuir para a formação de cidadão crítico. Assim, a formação política 

atribuída ao ensino de história está articulada a outras duas finalidades que são formação 

intelectual e humanística. A intelectual está relacionada aos processos cognitivos para o 

desenvolvimento de um pensamento crítico, tais como, o de desenvolver a capacidade de 

“observar e descrever, estabelecer relações entre presente-passado-presente, fazer comparações 

e identificar semelhanças e diferenças entre a diversidade de acontecimentos no presente e no 

passado.” (BITTENCOURT, 2011, p. 122) enquanto que a humanística está voltada para as 

reflexões sobre as atuais condições humanas, nas suas singularidades e promoção ao respeito 

às diferenças étnicas, religiosas, sexuais das diversas sociedades. 

Além dos objetivos e finalidades o conceito de História também consiste em um ponto 

básico para critério de seleção dos conteúdos. E o conceito do que é História relaciona-se com 

as tendências historiográficas.  De acordo com Bittencourt (2011), conhecer as tendências 

historiográficas, não é apenas uma questão de natureza teórica, mas se relaciona diretamente 

com as primordialidades práticas, uma vez que, “é com base em uma concepção de história que 

podemos assegurar um critério para uma aprendizagem efetiva e coerente” (BITTENCOURT, 

2011, p. 140). Assim sendo, a definição do conceito e as tendências historiográficas, também 

interferem diretamente no ensino de História e consequentemente nas propostas curriculares. O 

conceito de história, que geralmente é introduzido nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na 

maioria das vezes, são frases repetidas, sem sentido ou significado e acima de tudo incoerente 

com os conteúdos apresentados, introduzido para os estudantes.  

Já no final dos anos iniciais, ele se restringe a frases prontas como: “História é a ciência 

que estuda o passado dos homens para entender o presente e criar projetos para o futuro”. Dessa 

forma, ao longo da trajetória da disciplina de História, ela vem sofrendo interferência dessas 

tendências, na maioria das vezes, em uma propensão de rompimento com uma organização dos 

conteúdos de acordo com a lógica da história eurocêntrica, e também com a forma tradicional 

de se ensinar esses conhecimentos para que eles se tornem mais significativos para os 

estudantes.  
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Em vista disso, numa tentativa de tornar o ensino de História mais significativo para os 

estudantes, muitas propostas curriculares têm feito opção pela História do cotidiano e local, por 

ser uma História Social e ter relações estreitas com a História Cultural. A associação entre 

cotidiano e história de vida dos estudantes facilita que eles contextualizem as vivências da vida 

em sociedade, articulando assim suas histórias individuais a uma coletividade. Bittencourt 

(2011) chama a atenção para essa opção para que os critérios de seleção de conteúdos não fujam 

dos objetivos centrais da disciplina. Para a autora citada, a história do cotidiano tem sua 

relevância, por abarcar a vida humana inteira e procurar restaurar as “relações mais complexas 

entre os diversos grupos sociais, estabelecendo conexões entre conflitos diários que se inserem 

em uma forma de política contestatória, e identificar as lutas de resistências a mudanças, o 

apego às tradições.” (BITTENCOURT, 2011, p. 167).  

 Nesta perspectiva de possibilitar a compreensão dos arredores do estudante, no 

processo de identificação do passado sempre presente nos vários espaços de sua convivência, a 

História local interliga-se à do cotidiano, e no sentido pedagógico-didático a memória ocupa 

espaço importante na construção da identidade.  No entanto, é preciso articular os grandes 

eventos à história do cotidiano. Quais são os reflexos ou as consequências que estes grandes 

eventos, como a Revolução Industrial, e outros acontecimentos trazem para a História de vida 

do estudante. Ele precisa entender que a história da sua vida não está desconectada dos grandes 

acontecimentos históricos.  

Assim, sendo a História a Ciência que estuda a humanidade e sua ação no tempo e no 

espaço, este conhecimento, torna-se indispensável na formação humana do estudante.  No 

entanto, aprender História precisa ir além da apreensão dos fatos históricos, mas, apropriar-se 

das experiências histórica, por meio de processo que o estimule a pensar historicamente, 

identificando, comparando, contextualizando, interpretando, analisando no sentido de construir 

a consciência histórica, fazendo correlação com o seu presente para tomada de decisão na vida 

cotidiana. 

 

1.1 Ensino aprendizagem em História 

 

Há muito tempo se constata que a forma mais utilizada de ensinar, não só História, mas 

de um modo geral nos demais componentes curriculares é o ensino por transmissão.  Nesse 
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modelo o ensino está centrado nos conteúdos e no saber do professor. O estudante neste sentido 

é reduzido a um sujeito passivo exercendo a função de memorizar os conteúdos apresentados 

pelo professor, dessa forma, a aprendizagem torna-se uma acumulação do conhecimento. 

Ademais, durante muito tempo saber História significava saber de cor as datas, os personagens 

e os grandes fatos históricos, e deveria ser repetido, tal qual, se encontrava nos livros didáticos. 

Este método de ensino, segundo Bittencourt (2011), levou a História a ser rotulada por uma 

“matéria decorativa” por excelência.   

Ao longo de décadas o ensino de história tornou-se objeto de estudo de vários 

pesquisadores, principalmente no que diz respeito às organizações curriculares que foi sendo 

modificadas conforme as necessidades educacionais foram ocorrendo. Nesse sentido, no atual 

contexto, os Estados de todo o território nacional estão implementando seus documentos 

curriculares, alinhando-se à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Esta organização 

norteada por esse documento de nível nacional visa possibilitar ao estudante utilizar e mobilizar 

os conhecimentos, lidar com as situações de seu cotidiano e ser capaz de resolver problemas 

reais em situações adversas. Por isso, valoriza a construção da autonomia por meio do 

protagonismo do estudante como agente ativo deste processo. 

Nesta pesquisa, o ensino-aprendizagem de História na perspectiva do desenvolvimento 

de competências e habilidades é visto como uma das possibilidades de rompimento com o 

ensino tradicional e considera que os conhecimentos acumulados pelos estudantes no contexto 

escolar se tornem significativos e contribua com a sua formação integral e que sejam aplicáveis 

nas situações complexas na sua vida cotidiana. Dessa forma, se ampara em Rüsen (2007) que 

defende que aprender história é “aprender a pensar historicamente” a “desenvolver uma 

consciência histórica” por meio da apropriação das experiências históricas com a finalidade de 

utilizá-las em sua vida prática. Assim, o saber histórico além de contribuir com a formação da 

identidade, tem que ter um sentido de orientar os sujeitos na resolução de problemas da vida 

prática. Dessa maneira, as respostas às necessidades cotidianas são manifestadas na 

transformação do passado em presente, por meio de procedimentos narrativos.  

Apesar do ensino de história, desde o século XIX, fazer parte dos currículos escolares 

do Ensino Fundamental nos anos iniciais ou escola primária como era chamado, a sua 

importância sofre variações de acordo com o tempo. Segundo Bittencourt (2011), inicialmente 

alfabetizar (ler, escrever e contar) era a preocupação maior dessa fase escolar.  Só a partir da 

década de 70 do século XIX, sua importância foi ampliada, para atender à necessidade de 

transmitir uma história nacional, vinculadas à formação de uma identidade Nacional. Segundo 
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a referida autora, o objetivo de formar uma identidade nacional sempre permeou o ensino de 

História para os estudantes primários “e ainda está presente na organização curricular do século 

XXI. Métodos e conteúdos foram sendo organizados e reelaborados a fim de atingir esse 

objetivo maior” (BITTENCOURT, 2011, p. 60). 

Igualmente, a História a ser ensinada, na escola primária elementar e complementar, 

compreendia uma História Civil articulada à História Sagrada. Enquanto uma utilizava-se do 

conhecimento histórico como catequese, um instrumento de aprender a moral cristã, a outra 

utilizava para pretextos cívicos. Segundo Bittencourt (2011, p. 62) “O ensino de História 

sagrada fazia parte da doutrina religiosa e era mais difundido do que o da História profana ou 

laica” e estavam presentes nos planos de estudos nas escolas públicas mesmo depois da 

laicidade do Estado.  

Após a abolição da escravatura, os debates políticos ampliaram-se em torno da 

concepção de cidadania, e alfabetizar tornou-se cada vez importante, pois era um requisito 

básico para aquisição da cidadania política. Para Bittencourt (2011), o ensino de História na 

escola primaria passa ter a finalidade de integração destes setores marginalizados no processo 

educacional sem, no entanto, “incluir nos programas curriculares a participação deles na 

construção histórica da nação”. Fato este que só começa a ser reparado após a LDB 9.394/96 

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

posteriormente regulamentada pelas leis 10.639/03 e 11.645/08. 

Neste contexto, o ensino de história era voltado para o patriotismo e tinha como 

finalidade inculcar valores para preservação da ordem estabelecida, obediência à hierarquia, em 

nome do progresso e da modernização. Esse modelo controverso de ensino foi contestado e 

debatido por grupos anarquistas, por educadores e historiadores. O regime republicano, sob a 

égide de um nacionalismo patriótico, buscava inserir a nação num espírito cívico, consolidando 

o culto aos heróis e a criação de tradições nacionais nas aulas e nas comemorações cívicas. A 

partir da criação do Ministério da Educação na década de 30 o poder central do Estado é 

fortalecido e este estabelece normas gerais para os sistemas educacionais e então os conteúdos 

escolares passam a ser orientados e controlados com certo rigor.  

Já no período que compreende, da Segunda Guerra Mundial até o final da década de 70 

foi um período de lutas pela especificidade da História e pelo avanço dos Estudos Sociais no 

currículo escolar. Nessa conjuntura, o ensino de História ganha novo enfoque, agora não mais 

para constituição apenas da cidadania política, mas uma cidadania voltada para a “manutenção 

da paz”, atraindo para si atenção e cuidado, na organização curricular e elaboração de materiais.  
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“A História deveria revestir-se de um conteúdo mais humanístico e pacifista, voltando-se ao 

estudo dos processos de desenvolvimento econômico das sociedades, bem como dos avanços 

tecnológicos, científicos e culturais da humanidade” (BRASIL, 1997, p. 22).  

Assim, a consolidação dos Estudos Sociais em substituição a História e Geografia 

ocorreram a partir da Lei n. 5.692/71, durante o governo militar. De acordo com o texto 

introdutório dos PCNs, o ensino aprendizagem nas propostas curriculares para o Estudos 

Sociais eram organizados em círculos concêntricos, de acordo com o desenvolvimento 

psicológico do estudante, partindo do mais próximo para o mais distante, isto é, método 

indutivo. Dessa forma, com essa substituição, além do esvaziamento e diluição dos conteúdos 

históricos e geográficos, eles ganham traços ideológicos de um otimismo nacionalista e 

patriótico com a finalidade de defender “o projeto nacional organizado pelo governo militar 

implantado no País a partir de 1964” (BRASIL, 1997, p. 23). 

No contexto da redemocratização dos anos 80, no movimento de reforma curricular 

aconteceu o movimento em prol do retorno da História e Geografia nos currículos escolares a 

partir das séries iniciais. Um novo cenário se despontava, as novas tecnologias de comunicação 

passam exercer forte influência como instrumento de informação e formação cultural. Desse 

modo o conhecimento escolar perde a sua hegemonia e impõe transformações e novos modelos 

de organização curricular. O ensino de História então passa ser influenciado pelas várias 

tendências historiográficas, voltadas principalmente para as temáticas relacionadas à história 

social, cultural e do cotidiano. A história tradicional e eurocêntrica foi amplamente contestada, 

pelo seu caráter pronto e acabado, sendo substituída pela história crítica, para que o estudante 

desenvolvesse “atitudes intelectuais de desmistificação das ideologias, possibilitando a análise 

das manipulações dos meios de comunicação de massas e da sociedade de consumo” (BRASIL, 

1997, p. 24).  

Nessa conjuntura, a psicologia cognitiva e social, construtivista, exerce influências na 

pedagogia no que se refere ao ensino aprendizagem. Assim sendo, o estudante passa a ser visto 

como agente ativo no processo da construção do conhecimento, como sujeito construtor de sua 

própria história. Em decorrência disso, os conhecimentos históricos foram ampliados para os 

primeiros anos do Ensino Fundamental e a Educação Infantil.  

Nesta perspectiva, nas reformas curriculares que antecedem a LDB 9.394/96, com a 

organização do currículo por matéria e a percepção da impossibilidade de ensinar toda a 

História da humanidade, surgem várias propostas de critérios de seleção dos conteúdos e sua 

forma de organização. Umas fizeram opção pela ordenação cronológica sequencial e 
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processual, que podem ser apresentadas em sentido progressivo, regressivo, misto e concêntrica 

ampliatória e outras, por temas e eixos temáticos conceituais. Na organização cronológica o 

tempo torna o elemento organizador e ordenador das experiências humanas e fator 

preponderante para a inteligibilidade dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Enquanto que a organização temática, o conhecimento histórico, o elemento orientador é o 

tema, sob a influência na maioria das vezes da psicologia cognitiva. Para Freitas (2010),  

 

A ideia de tema não avançaria muito além das “unidades didáticas” importadas dos 

Estados Unidos na primeira metade do século passado. Muito mais que unidade 

didática, portanto, um tema pode ganhar os sentidos de conceito, problema, eixo 

gerador ou assunto significativo, predominantemente, originados da Psicologia, 

Pedagogia, Política, Sociologia ou da História (FREITAS, 2010, p. 137).  

 

Assim sendo, o tema tanto pode ter o sentido de conceito, como também pode ser uma 

questão ou problema  que leva o estudante a indagar sobre as questões do seu cotidiano. Circe 

Bittencourt chama a atenção para a importância da diferenciação entre a História ensinada por 

eixos temáticos ou temas geradores e História temática, para evitar equívoco como acontece 

em algumas propostas de ensino de História. Para ela eixos temáticos ou temas geradores são 

indicadores de um conjunto de temas, selecionados, respeitando os fundamentos pedagógicos, 

que abrange a faixa etária, nível escolar e tempo pedagógico. Enquanto que, história temática 

caracteriza a produção histórica acadêmica, por meio da investigação sobre determinado tema, 

a partir dos interesses e estratégias estabelecidos pelos próprios historiadores.  

A concepção de ensino aprendizagem norteadora das propostas curriculares, pós LDB 

9.394/96, tem procurado centrar-se na relação entre o ensino e a aprendizagem, fugindo dos 

modelos anteriores em que a centralidade estava exclusivamente no ensino. Dessa forma, 

tópicos posteriores desta pesquisa tratarão do estudo destas formas de organizações curriculares 

atuais, mais propriamente da LDB 9.394/96 à BNCC. 

1.1.1 A Aprendizagem histórica das crianças nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

 

Por se tratar dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a primeira questão a se pensar é 

sobre a possibilidade ou não das crianças aprenderem os conteúdos históricos. Durante muito 

tempo, pesquisadores ligados a correntes pedagógicas piagetianas colocavam a impossibilidade 

de se ensinar conhecimentos abstratos, como o passado, para as crianças em estágio concreto 
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de desenvolvimento cognitivo. Com isso geralmente os estudos históricos ficavam mais 

direcionados aos últimos anos da primeira fase1 e aos anos finais do Ensino Fundamental, 

devido à capacidade de abstração das crianças.  

Segundo Bittencourt (2011), o conhecimento histórico não se prende apenas aos fatos e 

acontecimentos em um determinado tempo e espaço, mesmo tendo suas existências 

comprovadas por uma série de documentos. Para a construção do conhecimento histórico serão 

necessários alguns processos como contextualização, interpretação e análise, para assim ser 

possível explicar esses fatos e acontecimentos. Assim sendo, torna se imprescindível, a 

compreensão de como os conceitos são formados pelos estudantes em diferentes faixas etárias 

e quais são os conceitos fundantes para a compreensão histórica dos estudantes na fase inicial 

da escolarização. Para essa compreensão mesmo que de forma aligeirada, será necessário lançar 

mão de teóricos do desenvolvimento cognitivo da aprendizagem, tais como, Piaget (1998), 

Vigotski (2001) dentre outros.  

As questões relacionadas ao desenvolvimento humano e à aprendizagem escolar, de 

modo geral, foram amplamente discutidas por vários estudiosos, segundo vários vieses. 

Algumas destas concepções nos ajudam a compreender como as crianças desenvolvem o 

pensamento histórico.  Segundo a lei biogenética (hereditariedade), a vida dos indivíduos era 

vista como a repetição abreviada da vida da sua espécie. O passado consiste em um elemento 

preexistente à experiência da criança, por isso tornava suscetível a sua recuperação por meio de 

fatos e episódios e a aprendizagem se relacionava com o armazenamento, ou seja, a 

aprendizagem por meio da memorização. No entanto, para Vigotski a criança pode utilizar 

palavras de forma correta mesmo antes apropriar-se do conceito real. Assim ele defende que o 

desenvolvimento dos conceitos vai muito além da memorização e da assimilação, uma vez que, 

requer o desenvolvimento de funções complexas como atenção arbitrária, memória lógica, 

abstração, comparação e discriminação.   Do contrário para este autor não passa de  

 

Uma assimilação vazia de palavras, um verbalismo puro e simples que estimula e 

imita a existência dos respectivos conceitos na criança mas, na prática, esconde o 

vazio [...] Em tais casos a criança não assimila o conceito, mas a palavra capta mais 

de memória que de pensamento e sente-se impotente diante de qualquer tentativa de 

emprego consciente do conhecimento assimilado” (VIGOTSKI, 2001, p. 247). 

 

                                                 
1 O Ensino Fundamental é a etapa mais longa da Educação básica, por isso, atualmente ela se divide em duas fases. 

Compreendidas da seguinte forma: 1º ao 5º ano compreende a primeira fase denomina de anos iniciais e 6º ao 9º 

compreendendo a segunda fase denominada de anos finais.  
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Segundo Freitas (2010), o processo de ressignificação dos conceitos históricos 

transmitidos não tem sentido, uma vez que, as crianças não entendiam os conteúdos da forma 

dos historiadores levando em consideração suas causa e consequências, contextualizando-os 

em uma temporalidade e espacialidade.  

Os educadores da Escola Nova, influenciados por John Dewey, também criticam a 

aprendizagem histórica por meio de ensino memorialístico, baseados só nas faculdades mentais 

isoladas. Dessa forma, eles incorporaram o ensino ativo, e o interesse e a curiosidade passam a 

ser então as motivações da aprendizagem das crianças. Para isso os temas deveriam fazer 

sentido, estar relacionados ao cotidiano delas. A busca pelo passado deveria ser motivada pelas 

questões do presente.  

A compreensão histórica na concepção construtivista tem origem nas próprias 

experiências das crianças e, de acordo com Jean Piaget (1998), mediadas pelas possibilidades 

genéticas. O conhecimento se dá a partir da ação do sujeito sobre a realidade, no qual ele é visto 

como ativo. Desta forma, a gênese do desenvolvimento cognitivo processa-se do interior para 

o exterior, e está relacionada à maturidade da pessoa. Nesse mesmo viés, segundo ele, o 

ambiente poderá influenciar no desenvolvimento cognitivo, porém seu destaque pesa no papel 

do meio para o desenvolvimento biológico, ressaltando a maturidade do desenvolvimento.  

 O desenvolvimento cognitivo, para Piaget, é o de equilibração, por meio de uma relação 

entre o indivíduo e o meio, ligados por outros coeficientes como experiências, genética, 

maturação biológica, formando os esquemas, a assimilação, a acomodação, a adaptação e a 

assimilação2. Nesse mesmo sentido, ao se posicionar diante de um determinado objeto, cada 

indivíduo acomoda-o a esquemas estabelecidos, incorpora-o segundo as circunstâncias 

disponíveis e organiza o pensamento para a assimilação.  Isso significa que cada indivíduo tem 

sua forma específica de assimilação e apreensão do conhecimento. No entanto, o 

desenvolvimento intelectual se dá mediante ao reequilíbrio do sujeito frente aos desafios 

exteriores e problemas enfrentados, por isso a necessidade de maturidade física do sistema 

nervoso e a mediação de fatores sociais. Piaget (2011) esclarece que  

 

Levando em conta, então, esta interação fundamental entre fatores internos e externos, 

toda conduta é uma assimilação do dado a esquemas anteriores (assimilação a 

esquemas hereditários em graus diversos de profundidade) e toda conduta é, ao 

                                                 
2 A assimilação segundo Piaget é um processo cognitivo, no qual a criança integra as novas experiências as que já 

possuem. A acomodação acontece quando a criança não consegue assimilar o novo estimulo daí acontece à 

necessidade de modificação do esquema, levando em consideração as influências externas. A equilibração é o 

mecanismo autorregulador entre a assimilação e a acomodação, na interação da criança com o meio-ambiente. 
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mesmo tempo, acomodação destes esquemas a situação atual. Daí resulta que a teoria 

do desenvolvimento apela, necessariamente, para a noção de equilíbrio entre os 

fatores internos e externos ou, mais em geral, entre a assimilação e a acomodação 

(PIAGET, 2011, p.89). 

 

 Assim, esta teoria do desenvolvimento cognitivo passa a amparar os estudos da 

impossibilidade da constituição de conceitos abstratos, como por exemplo, o tempo histórico, 

na fase inicial da escolarização dos estudantes, uma vez que, as fases operatórias dependem das 

condições biológicas. Para Piaget (1998), a compreensão de tempo, de causas e consequências, 

formulação de hipóteses, indução ou dedução, só seria possível no estágio evolutivo ou 

pensamento formal, que vai complexificando e ampliando sua abrangência, interatuando com 

objetos do conhecimento cada vez mais diferentes e abstratos. 

 Segundo Bittencourt (2011), embora a teoria genética de Piaget tenha lançado bases e 

fundamentos pedagógicos de vários currículos, tanto do Brasil, como de vários países, ela foi 

muito criticada por educadores e psicólogos, quanto à problemática da aprendizagem de temas 

sociais.  Ainda segundo a mesma autora, uma das críticas de Vigotski (2001), em relação à 

formação de conceitos, apresentadas por Piaget referem-se à recusa deste, em relação aos 

conceitos provenientes do senso comum ou conceitos espontâneos. Nesse sentido para Piaget 

os conceitos espontâneos impedem a constituição dos conceitos científicos, por isso, via-os 

como contraditórios.   

  Em Vigotski, o desenvolvimento é de fora para dentro, por meio da internalização. 

Dessa forma, o conhecimento se dá dentro de um contexto, sendo as influências sociais mais 

importantes que o contexto biológico3. Assim, a construção do conhecimento acontecerá 

mediada pelos fatores externos sociais, por meio da interação progressiva com as pessoas que 

as rodeiam.  

No que se refere ao modo de formação dos conceitos, Vigotski enfatiza mais a aquisição 

social dos conceitos do que a maturidade biológica e que existe uma relação entre os conceitos 

espontâneos e o cientifico. Nessa linha de entendimento, no processo de construção do 

                                                 
3 De acordo com Vigotski (2001, p. 171), “ao contrário do amadurecimento dos instintos e das atrações inatas, a 

força motivadora que determina o desencadeamento do processo, aciona qualquer mecanismo de amadurecimento 

do comportamento e o impulsiona para frente pela via do ulterior desenvolvimento não está radicada dentro, mas 

fora do adolescente e, neste sentido, os problemas que o meio social coloca diante do adolescente em processo de 

amadurecimento e estão vinculados à projeção desse adolescente na vida cultural, profissional e social dos adultos 

são, efetivamente, momentos funcionais sumamente importantes que tomam a reiterar o intercondicionamento, a 

conexão orgânica e a unidade interna entre os momentos do conteúdo e da forma no desenvolvimento do 

pensamento”.  
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conhecimento científico4, proposto em contexto de escolarização os conceitos espontâneos não 

desaparecem, mas, os esquemas intelectuais são modificados. Em relação à formação dos 

conceitos, Vigotski (2001), afirma que: 

 

Quando uma palavra nova, ligada a um determinado significado, é apreendida pela 

criança, o seu desenvolvimento está apenas começando; no início ela é uma 

generalização do tipo mais elementar que, à medida que a criança se desenvolve, é 

substituída por generalizações de um tipo cada vez mais elevado, culminando o 

processo na formação dos verdadeiros conceitos (VIGOTSKI, 2001, p. 246). 

 

Assim, as dimensões historicamente criadas e culturalmente elaboradas e a interação 

entre sujeito e objeto de conhecimento, mediada pela linguagem favorecem essa troca social e 

são fundamentais na apreensão dos conceitos5. Para Bittencourt (2011, p. 189), “o papel da 

escola na elaboração conceitual é, pois, fundamental, uma vez que essa capacidade só se adquire 

pela aprendizagem organizada e sistematizada”. Assim, tanto a interposição do grupo de 

convívio, da afetividade e dos níveis de socialização são elementos que interferem na aquisição 

social do conhecimento.  

Ainda de acordo com Bittencourt (2011), os conhecimentos prévios do estudante, suas 

experiências e vivências são fundamentais, para a construção dos conhecimentos históricos. 

Dessa forma a escola não pode desconsiderar os conceitos espontâneos constituídos por meio 

das experiências do estudante.  Pois, segundo ela: 

 

A eficácia do ensino está comprometida com o nível de desenvolvimento do aluno, 

sem esquecer o desenvolvimento operatório piagetiano, mas encontra-se relacionada 

às estruturas de conhecimentos adquiridas por uma série de experiências e formas de 

convívio que incluem motivações e emoções. (BITTENCOURT, 2011, p. 189).    

 

 Assim sendo, a aprendizagem conceitual deve acontecer por meio dessas relações 

estabelecidas entre o que o estudante já sabe, e o que é apresentado externamente, de forma 

significativa, por meio da mediação pedagógica. Assim, as aprendizagens históricas escolar, 

                                                 
4 Segundo Vigotski (2001, p. 244) “o curso do desenvolvimento do conceito científico nas ciências sociais 

transcorre sob as condições do processo educacional, que constitui uma forma original de colaboração sistemática 

entre o pedagogo e a criança, colaboração essa em cujo processo ocorre o amadurecimento das funções 

psicológicas superiores da criança com o auxílio e a participação do adulto”. 
5 “o conceito surge no processo de operação intelectual; não é o jogo de associações que leva à obstrução dos 

conceitos: em sua formação participam todas as funções intelectuais elementares em uma original combinação, 

sendo que o momento central de toda essa operação é o uso funcional da palavra como meio de orientação arbitrária 

da atenção, da abstração, da discriminação de atributos particulares e de sua síntese e simbolização com o auxílio 

do signo”. (Vigotski, 2001, p. 236). 
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nos anos iniciais do Ensino Fundamental, devem partir das experiências dos estudantes, em seu 

contexto de vivências, considerando seus conhecimentos prévios e ir se complexificando à 

medida que eles consigam, por meio da aprendizagem significativa, estabelecer relações entre 

suas vivências e os objetos históricos estudados. 

No sentido da aprendizagem significativa, David Ausubel (1980), diz que: “A 

aprendizagem significativa pressupõe que o aluno manifeste uma disposição para relacionar o 

novo material à sua estrutura cognitiva e, ainda, que o material aprendido seja potencialmente 

significativo para o aluno” (AUSUBEL, 1980, p. 34). Assim, a compreensão histórica ganha o 

sentido de aprendizagem significativa a partir do momento que ele relaciona as vivências 

históricas acumuladas no cotidiano aos conceitos históricos aprendidos na disciplina escolar. 

Essa relação entre conhecimento vivido, também chamado de senso comum, possibilita “situar 

as problemáticas enfrentadas na vida em sociedade, no mundo do trabalho e nas relações de 

convívio e se efetivem aprendizagens provenientes do conhecimento acumulado e 

sistematizados por métodos científicos” (BITTENCOURT, 2011, p. 190). 

 Para Jerome Bruner (1968), a aprendizagem se dá respeitando os modos de pensar da 

criança, particulares a cada estágio cognitivo, para isso, é necessário que a estrutura, os 

conceitos centrais sejam traduzidos de forma lógica, respeitando cada estágio com questões 

desafiadoras um pouco superiores às suas capacidades, dando-lhes a possibilidade da 

descoberta. Neste sentido, pode-se dizer que Bruner e Piaget estão bem próximos.  

No campo da didática da História, de acordo com Jörn Rüsen (2007), aprender História 

é pensar historicamente no sentido de construir a consciência histórica. Não significa apenas 

apropriação dos fatos ou acontecimentos, mas apropriar-se das experiências históricas por meio 

de rememorar, interpretar, ampliar, diferenciar no tempo, e por fim, orientar em uma tomada 

de decisão para aplicá-la em um propósito prático em sua vida. Para o autor citado: 

 

A experiência de ensinar História em escolas indica que as formas tradicionais de 

pensamento são mais fáceis de aprender. A forma exemplar domina a maior parte dos 

currículos de História e as competências críticas e genéticas requerem um grande 

esforço por parte do docente e do aluno. (RÜSEN, 1992, p. 34; 2007, p. 62).  

 

Seguindo nesta mesma direção, para Freitas (2010), a preocupação da maioria dos 

pesquisadores da educação histórica não está nos processos de construção dos conceitos, mas 

em verificar o entendimento sobre o mundo das regras da elaboração do conhecimento 

histórico. Para ele os conceitos estão divididos em: conceitos substantivos e meta-históricos. 
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No qual os substantivos estão relacionados aos conhecimentos factuais; e os meta-históricos às 

competências, implícitas nas sentenças históricas.  Sem os conhecimentos meta-históricos o 

estudante não consegue pensar historicamente e a aprendizagem histórica fica reduzida a 

armazenamentos de dados. E, se o estudante não consegue pensar historicamente, “não pode 

localizar a sua própria experiência no tempo, construir narrativas e nem utilizar o conhecimento 

histórico como orientador da sua vida prática” (FREITAS, 2010, p. 177). Segundo Siman 

(2003), pensar historicamente supõe a capacidade de: 

 

Identificar e explicar permanências e rupturas entre o presente/passado e futuro; a 

capacidade de relacionar os acontecimentos e seus estruturantes de longa e média 

duração em seus ritmos diferenciados de mudança; a capacidade de identificar 

simultaneidade de acontecimentos no tempo cronológico; a capacidade de relacionar 

diferentes dimensões da vida social em contextos sociais diferentes. Supõe identificar, 

no próprio cotidiano, nas relações sociais, nas ações políticas da atualidade, a 

continuidade de elementos do passado, reforçando o diálogo passado/presente 

(SIMAN, 2003, p. 119).   

 

 Na sua pesquisa, ela conclui que é possível aprender História nessa fase da 

escolarização, por meio de estratégias que levem à tomada de consciência da sua própria 

história, relacionando-a com a história de sua coletividade.  Assim, pode-se dizer que a 

aprendizagem histórica depende de planejamento de situações de aprendizagem. Ela não 

acontece de forma automática, mas depende da intencionalidade da prática pedagógica. E estas 

práticas ou ações pedagógicas devem relacionar a história do estudante à história coletiva.  

Freitas (2010) demonstra certa preocupação em relação aos estudos da cognição 

aplicados ao ensino de história, principalmente em se tratando da construção de conceitos 

históricos, haja vista que os estudos da cognição dão mais ênfase aos processos da construção 

do conhecimento em detrimento dos conteúdos da aprendizagem. Em capítulos posteriores será 

dissertado sobre a importância da harmonização entre conteúdos e processos de construção do 

conhecimento.  

É nesse sentido, da construção do conhecimento histórico que estimule o estudante a 

pensar historicamente que esta pesquisa propõe verificar os limites e as possibilidades do 

Ensino de História por meio do desenvolvimento de competências e habilidades. Assim sendo, 

os teóricos como: Piaget, Vygostsky, Bruner, Ausubel e Rüsen, dentre outros elucidados aqui 

ajudam na compreensão da complexidade da construção do conhecimento e dos conceitos 

históricos, nesta fase dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  
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A intencionalidade deste tópico foi compreender como os estudantes constroem seus 

conhecimentos históricos, como eles aprendem os conteúdos históricos, uma vez que eles, 

segundo Piaget e Vigotiski, ainda não estão na fase da construção dos conceitos. Assim, é 

necessário compreender que o estudante por meio de suas experiências e referências mais 

próximas (Piaget), respeitando os seus modos de pensar, particulares a cada estágio cognitivo 

(Bruner), por meio de conteúdos significativos (Ausubel, 1980), ele construa suas referências 

históricas. Mesmo que inicialmente eles ainda não estejam na fase passagem do pensamento 

por complexos para o pensamento por conceitos, por meio das interações sociais e a formação 

dos pseudoconceitos6 (Vigotski, 2001), eles desenvolvam uma consciência histórica e 

aprendam a pensar historicamente por meio da experiência histórica para aplicar em sua vida 

prática (Rüssen, 2007). Para uma melhor contextualização, os próximos pontos propõem 

analisar como o ensino e as aprendizagens de História estão postos nas propostas curriculares 

oficiais. 

1.2 Trajetórias das propostas curriculares e o ensino de História – da LDB À BNCC 

 

As questões que movem este tópico são: Quais são as implicações dos documentos 

curriculares, diretivos e normativos, como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/ 96, os 

Parâmetros curriculares Nacionais (PCNs), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 

a construção das aprendizagens históricas das crianças dessa fase? Como estes documentos 

sugerem ou prescrevem o que, o como e o para que ensinar História nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental?  

Por isso parte-se do princípio de que os documentos curriculares de âmbito nacional 

influenciam e são ao mesmo tempo influenciados pelas políticas públicas educacionais. Desta 

forma, torna-se imprescindível entender o que é uma política pública. Para Freitas (2010) 

política pública é: “a atividade relacionada à conquista, exercício e prática do poder, a ação de 

fazer valer a vontade de uns sobre a vontade dos outros (ou, apenas, de influenciar na tomada 

de decisão do outro); e público é qualidade de pertencer ou ser destinado à coletividade.” 

(FREITAS, 2010, p. 144).  

                                                 
6 Para Vigotski (2001, p. 191) “os pseudoconceitos constituem a forma mais disseminada, predominante sobre 

todas as demais e frequentemente quase exclusiva de pensamento por complexos na idade pré-escolar”. 
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Sendo assim, pode-se dizer que as políticas públicas são definidas como o conjunto de 

ações atribuídas ao Estado. Segundo a literatura jurídica de acordo com Maluf (2018) O Estado 

é uma organização com a atribuição de manter, pela aplicação do Direito, as conjunturas 

universais de ordem social. Assim sendo o Estado como organização política, social e jurídica, 

legitimada pela coletividade deveria estar em função de defender o bem coletivo, e não os 

interesses individuais ou de classes privilegiadas.  

Por sua vez, o Estado brasileiro é regido pela Constituição Federal (CF), uma Lei 

máxima, que segue a tendência da experiência democrática ocidental. A constituição em vigor 

datada de 1988 foi denominada de “Constituição Cidadã” por ter ampliado o direito da 

população brasileira tanto na área da política, do trabalho, da previdência e também da 

educação.  

Tanto a Constituição Nacional, quanto as leis Infraconstitucionais trazem normas 

constitucionais que estabelecem políticas públicas a serem implementadas pelo Estado por meio 

de leis, fundos, programas, projetos e de ações voltadas para setores específicos da sociedade. 

No caso da educação são as políticas públicas educacionais. Elas são compreendidas como uma 

série de medidas planejadas a serem implantadas por um governo no campo da educação.  São 

elas que regulam e estipulam as competências para a gestão de sistemas de ensino. E ainda 

estabelecem as condições de acesso à escola, modalidades de educação, recursos financeiros, 

diretrizes para formação de professores, parâmetros e bases para elaboração de currículos, 

avaliações em larga escala, padrões de qualidade do ensino dentre outros. 

Segundo Sacristán (2013, p. 20), o currículo exerce papel regulador, uma vez que 

seleciona, organiza os conteúdos a serem ensinados e aprendidos e consequentemente, estes 

refletem nas práticas didáticas que serão desenvolvidas durante todo o tempo escolar do 

estudante. Dessa forma, para o autor citado “[...] Esse poder regulador ocorre – é exercido – 

sobre uma série de aspectos estruturantes, os quais, juntos com os efeitos que são provocados 

por outros elementos e agentes, impõem suas determinações sobre os elementos estruturados: 

elementos ou aspectos que são afetados”.  

Dessa forma, o currículo não é feito apenas por ele mesmo; não está desprovido de 

interesses, e nem tão pouco é neutro, os agentes que o compõem possuem alto poder de 

interferência nos rumos de suas diretrizes. Tais diretrizes trazem implicações na formação dos 

estudantes e nas práticas sociais, já que este é o instrumento que organiza as práticas 

pedagógicas, orienta o Projeto Político Pedagógico, o planejamento docente, as metodologias, 

as avaliações, os ambientes escolares a serem adotados pelas instituições. Ainda indica que 



38 

 

 

política de formação de professores será adotada; as relações e consequentemente também as 

políticas públicas, tornando assim um elemento estruturante, que interfere sobre os elementos 

estruturados.  

 

O currículo determina que conteúdos serão abordados e, ao estabelecer níveis e tipos 

de exigências para os graus sucessivos, ordena o tempo escolar, proporcionando os 

elementos daquilo que entendemos como o desenvolvimento escolar e daquilo em que 

consiste o progresso dos sujeitos durante a escolaridade. (SACRISTÁN, 2013, p.18) 

 

Além do mais, Silva (2003) coaduna com a ideia de que currículo também é resultado 

de seleção. Segundo ele, selecionar é uma operação de poder, que cada concepção curricular 

vai selecionar quais conhecimentos deverão ser ensinados, e a partir daí justificar a escolha 

observando princípios centrais como: o quê, o para que, o como deve ser ensinado e que tipo 

de cidadão ou sujeito se pretende formar. Diante disso, a esfera política, por meio de seus 

agentes, possui grande interferência no ambiente curricular. Ainda o mesmo autor, diz que 

“Desnaturalizar e historicizar o currículo existente é um passo importante na tarefa política de 

estabelecer objetivos alternativos e arranjos curriculares que sejam transgressivos da ordem 

curricular existe” (SILVA, 2003, p. 31).  

Nesta conjuntura, diversas pesquisas têm debatido as propostas de reformas curriculares 

na contemporaneidade. Nas análises críticas a preocupação é sobre a natureza neoliberal e sua 

força homogeneizante, no estabelecimento de um currículo nacional, vinculado com a 

constituição de identidades culturais, desejável para consolidação dos seus interesses. E ainda 

que estes currículos visam a integração do indivíduo à sociedade estabelecida, ou seja, exercem 

o papel de agente de reprodução do sistema.  

Segundo Bittencourt (2011), o ensino de História nos currículos escolares desde o século 

XIX, era encarregado de propagar uma “história Nacional” e ainda estava a serviço da 

instituição de uma identidade nacional. Para ela, “esse objetivo sempre permeou o ensino de 

História para os alunos de ‘primeiras letras’ ainda está presente na organização curricular do 

século XXI” (BITTENCOURT, 2011, p.60).  

Deste modo, entende-se que a análise a respeito de currículos escolares como 

instrumento que interfere na constituição da identidade dos sujeitos precisa partir do momento 

histórico, levando em consideração o discurso, as relações de poder e, sobretudo, as lutas por 

hegemonia. E ainda ter a finalidade de denunciar os modelos reprodutores do sistema, 
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sustentador de uma estrutura social injusta, que solidifica as relações de dominação de um grupo 

sobre outros.  

No entanto, é importante lembrar que os currículos ultrapassam as fronteiras das 

prescrições formais, pois são tecidos nos cotidianos e envolvem as “[...] relações entre poder, 

cultura e escolarização, representando, mesmo que de forma nem sempre explícita, o jogo de 

interações e/ou relações presentes no cotidiano escolar” (CARVALHO, 2005, p. 96-97). 

Oliveira (2003) discute também os processos de criação de currículos nos cotidianos das escolas 

pela efetivação das práticas de professores e alunos. São eles que de fato efetivam ou não por 

meio de suas práticas os programas, os projetos e as propostas curriculares normativas e 

prescritivas que são colocadas pelos órgãos oficiais. 

Os conhecimentos de História e Geografia, nos anos de 1950 e 1960, integravam a 

disciplina denominada Estudos Sociais. A reintrodução de História e Geografia como 

disciplinas distintas aconteceram em respostas às demandas advindas do mundo tecnológico e 

não apresentou transformações que ultrapassasse as técnicas e métodos de ensino.  

A partir de 1980, várias propostas curriculares elaboradas pelos Estados e municípios e 

até mesmo, pela esfera federal, sinalizam algumas transformações no ensino de História. Estas 

propostas visavam um ensino de História mais significativo, na intenção de acompanhar os 

rápidos avanços tecnológicos e os meios de informação e comunicação. Dessa forma, o ensino 

de História se depara com o desafio de proporcionar desenvolvimento humano, cultural, 

científico e tecnológico, para que o estudante tivesse condições de enfrentar as exigências do 

mundo contemporâneo.  

Desse modo, estudar as ações do Estado na educação, faz-se necessário termos a 

Constituição Federal de 1988 como ponto de partida. O Capítulo III Seção I dos art. 205 a 214 

trata da Educação e suas especificidades.  Já no início do capítulo III a Lei maior diz do dever 

do Estado em proporcionar educação a todos: “A educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (BRASIL, 1988, Art. 205). 

Teoricamente, desde a elaboração da Constituição de 1988, já se previa uma educação 

integral. Uma educação que contemplasse o ser humano global, em todas as suas dimensões: 

intelectual, física, social, emocional e cultural, para construção de sociedade mais justa, ética, 

democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária. Esse discurso se repete nos 
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documentos curriculares posteriores e que, no entanto, ainda não se consolidou de forma plena 

na prática.  

O Art. 210 sinaliza e lança fundamentos para a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) quando reza que “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais”. Dessa forma, os artigos 205 e 210 da constituição federal são marcos 

legais de embasamento para os fundamentos pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) que são: a formação integral do estudante por meio do desenvolvimento de 

Competências. 

Assim sendo, esta pesquisa propõe analisar alguns dos instrumentos basilares da atual 

política pública educacional. Pois são por meio deles que se estabelecem diretrizes, parâmetros 

e normas para o ensino, no qual o ensino de História está inserido. Pretende-se ainda 

compreender as implicações que estes instrumentos trazem em seu bojo tanto para o ensino 

quanto para a aprendizagem histórica dos estudantes.  

1.2.1 A LDB 9.394/96 e o ensino de História 

 

Desta forma para melhor entendimento de como o ensino de história vem sendo 

colocado no contexto das legislações que rege a educação brasileira pós Constituição de 1988, 

torna-se necessário uma compreensão das disputas e negociações entre vários grupos da 

sociedade, dentre eles os educadores, os empresários, gestores do governo, legisladores, 

partidos políticos dentre outros, bem como também a influência dos organismos e organizações 

internacionais.  

De acordo com Bittencourt (2011), as reformas curriculares a partir dos anos 90, seguem 

a tendência da configuração mundial, que impõe um modelo econômico voltado para submissão 

às lógicas do mercado. Assim em nome do desenvolvimento, as reformas curriculares iniciam 

uma corrida para adequarem ou se articularem a essa nova ordem mundial, que impõe metas a 

todos os países. “Uma lógica que cria novas formas de dominação e de exclusão, principalmente 

porque o mundo capitalista não corre grandes riscos após as vicissitudes do socialismo no 

mundo ocidental”. (BITTENCOURT, 2011, p.101).  

Neste contexto, emerge uma educação voltada para essa lógica do mercado. Por isso, 

surge a necessidade de conhecimentos cada vez mais ampliados, de habilidade intelectuais cada 
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vez mais complexas, de alta capacidade de assimilar informações advindas dos meios de 

comunicação, de sujeitos cada vez mais autônomos para enfrentar a competitividade no mundo 

do trabalho.  Diante desta realidade, e da heterogeneidade do público escolar, necessita-se de 

maiores investimentos por parte do setor governamental e de currículos flexíveis, adequáveis 

às situações adversas.    

Nesta perspectiva, após a Conferência Mundial de Educação Para Todos, em 1990, na 

Tailândia, o Brasil passa a ser influenciado pelos organismos internacionais para elaborar 

medidas que priorizasse o aumento do desempenho educacional como pré-requisito básico para 

aquisição de investimentos financeiros.  A referida conferência foi realizada pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação e Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Banco 

Mundial. Seguindo esse viés, pode-se perceber que a educação passa a ser direcionada para 

modelos uniformes, voltadas para os propósitos dos “investidores” do conhecimento. Neste 

contexto, são produzidas, uma série de leis e decretos orientados pelo modelo internacional.  

Nesta conjuntura, influenciados ainda pelo anseio de participação “democrática”, do 

exercício da cidadania, participação popular emerge a discursão para a elaboração da nova Lei 

de Diretrizes e base (LDB) a lei maior da Educação escolar, que é promulgada em dezembro 

de 1996 a LDB 9.394/96.  

A LDB estabelece os princípios, as finalidades, quem tem o direito à educação e a 

educar, as esferas de competências e sinaliza a necessidade de um Plano Nacional da Educação. 

Além disso, ela trata ainda das modalidades, fundamentos da formação dos profissionais da 

educação, a aplicabilidade dos recursos financeiros e das disposições gerais e transitórias. 

Assim, em relação aos princípios e finalidades da educação na LDB 9.394/96, eles estão 

coadunando com o Art. 205 da Constituição federal quando dispõe no Art. 2º que: “A educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

A proposta da educação nos discursos governamentais visa uma formação integral do 

estudante, pautadas nos princípios de liberdade, igualdade e solidariedade, mas suas finalidades 

estão voltadas para preparar e qualificar os estudantes para o ingresso no mundo do trabalho. 

Desta forma, a educação se torna uma vez mais um investimento, no qual os retornos tendem 

seguir a lógica mercadológica, quanto maiores os investimentos maiores os retornos produtivos 

por parte de seus trabalhadores. Então a educação se torna um meio para atender a qualidade, a 
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competitividade e a produtividade e adequa-se às demandas da reestruturação produtiva e 

orientado pela lógica da formação para o mercado de trabalho. O quadro um (1), a seguir, mostra 

como os documentos normativos e diretivos analisados nesta pesquisa tratam das finalidades 

da educação voltadas para o mercado de trabalho:  

 
Quadro 1 - Finalidades da educação nos documentos normativos do governo brasileiro. 

CF/1988 LDB 9.394/1996 DCNs7/2013 PCNs/1998 BNCC/2017 

(Art. 205) “A 

educação, direito de 

todos é dever do 

Estado e da família, 

será promovida e 

incentivada com a 

colaboração da 

sociedade, visando 

ao pleno 

desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo 

para o exercício da 

cidadania e sua 

qualificação para o 

trabalho” (BRASIL, 

1988, grifo nosso).  

 

Art. 2º A educação, 

dever da família e do 

Estado, inspirada 

nos princípios de 

liberdade e nos 

ideais de 

solidariedade 

humana, tem por 

finalidade o pleno 

desenvolvimento do 

educando, seu 

preparo para o 

exercício da 

cidadania e sua 

qualificação para o 

trabalho (BRASIL, 

1996, grifo nosso).  

Art. 4º As bases que 

dão sustentação ao 

projeto nacional de 

educação 

responsabilizam o 

poder público, a 

família, a sociedade 

e a escola pela 

garantia a todos os 

educandos de um 

ensino ministrado 

de acordo com os 

princípios de: [...] 

XI – vinculação 

entre a educação 

escolar, o trabalho 

e as práticas sociais 

(BRASIL, 2013, p. 

64, grifo nosso).   

 

O papel 

fundamental da 

educação [...] 

aponta para a 

necessidade de 

se construir 

uma escola 

voltada para a 

formação de 

cidadãos. [...] 

definem 

exigências 

novas para os 

jovens que 

ingressarão no 

mundo do 

trabalho. 

(BRASIL, 

1998, P. 5, grifo 

nosso). 

Na 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. 

(BRASIL, 2017, P.8, 

grifo nosso). 

Fonte: Constituição Federal (1988), DCNs (2003), PCNs (1998) e BNCC (2017), elaborado pela autora. 

 

Todos os documentos, uns de forma mais incisiva, e outros, um pouco menos, apontam 

o elo da educação com o mundo do trabalho. Na constituição Federal como também na LDB 

9.394/96 a finalidade principal da educação parece ser qualificar o estudante para o trabalho. 

Assim nesta perspectiva, o que realmente tem mais valor, do ponto de vista da formação para o 

trabalho, é assegurar que os trabalhadores sejam preparados especialmente para executar 

tarefas/funções específicas e operacionais. À vista disso, considera-se que o 

ensino/aprendizagem se processa por meio de tarefas ou desenvolvimento de habilidades 

obedecendo a uma sequência lógica, objetiva e operacional, possibilitando a ênfase aos aspectos 

técnico-operacionais e, muitas vezes, menosprezando os aspectos mais teóricos e abrangentes. 

A LDB 9.394/96, aprovada em dezembro de 1996, consolida e amplia o dever do poder 

público para com a educação em geral e, em particular, para com o ensino fundamental. Ela 

regulamenta e estabelece os princípios e as finalidades da Educação Nacional que estão 

                                                 
7 Diretrizes Curriculares Nacionais  
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fundamentados na Constituição Federal de 1988 e têm como base uma sociedade democrática. 

Os artigos 2º e 3º da LDB 9.394/96 tratam desses princípios e finalidades. O artigo 2º determina 

que “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Segundo Circe Bitencourt (2005), na maioria dos documentos a proposta de uma 

formação para a cidadania está aquém do sentido de uma cidadania ampla e social, mas 

restringe-se à explicitação do conceito de cidadania política, com intenção de formação do 

eleitor dentro das concepções democráticas universalistas do modelo neoliberal. Para ela “O 

conceito de cidadania, criado com o auxílio dos estudos de história serviria para situar cada 

indivíduo em seu lugar na sociedade: cabia ao político cuidar da política, e ao trabalhador 

comum restava o direito de votar e de trabalhar dentro da ordem institucional” (BITENCOURT, 

2011, p. 65). Dessa forma, na maioria das vezes o sentido de cidadania fica apenas restrito a 

“jargões” no meio educacional e institucional, mesmo quando as fundamentações teóricas são 

amparadas na constituição e na transposição de uma história social e cultural para o ensino.  

O Art. 3º da LDB 9.394/96 trata dos princípios basilares em que o ensino deve ser 

ministrado. Assim de acordo com esse artigo da lei maior da educação brasileira a igualdade, a 

liberdade e a inclusão dos estudantes a uma educação universal e plural devem ser os princípios 

regentes da educação. Assim, o artigo 3º preleciona onze princípios em que o ensino deverá se 

basear; sendo eles: 

 

I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV – Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V – Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI – Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII – valorização do profissional da educação escolar; 

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; 

IX – Garantia de padrão de qualidade; 

X – Valorização da experiência extraescolar; 

XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. (BRASIL, 

1966) 

 

Os incisos I e II, do artigo 4º, determina “ensino fundamental obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria”. Além de “garantir a 

progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio”. 
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Essa “igualdade” de acesso para todos está garantida pela Constituição Federal de 1988, 

reafirmado e regulamentado pela Lei de Diretrizes e Base (LDB) 9.394/96 e no Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA, 1990). O direito de acesso à escola para todos foi resultado de 

reivindicações e conquista dos trabalhadores. No entanto, o fato de estar assegurado por lei, não 

significa sua garantia de efetivação. Para que se efetive plenamente é necessário que amparados 

nestas normativas, sejam implementadas políticas públicas, para que, além de assegurar ao 

estudante o direito de acesso à escola, seja garantido também a sua permanência e, acima de 

tudo, com sucesso, por meio de diretrizes que assegurem uma prática docente eficaz. 

O inciso II do art. 3º reza sobre o princípio da liberdade de aprender do estudante e a de 

ensinar do professor. Aprender deve originar-se de um condicionamento de liberdade de 

escolha. Por isso devem ser levadas em consideração as potencialidades que constituem as 

pessoas na sua individualidade. Assim, garantir essa liberdade para aprender significa o 

reconhecimento do efetivo exercício da potencialidade do estudante aliada ao exercício da 

equidade.  É preciso pensar que existem diversos fatores que podem interferir negativa ou 

positivamente no processo de aprendizagem do estudante. Entre eles, destacam-se aspectos 

ambientais, econômicos, sociais, afetivos, psicológicos, somados aos fatores de ordem 

individuais. 

Dessa forma, cabe considerar também que cada indivíduo se desenvolve de acordo com 

o seu tempo e potencialidades.  E ainda é importante ressaltar que a aprendizagem deve 

acontecer em todas as dimensões, segundo a teoria psicogenética de Wallon (1999), o indivíduo 

(a criança), é um ser corpóreo, que tem existência real, ou seja, seus domínios cognitivos, 

afetivos e motor fazem parte de um todo, ou seja, uma única pessoa (um ser integral). Portanto, 

desta forma, não pode ser percebido de forma fragmentada. 

 

É contra a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada idade, ela constitui 

um conjunto indissociável e original. Na sucessão de suas idades, ela é um único e 

mesmo ser em curso de metamorfoses. Feita de contrastes e de conflitos, a sua unidade 

será por isso ainda mais susceptível de desenvolvimento e de novidade. (WALLON, 

2007, p. 198). 

 

Nesse sentido, a afetividade, as emoções, os sentimentos e as sensações possuem um 

papel importante no processo de aprendizagem e estão presentes na vida de todos os indivíduos, 

e se manifestam de forma diferente em cada uma das fases da vida. Ainda segundo Wallon 

(1999), a inteligência não é o elemento mais importante no desenvolvimento humano, mas 
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depende de três vertentes: a motora, a afetiva e a cognitiva (formação integral). E estas 

dimensões biológicas e sociais não se dissociam e sim se completam. Como a aprendizagem se 

dá em um processo dialógico, a liberdade de aprender do estudante está intrinsicamente ligada 

ao processo de liberdade de ensinar do professor.  

Bittencourt (2011) chama atenção para essa liberdade ou a falta dela, quando ela trata 

sobre professores e disciplinas escolares, e fala sobre o papel do professor em sua elaboração e 

prática efetiva. Ela indaga sobre a ação e o poder do professor na constituição desse processo 

de composição da disciplina, uma vez que são vários os sujeitos e agentes que exercem 

influências, desde o momento da sua instituição até a sua efetivação na sala de aula. Iniciando 

pelas deliberações curriculares colocadas pelos órgãos oficiais, a intervenção das secretarias de 

educação, o grupo gestor da escola e até as imposições contrárias dos pais e movimentos 

ideológicos, principalmente quando este propõe um ensino mais crítico e inovador. A referida 

autora corrobora sobre a importância do papel do professor na construção do conhecimento, 

nessa relação entre professor e estudante quando diz que: 

 

Sua ação nessa direção tem sido muito analisada, sendo ele o sujeito principal dos 

estudos sobre currículo real, ou seja, o que efetivamente acontece nas escolas e se 

pratica nas salas de aulas. O professor é quem transforma o saber a ser ensinado em 

um saber aprendido, ação fundamental no processo do conhecimento. 

(BITTENCOURT, 2005, p. 50. Grifos originais). 

 

Assim o papel do professor não pode ser reduzido a uma ação técnica, a apenas uma 

reprodução ou transmissão de um conhecimento produzido externamente. Maurice Tardif, 

pesquisador sobre os saberes docentes afirmou que:  

 

[...] o professor é considerado sujeito ativo de sua prática. Ele aborda sua prática e 

organiza a partir de sua vivência, de sua história de vida, de sua afetividade e de seus 

valores. Seus saberes estão enraizados em sua história de vida e em suas experiências 

do ofício de professor. Portanto, eles não são somente representações cognitivas, mas 

possuem também dimensões afetivas, normativas e existenciais (TARDIF, 2014, p. 

232).  

 

Desse modo, o professor mobiliza conhecimento conceitual específico das disciplinas, 

os saberes de sua formação acadêmica e profissional, os saberes procedimentais, atitudinais e 

valores, que são postos pelos currículos, aliados aos saberes de sua experiência. Portanto, essa 

concepção parece contrapor à ideia de que o professor deve manter uma atitude de 



46 

 

 

neutralidade8. Assim sendo o papel do professor e essa relação entre ensino e aprendizagem 

não podem ser vistas e analisadas separadamente. 

O Art. 8º estabelece que o cumprimento das disposições apresentadas pela Lei deve ser 

realizado em “regime de colaboração”. E o Art. 9º, Incisos de I a VI, estabelece que seja 

incumbência da União: elaborar um Plano Nacional juntamente com o regime de colaboração 

de Educação; estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, “que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo 

a assegurar formação básica comum”; “coletar, analisar e disseminar informações sobre a 

educação”; “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 

fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino” tendo como 

finalidade a definição de prioridades e estabelecimentos de políticas pública visando a melhoria 

da qualidade de ensino, entre outras incumbências.  

Os incisos do Art. 26 fazem referências diretas e indiretas aos conhecimentos históricos. 

O parágrafo § 1º disciplina que os currículos do Ensino Fundamental e médio devem “abranger, 

obrigatoriamente, [...] o conhecimento [...] da realidade social e política, especialmente do 

Brasil.” O art. 26 § 4º preleciona sobre a contribuição étnicas-raciais para formação do povo 

brasileiro quando torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. “O 

ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 

para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia”.  

Posteriormente é regulamentada pelas leis 10.639/2003 e 11.645/2008. Mesmo apesar de 

estarem previstas na lei maior e legitimadas em leis próprias, de terem sido ampliadas nos livros 

didáticos e terem ganhado espaços nos currículos, ainda é possível notar representações 

estereotipadas nas comemorações escolares, sem priorizarem a importância da constituição 

histórica destes povos.  

Nesta perspectiva, torna-se imprescindível que a aprendizagem histórica seja pautada 

na diversidade cultural, contribuindo assim para que os estudantes se apropriem dos conceitos 

de identidade, alteridade, cultura, respeito à diversidade e possa eliminar estigmas, 

preconceitos, estereótipos, racismo e discriminação. A aprendizagem histórica, neste caso 

                                                 
8 Freire (1996) adverte que “Creio que nunca precisou o professor progressista estar tão advertido quanto hoje em 

face da esperteza com que a ideologia dominante insinua a neutralidade da educação. Desse ponto de vista, que é 

reacionário, o espaço pedagógico, neutro por excelência, é aquele em que se treinam os alunos para práticas 

apolíticas, como se a maneira humana de estar no mundo fosse ou pudesse ser uma maneira neutra”. 
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precisa ir além da apropriação dos fatos em si, mas, contribuir para construção da consciência 

histórica, e interferir na tomada de decisão na vida cotidiana. 

Assim, o ensino proposto pela LDB está em função do objetivo maior do ensino 

fundamental, que é o de oferecer a todos “formação básica para a cidadania”, por meio da 

organização dos tempos e espaços escolares de forma a favorecer tais aprendizagens. Como 

previsto na LDB, no inciso IV do Art. 9º – “estabelecer, em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo 

a assegurar formação básica comum”; o Estado brasileiro necessitava elaborar uma proposta de 

currículo que servisse de parâmetro para as escolas no território nacional. Então em 1998 é 

lançado pelo Ministério da Educação os Parâmetros Curriculares Nacionais.  

1.2.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e o ensino de História 

 

Como já foi sinalizado no tópico anterior a partir da década de 1980, o ensino de história, 

passou por uma grande discussão quanto ao seu objeto. Neste período, várias secretarias 

estaduais e municipais de educação, de forma muito diversa sem nenhuma padronização, 

passaram a ser influenciadas pelos debates, principalmente no que se refere às várias tendências 

historiográficas que emergiam nos meios acadêmicos brasileiros. Em meio a esse contexto 

alguns Estados, mais especificamente os da região sul e sudeste do país, elaboraram suas 

propostas curriculares resultantes desses discursões.  

No contexto histórico da redemocratização brasileira, o ensino de História, bem como, 

as propostas curriculares foram fortemente influenciadas pelos debates e as tendências 

historiográficas ligados à história social, cultural e do cotidiano, voltadas para uma tentativa de 

rompimento com a história tradicional. Assim, este período foi marcado pelas lutas por 

democracia e direitos sociais. Com o objetivo de concretizar a readequação dos programas 

curriculares, e suas metodologias para o ensino básico de oito anos, na Reforma Curricular para 

ensino de 1º e 2º graus, realizada em todos os Estados brasileiros, entre 1985 e 1995, as 

discussões sobre o ensino de História ganha forças e ultrapassa as fronteiras dos espaços 

acadêmicos e escolares.   

Seguindo nessa perspectiva, os currículos tendiam a romper com as concepções de 

ensino pautadas nos ideais positivistas e os conservadores, com a cronológica e linearidade, 
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com a visão eurocêntrica e a noção de história verdade.  Dessa forma, os programas curriculares 

passaram a propor uma renovação do “ensino de História que não mais privilegiasse os fatos 

políticos singulares, os grandes nomes e a cronologia linear [...] não tivesse como alicerce uma 

análise essencialmente econômica do processo histórico” (FONSECA, 1994 p.67), ou seja, a 

História como conhecimento, como experiência e prática de cidadania.  

As reformulações ocasionadas pela LDB de 1996 foram significativas para a ampliação 

dos debates sobre a questão da reforma do sistema educacional nacional. Dessa forma a década 

90 foi marcada por dois documentos muito importantes para Educação Brasileira: a LDB 

9.394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em 1997 para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental; em 1998, para os anos finais; e em 1999, para o Ensino Médio. Nesse 

contexto de Reforma Educacional, os PCNs, documento a ser analisado nesta parte da pesquisa, 

foram elaborados e apresentados à sociedade brasileira. 

Em que consistia ou o que são os PCNs? Este documento é um referencial curricular 

oficial elaborado pelo Ministério da Educação (MEC).  Nas considerações preliminares este 

documento se apresenta como sendo  

 

Um referencial de qualidade para a educação no Ensino Fundamental em todo o País. 

Sua função orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, 

socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de 

técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais 

isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual (BRASIL, 1997, p. 

13). 

 

Dessa forma, os PCNs são um documento não obrigatório de caráter diretivo e 

orientador das ações no ensino, uma espécie de “programa curricular”, que trata sobre o que, 

como e para que ensinar as diversas disciplinas. Por sua natureza aberta, configura uma proposta 

flexível a ser concretizada nas decisões regionais e locais nos currículos, nos programas, pelas 

escolas e pelos professores. Assim, a sua proposta busca respeitar a autonomias das esferas e 

sujeitos envolvidos no processo educacional.  

Os PCNs exprimem referência que norteiam as diferentes áreas do currículo escolar 

(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Arte, Educação Física 

e Língua Estrangeira) e apontam também um conjunto de temas denominados de “Temas 
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transversais9” e exprime a importância destas áreas discutir, no contexto escolar e da sala de 

aula, estas questões sociais.  

Os Dez Objetivos Gerais apresentados pelo documento para o ensino fundamental 

constituem a base principal para a definição das áreas e dos temas transversais. Os objetivos 

dos PCNs expressam as expectativas do que se espera que os alunos sejam capazes de 

desenvolver no Ensino Fundamental, referentes aos aspectos cognitivo, afetivo, ético, de 

procedimentos e inserção social de forma a desenvolver a formação básica para o exercício da 

cidadania. Abrangendo as diversas áreas como: Cidadania, responsabilidade e empatia; 

Formação crítica e diálogo; Identidades; Pluralidade sociocultural; Relação com o ambiente; 

Autoconhecimento e formação integral; Autocuidado; Linguagens e comunicação; Tecnologia 

e informação; Pensamento científico. Representados no Quadro dois (2) da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Os temas transversais propostos pelo MEC eram: Ética, Meio ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, 

Saúde, Trabalho e Consumo. Os temas transversais não estavam relacionados a uma disciplina específica, mas, 

relacionavam-se as aprendizagens das diferentes áreas do conhecimento. Eles tinham como finalidade contribuir 

com a formação integral dos estudantes. Isso significa que os temas “Ética, Meio ambiente, Orientação Sexual, 

Pluralidade Cultural, Saúde, Trabalho e Consumo” deveriam ser trabalhados, de forma transversal, nas áreas e/ou 

disciplinas já existentes. Os desenvolvimentos destes temas deveriam acontecer por meio de uma parceria entre a 

família e a escola, uma vez que, os conceitos e valores propostos pelos temas transversais deveriam ser 

introduzidos para as crianças em casa, antes mesmo do início da escolarização. 
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Quadro 2 - Objetivos Gerais do Ensino Fundamental de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs). 

1. Cidadania, responsabilidade e empatia - Compreender a cidadania como participação social e 

política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, 

atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o 

mesmo respeito;  

2. Formação crítica e diálogo - Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;  

3. Identidades - Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o 

sentimento de pertinência ao País;  

4. Pluralidade sociocultural - Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 

bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 

características individuais e sociais;  

5. Relação com o ambiente - Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do 

meio ambiente;  

6. Autoconhecimento e formação integral - Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o 

sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação 

pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da 

cidadania;  

7. Autocuidado - Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como 

um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde 

e à saúde coletiva;  

8. Linguagens e comunicação - Utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica 

e corporal — como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das 

produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de 

comunicação;  

9. Tecnologia e informação - Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos; 

10. Pensamento científico - Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 

utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 

selecionando procedimentos e verificando sua adequação.  

Fonte: BRASIL, 1997, p.5, grifo nosso, elaborado pela autora. 

 

Tanto os objetivos gerais do ensino fundamental quanto aqueles de cada área foram 

elaborados, segundo os autores, de maneira a respeitar a diversidade social e cultural. Dessa 

forma, eles são apresentados de forma ampla e abrangente, possibilitando assim a inserção das 

especificidades locais. Os objetivos e conteúdo de cada área estão organizados em ciclos com 

duas séries cada, compreendendo assim quatro ciclos para o ensino fundamental de oito anos. 

A organização dos conteúdos está dividida em blocos ou eixos-temáticos, de acordo com as 

especificidades de cada área.  

 Freitas (2011) crítica a organização dos conteúdos por eixos temáticos que, segundo 

ele, agrega uma lista de conteúdos, trazendo uma homogeneidade à experiência histórica de um 



51 

 

 

Brasil tão heterogêneo e cheio de diversidades. Além do mais, ela ainda limita a autonomia do 

professor em selecionar conteúdos sobre problemáticas voltadas para os anseios e realidade dos 

alunos. Em contraposição a essa ideia Bittencourt (2010) defende que uma das características 

das propostas curriculares de História, elaborados a partir da década de 80, inclusive os PCNs 

é a “redefinição do papel do professor, fornecendo-lhe maior autonomia no trabalho 

pedagógico, concepção expressa pela a ausência de um rol de conteúdos estabelecidos de forma 

obrigatória” (BITTENCOURT, 2011, p. 111). A opinião favorável dessa autora pode advir do 

fato dela ter sido coordenadora da equipe de elaboração dos PCNs de História, versão final ou 

homologada. 

Quanto aos conteúdos, pode-se dizer que esta é uma questão bastante debatida e 

criticada em todas as propostas curriculares. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais propõem uma mudança de enfoque em relação aos conteúdos curriculares, que 

deixam de serem vistos como fim em si mesmo: “o que se propõe é um ensino em que o 

conteúdo seja visto como meio para que os alunos desenvolvam as capacidades que lhes 

permitam produzir e usufruir dos bens culturais, sociais e econômicos” (BRASIL, 1997, p. 51). 

Essa mudança de enfoque, da forma como comumente são aceitos pela tradição escolar, exige 

então diferentes concepções na seleção, ressignificação e tratamento dos conteúdos. Nesse 

sentido, neste documento, a noção de conteúdo escolar se amplia para além de fatos e conceitos, 

passando a incluir procedimentos, valores, normas e atitudes.  

Neste documento, os conteúdos são abordados em três grandes categorias: conteúdos 

conceituais, que envolvem fatos e princípios; conteúdos procedimentais e conteúdos 

atitudinais10, que envolvem a abordagem de valores, normas e atitudes e estes estão presentes 

tanto nas áreas quanto nos temas transversais e contribuem para a aquisição das capacidades 

definidas nos objetivos gerais para o Ensino Fundamental. Os conteúdos estão organizados em 

níveis de aprendizagem de forma que propicie um avanço contínuo na ampliação do 

conhecimento. Segundo Zabala e Arnau (2010), em relação a essas categorias dos conteúdos, 

ele explica que a categoria conceitual está relacionada ao que é necessário saber; os 

procedimentais são as habilidades, o que se deve saber fazer; e os atitudinais de que forma se 

deve ser.   

                                                 
10 No próximo capítulo que trata sobre os conteúdos das competências, fica evidenciado que os PCNs já 

sinalizavam esse modelo de ensino por competências, quando define a natureza dos conteúdos como: conceituais, 

procedimentais e atitudinais.  
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De acordo com os PCNs (1997), é a aprendizagem de conceitos que permite organizar 

a realidade, mas isso só é possível a partir da aprendizagem de conteúdos referentes a fatos 

(nomes, imagens, representações). Esta aprendizagem acontece geralmente em primeiro 

momento, de maneira eminentemente mnemônica. No entanto, os PCNs defendem que a 

memorização precisa ser significativa, para que o aluno se torne capaz de relacioná-las com 

outros conteúdos. Mas, além de fatos é necessário que o aluno entre em contato com o objeto 

de estudo, obtenha informações, conheça a linguagem utilizada, a estrutura e sua função social. 

E isso envolve tomar decisões e realizar uma série de ações intencionais, planejadas pelo 

professor de forma ordenada e não aleatória, para atingir um objetivo. Quanto aos conteúdos 

atitudinais eles permeiam todo o conhecimento e devem ser vistos de forma crítica, evitando 

juízo de valores por ser um conteúdo de natureza complexa.  “Ensinar e aprender atitudes requer 

um posicionamento claro e consciente sobre o que e como se ensina na escola” (BRASIL, 1997, 

p. 53).   

Este documento tem uma abrangência Nacional, ou seja, para todos os Estados e 

municípios sem exceção e tratam sobre as finalidades da educação em todos os níveis, sobre as 

disciplinas, os conteúdos, o ensino-aprendizagem e também as avaliações. Para melhor 

compreensão dos Parâmetros Curriculares Nacionais, é necessário compreender a sua natureza 

e função e situá-los em relação a quatro níveis de concretização curricular, considerando a 

estrutura do sistema educacional brasileiro (BRASIL, 1997).  

O primeiro nível de concretização curricular consiste no conjunto dos PCNs elaborados 

pela Secretaria do Ensino Fundamental (SEF) do MEC, que explicita um referencial para todo 

o território Nacional contendo os elementos curriculares, os objetivos, os conteúdos, a avaliação 

e orientações didáticas. Nesse sentido, os PCNs têm a função de: 

 

Subsidiar a elaboração ou a revisão curricular dos Estados e Municípios, dialogando 

com as propostas e experiências já existentes, incentivando a discussão pedagógica 

interna das escolas e a elaboração de projetos educativos, assim como servir de 

material de reflexão para a prática de professores (BRASIL, 1997, p. 29). 

 

O segundo nível está relacionado à esfera dos Estados e municípios. Momento em que 

os PCNs caminham para ganhar forma de documentos curriculares e “poderão ser utilizados 

como recurso para adaptações ou elaborações curriculares realizadas pelas secretarias de 

educação, em processo definido pelos responsáveis em cada local” (BRASIL, 1997, p. 29, grifo 

nosso). A ação do verbo em destaque já sinaliza a natureza deste documento. O terceiro nível 
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corresponde à etapa em que cada escola elabora a sua proposta curricular tendo como base os 

referenciais oferecidos no primeiro nível. E, o quarto nível corresponde ao currículo em ação 

na sala de aula, planejado mediante a especificidade de cada grupo de estudante. É nesse quarto 

nível que estes parâmetros se efetivam ou não. Esta forma hierarquizante parece denunciar a 

sua natureza de imposição de maneira burocrática sob a escola, apesar de se dizer aberto e 

flexível.  

Inicialmente, o seu processo de elaboração foi pautado no estudo de propostas 

curriculares de Estados e municípios brasileiros, bem como em informações e experiências 

positivas de outros países, analisadas pela Fundação Carlos Chagas. Com base nessa análise 

inicial, foi elaborada a versão preliminar, que passou por uma discussão em âmbito nacional, 

do qual participaram docentes de universidades tanto públicas como privadas, técnicos de 

secretarias estaduais e municipais de educação, instituições educacionais, especialistas, 

pesquisadores e educadores. Desse movimento de discussão foram elaborados cerca de 700 

pareceres, que serviram de referencial para elaboração da sua versão final, publicada pelo MEC 

em 1997.   

Segundo Circe Bittencourt, uma das elaboradoras da versão final do documento de 

História, os PCNs foram elaborados sob orientação internacional originária da psicologia da 

aprendizagem piagetiana, mais especificamente sob a nova perspectiva do espanhol César Coll, 

a mesma perspectiva foi norteadora das reformulações curriculares dos países ibéricos e da 

América Latina. Segundo Bittencourt (2011) “essa tendência psicologista dos currículos não é 

nova, mas foi redimensionada sob novas perspectivas prevalecendo as interpretações de alguns 

educadores, notadamente a do espanhol César Coll (1994), daquilo que se denomina de 

construtivismo” (BITTENCOURT, 2011, p. 103). Nesse mesmo sentido Freitas (2010) ressalta 

que a psicologia cognitivista exerceu importante papel na formatação dos currículos.   

Mesmo apesar de terem sido elaborados com uma significava contribuição de vários 

segmentos educacionais, não ter um caráter impositivo, de facultar às diversidades 

socioculturais das diferentes regiões do país, proporcionar autonomia aos professores e equipe 

pedagógica, os PCNs parecem não ter sido amplamente assimilados e implementados. E ainda, 

destaca-se aqui que por motivo da renovação historiográfica ser desconhecida e muitos aspectos 

gerais dos PCNs serem desconhecidos por muitos professores, foi necessária a criação dos 

PCNs em Ação para explicar os PCNs a esses professores. Mesmo assim, segundo Freitas 

(2010), grande parte dos professores brasileiros não leu este documento.  
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Quais seriam as causas e os motivos para essa indiferença em relação a um documento 

curricular oficial de tamanha relevância? Seria o fato do seu caráter diretivo e não normativo? 

Segundo o autor citado, vários fatores contribuíram para que este documento fosse tratado com 

tamanha indiferença. Para ele o desinteresse por parte dos professores se explica pela conjuntura 

como fora produzido, desde o seu aspecto neoliberal, por meio da contribuição de consultores 

internacionais, à linguagem da forma de abordagem dos conceitos, somado à forma como eles 

foram elaborados. Segundo alguns críticos, houve pouco aproveitamento das contribuições da 

comunidade de professores, gerando assim resistência, por terem sua voz suprimida.  

O volume cinco dos PCNs corresponde à área de História e Geografia. Inicialmente 

houve uma tentativa por parte do MEC em unificar novamente as duas disciplinas nos anos 

iniciais do Ensino fundamental ou, criar assim a área de conhecimentos Históricos e 

Geográficos. No entanto, essa possibilidade fora abortada na versão preliminar. Essa decisão 

teve a participação dos professores da área nos pareceres iniciais.  Mesmo assim as duas 

disciplinas ou áreas, como estão denominadas nos parâmetros, dividem o mesmo volume nos 

PCNs. Como aconteceu também nas outras áreas, História foi alvo de muitas polêmicas e 

críticas nos pareceres iniciais. Assim, essa proposta foi rejeitada por ocasião de sua 

apresentação no II Seminário Perspectiva do Ensino de História na Universidade de São Paulo, 

em 1996. Sendo necessário que o MEC reestruturasse a proposta e modificasse a equipe de 

colaboradores.  

Segundo Freitas (2010), motivos não faltavam para fundamentar essas críticas, desde o 

fato de a sua elaboração atender as exigências dos organismos internacionais11, o seu caráter 

neoliberal, a amálgama de teorias e práticas educacionais tradicionais e renovadas, a tendência 

de homogeneização dos conteúdos, e ainda a falta de participação dos professores em sua 

elaboração, caracterizando assim, um documento forjado em gabinetes.  

No entanto, a proposta de História, para o Ensino Fundamental, conforme apresentada 

pela Secretaria de Educação Básica, foi concebida com a finalidade de “proporcionar reflexões 

e discussões sobre a importância dessa área curricular na formação dos alunos, como referência 

aos professores” (BRASIL, 1997, p.15). E deveriam estar pautadas em práticas que instiguem 

e estimulem o interesse pelo saber histórico. O texto apresenta, no seu conteúdo, princípios, 

conceitos e orientações didáticas para atividades, voltadas para possibilitar aos alunos leituras 

                                                 
11 Segundo Freitas (2010) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Banco Mundial. 



55 

 

 

críticas tanto dos espaços, das culturas e das histórias relacionadas ao seu cotidiano e suas 

vivências.   

Os PCNs estão organizados em duas partes: a primeira aponta as características, a 

importância, os princípios e os conceitos pertinentes ao saber histórico escolar. Essa parte ainda 

explicita os objetivos gerais para o Ensino Fundamental, que indicam as intencionalidades das 

escolhas conceituais, metodológicas e de conteúdos.  Na segunda, são apresentados os eixos 

temáticos para os dois primeiros ciclos, os princípios de ensino, os objetivos, e os critérios de 

avaliação. Segundo a Secretaria de Educação Fundamental, “os conteúdos são apresentados de 

modo a tornar possível recriá-los, considerando a realidade local e/ou questões sociais” 

(BRASIL, 1997, p. 15).  Dentro dessa perspectiva, o ensino de História tem a predisposição a 

desempenhar uma função indispensável na formação da cidadania, envolvendo a reflexão sobre 

a atuação do indivíduo em suas relações pessoais com o grupo de convívio, suas afetividades e 

sua participação no coletivo.   

O que se espera dos alunos, ao longo do ensino fundamental, é que progressivamente 

eles consigam ler e compreender sua realidade posicionar-se, fazer escolhas e agir 

criteriosamente. Isso está sintetizado em sete Objetivos gerais e representados no Quadro três 

(3).  

 
Quadro 3 - Objetivos Gerais do Ensino de História para o Ensino Fundamental segundo os PCNs. 

Relações no Tempo e espaço - Identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem com 

outros tempos e espaços; 

Repertórios histórico-culturais - Organizar alguns repertórios histórico-culturais que lhes permitam localizar 

acontecimentos numa multiplicidade de tempo, de modo a formular explicações para algumas questões do 

presente e do passado; 

Diferentes grupos sociais - Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em diversos 

tempos e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças 

e diferenças entre eles; 

Vivências humanas - Reconhecer mudanças e permanências nas vivências humanas, presentes na sua realidade 

e em outras comunidades, próximas ou distantes no tempo e no espaço; 

Organizações coletivas da sociedade civil - Questionar sua realidade, identificando alguns de seus problemas 

e refletindo sobre algumas de suas possíveis soluções, reconhecendo formas de atuação política institucional e 

organizações coletivas da sociedade civil; 

Métodos de pesquisa - Utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos de conteúdo histórico, aprendendo 

a ler diferentes registros escritos, iconográficos, sonoros; 

Respeito à diversidade - Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como 

um direito dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da democracia.  

Fonte: BRASIL, 1997, p. 33, grifos nosso, elaborado pela autora. 
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O documento dedicado à área de História está dividido em duas partes. A primeira 

consiste na caracterização da área de História, a concepção de Ensino aprendizagem, os 

Objetivos Gerais de História para o Ensino Fundamental e os Conteúdos de História: critérios 

de seleção e organização. Já a segunda parte está voltada para os quatro ciclos que compõe o 

Ensino Fundamental, explicitando assim, as propostas de ensino e aprendizagem para essa 

etapa, os objetivos para cada ciclo, os conteúdos e os critérios de avaliação.   

Da mesma forma cada ciclo apresenta um conjunto de objetivos gerais com o que se 

espera que os alunos sejam capazes ao final de cada ciclo. Além disso, os PCNs de História 

trazem também um tópico voltado para as Orientações Didáticas, com apontamentos de 

algumas questões essenciais da prática de ensino e da interação dos alunos com o conhecimento 

histórico.  As orientações didáticas têm por finalidade auxiliar o professor na elaboração de 

atividades, tanto de aprendizagem, como de avaliação. O Quadro quatro (4) traz uma síntese 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais de História somente o primeiro e segundo ciclo que 

fazem parte do objeto de estudo desta pesquisa.   

 
Quadro 4 - Síntese dos Parâmetros Curriculares Nacionais de História 1º e 2º ciclos. 

1ª Parte 

Caracterização da área de História 

A História no Ensino Fundamental - Entre a História sagrada e a História profana; Civilização e Nacionalismo; 

Da História aos Estudos Sociais, O retorno da História e da Geografia; o conhecimento histórico: características 

e importância social. 

Aprender e ensinar História no Ensino Fundamental 

O ensino e a aprendizagem de História envolvem uma distinção básica entre o saber histórico, como um campo 

de pesquisa e produção de conhecimento do domínio de especialistas, e o saber histórico escolar, como 

conhecimento produzido no espaço escolar.  

Objetivos Gerais de História para o Ensino Fundamental 

Relações no Tempo e espaço; Repertórios histórico-culturais; Diferentes grupos sociais; Vivências humanas; 

Organizações coletivas da sociedade civil; métodos de pesquisa; Respeito a diversidade. 

Conteúdos de História: critérios de seleção e organização 

A escolha dos conteúdos relevantes a serem estudados, feita neste documento, parte das problemáticas locais em 

que estão inseridas as crianças e as escolas, não perdendo de vista que as questões que dimensionam essas 

realidades estão envolvidas em problemáticas regionais, nacionais e mundiais. 

2ª Parte 

Primeiro ciclo 

Ensino e aprendizagem de História no primiro ciclo; objetivos de História para o primeiro ciclo; conteúdos de 

História para o primeiro ciclo - eixo temático “História local e do cotidiano” (a localidade, comunidade indígena), 

conteúdos comuns às temáticas históricas; critérios de avaliação de História para o primeiro ciclo. 

Segundo ciclo 

Ensino e aprendizagem de História no segundo ciclo; objetivos de História para o segundo ciclo - eixo temático 

“História das organizações populacionais” (deslocamentos populacionais, organizações e lutas de grupos sociais 

e étnicos, organizações políticas e administrações urbanas; organização histórica e temporal), conteúdos comuns 

às temáticas históricas; critérios de avaliação de História para o segundo ciclo. 

Fonte: BRASIL, 1997, elaborado pela autora. 
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De acordo com os PCNs as mudanças para o ensino de História não visam apenas um 

recontar e memorizar fatos, mas a inserção dos sujeitos em problemáticas que considerem os 

indivíduos nos seus contextos regionais, nacionais e mundiais, ou seja, como sujeitos históricos. 

Os métodos apontados são aqueles que proporcionem a reflexão, a crítica, capazes de 

proporcionar uma formação histórica significativa. A Secretaria de Educação Fundamental 

apresenta este documento dando ênfase na importância desta disciplina para a formação do 

estudante.  

Nessa perspectiva, o conhecimento histórico, como área científica, tem influenciado o 

ensino, afetando os conteúdos e os métodos tradicionais de aprendizagem. As escolhas de que 

e como ensinar estão relacionadas a fatores como: a expansão da escola para um público com 

culturas diversas, a influência dos meios de comunicação, as contribuições pedagógicas 

voltadas para a interdisciplinaridade e ainda pelas mudanças historiográficas.  Este documento 

além de tratar sobre o conhecimento histórico, a produção historiográfica, a importância do uso 

das fontes documentais em suas várias formas de registro, as ordenações temporais, evoca 

também as questões identitárias como um dos objetivos específicos do ensino de história:  

 

O ensino de História possui objetivos específicos, sendo um dos mais relevantes o que 

se relaciona à constituição da noção de identidade. Assim, é primordial que o ensino 

de História estabeleça relações entre identidades individuais, sociais e coletivas, entre 

as quais as que se constituem como nacionais (BRASIL, 1997, p.26). 

 

Dessa forma os PCNs apresentam a questão identitária da sociedade brasileira como um 

desafio devido a essa questão ser desarticulada dos modelos tradicionais de relações sociais e 

culturais, por causa dos processos migratórios. Sendo assim, o ensino de História foca na 

constituição da identidade social do estudante com bases no passado comum do seu grupo, 

relacionando à História da população brasileira, em uma relação entre o particular e o geral.  

Nesse viés, a construção da identidade se processa a partir da construção das noções de 

diferenças e semelhanças, continuidades e permanências, na relação ente o “eu” o “outro” e o 

“nós”. Assim a compreensão do “eu” se dá na percepção do “Outro” que é diferente. A 

compreensão do “outro” deve permitir a identificação das diferenças no próprio grupo de 

convívio e o “outro” exterior, ou aquele que vive em outro local. E a compreensão do “nós” por 

meio da identificação de elementos culturais comuns no grupo local e a população nacional, e 

ainda perceber outros grupos e povos, em outros tempos e espaços com vivências diferentes. 
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Além disso, conhecer as diferenças, comparar situações, estabelecer relações são processos 

fundamentais na constituição da identidade individual, social e coletiva. 

O ensino e a aprendizagem da História nos primeiros anos do Ensino Fundamental anos 

iniciais, denominado pelos PCNs de primeiro ciclo, estão voltados para atividades em que os 

estudantes possam compreender as semelhanças e as diferenças, as permanências e as 

transformações no modo de vida social, cultural e econômico de sua localidade, no presente e 

no passado, mediante a leitura de diferentes obras humanas.  Já no segundo ciclo os conteúdos 

são ampliados para as diferentes histórias que concebem as relações concretizadas entre a 

comunidade local e outras comunidades de outros tempos e espaços.  Em diálogos permanentes 

entre presente e passado e os espaços locais, nacionais e mundiais. 

Destarte, a concepção de ensino e a aprendizagem de História, neste documento, 

abrange uma “distinção básica entre o saber histórico, como um campo de pesquisa e produção 

de conhecimento do domínio de especialistas, e o saber histórico escolar, como conhecimento 

produzido no espaço escolar” (BRASIL, 1997, p. 29).  Nesse sentido, o saber histórico escolar 

delimita três conceitos fundamentais que são: fato histórico entendido como as ações humanas 

significativas; sujeito histórico como agentes de ação social, podendo eles ser individuais, 

grupos ou classe sociais; e a concepção de tempo histórico que visa trabalhar com a ideia de 

diferentes níveis e ritmos de durações temporais. Estes conceitos “refletem distintas concepções 

de História e de como ela é estruturada e constituída” (BRASIL, 1997, p. 31).    

Em suma, segundo Bittencourt (2011), este documento está inserido na tendência das  

propostas curriculares de História para o Ensino Fundamental e médio, que foram elaboradas, 

a partir da década de 80, e trazem  as características deste contexto que são as seguintes: textos 

com fundamentações sobre conhecimentos históricos; legitimação dos documentos juntos as 

professores tentando diluir as resistências aos documento oficiais;  autonomia no trabalho 

pedagógico dos professores; ausência de um rol de conteúdo obrigatórios; pressupostos teóricos 

e metodológicos do conhecimento histórico, fundamentação pedagógica baseadas no  

Construtivismo, aluno como sujeito ativo; valorização dos conhecimentos prévios do estudante 

e a introdução dos estudos históricos a partir dos anos iniciais do Ensino fundamental.  

Esse tópico é resultado de uma tentativa de trazer os PCNs em um diálogo entre a 

posição do documento oficial colocada pelos elaboradores, alguns posicionamentos críticos e 

outros favoráveis, sem a intenção de fazer qualquer juízo de valor, mas, com a intenção de 

facultar quem tiver contato com esse trabalho uma ideia geral e mais abrangente do documento. 

Como mencionado anteriormente amparados por Freitas (2010), o desconhecimento e o descaso 
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das políticas públicas educacionais, por parte dos professores, empobrecem o debate e diminui 

as possibilidades de melhoria na qualidade da educação escolar. 

1.2.3 As Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs e o ensino de História 

 

Em 2013, o Ministério da Educação instituiu mais um documento curricular orientador 

que são as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs).  Enquanto os PCNs são referências que 

orientam os currículos ou educação no Brasil, são separados por disciplinas ou áreas e não são 

obrigatórios por lei. As DCNs são “Diretrizes Curriculares definidas em norma nacional pelo 

Conselho Nacional de Educação são orientações que devem ser necessariamente observadas na 

elaboração dos currículos e dos projetos político-pedagógicos das escolas” (BRASIL, 2013, p. 

104). Elas são normas gerais obrigatórias para a Educação Básica, que orientam o planejamento 

curricular das escolas e sistemas de ensino, de forma a assegurar a formação básica do 

estudante. As DCNs estão separadas por Etapas como: Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Ensino médio, e cada uma delas também possui diretrizes próprias.  

Segundo o relatório elaborado pela comissão de elaboradores, o direito à educação é 

fundamento maior destas Diretrizes, e está profundamente ligado ao exercício da cidadania e 

ao desenvolvimento humano por meio do exercício dos direitos civis, políticos e sociais. Esses 

direitos são embasados nos princípios da igualdade, sem, contudo, desprezar o direito às 

diferenças, sejam elas culturais, de cor/raça/etnia, gênero, idade, orientação sexual, entre outras. 

Para isso, as DCNs defendem a oferta de uma educação com qualidade social, construída 

historicamente e que assume significados diferentes em tempos e espaços diversos, e ainda 

associadas ao lugar de fala dos sujeitos nela envolvidos.  

Os princípios éticos, políticos e estéticos, nestas diretrizes, são norteadores dos sistemas 

de ensino e escolas. Os princípios éticos visam à promoção do bem de todos, contribuindo assim 

no combate ao preconceito e à discriminação. Os princípios políticos estão relacionados aos 

direitos e deveres de cidadania, respeito ao bem comum e à democracia, buscando a equidade 

“no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios” (BRASIL, 

2013, p. 108) e ainda à diversidade de tratamento e igualdade de direitos entre os alunos com 

diferentes necessidades, redução das disparidades e desigualdades sociais regionais. Os 

princípios estéticos estão relacionados à sensibilidade, racionalidade, criatividade e valorização 



60 

 

 

das diferentes manifestações culturais brasileiras e à construção de identidades plurais e 

solidárias. 

Estes princípios estão colocados para contribuir com o desenvolvimento dos objetivos 

que a Educação Básica busca alcançar, quais sejam, “propiciar o desenvolvimento do educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os 

meios para que ele possa progredir no trabalho e em estudos posteriores, segundo o artigo 22 

da Lei nº 9.394/96 (LDB)” (BRASIL, 2013, p. 108).  

Este documento traça a trajetória do Ensino Fundamental obrigatório no país desde a 

constituição de 1934, com duração de quatro anos.  Posteriormente com a LDB 9.394/96 as 

redes de ensino iniciam um processo de expansão do Ensino fundamental para nove anos. Em 

2001, o Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001) Meta 1 estabelece a universalização 

do Ensino Fundamental com garantia de acesso a todas as crianças à escola. E, em 2006, a Lei 

nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, altera a redação da LDB e estabelece que todo sistema de 

ensino teria até 2010 para estabelecer o Ensino Fundamental de nove anos a todos. Assim sendo, 

toda a população na faixa do ensino obrigatório deve frequentar o Ensino Fundamental. 

O documento ainda trata sobre as múltiplas infâncias e adolescências, uma vez que, essa 

é a etapa mais longa da Educação Básica, os estudantes dessa etapa de ensino são crianças nos 

anos inicias e adolescentes nos anos finais e seus desenvolvimentos estão “marcados por 

interesses próprios, relacionado aos seus aspectos físico, emocional, social e cognitivo, em 

constante interação” (BRASIL, 2013, p. 110) e ainda relacionados com os modos de vida e suas 

experiências culturais e sociais. Sendo assim, tratado neste documento como infâncias e 

adolescências plurais. Cada um desses sujeitos dentro de suas faixas etárias tem os seus modos 

próprios de aprender e devem ser observados e levados em consideração no processo de ensino 

aprendizagem.  

Como as Diretrizes Curriculares nacionais têm a finalidade orientar na elaboração dos 

currículos e sua organização, elas trazem a concepção de currículo e orientam a forma de sua 

concepção como:  

 

Uma das maneiras de se conceber o currículo é entendê-lo como constituído pelas 

experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas 

relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os 

conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as 

identidades dos estudantes (BRASIL, 2013, p. 112) 
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Assim, o acesso do conhecimento escolar não se restringe ao campo do desenvolvimento 

de habilidades intelectuais, mas, tem a função de contribuir para o desenvolvimento de atitudes 

e comportamentos para serem aplicados na vida em sociedade. Logo, é esperado da escola a 

objetividade do que se espera do estudante, coesão entre seu discurso e suas realizações, já que, 

na maioria das vezes a escola é a única forma de conhecimento sistematizado que o estudante 

tem acesso. Outrossim, a escola, no desempenho de suas funções, precisa além de educar, 

cuidar, acolher indistintamente os alunos de todos os grupos sociais, respeitando as 

heterogeneidades. Para tal, deve utilizar métodos, estratégias e recursos diversificados de modo 

a contemplar a todos nas suas especificidades. 

Nesse sentido, este documento orienta que o currículo do Ensino Fundamental seja 

formado de uma base nacional comum e a uma parte diversificada, conforme determina a 

Constituição Federal em seu artigo 210. Elas não devem ser desassociadas, mas integradas no 

sentido de complementariedade. A base nacional comum faz referência aos conhecimentos 

essenciais que todos devem ter acesso de forma indistinta, independente do lugar em que vive. 

Por outro lado, a parte diversificada tem a função de complementar e enriquecer o currículo e 

é definida pelas redes de ensino e pelas escolas. De acordo com essas orientações os Estados e 

municípios, diante das exigências do regime federativo, utilizando de suas autonomias, 

produzem uma pluralidade de possibilidades de implementações curriculares.  

As orientações destas diretrizes curriculares em relação aos conteúdos é que eles sejam 

organizados em torno dos componentes curriculares, os quais se articulam nas áreas do 

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

componentes curriculares, sem, contudo, perder as suas especificidades e referenciais. Neste 

sentido, a articulação se dá a partir das “possibilidades abertas pelos seus referenciais, a 

abordagem de temas abrangentes e contemporâneos, que afetam a vida humana em escala 

global, regional e local, bem como na esfera individual” (BRASIL, 2013, P. 115).     

A perspectiva curricular adotada pelas DCNs é a multicultural, no sentido de 

reconhecimento da riqueza de produções culturais e à promoção dos direitos humanos e criar 

possibilidades de “dar voz a diferentes grupos como os negros, indígenas, mulheres, crianças e 

adolescentes, homossexuais, pessoas com deficiência” (BRASIL, 2013, p. 115). Seguindo 

nessa direção para efetivação do currículo, ela faz orientações com relação ao projeto político-

pedagógico da escola e o seu regimento escolar que devem ser elaborados por meio de 

processos participativos próprios da gestão democrática e ter o aluno como centro do 

planejamento curricular, “como sujeito que atribui sentidos à natureza e à sociedade nas práticas 
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sociais que vivencia, produzindo cultura, recriando conhecimentos e construindo sua identidade 

pessoal e social” (BRASIL, 2013, p. 118)  

Quanto à seleção de conteúdos orientam-se estas diretrizes que devem ser selecionados 

de acordo com a relevância e pertinência para a vida dos alunos, para superar a fragmentação 

das áreas, tornar os conhecimentos mais significativos e favorecer a participação ativa do aluno. 

Dessa forma, os conhecimentos precisam ser integrados, contextualizados, permitindo assim, 

que os alunos estabeleçam relações com suas experiências. Nesse processo, é preciso que os 

conteúdos curriculares não sejam banalizados, mas ao mesmo tempo não serem 

supervalorizados levando ao conteudismo. As metodologias e estratégias de ensino devem levar 

em consideração a diversidade sociocultural, as desigualdades de acesso e consumo de bens 

culturais e multiplicidade de interesses e necessidade dos estudantes, assim respeitar as 

diferenças de aprendizagem e interesses de cada um.  

Estas Diretrizes orientam que os currículos organizem as ações pedagógicas de forma 

articulada entre escola e comunidade, voltados para o desenvolvimento de atitudes 

investigativas, por meio de atividades que mobilizem o raciocínio dos estudantes para isso é 

preciso “levar em conta a mobilidade e a flexibilização dos tempos e espaços escolares, a 

diversidade nos agrupamentos de alunos, as diversas linguagens artísticas, a diversidade de 

materiais, os variados suportes literários” (BRASIL, 2013, p. 120).  

Este documento estabelece diretrizes específicas para Educação das Relações Étnica-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Em cumprimento ao 

que está estabelecido na Constituição Federal nos seus Art. 5º, I, Art. 210, Art. 206, I, § 1° do 

Art. 242, Art. 215 e Art. 216, bem como na Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional em seus Art. 26, 26 A e 79 B. Estes asseguram o direito à igualdade de condições de 

vida e de cidadania, como também garantem direito às histórias e culturas que constituem a 

nação brasileira, bem como o direito de aquisição às múltiplas fontes da cultura nacional a todos 

brasileiros. (BRASIL, 2013, p. 497). 

Nesse mesmo sentido na Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional nº 9.394/96 

em seu Artigo 26 § 4º está posto que “O ensino da História do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente 

das matrizes indígena, africana e europeia”, da mesma forma que também os PCNs de 

História/Geografia por meio da transversalidade, propõem a superação dos desafios de uma 

educação capaz de levar os educandos a compreenderem a diversidade étnico-racial e cultural 

presente no contexto brasileiro. Posteriormente, em 2003 a aprovação da Lei nº 10.639/2003 
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que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e culturas africanas e afro-brasileiras nos 

estabelecimentos de ensino públicos e privados no Brasil. E, posteriormente esta lei é 

modificada e a lei 11.645/08 passa a substitui a lei anterior e inclui as questões indígenas e 

passa a amparar a “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Todas estas conquistas, 

regulamentadas pelas legislações, são resultado do empenho dos movimentos negros na busca 

da igualdade racial por meio da educação e da política de ações afirmativas. Assim a Lei 

10.639/2003 institucionaliza o estudo das relações étnico-raciais por meio do currículo 

contribuindo na reflexão sobre a ampliação dos focos dos currículos escolares para a 

diversidade cultural, racial, social e econômica.  

Desta forma, o que as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecem para a Educação 

das Relações Étnica-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

está amparada nestes dispositivos legais. Assim sendo, em resposta às demandas da população 

afrodescendente, no sentido de políticas afirmativas, as DCNs orientam os sistemas de ensino 

em todas as esferas, uma organização curricular com ações voltadas para a valorização da 

história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos e que tenha compromisso com uma 

educação de relações étnica-raciais positivas e contribua para o combate ao racismo e as 

discriminações que atingem particularmente os negros.  

As Políticas de Reparações, de Reconhecimento e Valorização, de Ações Afirmativas 

voltadas para a educação dos negros, visam oferecer direitos a essa população, de ingresso, 

permanência e sucesso na educação escolar, e garantir as competências essenciais para 

continuidade dos estudos, e ainda, para “atuar como cidadãos responsáveis e participantes, além 

de desempenharem com qualificação uma profissão.” (BRASIL, 2013, p. 499). Isso implica 

justiça e igualdade de direitos sociais, civis, culturais e econômicos. Esse reconhecimento não 

pode apenas ficar restrito ao campo da legislação, mas requer adoção de políticas educacionais 

comprometidas com ações e estratégias pedagógicas, de valorização e superação das 

desigualdades étnica-raciais, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, que se 

comprometam com o combate aos preconceitos, estereótipos depreciativos, sentimentos de 

superioridade, próprios de uma sociedade hierárquica e desigual. 

Nessa perspectiva as Diretrizes Curriculares Nacionais, visando essas reparações, 

propõem um “trabalho conjunto, de articulação entre processos educativos escolares, políticas 

públicas, movimentos sociais, visto que as mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas 

nas relações étnicas-raciais não se limitam à escola” (BRASIL, 2013, p. 500). Apesar do 

racismo não ter suas raízes na escola ele perpassa por ela. Por isso a escola precisa construir um 
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espaço democrático de produção e divulgação do conhecimento com posturas que visam à 

construção de uma sociedade justa.  

Por conseguinte, as DCNs orientam que o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana, a educação das relações étnica-raciais, não se restringe ao componente curricular 

História, mas, deverão ser desenvolvidos no cotidiano e em todo o contexto e espaço de 

aprendizagem dentro ou fora da escola, em atividades curriculares ou não, nos diferentes níveis 

e modalidades de ensino. E, elas apontam outros componentes curriculares como a Educação 

Artística, Literatura e História do Brasil, sem prejuízo dos demais no estudo da História e 

Culturas Africanas, Afro-Brasileiras e Indígenas do Brasil. 

Em suma, as Diretrizes Curriculares Nacionais trazem orientações gerais para a 

Educação a Educação Básica e são elas que estabelecem a base nacional comum, responsável 

por orientar a organização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação das propostas 

pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras. Assim, mesmo com a elaboração da BNCC 

as DCNs continuam ativas, uma vez que, elas são documentos complementares e uma não anula 

a outra. Enquanto as Diretrizes trazem a estrutura, a Base traz os detalhamentos de conteúdos e 

as competências a serem desenvolvidas pelos estudantes.  O próximo tópico ratará da Base 

Nacional Comum curricular para o Ensino Fundamental, mais especificamente o ensino de 

História na versão homologada em 2017.  

1.2.4 A Base Nacional Comum Curricular - BNCC e o ensino de História 

 

De acordo Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017 Art. 5º, “a BNCC é 

referência nacional para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares públicas 

e privadas da Educação Básica, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, para 

construírem ou revisarem os seus currículos”.  O Art. 7º diz que “os currículos escolares 

relativos a todas as etapas e modalidades da Educação Básica devem ter a BNCC como 

referência obrigatória”.  Isso posto, desde a sua homologação, os Estados de todo o território 

nacional estão elaborando ou (re)elaborando seus documentos curriculares apontando novas 

abordagens norteadoras tanto das práticas pedagógicas, quanto dos processos de ensino 

aprendizagem do estudante. Nesse sentido, compreende-se ser um momento oportuno para 

empreender esforços em trazer o máximo de compreensão sobre esse documento, e as 
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implicações que ele traz para o ensino de História e para aprendizagem do estudante do Ensino 

Fundamental, bem como para a sua formação histórica.  

 A partir de 1980 o ensino de História passa por algumas transformações, numa tentativa 

de proporcionar um ensino mais significativo para a geração do mundo tecnológico que, 

segundo Bittencourt (2011), esta geração é caracterizada pelos seus “ritmos diversos de 

apreensão do presente e seu intenso consumismo, o qual desenvolve, no público escolar, 

expectativas utilitárias muito acentuadas” (BITTENCOURT, 2011, p. 99). Assim como 

também, na década de 1990, o ensino de História passou por transformações, como reflexo da 

alteração da legislação educacional brasileira, por meio da aprovação da LDB 9.394/96 e, 

posteriormente, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), dessa forma, torna-se 

imprescindível compreender as alterações que a BNCC propõe e as transformações e mudanças 

no campo do ensino e, consequentemente, na aprendizagem dos estudantes.  

 Segundo Bittencourt (2011), os movimentos de reformulação dos currículos da década 

de 90 procedem de uma lógica econômica, de acordo com a nova configuração mundial, 

submetendo todos os países à logicidade dominante e excludente do mercado. Assim cabe à 

sociedade “a difícil tarefa de ser educada para competir e viver de acordo com a lógica do 

mercado, que exige domínios mais amplos do ‘conhecimento’” (BITTENCOURT, 2011, p. 

101). Nesse sentido, sob o mesmo ponto de vista a BNCC, em sua natureza, não foge a esse 

modelo voltado para o sistema capitalista e neoliberal, que exige cada dia mais da sociedade 

habilidades intelectuais complexas e a capacidade de mobilização de informação e 

conhecimento para se tornar sujeitos autônomos e capazes de competir nas relações de trabalho.    

Inicialmente, é imprescindível entender o caráter do documento, a BNCC é um 

documento normativo. Ela define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.  Nesta perspectiva, 

Bittencourt (2011) chama atenção e recomenda uma análise com rigor metodológico, no que se 

refere à “seleção cultural” do conhecimento considerado essencial aos estudantes nas propostas 

curriculares. Por este e outros aspectos que trataremos neste tópico, a elaboração deste 

documento foi bastante criticada e alvo de muitas polêmicas, e cada uma das etapas ou versão 

sofreram um rol de críticas dos especialistas, das academias e associações ligadas ao campo 

educacional.   

No entanto, a BNCC foi criada e elaborada em observância à legislação nacional relativa 

ao campo da educação. Os marcos legais que embasam a sua elaboração são os da Art. 210 

Constituição Federal que diz que “serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino 
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Fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum [...]”. Igualmente a LDB 

9.394/96 estabelece que “Os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar” (BRASIL, 2017, p. 11).  Este documento tem como meta assegurar os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano 

Nacional de Educação (PNE).   

Igualmente, o Art. 14 das Diretrizes Curriculares Nacionais “define base nacional 

comum como conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas 

políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e 

tecnológico [...]” (BRASIL, 2013, p. 31). Nesse mesmo sentido, em 2014, a Lei nº 13.005/2014 

promulgou o Plano Nacional de Educação (PNE), que reforça a necessidade de instituir e 

implantar, mediante pacto Inter federativo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), 

diretrizes pedagógicas para a Educação Básica e a base nacional comum dos currículos, que 

garanta os “direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alunos(as) para 

cada ano do Ensino Fundamental e Médio, respeitadas as diversidades regional, estadual e 

local” (BRASIL, 2014).  

O PNE estabelece vinte metas para a melhoria da educação, no decênio de sua vigência, 

visando fomentar a qualidade da Educação Básica, em todas as etapas e modalidades. Assim, 

prevendo a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, o PNE estabelece médias nacionais 

para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). No entanto, isso é uma 

incoerência, tendo em vista que tais metas vêm sendo paradoxalmente não atingidas e, havendo 

inclusive retrocessos desde 2017 em termos de investimentos como: cumprimentos de piso 

salarial, universalização do ensino, formação de professores, dentre outros requisitos 

importantes para que essas metas sejam atingidas. Visando tais metas, inicia-se então a 

elaboração da Base Nacional Comum Curricular. 

Segundo o Ministério da Educação, a BNCC é uma política de Estado, construída de 

forma democrática e colaborativa, por meio de um processo que foi iniciado em 2015. Sua 

elaboração contou com amplas discussões e debates teóricos conceituais e ideológicos. Ela 

recebeu também vasta participação da população, por meio de consulta pública, seminários 

estaduais, contribuições de professores, especialistas e associações científicas.  

Depois da elaboração de duas versões preliminares, a terceira versão foi aprovada pelo 

Conselho Nacional da Educação (CNE), após cinco audiências públicas, uma em cada região 

do Brasil; e, por fim, homologada pelo MEC em dezembro de 2017. Apesar deste documento 



67 

 

 

relatar uma expressiva participação, tanto a versão homologada como as versões preliminares 

foram bastante rechaçadas pela comunidade acadêmica, pelas entidades de professores, 

especialmente pelo pouco debate e participação destes sujeitos no seu processo de elaboração. 

Desde então, a partir do ano de 2018, inicia-se o processo de sua implementação em 

todos os Estados do território nacional. Para isso, o regime de colaboração nas três esferas de 

governo é fortalecido. Este regime de colaboração, em âmbito Nacional, é representado pelo 

MEC; no Estadual, pelo Conselho Estadual de Secretários de Educação (CONSED); e no 

Municipal, pela União dos Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME). Dessa forma, 

“espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o 

fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e seja balizadora da 

qualidade da educação” (BRASIL, 2017, p.8). Para o processo de implementação, o MEC 

instituiu o Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular 

(ProBNCC). Ele tem como objetivo apoiar as Secretarias Estaduais, Municipais e Distrital de 

Educação, no processo de elaboração e implantação do tão vasto documento curricular.  

A BNCC é apoiada pelo Movimento pela Base. Este movimento é um grupo não 

governamental que, desde 2013, reúne entidades, organizações e pessoas físicas. Participam 

desse movimento a Fundação Leman, o Instituto Inspirare/Porvir, o Instituto Península, a 

fundação Roberto Marinho, o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Natura dentre outros. Segundo 

a Secretaria da Educação Básica, este movimento atua como “apoiadores”, no sentido de gerar 

elementos para qualificar o debate público, para apoiar os processos de construção, efetivação 

e propagar materiais e informações que apoiem as redes e escolas, a concretizarem a 

implementação, com foco na aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, este estudo concorda 

com Moreno (2016, p. 10) quando diz que o projeto de uma Base Nacional conglomerou muitos 

interesses difusos uma vez que: “[...] foi formado por fundações e instituto mantidos pela 

iniciativa privada, ligados a ideias voltadas à criatividade, tecnologia, empreendedorismo e, 

pelo menos no âmbito do discurso, da educação como ciência aplicada mais do que como práxis 

política”.  

Dessa forma, a versão homologada da BNCC foca no desenvolvimento de 

competências, voltadas muitas das vezes, para os interesses ideológicos e pragmáticos dessas 

entidades, que se colocam como colaboradoras sem “nenhum” interesse lucrativo. O trecho a 

seguir do texto introdutório do documento corrobora com essa ideia quando diz que:  
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[...] a BNCC está comprometida no que se refere à construção intencional de processos 

educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as 

possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade 

contemporânea. (BRASIL, 2017, p. 15, grifo nosso).  

 

Como já foi dito anteriormente, os desafios da sociedade contemporânea estão voltados, 

para os interesses do capital e do mercado, para isso, precisa formar sujeitos criativos, 

globalizados, com domínios tecnológicos e consumidores, cada vez mais, de novos bens e 

ideias. O mercado educacional do Brasil é oportunista e se manifesta, na maioria das vezes, 

camuflado e disfarçado, por trás de institutos e fundações, mas com a finalidade de 

comercializar suas ideias e produtos pedagógicos.    

Em agosto de 2016, iniciou-se a elaboração da terceira versão, e contou com 

contribuições de professores, especialistas e associações científicas.  Em dezembro de 2017, a 

BNCC para a Educação Infantil e Ensino Fundamental é aprovada pelo Conselho Nacional de 

Educação e homologada pelo MEC. Reiteramos aqui que, até a segunda versão, a Base 

contemplava toda a Educação Básica, já nessa versão, o Ensino Médio foi desassociado deste 

processo, devido à reforma do Novo Ensino Médio. 

Esta versão está organizada por uma cadeia de competências, sincronizadas entre si, e 

com as habilidades de cada componente curricular. As aprendizagens consideradas essenciais, 

para os estudantes na Educação Básica devem assegurar o desenvolvimento das Dez 

Competências Gerais. Na 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” (BRASIL, 2017, p. 8). Assim 

competência não é o conhecimento em si, mas a capacidade do estudante mobilizar, ou seja, 

colocar em ação, usar os conhecimentos que vão sendo construídos por meio do 

desenvolvimento das habilidades, mas que também exige que ele tenha atitudes seja ativo, e ao 

mesmo tempo tenha ética na tomada de decisão na vida cotidiana.  

Nesse sentido, pode se dizer que a aplicação dos conhecimentos, envolvendo conceitos, 

procedimentos, valores e atitudes, nas suas situações diárias é que torna o estudante competente. 

Como se percebe, todo esse processo de desenvolvimento de competência tem uma finalidade 

que é resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 

mundo do trabalho. É de se notar que hoje, mais do que nunca, as demandas da vida cotidiana 

são complexas, por isso, torna se imprescindível o modo como eles as compreendem e as 
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resolvem. Igualmente, é a necessidade de uma formação de cidadãos críticos e reflexivos que 

muitas vezes não passam de um termo vago, e na maioria das vezes se restringe à cidadania 

política. E no que se referem às demandas do mundo do trabalho elas também, cada dia se 

tornam mais complexas e exige qualificação e competências em áreas e serviços cada vez mais 

especializadas, diversificadas e sofisticadas, principalmente em decorrência dos avanços 

tecnológicos e digitais.  

Por sua vez as habilidades elas são práticas cognitivas, sociais e emocionais. As práticas 

cognitivas estão relacionadas ao aprender a aprender, ao ter autonomia na tomada de decisão, 

exercer a curiosidade intelectual, investigar causa, refletir, analisar criticamente com 

imaginação e criatividade, levantar hipóteses, formular e resolver problemas. Por outro lado, as 

habilidades sociais estão relacionadas ao saber conviver, exercendo o respeito mútuo, a 

cooperação, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, valorizar as diversidades individuais 

ou de grupos sociais, sentir-se pertencente a uma coletividade, agir com bom senso e 

responsabilidade em relação às culturas digitais, valorizar e aplicar os conhecimentos 

historicamente construídos e assim contribuir para formação de uma sociedade mais solidária. 

Enquanto que as habilidades emocionais estão associadas com a relação do estudante consigo 

mesmo, o conhecer-se, o apreciar-se, o desenvolver o senso estético, ao autocuidado, saber lidar 

com autocritica, com pressão de grupo e com os diversos sentimentos pessoais e geri-los de 

forma socialmente aceitáveis de comunicá-las.  

Em consonância com o texto introdutório da BNCC, são dois os fundamentos 

pedagógicos que a embasa: foco no desenvolvimento de competências e o compromisso com a 

educação integral. Ao definir as dez competências para a educação, a BNCC expressa o seu 

compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões 

intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica.  

A explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento de ações que 

assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC e que todos os estudantes deveram 

desenvolver até o final da Educação Básica. O quadro 5 traz as dez Competências Gerais. 
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Quadro 5 - Competências Gerais da BNCC. 

1. Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção 

de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Pensamento científico, crítico e criativo - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 

das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 

causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com 

base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Repertório Cultural - Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Comunicação - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, 

para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir 

sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. Cultura digital - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 

autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Trabalho e projeto de vida - Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 

escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 

crítica e responsabilidade. 

7. Argumentação - Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a 

consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento 

ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8. Autoconhecimento e autocuidado - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas. 

9. Empatia e cooperação - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 

preconceitos de qualquer natureza. 

10. Responsabilidade e cidadania - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Fonte: BRASIL, 2017, p. 9, grifo nosso, elaborado pela autora. 

 

 Da mesma forma em que a BNCC estabelece dez competências gerais para a Educação 

Básica, ela estabelece também sete competências específicas para a área de Ciências Humanas. 

Estas competências elas são o desdobramento dos conhecimentos das dez competências gerais 

e estão relacionadas à área de Ciência Humanas. Nas páginas 40 a 42 do produto educacional 
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desta pesquisa traz o detalhamento de como estas competências e desdobram e como elas estão 

relacionadas.  

 

Quadro 6 - Competências Específicas De Ciências Humanas para o Ensino Fundamental 

1. Autoconhecimento e autocuidado - Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a 

exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. 

 

2. Conhecimento, Repertório cultural e Mundo digital - Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio 

técnico-científico--informacional com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas 

variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante 

de problemas do mundo contemporâneo. 

 

3. Responsabilidade e cidadania - Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e 

na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação 

espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. 

 

4. Pensamento científico, Empatia e cooperação - Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com 

relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências 

Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 

5. Temporalidades e espacialidades - Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em 

espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. 

 

6. Argumentação, Trabalho e projeto de vida - Construir argumentos, com base nos conhecimentos das 

Ciências Humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos 

e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum 

e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 

7. Comunicação - Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e 

tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal 

relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. 

Fonte: BRASIL, 2017, p. 355, grifo nosso, elaborado pela autora. 

 

 

Da mesma maneira que as dez competências gerais foram desdobradas em competências 

específicas das áreas do conhecimento, as competências específicas das áreas de conhecimento 

foram desdobradas em competências específicas dos componentes curriculares que compõem 

cada área do conhecimento. Assim, as sete competências específicas da área de Ciências 

Humanas foram desdobradas em sete competências relacionadas aos conhecimentos 

geográficos e sete para os conhecimentos históricos, uma vez que a área de Ciências Humanas 

no Ensino fundamental compreende os componentes curriculares Geografia e História. O 

quadro sete representa as sete competências específicas para o Ensino de História no Ensino 

Fundamental. 
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Quadro 7 - Competências Específicas de História para o Ensino Fundamental 

1. Conhecimento - 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. 

 

2. Temporalidades - 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. 

 

3. Argumentação, Comunicação, Empatia e cooperação - 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. 

 

4. Repertório cultural - 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. 

 

5. Empatia e cooperação - 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. 

 

6. Pensamento científico - Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da 

produção historiográfica. 

 

7. Cultura digital - 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: BRASIL, 2017, p. 400, grifo nosso, elaborado pela autora. 

 

Dessa forma, de acordo com este documento, a adoção deste modelo curricular com 

foco em desenvolvimento de competências segue uma tendência que desde o final do século 

XX e início do XXI, já vem orientando as organizações curriculares de uma grande maioria de 

Estados12 e municípios brasileiros e ainda de vários países. Outrossim, visa alinhar-se aos 

                                                 
12 Segundo pesquisa realizada pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 

(Cenpec) em relação ao uso dos termos “competências” e “habilidades” – isoladamente ou combinados –, nove 

dentre os estados utilizam quando explicitam o que os alunos devem aprender (AC, BA, MS, PI, RJ, RO, RS, SE 

e SP). O ensino por competências aparece mais claramente derivado dos PCN porque eles são o primeiro 

documento nacional no país que explicita e detalha as competências (desdobradas em habilidades) a ser adquiridas 

pelos alunos em todas as áreas de conhecimento. O emprego do termo competência, ou a adoção da concepção do 

ensino por competência, é certamente – entre os princípios do currículo que se fixaram na virada do século como 

elementos da mudança de paradigmas das políticas educacionais – o menos consensual e mais problematizado.  
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organismos e organizações educacionais de nível internacional, já que, este também tem sido o 

enfoque adotado por eles nas avaliações internacionais13.  

O Ensino aprendizagem na perspectiva do desenvolvimento de competências e 

habilidades, nesta pesquisa, surge como uma possível possibilidade de rompimento com o 

ensino tradicional, centrado em conteúdo, voltado para a preparação do estudante apenas para 

a vida acadêmica, preparando-o sempre para as fases posteriores de ensino.  Este documento 

traz o enfoque para o estudante, o que ele deve aprender, para que ele deve aprender, ou seja, 

qual a finalidade dos conhecimentos acumulados no seu contexto escolar. Segundo Zabala e 

Arnau (2010), não é suficiente o domínio de técnicas, procedimentos, domínio de conteúdos, o 

estudante precisa saber aplicar esses conhecimentos de forma eficiente nas situações reais. 

Em relação ao ensino de História, esse modelo de organização gerou inquietações e 

recebeu muitas críticas. Destaca-se aqui, o posicionamento da Associação Nacional de História 

(ANPUH), com o manifesto elaborado no Fórum de Ensino de História, ocorrido em São Paulo, 

no dia 6 de dezembro de 2019, assim, declarando seu descontentamento diante das reformas 

em relação à Educação Nacional, dando um enfoque especial para a alteração curricular da 

BNCC e a reforma do Novo Ensino médio.  Um trecho do manifesto publicado no site da 

ANPUH declara que: “No que diz respeito à História, tanto a BNCC quanto a Reforma do 

Ensino Médio restringem o potencial da disciplina nos processos de formação básica. As 

reformas supracitadas se sustentam em um discurso de valorização das competências para o 

mercado de trabalho, e que o trabalho é parte da vida e não a vida em si”. 

Ainda nesse sentido, é importante considerar a manifestação da Associação Nacional de 

pós-graduação e pesquisa em Educação (ANPED) que critica este modelo curricular, que 

prioriza “as formas esquemáticas e não processuais de compreender os currículos”, sem levar 

em consideração ou problematizar as questões políticas e sociais nos processos de 

aprendizagens. Para Pereira e Rodrigues (2018, p.12), “esse retorno às competências demonstra 

um retrocesso no modo como se compreende, especificamente, a aprendizagem histórica”. 

No componente curricular História, bem como em outros componentes, as 

aprendizagens estão estruturadas em: unidade temática, objeto de conhecimento e habilidades. 

Para garantir o desenvolvimento das competências específicas e para a compreensão de um 

                                                 
13 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que coordena o Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês), e da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), que instituiu o Laboratório Latino-americano de 

Avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina (LLECE, na sigla em espanhol). (BRASIL, 2017, p. 

13).  
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determinado objeto de conhecimento, que neste documento são entendidos como conteúdos, 

conceitos e processos, cada componente disponibiliza um conjunto de habilidades, que 

obedecem a um processo cognitivo e estão agrupados em unidades temáticas, como 

demonstrado na Figura um (1). 

 
Figura 1- Estrutura do Ensino Fundamental na BNCC. 

Fonte: BNCC, 2017, elaborado pela autora. 

 

Tal organização busca favorecer a comunicação entre os conhecimentos e 

aprendizagens das inúmeras disciplinas, agora chamados de componentes curriculares. Sobre a 

adoção do termo componente curricular, se deu em decorrência ao que já estava sendo orientado 

pelas DCNs que diz que: “a LDB utiliza diversidade de termos correlatos, empregando 

concorrentemente e sem rigor conceitual os termos disciplina, componente curricular, estudo, 

conhecimento, ensino, matéria, conteúdo curricular” (BRASIL, 2013, p. 186). Assim, o Parecer 

CNE/CEB nº 5/97, indiretamente, já havia unificado aqueles termos, adotando “componente 

curricular”, o que foi assumido pelos Pareceres CNE/CEB nº 38/2006. Dessa forma, um 

componente curricular corresponde a um conjunto de conhecimentos delimitados que constitui 

ou faz parte de uma determina área do conhecimento. A BNCC propõe uma integração entre os 
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conhecimentos dos componentes curriculares, pois, muitas vezes, para a compreensão de um 

determinado objeto de conhecimento se faz necessário conhecimentos específicos de vários 

componentes curriculares da sua área ou até mesmo de outras áreas do conhecimento.  

De acordo com Pereira e Rodrigues (2018), esta versão apresenta um modelo curricular 

conhecido como lista de conteúdo. No entanto, nesse modelo de organização, os conteúdos 

estão ora implícitos, ora explícitos nas habilidades e nos objetos de conhecimento. Segundo 

essa orientação, o foco não está no conteúdo em si, mas sim, na habilidade que expressa o que 

o estudante precisa desenvolver por meio do conteúdo.  Dessa forma, seguindo a mesma linha 

dos PCNs, o conteúdo deixa de ser o fim e torna se o meio pelo qual a aprendizagem se processa.   

Tal organização exige que se entendam as relações existentes entre habilidades e objetos 

de conhecimento, pois, é nelas que o professor terá clareza dos conteúdos, dos conceitos, das 

bases epistemológicas, do tempo histórico em seus diferentes ritmos e durações, da concepção 

dos documentos e fontes históricas e das várias linguagens utilizadas para compreensão do 

saber histórico.  

Neste modelo de organização, o componente curricular História, diferentemente dos 

demais, possui vinte e nove unidades temáticas e que, por sua vez, não se repetem durante toda 

a etapa. Este fato se dá, pela mistura em tentar organizar o componente por temas, mas ao 

mesmo tempo, sem desapegar da cronologia, da divisão clássica da história. Nesse sentido, o 

ensino nem é totalmente organizado por tema, nem contempla todas as divisões da história 

clássica.    

 O processo de ensino aprendizagem instituído pela BNCC, segundo seus elaboradores, 

são orientados pelos princípios de igualdade e equidade, assim como os princípios éticos, 

políticos e estéticos que visam à educação integral e à construção de uma sociedade mais justa, 

mais democrática e mais inclusiva. Isso se dá por meio do desenvolvimento de habilidades e 

competências específicas dos componentes curriculares, das áreas do conhecimento e 

consequentemente das competências gerais. A Figura dois (2) a seguir mostra a articulação 

entre as competências gerais, competências de área, competências de componentes curriculares 

até às Habilidades. 
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Figura 2 - Articulação entre as Competências e Habilidades na BNCC. 

Fonte: (BNCC, 2017, elaborado pela autora). 

 

 Esta articulação pode ser compreendida da seguinte forma, nas dez competências gerais 

estão condensadas as aprendizagens essenciais que os estudantes deverão desenvolver durante 

toda a educação básica. Para sistematização dessas aprendizagens elas são diluídas em 

competências das cinco áreas. Por sua vez, cada área dilui esses conhecimentos em 

competências específicas dos componentes curriculares que a compõe, e cada componente 

curricular dilui estes conhecimentos em um determinado número de habilidades. Para que as 

competências gerais sejam desenvolvidas em sua totalidade, já que elas são para toda a 

Educação básica, se faz necessário acrescentar os conhecimentos desenvolvidos por meio dos 

campos de experiências da Educação Infantil e as habilidades e competências do Ensino Médio.  

 Dessa forma, como a BNCC não é currículo, ela orienta as elaborações curriculares a 

promover a contextualização do conhecimento, de acordo com a realidade de cada Estado. Essa 

contextualização se dá por meio do diálogo entre conhecimento trazido do cotidiano vivido e 

experienciado pelo estudante, com o conhecimento escolar - conhecimento científico; pela 

compreensão da progressão dos processos cognitivos presentes nas habilidades e na promoção 

de aprendizagens mais significativas, para melhor compreensão da realidade e atuação na 

sociedade pelos estudantes, de forma crítica e participativa. Para efetivação dos processos de 
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aprendizagem ela orienta o uso de métodos ativos de aprendizagem, que por sua vez, sinaliza 

diferentes recursos e estratégias didático-pedagógicas, respeitando as diferentes formas de 

aprender do estudante. De acordo com Bittencourt (2011), método ativo serve para formar 

indivíduos socialmente eficientes para o sistema.  

 Para a BNCC “as questões que nos levam a pensar a História como um saber necessário 

para a formação das crianças e jovens na escola são as originárias do tempo presente” (BRASIL, 

2017, p. 395). Ela orienta que as atividades devam possibilitar o uso de instrumentos para 

interrogar e oferecer respostas ao mundo, na compreensão da contemporaneidade, em toda a 

sua complexidade e multiplicidade de atores e práticas.  Para tal ela recomenda que, tanto 

professor, quanto o estudante, devam assumir uma atitude historiadora. O professor como 

problematizador e o estudante como investigador, tornando assim ambos, agentes do processo 

de ensino aprendizagem. Para isso estabelece os processos de identificação, comparação, 

contextualização, interpretação e análise. Esses processos são considerados ao mesmo tempo 

objeto e estratégia para aprendizagem de História.   

 Nesse sentido, Pereira e Rodrigues (2018) reprovam estes processos, pois os consideram 

impróprios, pois colocam o estudante do Ensino Fundamental como micro historiador e ainda, 

afirma que “o ensino de história na escola não pode ser reduzido a uma mera transposição da 

pesquisa que é realizada na universidade, nem mesmo a uma simplificação dos saberes da 

chamada ciências de referência” (PEREIRA; RODRIGUES, 2018, p. 14).  

 Para a BNCC, o conhecimento histórico é uma forma de pensar, de interrogar sobre as 

coisas do passado e do presente, de formular explicações, significados e interpretar o mundo ao 

longo do tempo e do espaço para tomada de decisão na sua vida cotidiana.  Sendo assim, a 

função da História para a formação do estudante na etapa do Ensino Fundamental é que ele 

pense historicamente, sendo este um saber necessário para a formação das crianças e jovens na 

instituição escolar.  Tal processo acontece, dialogicamente, na busca do desenvolvimento 

formativo do sujeito de direito, a partir das experiências socioculturais vivenciadas. De certa 

forma, a BNCC compactua com a ideia de Rüsen (2007), que expressa que pensar 

historicamente implica em construir uma consciência histórica, rememorar experiências, 

interpretá-la e utilizá-la no sentido prático em sua vida. Por conseguinte, “o passado que deve 

impulsionar a dinâmica do ensino-aprendizagem no Ensino Fundamental é aquele que dialoga 

com o tempo atual” (BRASIL, 2017, p. 395).  Com esse propósito, a BNCC propõe o 

desenvolvimento de habilidades e competências significativas que convida a analisar e 

compreender os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades, 
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movimentos de pessoas, coisas e saberes. Dessa forma, pretende-se que, a percepção da 

pluralidade de sujeitos e histórias contribua para o desenvolvimento do pensamento crítico e a 

formação da cidadania para que o estudante seja capaz de posicionar-se com autonomia no 

mundo contemporâneo.  

 O ensino de História na BNCC indica a utilização de diversas fontes e documentos de 

todas as naturezas, como ferramentas para a compreensão da relação tempo e espaço e das 

relações sociais que os geraram. E ainda os registros e vestígios das mais diversas naturezas 

(mobiliário, instrumentos de trabalho, música, documentos oficiais etc.), pois eles carregam em 

si mesmos a experiência humana e seus saberes. “Nessa dimensão, o objeto histórico 

transforma-se em exercício, em laboratório da memória voltado para a produção de um saber 

próprio da história” (BRASIL, 2017, p. 396).  

 Nesta perspectiva, na BNCC um dos importantes objetivos do ensino de História no 

Ensino Fundamental está relacionado ao estímulo à autonomia de pensamento e a competência 

de compreender que as ações dos sujeitos são resultadas do tempo e do espaço nos quais vivem, 

e que são capazes de preservar ou transformar seus hábitos e condutas. Outro objetivo é 

compreender a “natureza compartilhada do sujeito e do objeto de conhecimento, o conceito de 

tempo histórico em seus diferentes ritmos e durações” (BRASIL, 2017, p. 398). Assim o objeto 

de estudo de História na BNCC é a ação humana inserida em uma espacialidade e 

temporalidade.  

 A BNCC de História no Ensino Fundamental Anos Iniciais contempla, antes de tudo, a 

construção do sujeito. O processo de constituição do sujeito é longo e complexo e se dá em 

continuidade aos conhecimentos adquiridos pelas crianças, na Educação infantil, por meio das 

experiências vividas, e sistematizadas no campo de experiência (O eu, o outro e o nós). Estas 

experiências, adquiridas nesta etapa, são ampliadas, estabelecendo relação entre identidades 

individuais e sociais. Partindo do mais próximo para o mais distante, com a percepção de fazer 

parte de uma família, uma comunidade, por meio do sentimento de pertencimento. Nesse 

sentido, a História depende das linguagens com as quais os seres humanos se comunicam, 

entram em conflito e negociam. As diferentes linguagens exercem funções importantes para a 

compreensão histórica e para o desenvolvimento da cognição, comunicação e socialização, 

competências essenciais para o viver em sociedade. 

  Em vista disso, as temáticas sugeridas na BNCC para o Ensino Fundamental Anos 

Iniciais, 1º ao 5º ano, estão relacionadas ao reconhecimento do “Eu”, do “Outro” e do “Nós”, 

iniciando com o conhecimento de si, das referências imediatas do círculo pessoal, da noção de 
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comunidade e da vida em sociedade. Posteriormente, na relação diferenciada entre sujeitos e 

objetos, o estudante tem a possibilidade de conseguir separar o “Eu” do “Outro”.  E é nessa 

percepção da diferença que ele observa no outro, que acontece a constituição da sua própria 

identidade. Nesse contexto as aprendizagens ampliam-se para a noção de lugar em que se vive 

e as dinâmicas em torno da cidade, na distinção entre a vida privada e a vida pública, a urbana 

e a rural e a circulação dos primeiros grupos humanos, na diversidade dos povos e culturas e 

suas formas de organização. Já no final dessa fase, ocupa-se em noções da formação da 

cidadania, reconhecimento da diversidade das sociedades na perspectiva do convívio, respeito 

entre os povos. 

 Portanto, torna-se imprescindível que o ensino de História permita que as crianças se 

compreendam a partir de suas próprias representações, da época em que vivem, inseridos num 

grupo e, ao mesmo tempo, percebam a diversidade e reflitam sobre a memória que lhe é 

transmitida. Segundo Bittencourt (2011), por muito tempo a História esteve a serviço de 

finalidades fundamentais associadas à constituição de identidades nacionais. Na BNCC, a 

constituição da identidade, inicialmente, é colocada como um direito essencial da criança. Por 

isso, faz parte dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento assegurados na Educação 

Infantil. Nesse sentido toda criança tem o direito de: 

 

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma 

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências 

de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar 

e em seu contexto familiar e comunitário (BRASIL, 2017, p. 36). 

 

Ademais, praticamente todas as áreas e componentes têm competências voltadas para a 

questão da formação da identidade. Uma das competências de Ciências Humanas afirma que o 

estudante deve “compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar 

o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos” (BRASIL, 

2017, p. 355) e no texto introdutório de História diz que: 

 

Convém destacar as temáticas voltadas para a diversidade cultural e para as múltiplas 

configurações identitárias, destacando-se as abordagens relacionadas à história dos 

povos indígenas originários e africanos. Ressalta-se, também, na formação da 

sociedade brasileira, a presença de diferentes povos e culturas, suas contradições 

sociais e culturais e suas articulações com outros povos e sociedades (BRASIL, 2017, 

p. 399). 
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Dessa forma, como preceitua as Diretrizes curriculares Nacionais e as demais 

legislações em vigência, a BNCC traz a inclusão dos temas obrigatórios, tais como a história 

da África e das culturas afro-brasileira e indígena, em uma perspectiva da diversidade cultural. 

Ela orienta que estes temas devem ser desenvolvidos no contexto educacional, pois, apesar de 

bastante debatidas e comtempladas, tanto nas competências, quanto nos objetos de 

conhecimento e nas habilidades, devem romper os aspectos puramente do campo do discurso, 

e defende o estudo dessas populações como autoras da própria história do Brasil. Sobre a 

importância do estudo da história desses povos a BNCC afirma que: 

 

A relevância da história desses grupos humanos reside na possibilidade de os 

estudantes compreenderem o papel das alteridades presentes na sociedade brasileira, 

comprometerem-se com elas e, ainda, perceberem que existem outros referenciais de 

produção, circulação e transmissão de conhecimentos, que podem se entrecruzar com 

aqueles considerados consagrados nos espaços formais de produção de saber 

(BRASIL, 2017, p. 399). 

 

Outros temas considerados sensíveis são pouco ou quase nada debatidos, a não ser 

deixando algumas brechas aqui e acolá nos objetos de conhecimento e habilidades. De forma 

direta, aparecem apenas algumas pinceladas no 9º ano, conforme os objetos de conhecimento: 

“Questão da violência contra populações marginalizadas; Pluralidades e diversidades 

identitárias na Atualidade” e nas habilidades (EF09HI26) e (EF09HI3614) que propõem:  

 

Discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas (negros, 

indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres etc.) com vistas à tomada de 

consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia e respeito às pessoas. 

Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados históricos no 

início do século XXI, combatendo qualquer forma de preconceito e violência 

(BRASIL, 2017, p. 428 e 429) 

 

Dessa forma, esse silêncio contradiz os princípios éticos, políticos e estéticos que visam 

à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, 

como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN). Apesar 

da questão de formação de identidade não ser objeto específico só do componente curricular 

                                                 
14 Esses são códigos alfanuméricos utilizados na BNCC para denominar cada habilidade.  O código (EF09HI26) 

significa que é uma habilidade do Ensino Fundamental do 9º ano do componente curricular História habilidade de 

número 26 e o código (EF09HI36) significa que é uma habilidade do Ensino Fundamental do 9º ano do componente 

curricular História habilidade número 36.   
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História, na área de Ciências Humanas deste documento, o componente curricular Geografia se 

ocupa mais deste tema do que o componente curricular História. 

A apropriação do conceito de temporalidade, as relações entre anterioridade e 

posteridade, sucessão e simultaneidade, permanências e transformações, continuidades, 

descontinuidades e rupturas são fundamentais para a construção do conhecimento histórico, das 

relações de poder como mecanismo de manutenção da estrutura social, política, econômica e 

cultural.  A intenção da proposta de pensar a história a partir da sua existência e da sua história 

local, regional e nacional, busca compreender as diversas formas de organizações políticas, 

econômicas e socioculturais, bem como o seu lugar no mundo. A competência um do 

componente curricular História diz que o estudante deve desenvolver a compreensão dos 

acontecimentos históricos, bem como, das relações de poder que se processam como 

“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” (BRASIL, 2017, p. 400). 

O certo é que existe um documento normativo homologado e, diante disso, um desafio 

tanto para professores, quanto para as redes de ensino, as escolas, pesquisadores e estudantes. 

No capítulo dois deste mesmo estudo será tratado de forma específica sobre competências e 

habilidades no processo de ensino aprendizagem.  

1.2.5 A BNCC e sua tradução para o Documento Curricular para  Goiás  

 

Com a homologação da  BNCC em dezembro de 2017, então todos os estados do 

território brasileiro tinham pela frente a tarefa de traduzir a BNCC ou adaptá-la à realidade de 

cada território estadual. Assim, o Documento Curricular para Goiás (DC- GO) é resultado  da 

ação coletiva entre os entes federados (União, Estados e Municípios) para a implementação da 

BNCC no território goiano. 

Após o pacto por meio do termo de intenção de colaboração entre o Conselho Estadual 

de secretários da educação (CONSED-GO) e União dos dirigentes Municipais da Educação 

(UNDIME-GO), assim legitimado pelas Portarias n. 0869 - GAB/SEDUC/UNDIME, revogada 

pela Portaria n. 2610/2018 - GAB/SEDUC/UNDIME, instituiu-se a equipe redatores para a 

elaboração do documento curricular para Goiás. 
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Além da equipe de redatores, para o processo de mobilização entre os pares, apoio e 

debates foi instituída, em caráter consultivo, uma Comissão Estadual de Implementação da 

BNCC. Essa comissão era composta por profissionais da área da educação de diversas 

instituições de ensino do estado de Goiás. O processo de escrita desse documento teve a duração 

de nove meses, a saber, de fevereiro a novembro de 2018. Sendo assim, foi homologada pelo 

Conselho Estadual da Educação (CEE) em dezembro do mesmo ano.  

Da mesma forma que a BNCC, o DC-GO foi elaborado com o objetivo de  orientar e 

definir as aprendizagens essenciais que as crianças da Educação Infantil e os estudantes do 

Ensino Fundamental do território goiano devem desenvolver ao longo da Educação Básica. 

Como a BNCC já traziam as Dez Competências Gerais e seus desdobramentos como as 

aprendizagens essenciais  para os estudantes da educação básica, o DC-GO debruçou-se sobre 

o processo de contextualização dessas aprendizagens de forma que tivessem a identidade do 

estudante goiano.  

Nesse processo de elaboração, além dos redatores, da comissão de currículo, era 

necessário que este documento em construção chegasse até ao professor da sala de aula, ouvisse 

suas sugestões e contribuições. Para tal, foram instituídos grupos de trabalho (GTs) para todos 

os oito componentes curriculares, bem como também para a Educação Infantil. Participaram 

destes GTs pesquisadores, professores de sala de aula de todos as áreas de ensino e de todas as 

redes públicas e privada da educação. Como o próprio documento afirma, esse movimento teve 

como finalidade de “assegurar a legitimidade” do documento.  

Ainda com a intenção de legitimação e divulgação do documento foi criada 40 

comissões regionais, composta também por professores das redes públicas da educação em todo 

o território goiano. Participou com maior efetividade desse processo a rede Estadual de 

educação de Goiás e as redes municipais de educação. As redes privadas e Federais 

participaram em menor escala, mas também, segundo preceitua o documento, foram a elas 

facultado o direito e o convite para participação. Nessas 40 regionais foram realizados também 

seminários regionais de divulgação e implementação da BNCC.  

 Antes da consulta pública aconteceram também reuniões formativas com os 

representantes das comissões regionais, bem como também foram feitas web conferências, por 

componentes curriculares, com o objetivo de formar multiplicadores para orientar os 

professores a participarem da consulta pública.  A consulta pública foi realizada na plataforma 

do MEC, na qual foram disponibilizados os textos introdutórios e os quadros de habilidades de 

todos os anos e componentes curriculares.  
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Apesar do documento apresentar um número expressivo de contribuições, muitas delas, 

de acordo com a equipe redatora e a planilha de sistematização da consulta, eram de 

contribuições sem fundamentos ou respostas que redundavam em “sim” ou “não”. Isso pode 

significar que muitos dos participantes responderam ao questionário, mas, participaram apenas 

para cumprir formalidades, ou seja, em uma atitude protocolar. Segundo o documento todas as 

sugestões pertinentes foram acatadas e inseridas ou nos textos introdutórios ou mesmo no 

quadro de habilidades. Além disso, as análises das contribuições foram realizadas priorizando 

o processo de ensino aprendizagem e a formação integral do estudante.   

Assim, após análise das contribuições um novo documento foi escrito e enviado  ao 

CEE, sendo que outra vez foi submetido à consulta pública, agora, no formato digital na página 

do CEE e em duas audiências públicas presenciais. Nas audiências presenciais o documento 

sofreu algumas críticas e outra vez passou por reestruturação até chegar a sua versão 

homologada. Esse foi um trabalho a muitas mãos e acabou sofrendo influências de várias 

tendências teóricas e opções políticas e ideológicas.  

 O ano de 2019, no calendário oficial do MEC e do movimento ProBNCC, seria o ano 

de formação, para que o documento fosse implementado em 2020 em todas a redes públicas da 

educação. No entanto, segundo o DC-GO Ampliado (2018, p. 76), após reunião com a equipe 

técnica do ProBNCC,  “com a apresentação das equipes técnicas das secretarias foi possível 

identificar que havia movimentos diferentes nas redes estadual e municipais”. Assim sendo,  o 

CONSED-GO e a UNDIME-GO, por meio de um pacto de regime de colaboração plena, sentem 

a necessidade de fazer algumas ampliações nesse documento. Além de movimentos diversos já 

postos, há também a justificativa da necessidade desse processo de ampliação acontecer para 

atender alguns apontamentos do CEE, no momento da homologação e ainda “com o intuito de 

desenvolver políticas públicas integradas, no que se refere a formação continuada, a produção 

de materiais, ao acompanhamento dos processos de aprendizagem e a avaliação” (DC-GO  

Ampliado, 2018, p. 65). Todavia, percebe-se também alguns interesses políticos entre 

CONSED-GO e UNDIME-GO que motivaram a revisão e um processo de ampliação desse 

documento. 

A primeira ampliação foi a escrita de habilidades por ano para os componentes 

curriculares de Arte e de Educação Física, uma vez que no DC-GO, elas estavam organizadas 

por blocos de anos.  

Outra ampliação refere-se à inserção dos conteúdos articulados aos objetos de 

conhecimento e as habilidades. Esse documento seguia o modelo e a estrutura da BNCC. E, 
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como na BNCC os conteúdos estavam nos objetos de conhecimento ou nas habilidades, e não 

vinham explícitos, a versão homologada manteve esse padrão. Segundo os redatores deste 

documento, um dos motivos que justificavam a manutenção desse modelo estava no fato do 

currículo ser organizado para o desenvolvimento de competências e habilidades. Nesse modelo 

de ensino, os conteúdos deixam de ser o fim e passa ser o meio pelo qual as habilidades e as 

competências devem ser desenvolvidas. Temendo que os professores não atentassem para as 

habilidades e as competências a serem desenvolvidas pelos estudantes, e fossem diretos aos  

conteúdos, a equipe de currículo optou por não trazer uma lista explícita desses conteúdos, até 

porque, os conteúdos nas habilidades e nos objetos de conhecimentos são de natureza 

conceituais, procedimentais e atitudinais, e a lista de conteúdo, na maioria das vezes, prioriza 

apenas os conteúdos conceituais. Dessa forma, caberia ao professor a “autonomia” no momento 

do seu planejamento, de acordo com a sua intencionalidade, buscar os conteúdos nos objetos 

de conhecimentos e nas habilidades, para o desenvolvimento das competências relacionadas a 

eles.  

Outra mudança também que o documento sofreu nesse movimento de ampliação foi a 

divisão do documento curricular em cortes temporais. Esse também foi outro fator  mais de 

ordem política do que pedagógica. Para a melhor organização dos tempos curriculares e das 

avaliações, os currículos vêm seguindo uma tendência de organização por bimestre. Isso já 

acontecia com o currículo referência da rede estadual da educação em Goiás. Assim organizado 

o currículo referência era utilizado também por várias redes municipais de ensino no estado de 

Goiás.  

Nesse sentido, teoricamente com o DC-GO homologado as redes teriam a autonomia de 

organizar seus currículos de acordo com a realidade de suas redes. A rede Estadual de Educação 

por meio da Secretaria Estadual da Educação e Cultura (SEDUC-GO) fez a opção de continuar 

“bimestralizando” o currículo para sua rede. Consequentemente, os municípios que já eram 

parceiros da SEDUC-GO em outros projetos, utilizariam o currículo já no formato bimestral 

também. Como essa é uma questão política, como colocado anteriormente, para não dar maior 

visibilidade ao COSED-GO do que à UNDIME-GO, o documento passa a ser dividido em 

quatro cortes temporais.  

Essa questão de dividir o currículo traz consigo os seus pontos positivos e os negativos. 

No sentido de oferecer um ensino mais nivelado, para não prejudicar o estudante nos casos de 

transferências tanto de rede ou até de município, isso é vantajoso. Em qualquer parte do 

território goiano teoricamente os estudantes devem estudar mesmo conteúdo dentro do corte 
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temporal. Por outro lado, isso limita a integração dos conhecimentos de uma forma mais ampla. 

Os conteúdos terão que ser integrados somente dentro dos cortes temporais. Isso contradiz o 

que se preceitua em um ensino por competências e habilidades, que os conteúdos possam ser 

trabalhados da forma mais integrada possível.  

Nesse movimento de ampliação foi feita também o ordenamento das habilidades por 

ano, observando a progressão e a integração dos conhecimentos. Com tal característica este 

documento traz os apontamentos de possibilidades de integração dentro dos cortes temporais. 

No componente curricular História, conforme o DC-GO, foram feitos apontamentos de 

possibilidades de integração de forma direta apenas com os componentes curriculares Geografia 

e Ciências da Natureza. Com os outros componentes curriculares esse movimento de integração 

acontece de forma mais indireta, ficando aberto para o professor, na medida do possível, sem 

prejudicar os conhecimentos essenciais dos componentes curriculares, fazer essas integrações.    

 Feitas todas essas ampliações, inserção da coluna de conteúdos, divisão do documento 

curricular em quatro corte temporais, ordenação das habilidades e a integração dos 

conhecimentos, o Documento Curricular para Goiás (DC-GO), passa a se chamar Documento 

Curricular para Goiás Ampliado (DC-GO Ampliado). Após o documento passar por esse 

processo de ampliação, então iniciam-se as formações no final do segundo semestre do ano de 

2019. O projeto de formação foi dividido em módulos, e havia realizado apenas um módulo 

quando veio o advento da pandemia.  

 Devido ao isolamento social ocasionado pela COVID 19, não foi possível terminar todos 

os módulos de forma presencial. Outrossim, com o período pandêmico outras necessidades 

foram surgindo de forma muito emergencial. O DC-GO Ampliado no início de sua implantação, 

com os professores apenas no começo da formação, agora com outro desafio, o Regime Especial 

de Aulas Não Presenciais (REANP) e/ou presenciais mediadas por tecnologia.  

Nesse contexto, o regime de colaboração plena compreende que para a efetivação desse 

modelo de ensino seriam necessárias mudanças e adaptações na organização do trabalho 

pedagógico, e ainda uma flexibilização do currículo. Por isso, voltam as suas prioridades em 

elaborar orientações pedagógicas e matrizes especiais para esse momento. Assim, foi elaborada, 

pelo regime de colaboração, a “Matriz bianual de habilidades” para o ano de 2020 e 2021 e 

disponibilizada a todas as redes públicas (Estadual e Municipais) do território goiano, sem, 

contudo, adiar a implantação do documento curricular, ele continuou sendo a base dessa matriz.   
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A referida matriz compunha-se de habilidades estruturantes e habilidades 

complementares. Foram consideradas habilidades estruturantes aquelas que traziam conceitos 

e categorias centrais, que acarretariam prejuízo na aprendizagem do estudante posteriormente 

se elas deixassem de ser desenvolvidas. No entanto, as complementares seriam as que traziam 

os complementos desses conhecimentos e são uma excelente fonte para o professor no 

planejamento da ação pedagógica. A intenção era minimizar os possíveis danos na 

aprendizagem dos conhecimentos pelos estudantes.  Essa matriz não é uma matriz permanente, 

ela deverá ser utilizada apenas neste período de pandemia. 

A matriz para o componente curricular História procurou resguardar  as categorias e 

os conceitos fundamentais de cada unidade temática, em cada fase (anos iniciais e anos 

finais), visando minimizar as  lacunas para a aprendizagem histórica dos anos subsequentes. 

Nos anos iniciais priorizaram-se as habilidades que contemplavam  a apropriação de 

conhecimentos pelo sujeito, por meio da compreensão da existência de um “Eu”, de um 

“Outro” e do “Nós”, a noção de tempo e do espaço, e sua formação identitária e o sentimento 

de pertencimento a um grupo e comunidade. Nos Anos Finais, foram consideradas 

estruturantes aquelas habilidades que ampliam a sua  dimensão espacial e temporal 

associadas à mobilidade das populações e suas diferentes formas de inserção ou 

marginalização nas sociedades estudadas.  

Com tais características, o DC-GO  Ampliado foi elaborado trazendo os mesmos 

pressupostos pedagógicos da BNCC, as mesmas finalidades, os mesmos marcos legais, a 

mesma organização e a mesma estrutura. O Componente curricular História manteve todas 

as habilidades colocadas pela BNCC na íntegra. Mas, ele elaborou outras habilidades 

fazendo desdobramentos dos processos cognitivos e contextualizações da História regional 

e estadual, deixando abertura para que cada escola pudesse fazer a contextualização da 

História de seus municípios. O DC-GO Ampliado também traz os temas considerados 

sensíveis15. Estes temas estão inseridos nas habilidades, nos objetos de conhecimento e 

destacados nos conteúdos. Ainda assim aqueles que por questões políticas não puderam vir 

                                                 
15 Temas sensíveis segundo o DC-GO Ampliado são os [...] “temas da contemporaneidade de relevância social, 

intelectualmente complexos e politicamente importantes para o presente e o futuro. As questões sensíveis, mesmo 

que silenciadas ou caladas por movimentos oficiais e hegemônicos diversos, insistem em surgir no espaço escolar, 

pois são latentes na sociedade e perpassam os espaços e os sujeitos da escola. Os temas aqui denominados 

‘sensíveis’ podem ser também denominados por autores diversos como temas ‘difíceis’, ‘controversos’, ‘temáticas 

socialmente vivas’ ou ‘conflitantes’’ ( DC-GO Ampliado, 2019, p. 95). 
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de forma explicitas, o DC-GO Ampliado, componente curricular História, deixa pistas de  

possibilidades de diálogo ao longo do currículo.  

1.3 Conteúdos e métodos de ensino de História 

 

As técnicas, os métodos e os meios auxiliares compõem elementos estruturantes da 

didática. Por isso, as questões relacionadas aos conteúdos e aos métodos são pontos que 

merecem atenção, uma vez que, compreender as relações existentes nos processos cognitivos, 

como as noções de identificar, armazenar, descobrir, inventar, construir e relacioná-los aos 

conceitos de forma ativa dependem da escolha dos conteúdos, métodos e da intencionalidade 

da ação pedagógica. Nesse sentido, o ensino de História vai além dessa construção cognitiva, 

mas depende da forma como é narrado, e construir uma relação entre presente, passado e futuro, 

tendo em vista um objetivo que é a resolução de problemas da vida prática. Nesse sentido 

Bittencourt (2011) afirma que “a História, enquanto disciplina escolar possui uma larga história, 

permeada de conflitos e controvérsias na elaboração de seus conteúdos e métodos” 

(BITTENCOURT, 2011, p. 59).  

 Diante de uma reforma curricular de nível nacional, em que se propõem “supostas” 

mudanças na educação, nos conteúdos e pressupostos pedagógicos, torna-se um momento 

propício para reflexão sobre as mudanças e permanências de conteúdos e métodos de 

aprendizagem.  Em muito dos casos as propostas que anunciam mudanças, não passam de 

formas antigas com novas roupagens. Em vista disso, o enfoque deste tópico será no sentido de 

compreender como a disciplina, hoje componente curricular História, vem se estruturando ao 

longo de sua história. Para Bittencourt (2011, p. 60), “o contexto da produção da História 

escolar é significativo, para identificar as relações entre os diversos elementos constituintes da 

disciplina, ou seja, entre objetivos, conteúdos explícitos e métodos”.  

 Em conformidade com Freitas (2010), os conteúdos passaram a existir junto com a 

disciplina escolar, no entanto no que se refere aos conteúdos conceituais, pode-se dizer que 

começa a ser abordado já no Brasil no final do século XX. Entender a natureza dos conteúdos 

torna-se imprescindível para a compreensão do desenvolvimento de competências e 

habilidades.  

 Segundo ibidem, mesmo apesar de vários teóricos educacionais já apresentarem a 

natureza dos conteúdos relacionados ao desenvolvimento humano, foi nos PCNs, que de fato 
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se difundem os termos conjugados “Conteúdos + conceituais” e propõem uma mudança de 

perspectiva em relação aos conteúdos curriculares. Como já foi dito anteriormente, nos PCNs 

os conteúdos deixam de serem vistos como fim em si mesmo, e assim tornem um meio pelo 

qual os estudantes possam “desenvolvam as capacidades que lhes permitam produzir e usufruir 

dos bens culturais, sociais e econômicos” (BRASIL, 1997, p. 51). 

 De acordo com os PCNs, qualquer que seja a linha pedagógica, os conteúdos são 

necessários e estarão presentes. O que caracteriza as propostas é aplicabilidade que se atribui 

aos conteúdos no contexto escolar, pois, é partindo deste princípio que se estabelecem critérios 

de seleção e a maneira como devem ser tratados. Dessa forma, no documento ora citado, os 

conteúdos são classificados em três grandes categorias: “conteúdos conceituais, que envolvem 

fatos e princípios; conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais, que envolvem a 

abordagem de valores, normas e atitudes.” (BRASIL, 1997, p. 51).  

 Nesse mesmo sentido a BNCC se amplia um pouco quando afirma que não é necessário 

apenas compreender os conteúdos nas suas várias naturezas, mas o estudante deve ser capaz de 

mobilizar os conhecimentos, conceituais e procedimentais, as habilidades que são as práticas, 

cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ao assumir essa perspectiva, 

a BNCC aponta que as definições pedagógicas precisam estar direcionadas para o 

desenvolvimento de competências. Assim, as organizações curriculares precisam ter indicação 

precisas do que os estudantes necessitam “saber” e, desse modo, tendo em conta a constituição 

de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores e, especialmente, do que precisam “saber 

fazer” e “saber ser”, levando em consideração a mobilização desses conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores. E, acima de tudo, precisa ter uma finalidade, o estudante precisa 

aplicá-los nas questões do seu cotidiano, para resolver problemas, situações complexas. Nesse 

sentido a BNCC explicita as dez competências gerais, resumindo assim a aprendizagens 

consideradas essenciais e oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem 

essas aprendizagens, assumindo assim um compromisso com a formação integral dos 

estudantes.  

 Ainda segundo Freitas (2010), este tipo de organização, especialmente orientados pela 

UNESCO, adotando os aspectos “saber”, “saber fazer”, e “saber ser, estar e comportar-se”, 

configura os conteúdos como integrantes de três categorias: “1. Fatos, conceitos e princípios; 

2. Procedimentos, habilidades e estratégias; 3. Valores, atitudes e normas” (FREITAS, 2010, p. 

191). 
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 Segundo os PCNs, os conteúdos conceituais referem-se à criação ativa das “capacidades 

intelectuais para operar com símbolos, ideias, imagens e representações que permitem organizar 

a realidade” (BRASIL, 1997, p. 51). E isso não é possível só por meio de conteúdos factuais, 

mas acontece a partir do momento que o estudante se torna capaz de representar informações 

de maneira ampla e consegue relacioná-las com outros conteúdos. Freitas (2010) corrobora com 

essa ideia quando diz que “o mundo é formado de conceitos e não de objetos, eventos e 

situações, ou seja, objetos, eventos e situações são compreendidos (realizados) porque são 

filtrados, limitados, classificados, categorizados, definidos, enfim, conceituados e nomeados 

por nós” (FREITAS, 2010, p. 191). Nesse sentido, a aprendizagem de conceitos acontece por 

meio de aproximações sucessivas. Para apreensão de um determinado objeto de conhecimento, 

é indispensável que o estudante obtenha informações, experiencie situações, construa 

generalizações parciais, de forma que alcance conceitualizações cada vez mais amplas, 

abstratas e complexas. Aprender conceitos possibilita conferir significações aos conteúdos 

aprendidos e confronta-los com outros.  

 Nesse sentido, a aprendizagem dos conteúdos conceituais está intimamente relacionada 

à segunda categoria de conteúdos, os procedimentais. Estes estão relacionados ao saber fazer. 

Dessa forma, eles devem ser organizados dentro de uma intencionalidade pedagógica, de forma 

ordenada, não podendo ser aleatórios, pois não aparecem de forma espontânea, mas, dependem 

da intervenção ou mediação do professor. A aprendizagem destes conteúdos não pode processar 

de forma mecânica. Estudante e professor precisam ser capazes de construir caminhos, analisar 

resultados obtidos e os procedimentos aplicados na ação para alcançar os objetivos propostos.  

Em consonância com os PCNs, “os conteúdos procedimentais sempre estão presentes 

nos projetos de ensino, pois uma pesquisa, um experimento, um resumo, uma maquete, são 

proposições de ações presentes nas salas de aula” (BRASIL, 1997, p.52). Além do mais, ao 

ensinar procedimentos igualmente se ensina certo modo de pensar e produzir conhecimento. 

Em conformidade com os PCNs de História, para que o estudante construa este modo de pensar, 

é necessário que “o professor, por meio de rotinas, atividades e práticas, os ensine como 

dominar procedimentos que envolvam questionamentos, reflexões, análises, pesquisas, 

interpretações, comparações, confrontamento e organização de conteúdos históricos” 

(BRASIL, 1997, p. 53).  

A proposição de procedimentos de investigação está presente tanto nos PCNs como na 

BNCC. Este segundo documento apresenta os processos de identificação, comparação, 

contextualização, interpretação e análise de um objeto, tendo em vista a construção do 
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pensamento que, segundo ele, são estimuladas por meio destes processos, quando docentes e 

discentes exercerem o papel de autores “do processo de ensino e aprendizagem, admitindo, 

ambos, uma ‘atitude historiadora’ diante dos conteúdos propostos, no âmbito de um processo 

adequado ao Ensino Fundamental” (BRASIL, 2017, p.396).  Nesse mesmo sentido, a BNCC 

concorda com os PCNs, quando afirma que:  

 

Os procedimentos de pesquisa devem ser ensinados pelo professor à medida que 

favoreçam, de um modo ou de outro, uma ampliação do conhecimento e das 

capacidades das crianças: trocas de informações, socialização de ideias, autonomia de 

decisão, percepção de contradições, construções de relações, atitudes de 

confrontamento, domínios linguísticos, escritos, orais, iconográficos, cartográficos e 

pictóricos (BRASIL, 1997, p. 54). 

 

 Segundo Freitas (2011), a tendência do ensino de História por meio de procedimentos 

de pesquisa, foi introduzida no Brasil de forma gradual a partir de 1930. A princípio, inspirada 

pelas ideias psicopedagógicas do ensino ativo, por meio do contato com fontes históricas, na 

tentativa de reconstrução do passado, posteriormente por meio da pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa de campo, entrevistas com familiares do aluno e/ou antigos moradores do bairro. Já 

no início do século XXI, as teorias de Piaget e de Vigotski, a epistemologia histórica e o neo-

historicismo tornam-se os principais fundamentos e referências metodológicas. Segundo ele, 

estes referenciais ocupam-se da relação crítica com o passado, transitoriedade do conhecimento 

histórico e da capacidade de leitura crítica do mundo por meio dos processos de “identificar, 

comparar, estabelecer diferenças e semelhanças, causas e consequências, criticar, posicionar-se 

e representar - produzir textos” (FREITAS, 2010, p. 205) 

Quanto aos conteúdos atitudinais, eles precisam perpassar todo o conhecimento escolar, 

tendo em vista que a escola é um ambiente de socialização, produtora de atitudes concernentes 

à estruturação do conhecimento.  E essa é uma categoria de conteúdos que envolve todos os 

sujeitos do contexto educacional, todas as disciplinas, as ações pedagógicas e a sociedade.  De 

acordo com os PCNs, “é imprescindível adotar uma posição crítica em relação aos valores que 

a escola transmite explícita e implicitamente mediante atitudes cotidianas” (BRASIL, 1997, p. 

53). Dessa forma, por ser um conteúdo de natureza complexa, ensinar e aprender atitudes 

reivindica posturas éticas, responsáveis e respeitosas sobre o que e como se ensina na escola, 

por meio de uma prática contínua coerente e sistemática, em que atitudes e valores se processam 

por meio das relações dos indivíduos e das temáticas trabalhadas. Ainda de acordo com os 

PCNs, “ao enfocar os conteúdos escolares sob essa dimensão, questões de convívio social 
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assumem outro status no rol dos conteúdos a serem abordados” (BRASIL, 1997, p. 53). Esta 

pesquisa não se ocupa da seleção dos conteúdos históricos, ou seja, quais conteúdos históricos, 

conceitos ou categorias devem ou não ser ensinados na escola, uma vez que eles são escolhidos 

ou definidos por essas noções.   

Assim sendo, os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais precisam atuar em 

conjunto, de forma interligada, uma vez que eles interferem diretamente no processo de ensino, 

métodos e práticas, e refletem direta e indiretamente na aprendizagem do estudante.  

1.3.1 Métodos e Procedimentos metodológicos do ensino de História 

 

 Além da compreensão da natureza dos conteúdos, torna-se também imprescindível 

compreender como os métodos de ensino aprendizagem foram sendo modificados (mudanças) 

ou não (permanências), nas propostas curriculares e no contexto educacional. Além do que 

ensinar, o como ensinar é uma dimensão de extrema importância na didática de História.  

 Este espaço limita-se a uma exposição histórica e uma elucidação sobre os sentidos e os 

usos das palavras método, técnica e recurso didático, difundidos nas organizações curriculares 

e nos manuais de formação de professor de História que circularam no Brasil ao longo do século 

XX e início do século XXI. O sentido etimológico da palavra método é meta + hodós = 

caminhos em direção a um fim. Para o ensino de história o fim é a aprendizagem histórica das 

crianças, o caminho é o ensino aprendizagem, por meio de procedimentos adequados de forma 

integrada e síncrona. 

 Segundo Freitas (2010), não existe um método específico de ensinar História às 

crianças, uma vez que, métodos como caminhos dependem da intencionalidade do professor e 

estão correlacionados aos conteúdos históricos. Os métodos também dependem da natureza das 

fontes históricas trabalhadas. Cada fonte exige um ou mais métodos que lhes são mais 

adequados. O que se pretende dissertar aqui é que as finalidades e os conteúdos alteram-se de 

acordo com o contexto histórico.  No entanto, os métodos, as técnicas, os meios auxiliares são 

partes estruturantes da didática. Quando se fala de métodos para o ensino de História, uma das 

questões mais latentes está relacionada à superação do método tradicional, compreendido como 

expositivo e memorizador como já foi afirmado anteriormente, a História leva o rótulo de uma 

matéria decorativa por excelência.  Contudo, não se pode prescindir nem da memorização nem 

das aulas expositivas, o que não é recomendado é tê-los como única maneira possível de se 

ensinar. 
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 O ensino de história na antiga escola primária era previsto apenas para a última etapa 

do ensino, ele tinha como objetivo maior a formação de uma identidade nacional. Em 

consonância com Bittencourt (2011), os métodos e os conteúdos foram sendo organizados e 

reelaborados para atingir esse objetivo maior. Dessa forma, o ensino de História estava 

associado às lições de leitura, voltado para a alfabetização, mais acima de tudo, orientado para 

a formação moral e cívica, mais especificamente de caráter religioso. E mesmo depois do 

advento da República e do Estado ter se tornado laico, o ensino da História sagrada tinha 

primazia nos planos de estudo na maioria das escolas públicas.  Para atingir essas finalidades, 

utilizava-se o método narrativo e história biográfica, exaltando a vida dos santos e de heróis 

profanos que, segundo Bittencourt (2011), devia servir como exemplo moral para as gerações 

futuras.  

 Após a abolição do sistema escravagista, a escola ganhou novo enfoque, a saber, a 

cidadania política, devido à necessidade de aumentar o número de pessoas alfabetizadas, 

condição para adquirir o direito de voto. Nesse contexto, os programas curriculares, objetiva a 

solidificação da identidade nacional, por meio de uma suposta “igualdade” na cultura escolar, 

na perspectiva de constituição da nação.  No entanto, como afirma Bittencourt (2011) “o ensino 

de história na escola primária precisava assim integrar setores sociais anteriormente 

marginalizados no processo educacional sem, contudo, incluir nos programas curriculares a 

participação deles na construção histórica da nação” (BITTENCOURT, 2011, p. 64). 

Similarmente, a História tinha a incumbência de ensinar as tradições nacionais e estimular o 

espirito patriótico. No contexto da década de 30, com a criação do Ministério da Educação, os 

conteúdos fundamentais não só de História, mas das demais disciplinas, visavam à formação 

nacionalista e patriótica, fortalecendo o culto aos heróis por meio das tradições nacionais, tanto 

nas aulas, como nos festejos cívicos.   

 Nesse percurso traçado neste capítulo, percebe-se que ao longo da trajetória o ensino de 

História, nos documentos curriculares, tanto os oficiais como os elaborados pelas instituições 

educacionais, os métodos tradicionais de ensino têm sido questionados e a questão da 

memorização no processo de aprendizagem está sempre sendo discutidos e criticados. No 

entanto, apesar de avanços, seria possível ainda em pleno século XXI, perceber traços deste 

modelo de ensino aprendizagem nas práticas de professores?  Freitas (2010) traz o seguinte 

questionamento sobre a realidade de como a questão dos métodos hoje são vistos pelos didáticos 

e metodólogos do ensino.  
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Hoje, como os didáticos e metodólogos do ensino concebem método? As últimas 

publicações específicas sobre ensino de história já não teorizam sobre “o” método ou 

“os” métodos do ensino de História. Simplesmente apresentam uma série de 

alternativas para superar o “método tradicional” (FREITAS, 2010, p. 219). 

 

 Esse é o caminho que se pretende trilhar nesse estudo que não tem nenhuma pretensão 

de discutir as questões teóricas em relação aos métodos ou forma de ensino, mas sim como eles 

afetaram e afetam o processo de ensino aprendizagem. Muitas são as alternativas ou tentativas 

de superar o método tradicional, mas parece que ele insiste em persistir tendo a primazia. Mas, 

em que consistia o método tradicional?  Evidentemente durante muito tempo aprender História 

significava decorar um texto inteiro, saber recontar os fatos históricos, as datas, sem, contudo, 

compreender os processos históricos, ou que estes tivessem algum sentido para o estudante.  

Um método muito utilizado, tanto nos livros didáticos, como, nas escolas elementares era o 

catecismo, baseados em perguntas e respostas, quando se esperava que o estudante respondesse 

com a mesma exatidão que se encontrava no texto em estudo, estes métodos eram denominados 

de mnemônicos. Neste sentido, aprender era sinônimo de memorizar. Outra característica do 

método tradicional são as aulas expositivas.  

 Assim, da mesma forma, um método mnemônico muito difundido no ensino de História, 

no final do século XIX, estava relacionado a uma memorização associativa, ou seja, o estudante 

com o objetivo de memorizar a História fazia associação entre palavras, fatos a imagens, 

predominando assim, a decoração de datas históricas consideradas importantes e nomes e feitos 

dos grandes heróis. Para tal, com a intenção de consolidar uma memória histórica, utilizava-se 

recursos como: recitação de poesia, comemoração cívica, música, teatro, desfiles cívicos, 

envolvendo estudantes, famílias e autoridades públicas. Segundo Bittencourt (2010, p. 69), os 

métodos de ensino embasados em memorização relacionam-se “a um entendimento de que 

‘saber história’ era dominar muitas informações, o que na prática, significava saber de cor a 

maior quantidade possível de acontecimentos de uma História Nacional”. 

 Muito se tem criticado a questão da memorização no ensino de História, no entanto, a 

historiadora e pesquisadora Circe Bittencourt, elucida dois tipos de memorização: a 

memorização mecânica, o mesmo que saber de cor, e a memorização consciente, capacidade 

intelectual de memorizar. Ela chama a atenção para identificar, qual seria o tipo de 

memorização desnecessária ou que se pode dispensar. A necessidade desse discernimento 

torna-se fundamental para “evitar que julgue desnecessário desenvolver nos alunos a 

capacidade de memorizar acontecimentos, no caso da História, e referenciá-los no tempo e no 

espaço, para que, com base neles se estabeleçam outras relações de aprendizado” 
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(BITTENCOURT, 2010, p. 71). Dessa forma a autora considera que a crítica deve ser 

particularizada à memorização mecânica, ou seja, ao processo de saber de cor.   

 Na realidade, o método de memorização segue uma tendência cultural de comunicação 

oral, característica da sociedade brasileira. Dessa forma, a instituição escolar herda essas 

tendências presentes nas narrativas, nos contos, nas preces e histórias sagradas que eram 

comunicadas de forma oral pela repetição e que posteriormente passam a fazer parte do mundo 

letrado, deixando de pertencer à cultura indouta. Assim, segundo Bittencourt (2010, p. 72), “a 

instituição escolar nasceu para propor uma forma de comunicação, o conhecimento pela escrita, 

mas não pôde nem eliminar as relações sociais e suas formas de transmissão de saber 

tradicionalmente estabelecidas nem afastar-se delas”. Esses argumentos, no entanto, não são 

para justificar, nem tampouco, desmerecer as tentativas de superação desta maneira tradicional 

de se ensinar e aprender, mas sim, esclarecer o motivo de sua persistência no meio educacional.   

  

 A questão apresentada atualmente nas propostas curriculares sobre a necessidade de 

métodos ativos, no qual o estudante faz parte da construção da sua aprendizagem por meio de 

sua participação ativa, parece não ser tão novidade assim. Desde o fim do século XIX, já se 

discutia a necessidade de novos métodos, nos quais o estudante fosse participante de sua 

aprendizagem, ou seja, por meio dos métodos ativos, baseando-se principalmente em autores 

como Montessori16 (1965).  

 Neste contexto, as tentativas de superação, e mudança de métodos do ensino de História, 

na maioria das vezes, as propostas, ficavam presas ainda à exaltação da História da pátria e o 

culto aos heróis, emergindo a necessidade de que os professores fossem mais bem preparados, 

para assim, ter condições de escolher os conteúdos e os recursos a serem utilizados.   

 Os métodos ativos, embasados na psicologia cognitiva, no contexto dos Estudos Sociais 

em substituição à História e à Geografia, passam a ser estimulados pela observação e descrição 

do meio local, por isso, incentivava-se as visitas a lugares históricos e excursões. No entanto, 

segundo Bittencourt (2010, p. 72), “o importante nas atividades ou no método ativo é a criação 

de uma atmosfera pedagógica, para formar, a partir da escola, um indivíduo socialmente 

eficiente para o sistema”.  Nessa conjuntura, em decorrência dos métodos ativos, surge a 

proposta de seleção de conteúdos baseados em “círculos concêntricos”, reduzindo se assim, os 

                                                 
16 Para essa autora “a diferença profunda que existe entre este método e as ‘lições objetiva’ dos métodos antigos é 

não constituírem ‘os objetos’ um auxílio para a mestra que os deverá explicar, mas são, eles próprios, ‘meios 

didáticos’. Este conjunto estabelece um auxílio para a criança que escolhe os objetos, pega-os, serve-se deles e 

exercita-se com eles segundo suas próprias tendências e necessidades, conforme o impulso do seu interesse. Os 

objetos, assim, tornam-se ‘meios de desenvolvimento’’ (MONTESSORI, 1965, p. 143). 



95 

 

 

conteúdos Históricos para os anos iniciais do Ensino Fundamental, às datas cívicas e 

comemorações dos feitos dos grandes heróis e os grandes acontecimentos nacionais.   

 Várias foram as tentativas de superação ou aperfeiçoamento do tão famoso ensino 

tradicional. No entanto, percebem-se algumas mudanças, mas também, muitas permanências:  

Memorização associativa, linhas do tempo, aulas expositivas, leitura de livros, resumos, 

arguições orais, elaboração de quadros sinóticos. Todavia, a finalidade quase sempre era a 

mesma, aprender por meio de repetição, para responder questionários, continuando assim a 

decoração como meio de aprendizagem.  

 Já no início do século XX, percebe-se ainda, que apesar da proposta de mudanças 

metodológicas, permaneceu sendo “considerado fundamental o domínio de extenso conteúdo, 

do tipo enciclopédico” (BITTENCOURT, 2010, p. 88).  E ainda segundo a mesma autora, isso 

se justifica, na maioria das vezes, por causa do sistema avaliativo imposto, que exige domínio 

de extensos conteúdos e oferece um reduzido número de horas-aulas. Assim, o que levava em 

conta não era a aprendizagem significativa, mas ter êxito nestes processos de avaliação e assim 

continuar a sua jornada escolar.  

 Com a solidificação do currículo científico, os debates sobre a inovação dos métodos de 

história seguem a tendência das outras disciplinas, baseadas em projetos norte-americanos, 

voltados para interesses do capitalismo, direcionados para formação das elites. Dessa forma, 

ainda em conformidade com Bittencourt (2010, p. 90), “as propostas de renovação dos métodos 

concentravam-se mais em desenvolver ‘técnica de ensino’ que se utilizasse de variados 

materiais e recursos didáticos, como leituras diversas de livros didáticos, ‘textos históricos’ 

originais, jornais e revista”.  E ainda, em nome da cientificidade do currículo, pregava-se a 

importância de um conhecimento neutro que, pelo seu caráter técnico, originou assim o 

denominado tecnicismo educacional.  

 De acordo com Freitas (2011), com a instituição dos PCNs, as propostas mesclam ensino 

ativo, resultados das contribuições do cognitivismo, aprendizagem significativa, valorização da 

pesquisa, do sujeito histórico, e orientações políticas em torno da formação da cidadania. Com 

isso, praticamente desaparecem as palavras “métodos”, “técnicas” e “recursos auxiliares” e a 

ênfase recai nas atividades e nas novas linguagens para o ensino de História. Desse modo, “o 

professor é orientado a utilizar quaisquer estratégias, nos mais diversos ambientes, com o 

emprego variado de artefatos” (FREITAS, 2011, p.226).  

 Nas propostas curriculares mais recentes, segundo Bittencourt (2010), as questões 

relacionadas à renovação de métodos giram em torno da articulação entre métodos e conteúdos 
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e ensino articulados às novas tecnologias, tentando ressignificar o seu papel e identificar com 

as novas gerações, inseridas neste contexto da cultura midiática.  

 Com base no princípio de que a sociedade contemporânea está inserida num processo 

constante de transformação impulsionada pelas novas tecnologias, possibilita identificar um 

novo paradigma de sociedade, uma vez que as informações e conhecimentos estão disponíveis 

e acessíveis para serem utilizados por todos os níveis sociais e faixas etárias.  Ainda é bom 

lembrar que os meios de comunicação influenciam consideravelmente no meio escolar, 

ampliando os desafios da escola em torná-la uma conquista democrática legítima e esses 

desafios precisam ser prioritariamente enfrentados pelas políticas de Governo, sem, contudo, 

desprezar o papel imprescindível do professor na construção dessa nova maneira de ensinar ou 

até mesmo dessa nova escola. Bittencourt (2010, P. 107) corrobora essa ideia quando afirma 

que “as transformações tecnológicas têm afetado todas as formas de comunicação e introduzido 

novos referenciais para a produção do conhecimento, e tal constatação interfere em qualquer 

proposta de mudança dos métodos de ensino”.   

 Diante dessa realidade, as instituições educacionais tendem a ressignificar o seu papel, 

possibilitando o surgimento de novos espaços, modelos e processos de disseminação e 

divulgação de conhecimentos e saberes para o desenvolvimento do ser humano de forma 

integral. Novos olhares, novas abordagens, tanto nas práticas quanto nos processos de ensino- 

aprendizagem que norteiam as instituições educacionais vem surgindo nesta conjuntura, e uma 

delas é a prática de ensino por competência e habilidade.  

 De acordo a BNCC, a sociedade contemporânea aponta um olhar inovador e inclusivo 

a questões centrais do processo educativo: o que aprender, para que aprender, como ensinar, 

como proporcionar redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. E ainda 

ela defende que: 

 

No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, 

comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, 

colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo 

de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a 

aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com 

discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar 

conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser 

proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e 

aprender com as diferenças e as diversidades (BRASIL, 2017, p. 14, grifo nosso). 

 

 O ensino aprendizagem de História, segundo a BNCC, precisa estar pautado em 

atividades que possibilitem ao estudante o uso de instrumentos para interrogar e oferecer 

respostas ao nosso mundo, na compreensão da contemporaneidade, em toda a sua complexidade 
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e multiplicidade de atores e práticas. Assim é de fundamental importância que tanto professor 

quanto o estudante assumam uma atitude historiadora. O professor como problematizador e o 

estudante como investigador, tornando-os ambos, agentes do processo de ensino aprendizagem. 

Para isso os processos de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise 

são estratégias para o ensino e a aprendizagem de História. 

 Este primeiro capítulo ocupou-se em compreender e analisar as transformações 

(concepções) didáticas e pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem de História, com 

base nos documentos curriculares diretivos e normativos de âmbitos nacionais, da LDB 

9.394/96 a BNCC (2017). No capítulo seguinte, será realizada uma análise do processo de 

apropriação dos conceitos de Competência e Habilidade no Brasil e suas influências nas 

políticas públicas para a educação básica da LDB 9.394/96 a BNCC de 2017. 
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2 Competências E Habilidades No Processo De Ensino Aprendizagem 

 

 O capitulo I dessa pesquisa disserta sobre a trajetória do ensino de História nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. A escolha em traçar os caminhos percorridos pelos 

documentos e propostas curriculares oficiais, desde a LDB 9.394/96 a BNCC/2017, neste 

sentido, esta trajetória foi uma tentativa de facilitar a compreensão de como os documentos 

curriculares, mesmo antes da BNCC, já vinham sinalizando e apontando para a adesão do 

conceito de competências no mundo educacional. Apesar de opiniões favoráveis e 

desfavoráveis consistentes, este modelo de ensino encontra no meio educacional possibilidade 

para o seu desenvolvimento.  

 Os currículos de todos os Estados e Instituições escolares estão sendo reelaborados e 

implantados, de acordo com os pressupostos teóricos da BNCC, voltados para o 

desenvolvimento de competências. Perrenoud, afirma que:  

 

Atualmente, não se pode afirmar que estamos trabalhando em bases firmes. Não é 

confortável, mas pior ainda seria negá-lo e agir como se soubéssemos como se formam 

as mentes e as competências fundamentais. A reforma do ensino e o atual debate sobre 

a escola levam a questões teóricas de fundo, notadamente sobre a natureza e a gênese 

da capacidade do ser humano de enfrentar situações inéditas, para dar-lhes um 

significado e para agir com discernimento (PERRENOUD 1999, p.16).  

 

Esse contexto e essa realidade apontam para a necessidade de compreender os limites e 

as possibilidades que este modelo de ensino apresenta para o ensino de História. Em alguns 

momentos, as opiniões aqui colocadas parecem oscilar, entre colocações favoráveis e as 

críticas. Contudo, a intenção aqui é dar a oportunidade ao leitor compreender o documento, que 

implicará na sua prática pedagógica.  

Esta proposta de ensino por meio de competência visa à formação integral do estudante, 

assim, adquirir apenas conhecimentos e dominar técnicas deixa de ser suficiente. Nesse sentido, 

torna-se imprescindível que o estudante desenvolva as capacidades cognitivas, motoras, 

emocional, de autonomia pessoal e de inserção social. Dessa forma, o ensino no qual o estudante 

está no centro do processo, vai além do domínio de técnicas e funcionalidade, mas na 

capacidade deste em agir de forma eficiente, diante de situações reais, ou seja, como este 

mobilizará as aprendizagens construídas, na sua vida cotidiana.   

 Certo é que as propostas curriculares discutidas nesta pesquisa estão recheadas de 

propostas de mudanças e melhoria no ensino. No entanto, os movimentos posteriores para a 
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implementação destas propostas evidenciam que, muitas vezes, as aparentes mudanças ficam 

restritas a mudanças de nomenclaturas. Nesse sentido pretende-se discutir aqui a possiblidade 

de que a introdução do conceito de competência no ensino possa representar uma alternativa 

para aprofundar as mudanças já propostas anteriormente. 

2.1 Competência e habilidade no âmbito da educação escolar 

 

A inserção de práticas por meio de competências e habilidades na educação tem causado 

muitas discussões. Estas discussões giram em torno da origem e apropriação do termo advindo 

do mundo corporativo do trabalho, associadas ainda à preocupação do esvaziamento dos 

conteúdos disciplinares. Ainda, por estar integrada à proposta de educação da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) sobre o “aprender a aprender”, 

muito criticada, pelo seu aspecto neoliberal.  

No contexto de um sistema educacional, no qual, cada vez mais, se impõe à escola a 

responsabilidade de tornar as novas gerações hábeis ou habilitadas a enfrentarem não só o 

mundo atual, mas pretensamente17, o que está por vir, surge então, o termo competência. Dessa 

forma, o uso deste termo encontra boa receptividade no campo educacional, por parecer uma 

possibilidade de preparar o estudante para responder aos problemas que possivelmente 

enfrentarão ao longo da vida.  Para Perrenoud (1999, p. 11), “agir em uma sociedade mutante 

e complexa é, antes, entender, antecipar, avaliar, enfrentar a realidade com ferramentas 

intelectuais”.  

Este termo surge no âmbito empresarial, segundo Zabala e Arnau (2010), no início da 

década de 70, para caracterizar uma pessoa apta a realizar determinas atividades laborais de 

maneira eficaz. Daí em diante esse termo universalizou nas propostas de formação profissional, 

e temas como: Formação de competência, gestão por competências desenvolvimento 

profissional por competências, análise de competências, dentre outros passam ser vastamente 

explorados neste campo de atuação.  

Os pesquisadores Antoni Zabala e Arnau e Laia Arnau (2010) trazem alguns conceitos 

de competências utilizados no campo empresarial, destacando seus aspectos semânticos e 

estruturais. O quadro seis (6) traz dois exemplos de conceitos de competências e suas 

                                                 
17 Lauro de Oliveira Lima (1984), em sua análise das ideias de McLunhan sobre as perspectivas educacionais, ele 

afirma que preparar estudante para o mundo é uma pretensão, pois o mundo está em constante mutação, não dá 

para prever o futuro. Os problemas poderão ser de outra ordem. Por isso as crianças devem crescer com o mundo 

e a escola precisa ser o lugar de desenvolvimento de si mesmo.   
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dimensões. O primeiro com base em McClelland (1973) que, no campo empresarial, é 

considerado o responsável pela origem do conceito de competência. Para ele competência é “O 

que realmente causa um rendimento superior no trabalho” (McCLELLAND, Apud ZABALA 

E ARNAU, 2010, p.28). Assim, o enfoque principal está na dimensão semântica, voltado para 

o significado e a função da competência. O Segundo conceito baseado em Tremblay, 

competência é um: “Sistema de conhecimento, conceituais e procedimentais, organizados em 

esquemas operacionais e os quais permitem, dentro de um grupo de situações, a capacidade de 

identificação de tarefas-problema e sua resolução por uma ação eficaz” (1994 apud ZABALA; 

ARNAU, 2010, p. 30).  

Percebe-se que Tremblay, além da dimensão semântica, introduz conhecimentos 

conceituais, procedimentais e esquemas operacionais, ou seja, os recursos a serem mobilizados 

na realização da tarefa, visando o resultado do trabalho. Tremblay também incorpora o conceito 

de resolução de situações-problema visando à eficácia na realização da atividade.  Observe no 

quadro oito (8) como estes conceitos estão organizados (significado e estrutura) nos aspectos 

principais de uma competência.  

 

Quadro 8 - Definição de competências no âmbito profissional. 

Autores Conceito 
Dimensão semântica 

Dimensão 

estrutural 

O que é? Para quê? 
De que 

forma? 
Onde? Por meio de 

McClelland 

 

O que realmente 

causa um rendimento 

superior no trabalho 

(McCLELLAND, 

apud ZABALA E 

ARNAU, 2010, p.28) 

Aquilo 

Que realmente 

causa um 

rendimento 

superior 

 
No 

trabalho 
 

Tramblay 

Sistema de 

conhecimento, 

conceituais e 

procedimentais, 

organizados em 

esquemas 

operacionais e os 

quais permitem dentro 

de um grupo se 

situações, a 

capacidade de 

identificação de 

tarefas-problema e 

sua resolução por uma 

ação eficaz 

(TRAMBLAY, 1994 

apud ZABALA E 

ARNAU, 2010, p.30). 

Capacidade 

A 

identificação 

de tarefas-

problema e 

sua resolução 

Ação 

eficaz 

Dentro de 

um grupo 

de 

situações 

Conhecimentos 

conceituais e 

procedimentais 

organizados em 

esquemas 

operacionais 

Fonte: Adaptado de Zabala e Arnau e Arnau, 2010, p. 31. 
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Assim sendo, no campo profissional, as competências têm a finalidade da realização de 

atividades ou tarefas, claramente definidas, com eficácia e excelência em um contexto real de 

aplicação. Para Zabala e Arnau (2010, p. 32), “As competências implicam a realização prática 

de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes”. Neste mesmo viés, no campo 

educacional, o termo competência absorve as principais ideias ou aspectos-chaves do campo 

empresarial. Contudo, percebe-se que o termo competência é aprofundado no seu campo de 

execução, apontando as formas de mobilização dos componentes da competência. Assim, no 

campo educacional o conceito de competência surge como interpolação à capacidade, 

habilidade, aptidão, potencialidade, conhecimento ou savoir-faire. É a competência que permite 

ao estudante encarar adequadamente um conjunto de atividades e de situações educativas de 

aprendizagens. 

De acordo com Perrenoud (1999), são múltiplos os significados de noção de 

competências no campo educacional. Não é pretensão aqui aterem-se a todos eles, mas destacar 

alguns na intenção de trazer uma maior clareza do seu conceito no campo educacional. Assim 

sendo, da mesma forma que foi feito uma análise do conceito competência no campo 

empresarial, será também feito no campo educacional.  

Assim, Perrenoud (1999, p. 7), um dos autores mais usados para pesquisa deste tema no 

Brasil, define competência como “uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo 

de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”. Posteriormente, em seus 

estudos ele amplia e aprofunda o conceito de competências como uma:  

 

Uma aptidão para enfrentar, de modo eficaz, uma família de situações análogas, 

mobilizando a consciência, de maneira cada vez mais rápida, pertinente e criativa, 

múltiplos recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetências, 

informações, valore, atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio. 

(PERRENOUD, 2002, p. 19). 

 

Como pode ser observada no quadro oito (8) esta definição de competência por 

Perrenoud tanto traz a dimensão semântica como também a estrutural. Além de este conceito 

focar no significado e também destacar a função da competência, ele traz de forma explícita os 

componentes das competências, tais como: saberes (conhecimentos), capacidades e atitudes e 

ainda vai além quando acrescenta “microcompetências, informações, valores, atitudes, 

esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio” (PERRENOUD, 2002, p. 19). 

 Para os autores Zabala e Arnau, (2010), competência no campo educacional é uma 

intervenção eficaz, ação de exercer influência em determinada situação, sendo capaz de 

argumentar um ponto de vista, expor suas ideias, na tentativa de alterar o seu resultado. E ainda, 



102 

 

 

ela tem a função de responder aos problemas nos quais o estudante será exposto ao longo da 

vida, para isso ele precisa além de mobilizar estes recursos, estabelecer também uma relação 

mútua entre os componentes das competências, a saber: os conceituais, procedimentais e 

atitudinais. Desse modo, eles também trazem a dimensão semântica e estrutural quando definem 

competência da seguinte forma:  

 

A competência, no âmbito da educação escolar, deve identificar o que qualquer pessoa 

necessita para responder ao problema aos quais será exposta ao longo da vida. [...] 

intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida, mediante ações nas quais se 

mobilizam, ao mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, componentes atitudinais, 

procedimentais e conceituais (ZABALA E ARNAU, 2010, p. 11). 

 

Nesse sentido, a BNCC ao alinhar as políticas educacionais nacionais às diretrizes 

internacionais, utiliza-se amplamente de certo entendimento de competência. Esse modelo já 

vinha sendo sinalizados nos documentos oficiais como a LDB 9394/96, as DCNs/2013, PCNs/ 

1998 e por fim efetiva-se na BNCC/2017. Essa efetivação no Brasil segue uma tendência 

nacional e internacional18, que processualmente adequam-se à necessidade de centrar o ensino-

aprendizagem no desenvolvimento de competências e habilidades por parte do estudante, em 

lugar de centrá-lo no conteúdo conceitual. Dessa forma, antes da BNCC o termo competência na 

legislação educacional brasileira e nas organizações curriculares era apenas uma tendência ou 

possibilidade, a partir da BNCC ela se torna de fato efetivo.    

Tendo em vista esta efetivação, a BNCC estabelece os dois fundamentos pedagógicos, 

a saber, o desenvolvimento de competências e o compromisso com a educação integral. Estes 

dois fundamentos estão inter-relacionados, uma vez que, as dez Competências Gerais que ela 

traz como aprendizagens essenciais, visam o desenvolvimento humano global, considerando o 

estudante, como sujeitos da sua aprendizagem. As competências na BNCC, não são elas mesmas 

saberes, ou atitudes, mas mobilizam, integram e orquestram tais recursos. Dessa forma, 

                                                 
18 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 

(Austrália, Portugal, França, Colúmbia Britânica, Polônia, Estados Unidos da América, Chile, Peru, entre outros) 

na construção de seus currículos. É esse também o enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que coordena o Programa Internacional de Avaliação 

de Alunos (Pisa, na sigla em inglês)11, e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco, na sigla em inglês), que instituiu o Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade da Educação 

para a América Latina (LLECE, na sigla em espanhol). (BRASIL, 2017, p.13). Em relação ao uso dos termos 

“competências” e “habilidades” – isoladamente ou combinados –, nove dentre os estados utilizam quando 

explicitam o que os alunos devem aprender (AC, BA, MS, PI, RJ, RO, RS, SE e SP). O ensino por competências 

aparece mais claramente derivado dos PCN porque eles são o primeiro documento nacional no país que explicita 

e detalha as competências (desdobradas em habilidades) a ser adquiridas pelos alunos em todas as áreas de 

conhecimento. O emprego do termo competência, ou a adoção da concepção do ensino por competência, é 

certamente – entre os princípios do currículo que se fixaram na virada do século como elementos da mudança de 

paradigmas das políticas educacionais (CENPEC, 2015, p. 75). 
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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” (BRASIL, 

2017).  

Dessa maneira, ao considerar competências como fundamento pedagógico, proporciona 

uma possibilidade deste alinhamento das políticas educacionais brasileiras às políticas globalistas 

e seus valores internacionais. Ao estabelecer as dez competências gerais, a BNCC se ampara no 

Caderno de Educação em Direitos Humanos e alinha-se à Agenda 2030 da Organização das 

Nações Unidas (ONU). Para a BNCC a “educação deve afirmar valores e estimular ações que 

contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, 

também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 2018, p. 8). 

Ressalta-se ainda que, no campo educacional, a Agenda 2030 da ONU busca por meio 

de ações de governanças globais sustentáveis “minimizar” as disparidades sociais. Dessa forma, 

a atenção destas governanças concentra-se especialmente nas crianças em idade escolar das 

nações em desenvolvimento. Parte do texto deste referido documento afirma que: 

  

Comprometemo-nos a fornecer a educação inclusiva e equitativa de qualidade em 

todos os níveis – na primeira infância, no primário e nos ensinos secundário, superior, 

técnico e profissional. Todas as pessoas, independentemente do sexo, idade, raça, 

etnia, e pessoas com deficiência, migrantes, povos indígenas, crianças e jovens, 

especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, devem ter acesso a 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida que os ajudem a adquirir os 

conhecimentos e habilidades necessários para explorar oportunidades e participar 

plenamente da sociedade. Faremos o possível para proporcionar às crianças e jovens 

um ambiente que propicie a plena realização dos seus direitos e capacidades, ajudando 

nossos países a colher dividendos demográficos, inclusive por meio de escolas seguras 

e de comunidades e famílias coesas (ONU, 2015, p. 7). 

 

Seguindo a análise sobre a definição do conceito de competência, agora no campo 

educacional, tais quais os autores Zabala e Arnau (2010) e Perrenoud (1999), a BNCC também 

traz a dimensão semântica quando define o que é, e apresenta a finalidade da competência, mas 

também as dimensões estruturais, quando traz os componentes conceituais, procedimentais e 

atitudinais de uma competência. De acordo com este documento, este modelo educacional, 

possibilitará ao estudante além utilizar e mobilizar os conhecimentos, lidar com as situações de 

seu cotidiano e ser capaz de resolver problemas reais em situações adversas e mutáveis, de forma 

autônoma, como agentes ativos deste processo e sujeito de sua própria aprendizagem.   Observe 

no quadro nove (9) como os conceitos citados estão organizados (significado e estrutura) nos 

aspectos principais do conceito de uma competência no campo educacional.  
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Quadro 9 - Definição de competências no campo educacional. 

Autores  Conceito 
Dimensão semântica 

Dimensão 

estrutural 

O que é? Para quê? De que forma? Onde? Por meio de 

Perrenoud 

Competência é uma 

aptidão para enfrentar, 

de modo eficaz, uma 

família de situações 

análogas, mobilizando a 

consciência, de maneira 

cada vez mais rápida, 

pertinente e criativa, 

múltiplos recursos 

cognitivos: saberes, 

capacidades, 

microcompetências, 

informações, valore, 

atitudes, esquemas de 

percepção, de avaliação 

e de raciocínio 

(PERRENOUD, 2002, 

p. 19). 

 

Uma aptidão 

Enfrentar, 

de modo 

eficaz, uma 

família de 

situações 

análogas. 

Mobilizando a 

consciência, de 

maneira cada 

vez mais rápida, 

pertinente e 

criativa. 

 

Múltiplos 

recursos 

cognitivos: 

saberes, 

capacidades, 

microcompetên-

cias, 

informações, 

valores, 

atitudes, 

esquemas de 

percepção, de 

avaliação e de 

raciocínio. 

Zabala e 

Arnau e 

Arnau 

A competência, no 

âmbito da educação 

escolar, deve identificar 

o que qualquer pessoa 

necessita para responder 

ao problema aos quais 

será exposta ao longo 

da vida. [...] intervenção 

eficaz nos diferentes 

âmbitos da vida, 

mediante ações nas 

quais se mobilizam, ao 

mesmo tempo e de 

maneira 

interrelacionada, 

componentes 

atitudinais, 

procedimentais e 

conceituais (ZABALA; 

ARNAU, 2010, p. 11). 

Intervenção 

eficaz 

Responder 

ao problema 

aos quais 

será exposta 

Mediante ações 

nas quais se 

mobilizam ao 

mesmo tempo e 

de maneira 

interrelacionada

, 

Nos 

diferentes 

âmbitos 

da vida 

Componentes 

atitudinais, 

procedimentais 

e conceituais. 

BNCC 

“Competência é 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” 

(BRASIL, 2017). 

 

Mobilização de 

conhecimentos 

Resolver 

demandas 

complexas  

 

Vida 

cotidiana 

do pleno 

exercício 

da 

cidadania 

e do 

mundo do 

trabalho 

Conceitos e 

procedimentos, 

habilidades 

práticas, 

cognitivas e 

socioemocionais

, atitudes e 

valores 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Depois desta análise do termo competência no campo educacional é possível sintetizar 

que, o conceito de competência, baseado nestes autores e na BNCC, resume-se na capacidade 
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de mobilização, aptidão, potencialidade e intervenção. Nesse sentido, pode-se dizer que a 

competência exige uma solidificação e abrangência de saberes, de modo a permitir que 

estudante os invoque ou utilize, quando se encontra diante de diferentes situações e contextos. 

E partindo dessa síntese, essa pesquisa apoia-se no conceito de competências no contexto 

educacional, não são elas em si saberes, ou procedimentos e atitudes, mas mobilizam, integram 

e orquestram tais recursos.  

A Figura um (3) representa os componentes de uma competência. Nas definições de 

competências retratadas no quadro (7), os componentes das competências são expressos de 

diversas formas e, na maioria das vezes, eles são agrupados nos campos do saber, do ser e do 

saber fazer. Assim, seja qual for o conteúdo de aprendizagens, eles podem ser categorizados 

como conceitual (Saber), procedimental (saber fazer) e atitudinal (ser). O âmago da questão 

está no estudante saber utilizá-los para resolver as situações-problema complexas da vida, para 

isso todos esses elementos devem ser mobilizados.  

 

Figura 3 - Componentes da Competência. 

Fonte: Elaborado pela autora ,2020. 

 

Logicamente existem vários outros autores que também trazem suas definições sobre 

competências. No entanto, a escolha por esses três referenciais seguiu o seguinte critério: 

Perrenoud pela complexidade e abrangência do conceito competência, Zabala e Arnau por fazer 

parte do referencial teórico dessa pesquisa e seus escritos serem de fácil compreensão a todos 

os que deles têm contato e a BNCC por ser um documento normativo em vigência, e que está 

norteando a implantação dos atuais currículos.  

Como pode-se perceber não são poucos os debates sobre o ensino por meio do 

desenvolvimento de competências. Debates estes que giram em torno da significação, do acordo 

semântico, do termo, do conceito, da estrutura, do seu desenvolvimento e adaptação ao contexto 

Componentes de 
uma Competência 

Conceitos -
Saber 

Procedimentos 
- Fazer  

Atitudes -

Ser  
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educacional, coletando assim, aos poucos, muitas influências derivadas da recepção crítica com 

diferentes vieses.  

Segundo Sacristán (2011), são muitos os significados e atribuições que se atribuem para 

o termo competência. Todavia, ainda não há um conceito único estabelecido e cristalizado na 

literatura científica sobre o tema. Na maioria das vezes a proposta de competências empregada 

na educação tem a finalidade de “entender e desenvolver o currículo, dirigir o ensino, organizar 

a aprendizagem dos estudantes e balizar a avaliação” (SACRISTÁN, 2011, p. 13). E ainda, para 

o mesmo autor, a ideia de competência acoberta tendências de uma política polarizada que 

caracteriza o insucesso escolar dos estudantes, desobrigando simultaneamente, tanto o Estado 

e como as instituições educacionais. Neste sentido, ele declara que, ao se recorrer à concepção 

de competências, isto possibilita:  

 

[...] individualizar os problemas, tornando invisíveis as estruturas econômicas, 

políticas, militares, culturais e educacionais com as quais se constrói a opressão. Em 

educação, essa psicologização [a utilização da noção de competência] permite deixar 

à margem a análise mais crítica dos conteúdos a serem ensinados e aprendidos nas 

escolas, centrando-se prioritariamente nas capacidades. Esse discurso das capacidades 

aparece com tons progressistas, já que coincide com as críticas que a esquerda vinha 

fazendo à educação que doutrinava impondo alguns conteúdos completamente 

enviesados e desconectados da atividade; eram umas ‘pseudo verdades’ sobre como 

era ao mundo e, implicitamente, como deveria ser. Conteúdos que os diferentes 

movimentos progressistas de esquerda vinham demonstrando que contribuíam para 

formar modelos de sociedade patriarcais, racistas, sexistas, classistas, imperialistas, 

militaristas, homofóbicos, religiosos, urbanos porque assim eram as verdades que a 

escola e os livros didáticos impunham. (SACRISTÁN, 2011, p. 163). 

 

Grande parte das discussões teóricas desta temática, na educação brasileira, foi 

influenciada, sobretudo, por Perrenoud (1999), devido suas ideias pioneiras a respeito da 

profissionalização de professores e a avaliação dos estudantes. Ele também compactua com 

essa ideia de que existem múltiplos significados para competência.  Para o referido autor essa 

capacidade que o estudante desenvolve em agir com eficácia tem uma finalidade, que é 

enfrentar as situações, não só as escolares, mas principalmente as da vida, da melhor maneira 

possível, para isso, deve-se geralmente pôr em ação e em sinergia, vários recursos cognitivos 

complementares, entre os quais estão os conhecimentos.  

Ainda em consonância com o mesmo autor, tais recursos cognitivos se mobilizam para 

“solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações” (PERRENOUD, 1999, p. 27), 

quando o sujeito passa a mobilizar conhecimentos e exerce a capacidade para resolver uma 

situação-problema da vida real, de forma independente, então ele está aplicando a habilidade, 

que por sua vez, pode servir para desenvolver várias competências. 
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 Em Ramos (2001) “As habilidades, ou o saber fazer, são os componentes da 

competência explicitáveis na ação [...] ela é um híbrido de recurso e resultado” (RAMOS, 2001, 

p. 49). E ainda, segundo Zabala e Arnau (2010) não é suficiente o domínio de técnicas, 

procedimentos, domínio de conteúdos. O estudante precisa saber aplicar esses conhecimentos 

de forma eficiente nas situações reais. 

Assim pode-se dizer que ser competente possibilita ao sujeito, ter autonomia em relação 

à aplicação do saber, proporcionando a ativação de recursos tais como: conhecimentos, 

capacidades e estratégias nas variadas circunstâncias, que na maioria das vezes são complexas. 

Um estudante ou sujeito competente é aquele que tem a capacidade de aplicar o que se sabe 

para a realização dos projetos de vida, enfrenta eficazmente as situações inesperadas, 

mobilizando e associando saber, saber-fazer e técnicas. 

Em algumas situações, existe a preocupação de que o ensino aprendizagem por 

competências e habilidades possa prejudicar a aprendizagem dos conteúdos disciplinares. 

Segundo Zabala e Arnau (2010), esse raciocínio não se aplica, já que a proposta é conseguir 

fazer com que o estudante tenha competência para aprender e que competências e conhecimento 

não são adversos, mas um depende do outro e compõem-se de elementos específicos em sua 

atuação: “As competências e os conhecimentos não são antagônicos, pois, qualquer atuação 

competente sempre representa a utilização de conhecimentos inter-relacionados às habilidades 

e às atitudes” (ZABALA; ARNAU, 2010. p.11, grifo do autor). 

Segundo Perrenoud (1999), as pessoas desenvolvem as competências em função das 

situações que se manifesta regularmente, mas isso não quer dizer que todas as situações da vida 

requerem competências especificas, nas situações menos complicadas elas podem ser 

enfrentadas por meio da observação, da atenção e da “inteligência”. No entanto, ele diz que: “o 

sucesso depende de uma capacidade geral de adaptação e discernimento, comumente 

considerada como a inteligência natural do sujeito” (PERRENOUD, 1999, p. 30).     

Contudo, o que acontece é que na maioria das vezes, as situações que os estudantes 

enfrentaram ao logo da vida são situações complexas e que para serem resolvidas, dependem 

de inteligência específica, à qual Perrenoud também chama de “inteligência situada”.  Nessa 

perceptiva, só a lógica natural ou o senso comum são insuficientes para o seu enfrentamento. 

Assim sendo, são necessários não só recursos específicos como: procedimentos, esquemas, 

hipóteses, modelos, conceitos, informações, conhecimentos e métodos, mas também de uma 

forma própria de treinamento para que eles sejam colocados em ação simultânea. Para isso, as 

habilidades têm o seu papel preponderante. Perrenoud  conceitua habilidade como sendo uma 
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“Inteligência capitalizada”, uma sequência de modos operatórios, de analogias, de 

intuições, de induções, de deduções, de transposições denominadas, de 

funcionamentos heurísticos rotinizados que se tornaram esquemas mentais de alto 

nível ou tramas que ganham tempo, que inserem a decisão (PERRENOUD, 1999 p. 

30).  

 

Dessa forma, a construção do conhecimento, por meio de habilidades, amplia o 

potencial para desenvolverem diferentes tipos de raciocínio e diferentes ações cognitivas nos 

estudantes, por meio de estratégias práticas, visando objetividade na tomada de decisão. Nesse 

sentido, na BNCC, as habilidades estão associadas ao saber fazer, ou seja, é uma ação física ou 

mental que indica a capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender 

fenômenos, relacionar informações, analisar situações-problema, sintetizar, julgar, 

correlacionar e manipular, são exemplos de habilidades.  

Em vista disso, as habilidades estão organizadas de forma que iniciam por processos 

mais simples e vão se complexificando, à medida que os estudantes são capazes de fazer relação 

entre os conhecimentos acumulados anteriormente aos novos conhecimentos. O conceito de 

habilidade que essa pesquisa emprega é habilidades como a aplicação prática de um 

determinado conhecimento para resolver uma situação complexa, ou seja, é o estudante saber 

fazer. Sintetizando, são ações ou fazeres que conduzem ao conhecimento e competências é a 

mobilização destes conhecimentos em situações diversas. 

Na BNCC, as Competências estão estruturadas em duas partes, a primeira está 

relacionada àquilo que estudante deve desenvolver e a segunda expressa o motivo para que 

desenvolver tal competência. Cada competência apresenta também uma palavra-chave. A 

Competência Geral número sete diz que: 

 

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação 

ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta (BRASIL, 2017, p. 9, grifo nosso). 

 

Assim, a palavra em destaque ou grifada é a palavra-chave. Como as competências são 

um pouco extensas esta palavra tem a finalidade de identificação da competência. A primeira 

parte ressalta aquilo que o estudante deve desenvolver, nesse caso ele deve desenvolver a 

capacidade de elaborar seus argumentos, tirar suas próprias conclusões, emitir suas opiniões, 

baseados em evidências, por meio de afirmações claras, de forma fundamentada, ordenadas, 

coerentes e compreensíveis ao ouvinte. Para isso, ela não pode estar baseada apenas no senso 
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comum e o estudante precisa exercer a curadoria, para tomar a decisão se as informações são 

confiáveis. 

A segunda parte diz respeito ao para quê desenvolver esta competência. Nesse caso, a 

competência em si explicita que o estudante deve debater seu ponto de vista respeitando as 

opiniões dos outros, mesmo que elas lhe sejam discordantes, negociar e defender ideias e tomar 

decisões comuns. Exercer a escuta ativa, ou seja, ouvir e aprender com os outros. Demonstrar 

uma firme valorização do respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente, reconhecer a sua 

importância para a sobrevivência da humanidade e do planeta. Não só respeitar e valorizar, mas 

também tomar decisões de promover e participar de ações positivas com vista ao 

desenvolvimento dos direitos humanos e efetivação da sustentabilidade social e ambiental.  

O quadro dez demonstra a estrutura da competência geral sete (7) da BNCC, mas, todas 

as demais competências seguem esta mesma estrutura.   

 
Quadro 10- Estrutura das competências Gerais na BNCC. 

O que? Para que? 

Argumentar com base em fatos, dados e informações 

confiáveis. 

Formular, negociar e defender ideias, pontos de vista 

e decisões comuns, com base em direitos humanos, 

consciência socioambiental, consumo responsável e 

ética. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

As Competências Gerais na BNCC são muito complexas e amplas tanto no sentido de 

conceitos e procedimentos, quanto no sentido de tempo para o desenvolvimento dela, uma vez 

que, elas contemplam toda a Educação Básica. Assim, reiterando o que foi dissertado no 

capítulo anterior, as competências gerais se desdobram em competências específicas das áreas 

do conhecimento, que no mesmo sentido se desdobram em competências específicas de cada 

componente curricular que compõe cada área do conhecimento. Os conhecimentos específicos 

de cada componente se desdobram em habilidades visando o desenvolvimento das 

competências. Conforme a Figura quatro (4) que mostra como acontece estes desdobramentos.  

As Competências Gerais são as aprendizagens consideradas, na BNCC, como essenciais 

para o estudante e deverão ser desenvolvidas durante toda a Educação Básica.  As competências 

específicas de área são as competências que serão desenvolvidas naquela área de conhecimento 

e estão alinhadas as Competências Gerais. Cada um dos componentes possui competências 

específicas de componentes, que estão alinhadas às competências de área e às competências 

gerais e deverão ser desenvolvidas por cada componente ao longo da Educação Básica. Assim, 

as habilidades de cada componente contribuem para o desenvolvimento das competências 
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específicas de cada componente, as competências específicas dos componentes curriculares 

contribuem para desenvolver as competências específicas das áreas do conhecimento que, por 

sua vez, contribuem para o desenvolvimento das dez Competências Gerais.   

 

Figura 4 - Organização das competências na BNCC. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

  

A Figura cinco (5) mostra como se processa a relação ou essa engrenagem da habilidade 

até a Competência Geral. A habilidade (EF03HI06) do componente curricular História, 

contribui para o desenvolvimento da competência específica três de História, que por sua vez 

contribui com a seis da área de Ciências Humanas e está com a Competência Geral sete. Uma 

habilidade pode contribuir para o desenvolvimento de várias competências, assim como as 

competências estão relacionadas a várias habilidades. 

Em vista disso, para garantir o desenvolvimento das competências, cada componente 

curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas a 

diferentes objetos de conhecimento que, por sua vez, estão organizados em unidades temáticas. 

Perrenoud (1999) conceitua habilidade como um savoir-faire, e que em alguns contextos parece 

ter uma noção intercambiável com as competências. Para ele todo savoir-faire é uma 

competência, entretanto, uma competência pode ter um grau de complexidade mais elevado, 

mais aberta e flexível do que um savoir-faire e estar mais vinculada ao conhecimento.  

 

Competências Gerais para 
toda educação Básica 

Competências específicas de 
cada área do  conhecimento 

Competências específica de 
cada componente curricular 

Campo de Experiência e 
Habilidades de todos os 

componentes curriculares da 
Educação Básica
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Figura 5 - Relação entre Habilidades e competências.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Nesse sentido, uma habilidade pode atuar como recurso mobilizável por uma ou mais 

competência de nível mais elevado (Competências Gerais e específicas). Assim, nenhuma 

habilidade pertence exclusivamente a uma competência, no entanto, pode contribuir para o 

desenvolvimento de várias competências. Perrenoud (1999, p. 28) concorda com essa ideia 

quando diz que “nenhum recurso pertence, com exclusividade, a uma competência, na medida 

em que pode ser mobilizado por outra. Dessa forma, a maioria de nossos conceitos é utilizável 

em muitos contextos e está a serviço de muitas intenções diferentes”. 

As habilidades na BNCC (2017) também apresentam uma estruturação da seguinte 

forma: o verbo que indica o processo cognitivo a ser desenvolvido, complemento do verbo que 

indica objeto de conhecimento, conhecimento ou conteúdo e o modificador que indica o 

contexto ou apresenta maiores especificações da aprendizagem. Assim, a Figura seis (6) traz 

um modelo da estrutura de uma habilidade de acordo com a BNCC. A habilidade 

Habilidade 
Componente 

curricular  
História -

(EF03HI06) 
Identificar os 
registros de 

memória na cidade 
(nomes de ruas, 
monumentos, 
edifícios etc.), 
discutindo os 
critérios que 

explicam a escolha 
desses nomes.

Competência 
específica de 
História 3 -

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.

Competência 
específica da área 

de Ciências 
Humanas 6 -

Construir 
argumentos, com 

base nos 
conhecimentos das 
Ciências Humanas, 

para negociar e 
defender ideias e 

opiniões que 
respeitem e 

promovam os 
direitos humanos e a 

consciência 
socioambiental, 
exercitando a 

responsabilidade e o 
protagonismo 

voltados para o bem 
comum e a 

construção de uma 
sociedade justa, 
democrática e 

inclusiva.

Competência 
Geral 7-

Argumentação 
Argumentar com 

base em fatos, dados 
e informações 

confiáveis, para 
formular, negociar e 

defender ideias, 
pontos de vista e 
decisões comuns 
que respeitem e 
promovam os 

direitos humanos, a 
consciência 

socioambiental e o 
consumo 

responsável em 
âmbito local, 

regional e global, 
com 

posicionamento 
ético em relação ao 

cuidado de si 
mesmo, dos outros e 

do planeta.
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“(EF01HI05)19 Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras 

épocas e lugares” (BRASIL, 2017, p. 405). Apresenta a seguinte estruturação:  

 

Figura 6 - Estrutura da habilidade na BNCC. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Na BNCC, são as habilidades que expressam as aprendizagens essenciais que devem 

ser asseguradas aos estudantes naquele ano escolar.  É como se elas fossem o desdobramento 

das competências gerais naquele componente e ano escolar. Igualmente, são elas também que 

apresentam a progressão dos processos cognitivos, comunicativos e socioemocionais que os 

estudantes precisam desenvolver, observando a complexidade a cada ano. Dessa forma elas se 

complexificam tanto horizontalmente como verticalmente. A progressão horizontal acontece 

dentro de cada ano escolar e a vertical dentro da fase do Ensino Fundamental, do 1º ao 9º Ano.  

Essas progressões estão representadas nas representações gráficas sete (7) e oito (8). 

A Figura sete (7) traz um modelo de uma das muitas possibilidades de progressão 

horizontal das habilidades do primeiro ano, quando inicia por processos mais simples como 

identificar aspectos do seu crescimento, amplia para as relações com a família e comunidade e 

o papel desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços. Estas habilidades 

trabalham com diferentes graus de complexidade, com uma finalidade basilar que é o 

reconhecimento do “Eu”, “Outro” e “Nós”. Percebe-se que existe uma ampliação na gradação 

de percepção, iniciando pelo conhecimento de si, das referências mais próximas de sua 

                                                 
19 (EF01HI05) Ensino Fundamental, primeiro ano, componente curricular História, Habilidade de número cinco. 

Identificar Verbo que indica o processo cognitivo

semelhanças e 
diferenças entre 

jogos e 
brincadeiras 

Complemento do verbo: objeto de 
conhecimento/conhecimento/conteúdo

atuais e de outras 
épocas e lugares.

•Modificadores: indicam contexto ou 
maior especificação da aprendizagem 
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convivência e da noção de comunidade. Posteriormente, o contato entre sujeitos e objetos, é 

que vai possibilitar diferenciar o “Eu” do “Outro”. 

 
Figura 7 - Progressão Horizontal das Habilidades. 

Fonte: Elaborado pela autora ,2020. 

 

Nesse sentido, quanto à questão da ampliação das habilidades, a progressão vertical está 

relacionada à complexificação das aprendizagens dentro da fase do Ensino Fundamental. A 

Figura oito (8) apresenta um exemplo de possibilidade de progressão como as Habilidades 

(EF01HI01)20 do primeiro ano, (EF02HI06)21 do segundo ano e (EF05HI08)22 do quinto ano 

para a compreensão de como se processa esta progressão. Estas habilidades são relativas aos 

objetos de conhecimento relacionados ao tempo e suas temporalidades. Na BNCC, a noção de 

tempo em suas temporalidades, perpassa todo o Ensino Fundamental, complexificando-se a 

cada ano.  

Como pode ser visto no exemplo, a habilidade (EF01HI01) inicia pelo tempo mais 

próximo do aluno e ampliando para um tempo mais distante, possibilitando a percepção das 

temporalidades: passado, presente e futuro. A habilidade (EF02HI06) visa à compreensão da 

noção de tempo cronológico e periodizações, bem como o tempo das durações, das sucessões, 

antes e depois, da simultaneidade, ao mesmo tempo, das mudanças e das permanências e 

transformações. E a habilidade (EF05HI08) amplia para a percepção da ideia de que tempo é 

interpretado de acordo com o modo de vida e o ambiente em que se vive. As sociedades 

                                                 
20 (EF01HI01) Ensino Fundamental, 1º ano, Componente curricular História, habilidade número um.  
21 (EF02HI06) Ensino Fundamental, 2º ano, Componente curricular História, habilidade número seis. 
22 (EF05HI08) Ensino Fundamental, 5º ano, Componente curricular História, habilidade de número oito. 

Habilidade 01 - 1º 
Ano

•"(EF01HI01) 
Identificar aspectos 
do seu crescimento 

por meio do 
registro das 
lembranças 

particulares ou de 
lembranças dos 
membros de sua 

família e/ou de sua 
comunidade" 

(BRASIL, 2017, p. 
405).

Habilidade 02 - 1º 
ano 

•"(EF01HI02) 
Identificar a 

relação entre as 
suas histórias e as 
histórias de sua 
família e de sua 
comunidade" 

(BRASIL, 2017, 
p. 405). 

Habilidade 06 - 1º 
Ano

•"(EF01HI06) 
Conhecer as 

histórias da família 
e da escola e 

identificar o papel 
desempenhado por 
diferentes sujeitos 

em diferentes 
espaços" (BRASIL, 

2017, p. 405). 
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industriais, por exemplo, vivem compulsivamente, sob a pressão do tempo cronometrado, 

enquanto os povos indígenas originários e os povos africanos antigos tinham uma percepção 

mais longa e lenta da passagem do tempo, marcados pelos ciclos da natureza. 

 
Figura 8 - Progressão vertical da habilidade. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

   

Ressalta-se aqui que em outros componentes curriculares é possível perceber a 

progressão pelo verbo, complexificando apenas o processo cognitivo. Todavia, no componente 

curricular História, devido às especificidades próprias dos conteúdos históricos, esta progressão 

é percebida na maioria das vezes pelo complemento do verbo, ou seja, no objeto de 

conhecimento/conhecimento/conteúdo ou pelos modificadores que indicam o contexto ou 

maior especificação da aprendizagem. Na Figura oito (8), isso fica bem evidenciado: o verbo 

continua o mesmo, ou seja, apenas identificar, nível mais básico da cognição. Contudo, pode-

se perceber a complexificação por meio dos objetos de conhecimento e modificadores.   

Em suma, este tópico teve como finalidade dissertar sobre o conceito de competências 

e habilidades, suas estruturas, progressões e a relação entre elas. Haja vista que estes 

conhecimentos são de fundamental importância, para ter uma compreensão da organização 

curricular por meio de competências e habilidades, para entender como os conhecimentos estão 

colocados, articulados, e qual a sua relevância no processo de aprendizagem do estudante. E 

ainda compreender as possibilidades de mobilização das aprendizagens construídas nas aulas 

de História, para que se tornar relevante na sua vida cotidiana.  

1º ANO

•"(EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças
particulares ou de lembranças dos membros de sua família e/ou de sua comunidade"
(BRASIL, 2017, p. 405).

2º Ano

...

•"(GO-EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando
noções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e depois)" (BRASIL, 2017,
p. 407).

5º Ano 

•"(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas
sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos" (BRASIL, 2017,
p. 413).
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Segundo Perrenoud (1999), as competências “podem responder a uma demanda social 

dirigida para a adaptação ao mercado e às mudanças e também podem fornecer os meios para 

apreender a realidade e não ficar indefeso nas relações sociais” (PERRENOUD, 1999, p. 32). 

Esses dois lados da moeda chamam a atenção à evolução do sistema educacional rumo ao 

desenvolvimento de competências, ele propõe então a busca por equilíbrio entre o que ele 

chama de “otimismo beato” e um “negativismo de princípio”.  

Nesse sentido, no contexto em que a escola está inserida atualmente, o ensino pautado 

no desenvolvimento de competências, quem sabe, pode ser uma possibilidade de “dar sentido 

à escola”. Porém, esta não será uma transição descomplicada, pois, exige além das modificações 

nos currículos, transformações nos programas, na didática, na avaliação, no ensino (professor) 

e na aprendizagem (estudante). E segundo ainda o mesmo autor, ela não se processará de forma 

tranquila, essa transformação desencadeará resistências passivas e ativas por parte dos sujeitos 

envolvidos, por motivos diversos.   

Agora que já se tem uma noção destes conceitos, organização e estrutura, no próximo 

tópico, será discutido sobre a finalidade do desenvolvimento das competências, que é a 

formação integral do estudante, ou seja, o desenvolvimento de competências deve contribuir 

para o pleno desenvolvimento do estudante em todos os âmbitos da vida.  

2.1.1 Competências e a formação integral do estudante 

 

O desenvolvimento de competências tem como finalidade a formação integral do 

estudante. Por isso, o desenvolvimento de competências para a formação integral do estudante 

são os fundamentos pedagógicos da BNCC. Nesse sentido, no processo de escolha das 

competências como objeto da educação, “o primeiro passo é definir quais devem ser suas 

finalidades. Existe um consenso de que as finalidades devem contribuir para o pleno 

desenvolvimento da personalidade em todos os âmbitos da vida” (ZABALA; ARNAU; 

ARNAU, 2010, p. 55). Assim, estes autores, afirmam que o desenvolvimento de competência 

nos estudos atuais converge para a ideia de que a atribuição do ensino deve centrar e se orientar 

para o desenvolvimento de todas as capacidades do ser humano, ou seja, para a formação 

integral das pessoas. 

Os tópicos anteriores possibilitaram a compreensão da importância do uso do termo 

“competência” como uma forma de entender que o saber deve ser aplicável, que torna 

significativo, quando quem o adquire, consegue mobilizá-lo e utilizá-lo nas situações 
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cotidianas. No entanto, quando se elege a formação integral ou para a vida, não apenas se 

entende que o conhecimento deve ser aprendido pela sua aplicabilidade, como também que, ele 

tem uma finalidade, ou seja, deve-se ter conhecimento para ser competente em todos os âmbitos 

da vida.  

Ainda segundo Zabala e Arnau, (2010), apesar da ideia de formação integral (formar 

para vida) ter forte aceitação no ensino obrigatório, ela, na maioria das vezes, surge como 

resultado de décadas de uma escola que se prepara sempre para as fases posteriores do ensino, 

de forma seletiva. Assim, esse modelo de educação gerou uma “prática docente na qual a 

formação integral e a educação para a vida se reduzem, em todo o caso, a uma formação integral 

acadêmica e a um formar para a vida, ou seja, para a vida acadêmica” (ZABALA; ARNAU, 

2010, p. 56). Nesse mesmo viés, o ensino por competência propõe a superação dessa forma de 

ensino propedêutico.  Os conhecimentos, por sua aplicabilidade, precisam contribuir para a 

formação para a vida do estudante nos seus diversos sentidos e não apenas para o 

prosseguimento dos estudos e formação acadêmica.  

Nesse mesmo viés, a BNCC afirma, de forma expressa, o seu comprometimento com a 

educação integral. Assumindo assim a postura de que a Educação Básica deve visar à formação 

e ao desenvolvimento humano global. Assim sendo, a BNCC volta-se para a complexidade do 

desenvolvimento do estudante e não apenas para jornada escolar sequenciada. Para tal, segundo 

este documento é necessário o rompimento com os aspectos simplistas que priorizam umas 

dimensões em detrimento de outras, ou seja, na maioria das vezes, as dimensões intelectual ou 

cognitiva e a afetiva são as mais privilegiadas. Nesse sentido, a BNCC evidencia o 

compromisso de uma formação voltada para as pluralidades, singularidades e a formação 

integral dos estudantes, quando afirma que para isso é necessário: 

 

Assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e 

do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover uma 

educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas 

suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como espaço de 

aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de 

não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades (BRASIL, 

2017, p. 14).  

 

O conceito de educação integral não é algo tão recente assim. Mesmo antes da 

implantação da BNCC, este conceito já vinha sendo discutido e aplicado no cenário educacional 

brasileiro nos últimos anos. Tendo em vistas a complexidade e imposição das demandas da 

sociedade contemporânea, emerge então a inevitabilidade de propostas educacionais com vista 

na formação de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis com o meio em que vivem.  
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Nesse sentido, pode-se dizer que a educação integral defendida pela BNCC surge como 

suposta resposta de uma nova exigência determinada pelas transformações sociais, as quais 

impõem ao estudante, como sujeito histórico, o desenvolvimento de competências relacionadas 

não unicamente à acumulação de informações. Mas, o estudante deve estar apto a: “comunicar-

se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, 

produtivo e responsável” (BRASIL, 2018, p. 14). Para tal é necessário muito mais do que 

apenas o acúmulo de informações. Perrenoud (1999) também corrobora com essa ideia quando 

afirma que: 

 

[...] isso não se deve a uma nova utopia: a evolução do mundo, das fronteiras, das 

tecnologias, dos estilos de vida requer uma flexibilidade e criatividade crescentes dos 

seres humanos, no trabalho e na cidade. Nessa perspectiva, confere-se ocasionalmente 

à escola a missão prioritária de desenvolver a inteligência como capacidade 

multiforme de adaptação às diferenças e às mudanças (PERRENOUD, 1999, p. 15). 

 

Nesse segmento, a BNCC, por meio do desenvolvimento das competências, tenciona, 

pelo menos na teoria, abranger o desenvolvimento pleno dos estudantes, isto é, englobar todos 

os âmbitos da vida do estudante. A proposta é a formação integral da pessoa em suas dimensões 

intelectual, física, emocional, social e cultural. Assim, no âmbito pessoal, atitudes e valores; no 

âmbito educacional, práticas cognitivas. E, no âmbito social, atitudes e valores direcionados as 

situações da vida e, sobretudo, ao mundo do trabalho.  

Ademais, a intenção é que essas competências possibilitarão aos estudantes, na ocasião 

apropriada, oferecer as respostas propícias aos problemas que a vida, porventura, lhes solicitar. 

Além disso, o termo educação integral, utilizado na BNCC, não está fazendo referência à 

ampliação da jornada escolar. Independentemente da duração da jornada escolar, a educação 

deve primar pelo desenvolvimento humano global do estudante.  

Assim sendo, segundo a BNCC, este desenvolvimento integral está relacionado à 

finalidade da educação em formar para a cidadania. Ela explicita que os estudantes sejam 

capazes de construir uma sociedade mais justa, democrática, inclusiva, sustentável e solidária. 

Zabala e Arnau (2010) corroboram com essa ideia de que cada vez mais há uma necessidade da 

formação cidadã. Ao mesmo tempo, esta formação constitui em um desafio para a escola, uma 

vez que ela está inserida em um contexto de um mundo contemporâneo, impulsionado pela 

dinâmica da globalização econômica, bem como, fica evidente a necessidade de que todos os 

cidadãos estejam “suficientemente preparados para exercerem, de forma eficiente, sua profissão 

em seus diferentes níveis, e intervir na sociedade com critérios e valores que permitam que ela 

funcione” (ZABALA; ARNAU, 2010, p. 58). 
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Para que seja possível a concretização desta formação integral a BNCC propõe que as 

aprendizagens sejam construídas por meio de processos educacionais intencionais, que estejam 

conectados tanto às necessidades, como às possibilidades e aos interesses dos estudantes, como 

também com os desafios da sociedade atual e suas peculiaridades. Segundo Perrenoud (1999, 

p. 55), para a progressão do estudante “rumo aos domínios visados convém colocá-lo, com 

bastante frequência em uma situação de aprendizagem ótima para ele. Não basta que ela tenha 

sentido, que o envolva e mobilize. Deve também solicitá-lo em sua zona de desenvolvimento 

próximo”. Nesse sentido, a BNCC recomenda a importância de “considerar as diferentes 

infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de 

existir” (BRASIL, 2017, p. 14).  

Assim sendo, o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes é mencionado 

nesse documento como direitos de aprendizagem de todo estudante e é por meio do 

desenvolvimento das competências que este direito lhe será assegurado. Assim, ela expressa 

que, ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais determinadas “devem concorrer 

para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que 

consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento” 

(BRASIL, 2017, p.8). 

Todavia, segundo Zabala e Arnau (2010), a escola como um dos agentes educacionais 

não assume sozinha este papel no desenvolvimento integral. Para os autores citados, é 

necessário considerar os conceitos de educação formal23, informal24 e não formal25. Nesse 

sentido, pode-se dizer que se todos estes agentes educacionais contribuem para o 

desenvolvimento integral dos estudantes, então as políticas públicas ganham ainda mais 

sentido, uma vez que, são por meio delas que os governos propõem medidas para que, por meio 

de ações destes diferentes agentes educacionais formais, informais e não formais, sejam 

promovidas experiências educacionais concordantes e que, acima de tudo, objetivam o pleno 

desenvolvimento do estudante.  

Desse modo, “o sistema educacional é concebido como o conjunto mais ou menos inter-

relacionado dos diferentes agentes educacionais, sejam formais, informais ou não formais” 

(ZABALA; ARNAU, 2010, p. 63). Cada um desses agentes tem atribuições e responsabilidades 

especificas e campos de atuação distintos. Contudo, é necessário considerar que estes limites 

                                                 
23 Educação formal se refere à que tem caráter proposital, planejado e sistêmico. 
24 Educação informal é aquela que acontece no formato não intencional e não planejada, na maioria das vezes em 

complementa a educação formal. 
25 Educação não formal é a que acorre de modo intencional e planejado, mas fora do âmbito regular, acontece por 

meio das influências midiáticas, instituições religiosas, familiar, ONGs dentre outras. 
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na maioria das vezes são indistinguíveis e em outras vezes compartilháveis, mesmo que em 

diferentes intensidades, ou seja, em algumas atribuições alguns agentes serão o único 

responsável, em outros momentos, eles terão responsabilidades compartilhadas com outros 

agentes.  

Nesse sentido a BNCC se embasa na Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 205, 

que reconhece a educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e 

sociedade, quando estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (BRASIL, 1988). Assim, a formação educacional do estudante, como ser humano, 

deixa de ser educação datada, ou seja, restrita meramente ao âmbito escolar e passa a ser 

intrínseco ao viver. 

Em virtude disso, Zabala e Arnau (2010) reconhecem que é dever dos poderes públicos 

o estabelecimento de um sistema educacional que permita o pleno desenvolvimento do 

estudante, a partir de uma regulamentação nas esferas educacionais. Assim, a partir da 

finalidade da educação e dessa visão global do sistema educacional, é possível conhecer as 

responsabilidades, os meios, os tempos, a formação e competências dos sujeitos educacionais.  

Ainda nesse mesmo sentido, pode-se dizer que a realidade atual da escola demonstra 

que ela não foi pensada para desenvolver formação integral. Nesse sentido, pode-se dizer então 

que foi identificado um limite para a formação integral. No entanto, apesar da escola até então 

não ter sido a responsável por essa formação integral e nem tampouco possuir meios adequados, 

ainda representa a organização mais preparada para assumir a educação global do aluno. Nesse 

sentido então, diante desta realidade, as únicas opções são: constituir uma nova estrutura ou 

utilizar a escola atual para o desenvolvimento integral da pessoa. Como construir uma nova 

estrutura configura uma ação em longo prazo, resta então, a segunda opção.  

Apesar de a família ser corresponsável pelo desenvolvimento das competências para o 

desenvolvimento integral, o sistema escolar acaba tendo o que tomar medidas para superar as 

carências que os estudantes apresentam resultantes da situação socioeconômica ou cultural das 

famílias.  Da mesma forma também, a escola acaba tendo que suprir os conteúdos que a 

sociedade considera fundamentais para o cidadão e o bem-estar da sociedade, Zabala e Arnau 

(2010. p. 68), corrobora com essa ideia quando afirma que “o sistema educacional e, dentro de 

suas possibilidades, o sistema escolar deverão adotar as medidas pertinentes para garantir que 

esses conteúdos sejam aprendidos, compensando ao máximo possível os déficits familiares”.  
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Seguindo ainda este mesmo viés, de que a educação deve ser integral, abranger todas as 

dimensões do ser humano e ainda abarcar todos os âmbitos da vida, se torna necessário 

identificar quais são as competências que devem ser desenvolvidas na escola e os conteúdos 

reais de ensino. Para Zabala e Arnau (2010) , as competências escolares devem abarcar as 

esferas social, interpessoal, pessoal e profissional, já que, se propõem formar para a vida. 

Assim, o primeiro passo é definir as competências gerais que desenvolverão a formação 

integral.   

A BNCC traz definidas dez competências gerais que os estudantes deverão desenvolver 

durante toda a Educação Básica, ou seja, da Educação Infantil ao Ensino Médio.  Assim, neste 

documento, “os alunos devem desenvolver as dez competências gerais que pretendem 

assegurar, como resultado do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, uma formação 

humana integral que visa à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” 

(BRASIL, 2017, p. 25).  

As variadas propostas de ensino por competências coadunam com a ideia de formação 

integral, visto que, elas abrangem todas as dimensões e capacidades do ser humano. Entretanto, 

para que se torne em mecanismo de tomada de decisões devem deslocar-se para as “realidades” 

concretas, ou seja, para as situações em que se pretende que os estudantes as utilizem. Assim, 

o desenvolvimento das competências acontece de acordo com as necessidades das pessoas, em 

sua dimensão social, interpessoal, pessoal e profissional. 

Para Perrenoud (1999), as competências estão primordialmente, ligadas às práticas 

sociais. Da mesma forma Zabala e Arnau (2010) coadunam com a ideia de que as competências 

estão ligadas a essa função do conhecimento, como prática social. No âmbito social as 

competências devem contribuir para educar para a construção de um mundo melhor, para um 

desenvolvimento humano sustentável, “com capacidade de ao entendimento mútuo entre os 

povos, com uma renovação da democracia efetivamente vivida” (ZABALA; ARNAU, 2010, p. 

78). Isso implica em um sujeito capaz de participar de forma efetiva na transformação da 

sociedade em que vive, mas, acima de tudo, compreendendo, valorizando e intervindo de forma 

crítica e responsável com a finalidade de contribuir para que ela seja cada dia mais justa, mais 

solidária e mais democrática.  

A dimensão interpessoal está relacionada às convivências entre as pessoas. Segundo 

Zabala e Arnau (2010) o contexto atual é marcado por crise de valores, fragmentação da cultura, 

por princípios de egoísmo, consumismo, competitividade e superficialidade.  Nessa conjuntura 

a educação tem a difícil incumbência de proporcionar uma cultura de solidariedade, justiça, 

participação, respeito para com o outro, tanto outro indivíduo, como o outro coletivo, para com 
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as diferenças, e a defesa dos mais fracos. E ainda segundo Perrenoud (2000), não se aprende 

sozinho as interações sociais, a cooperação entre os estudantes, exercem papel fundamental na 

construção do conhecimento.  

Destarte, a educação deve estimular os sujeitos a reconhecer o comprometimento para 

com os demais de forma habitual, tanto em sua vida familiar, quanto na profissional, na cultural 

e associativa; e assim serem “capazes de agir e pensar, de forma sistemática, contra a corrente 

de uma cultura dominante, contraditória e submetida aos interesses de uma minoria” 

(ZABALA; ARNAU, 2010, P. 78). Para tal, o estudante precisa ser competente para relacionar, 

para se comunicar e viver harmonicamente com as demais pessoas, de maneira colaborativa, 

participativa, exercendo o respeito, a compreensão, a tolerância, a empatia e a solidariedade.  

Ou seja, conhecer melhor o outro, se colocar no lugar do outro e ter compaixão com os 

sofrimentos humanos.  

A sociedade contemporânea está inserida num processo constante de transformação 

impulsionada pelos avanços das ciências e tecnologias, possibilitando identificar um novo 

paradigma de sociedade, uma vez que as informações e conhecimentos estão disponíveis e 

acessíveis para serem utilizados por todos os níveis sociais e faixas etárias. Assim, na dimensão 

pessoal o estudante precisa desenvolver a capacidade de transformar estas informações em 

conhecimentos uteis para sua intervenção na realidade.  Nessa perspectiva, “confere-se 

ocasionalmente à escola a missão prioritária de desenvolver a inteligência como capacidade 

multiforme de adaptação às diferenças e às mudanças” (PERRENOUD, 1999, p. 15).  

Neste segmento, o estudante precisa ser capaz de compreender a si mesmo e aos demais 

por meio de conhecimento mais razoável do mundo. Para tal ele deve desenvolver as 

competências de autoconhecimento, autoconceito, autoestima, autocuidado e autonomia para 

agir de forma crítica e responsável diante dos problemas sociais.  Nesta lógica, para Zabala e 

Arnau (2010, p. 81), é necessária “uma educação que permita que os indivíduos possam 

emancipar-se dos preceitos da ignorância e da superstição, capacitando-os, racionalmente, para 

transformar a si mesmos e ao mundo em que vivem”. 

Estas perspectivas, completamente pessoais, são imprescindíveis para um 

relacionamento interpessoal de excelência, bem como para atuar de forma justa e democrática 

na vida social e para ser capaz de desenvolver-se na vida profissional. Por conseguinte, a 

dimensão pessoal torna-se o elo ou a base para um bom desenvolvimento das dimensões 

interpessoal, social e profissional.  

Neste contexto de mundo globalizado e mundializado do mercado de trabalho, as 

aceleradas e constantes mudanças têm gerando desarranjos no que diz respeito às perspectivas 



122 

 

 

profissionais e de trabalho. Para Zabala e Arnau (2010, p. 81), “a crise geral de valores provoca 

a instabilidade no trabalho, ao aceitar o fato de as razões mercantis e financeiras nas quais os 

que prevalecem é a lógica do capital acima das necessidades das pessoas”. Dentro desta 

perspectiva totalmente voltada para o mundo do capital, ser competente no âmbito profissional 

torna-se imprescindível para o desenvolvimento integral do estudante.  

À vista disso, o ensino deve possibilitar o desenvolvimento das competências 

profissionais dos estudantes, mas adotando, basicamente, uma finalidade de orientar o 

reconhecimento e a potenciação das habilidades de cada um de acordo com suas potencialidades 

e suas preferências.  

Contudo, ser competente no âmbito profissional, não pode limitar-se a adquirir os 

conhecimentos relacionados a uma profissão, mas sim, a aquisição das competências, as quais 

propiciam lidar com as imensuráveis e mutáveis situações que porventura encontrarão como 

trabalhador. Há de se convir que, em grande parte destas situações, elas serão completamente 

inesperadas. Desse modo, Perrenoud (1999, p. 35, grifo do autor), corrobora com esta ideia 

quando afirma que “uma competência não remete, necessariamente, a uma prática profissional 

e exige ainda menos que quem a ela se dedique seja um profissional completo”.  

Portanto, o sistema escolar deve possibilitar o desenvolvimento de competências 

voltadas para a inovação, para a capacidade de evoluir, de trabalhar em equipe, de se adequar a 

um mundo em constante movimento e mutação. Para tal, faz-se necessário um profissional que, 

além do conhecimento, saiba agir, pensar, e que desenvolva as habilidades de aprender a 

aprender. Para Zabala e Arnau, o sistema escolar deve 

 

[...] formar pessoas para a inovação, capazes de evoluir, de se adaptar a um mundo 

em rápida mutação, mas sem perder a visão global da pessoa como ser crítico diante 

das desigualdades e comprometido com a transformação social e econômica em 

direção a uma sociedade na qual não só se garantisse o direito ao trabalho, como 

também que este seja realizado em função do desenvolvimento das pessoas e não 

somente dos interesses do mercado (ZABALA;  ARNAU, 2010, p. 82) 

 

Enfim, as competências profissionais do estudante referem-se à formação para o 

trabalho, no entanto, o desenvolvimento global das pessoas deve sobrepor aos interesses de 

mercado, neste contexto, isso parece bastante contraditório.    

Segundo a BNCC (2017), o desenvolvimento das Dez Competências, consideradas 

como essenciais, deve possibilitar ao estudante desenvolver o respeito e promover a diversidade 

e os direitos humanos e, assim, combater qualquer tipo de preconceito. Tendo esses propósitos, 

as dez Competências Gerais podem ser classificadas em três grupos: cognitivas, comunicativas 
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e socioemocionais. As competências cognitivas são aquelas voltadas para o conhecimento, 

pensamento científico, crítico e criativo e o senso estético. As competências comunicativas são 

aquelas voltadas para a comunicação argumentação e cultura digital e as competências 

socioemocionais voltadas para autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia, 

cooperação e autonomia. O quadro onze possibilita melhor a compreensão desta classificação. 

 

 

Quadro 11 - Agrupamento das Dez Competências da BNCC e suas finalidades. 

Área de 

abrangênci

a 

O que o estudante deve desenvolver com as 

competências 

Para que desenvolver as competências 

Competências cognitivas 

Conhecimen

to, 

pensamento 

científico, 

crítico e 

criativo e o 

senso 

estético 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos 

historicamente construídos sobre o mundo físico, social 

e cultural. 

Entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e 

recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise 

crítica, a imaginação e a criatividade. 

Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 

formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações 

artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural. 

Participar de práticas diversificadas da produção 

artístico-cultural. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências 

culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho. 

Fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania 

e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 

consciência crítica e responsabilidade. 

Competências Comunicativas 

Comunicaçã

o 

argumentaç

ão e cultura 

digital 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal 

(oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como 

conhecimentos das linguagens artísticas, 

matemática e científica.  

Expressar e partilhar informações, experiências, 

ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias 

digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais. 

Comunicar, acessar e disseminar informações, 

produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 

coletiva. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e 

informações confiáveis, para formular, negociar e 

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns.  

Respeitar e promover os direitos humanos, a 

consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com 

posicionamento ético em relação ao cuidado de si 

mesmo, dos outros e do planeta. 

Competências Socioemocionais 

Autogestão, 

autoconheci

-mento e 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua 

saúde física e emocional 

Compreender-se na diversidade humana e 

reconhecer suas emoções e as dos outros, com 

autocrítica e capacidade para lidar com elas. 
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autocuidado

, empatia, 

cooperação 

e 

autonomia. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução 

de conflitos e a cooperação. 

Fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e 

aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação.  

Tomar decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.  

Fonte: BRASIL, 2017, p. 9, elaborado pela autora. 

 

A BNCC, ao estruturar as competências dessa forma, admite uma concepção de 

aprendizagem e sinaliza que as ações pedagógicas devem ter uma intencionalidade e estar 

direcionadas para o desenvolvimento das competências que se tenciona trabalhar. Por isso, as 

competências devem estar articuladas às habilidades, ao objeto de conhecimento e aos 

conteúdos, conforme já foi tratado em tópicos anteriores.  

 Por conseguinte, discentes e docentes precisam mobilizar-se para empreender ações 

que sejam criativas voltadas o desenvolvimento das competências cognitivas como planejar, 

tomar decisões, estabelecer conclusões lógicas, investigar, pensar de forma criativa, fortalecer 

a memória, classificar e ordenar tendo em vista a resolução de problemas e as demandas 

complexas da vida cotidiana e para o pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.   

No entanto, simultaneamente, é essencial que se desenvolva também as competências 

socioemocionais e as comunicativas tais como administrar as emoções, enfrentar situações 

como ganhar e perder, aprender com o erro, desenvolver autoconfiança, auto avaliação e 

responsabilidade, cooperação e colaboração, lidar com regras, trabalhar em equipe, ser 

resiliente, comunicar-se de forma clara com coerência, resolver conflitos, saber proceder em 

situações conflituosas.  

Em suma, a formação integral do estudante, deve ser vista como as capacidades para 

intervir de modo eficaz nos diferentes âmbitos da vida, ou seja, no âmbito pessoal, no 

interpessoal, no social e no profissional. Segundo a BNCC, para o desenvolvimento integral do 

estudante o ensino por meio de competências se torna primordial. Assim, a formação integral e 

desenvolvimento de competências constituem os fundamentos pedagógicos da BNCC e um está 

inter-relacionado ao outro. 

2.1.2  Competência e o ensino tradicional  

 

O Ensino aprendizagem na perspectiva do desenvolvimento de competências e 

habilidades surge como uma possibilidade de rompimento com o ensino tradicional. No qual o 
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foco principal era os conteúdos disciplinares, voltados na maioria das vezes em preparar o 

estudante especificamente para a vida acadêmica e para a fase posterior de ensino. Dessa forma, 

esta proposta de modelo curricular além de preparar para as fases posteriores de ensino, ele visa 

trazer o enfoque para o estudante, o que ele deve aprender, para que ele deve aprender, ou seja, 

qual a finalidade dos conhecimentos acumulados no seu contexto escolar. Como esses 

conhecimentos podem ser aplicados na sua vida diária. Nesta perspectiva, as aprendizagens 

deixam de serem centradas nos conteúdos e passam a ter o estudante como centro de suas 

aprendizagens.  

Para Perrenoud (1999), a formação de grande parte dos docentes foi centrada nos 

conhecimentos conceituais e por isso sente-se confortáveis nesse modelo. Assim, “sua cultura 

e sua relação com o saber foram forjadas dessa maneira, e eles aproveitaram tal sistema, pois 

seguiram uma longa escolaridade e foram aprovados nos exames com sucesso” explica 

Perrenoud (1999, p. 82). Se os parâmetros e critérios avaliativos da maioria das provas, como 

dos concursos e processos seletivos forem avaliados, há de se perceber que a maioria “fomenta 

o caráter dissociado entre teoria e prática, pois os alunos memorizam os assuntos com a 

finalidade de desenvolver os conhecimentos adquiridos em uma prova, e não para poder aplicá-

los” (ZABALA; ARNAU, 2010, p. 18).  Dessa forma, nota-se uma debilidade nesses modelos 

avaliadores, pois eles concebem métodos de aprendizagem voltados essencialmente à 

memorização em curto prazo.  

Outro fator colocado também por Perrenoud (1999) é a desconexão ou falta de 

harmonização entre as instituições de formação docentes e os documentos curriculares oficiais. 

Enquanto o discurso oficial enfatiza o ensino por competências as instituições formadoras 

continuam ainda fortemente centradas nos conhecimentos.  

Historicamente, a prevalência a importância do saber por si mesmo estabeleceu, e ainda 

continua estabelecendo, as peculiaridades da maioria dos sistemas educacionais e a hegemonia 

da teoria sobre a prática. Para Bittencourt (2011) este fato se torna mais forte nos países de 

tradição católica, devido ao legado dos fundamentos da Contrarreforma, herdados da filosofia 

platônica, na qual considerava que no mundo das ideias, das formas, dos conceitos estava a 

essência das coisas e só poderia ser alcançada pela capacidade racional do ser humano.  No 

entanto, os países de tradição calvinista, que tinham seus fundamentos na filosofia aristotélica, 

valorizam a capacidade aplicativa (experiência, técnica, saber fazer) do conhecimento.  

Seguindo esta argumentação, o sistema escolar partindo do saber pelo saber tem caráter 

nitidamente preparatório e seletivo. Nele o ensino torna-se uns percursos de superação de etapas 

consecutivas.  Assim, a Educação Infantil tem a finalidade de preparar a criança para a 
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alfabetização ou o Ensino Fundamental, o Ensino fundamental para o Ensino médio e o Ensino 

médio para os processos de seleção dos vestibulares e no caso do Brasil para o Exame Nacional 

Ensino Médio (ENEM). Nesse percurso, nessa jornada escolar muitos daqueles que não 

conseguem avançar para a etapa posterior são rotulados como fracassados, acentuando-se o 

caráter seletivo do sistema escolar.   

Dessa forma, pode-se dizer que esse modelo de ensino não tem como prioridades a 

formação integral ou o desenvolvimento de todas as capacidades do ser humano, e nem 

tampouco, foca em preparar o estudante para as situações complexas da vida cotidiana, mas sim 

para a vida acadêmica. Por conseguinte, esta forma de ensino propedêutico, centrado em 

matérias ou disciplinas reduziu a escola “a uma simples ‘corrente de transmissão’ das 

necessidades do caminho em direção à universidade” (ZABALA; ARNAU, 2010, p. 19). 

Assim, pode-se dizer que o saber escolar está em função do saber universitário.  

Nesse sentido, as controvérsias entre a chamada escola “tradicional” e as diferentes 

opções de pedagogias que foram surgindo ao longo do século XX, na maioria das vezes tem 

seus argumentos poucos aprofundados baseados em visões simplistas do ensino ao longo da 

história da educação. E ainda, dessa visão polarizada surgem as contraposições e reveses entre 

a pedagogia tradicional e as variadas pedagogias que surgiram como opções ao longo do século 

XX. Essa polarização ainda pode ser percebida até os dias atuais. Nesse contexto, a pedagogia 

ativa por meio do movimento da “Escola Nova” torna-se uma das principais correntes a 

contrapor sobre o papel dos conhecimentos, de forma memorística. 

As críticas ao ensino tradicional ainda são evidentes, em especial em relação ao ensino 

expositivo e transmissor, a aprendizagem por memorização mecânica, o foco nos conteúdos e 

na disciplina, e o livro didático como a exclusiva ferramenta para o planejamento da aula. Da 

mesma forma, as pedagogias emergentes são criticadas pelo caráter voltado para o saber fazer 

savoir-faire.  

Para a melhor compreensão do sistema tradicional e dessa polarização do ensino, esta 

pesquisa reporta-se a Saviani (1991), que explica esse sistema tradicional usando a teoria da 

curvatura da vara. Para este autor, esta é uma questão essencialmente política. Assim, ele 

defende as suas três teses. Na primeira ele trata sobre o caráter revolucionário da pedagogia da 

essência e do caráter reacionário da pedagogia da existência. Conforme já foi mencionado 

anteriormente, para ele, a pedagogia tradicional é uma pedagogia que tem os seus fundamentos 

na “concepção filosófica essencialista, enquanto que pedagogia nova tem suas bases numa 

concepção filosófica que privilegia a existência sobre a essência” (SAVIANI, 1991, p. 51).  
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Nesse sentido, para ibidem, o princípio da igualdade torna-se a base da estrutura da 

pedagogia da essência. Essa pedagogia, nesse contexto, ia de encontro com os interesses da 

burguesia no momento de sua consolidação, contribuindo para que ela se torna a classe 

dominante. Em vista disso, a burguesia defendia o direito de escolarização para todos.  Há de 

se convir que essa era a condição de converter os servos em cidadãos, para que estes pudessem 

participar do processo político, em favor da consolidação da “democracia” aos moldes da 

burguesia. No entanto, para ibidem, nesse momento, o papel da escola estava bem evidenciado: 

“A escola era proposta como condição para a consolidação da ordem democrática”  

Ainda segundo Saviani (1991), à medida que a participação política das massas entra 

em contradição com os interesses da burguesia, então a burguesia muda os interesses dela, de 

transformação da sociedade para a perpetuação da sociedade. Consequentemente a escola 

tradicional, a pedagogia da essência, não condiz mais com os interesses burgueses, então a 

burguesia propõe a pedagogia da existência. Assim, segundo Saviani (1991), a base desta 

pedagogia estava em  

 

[...] considerar que os homens não são essencialmente iguais; os homens são 

essencialmente diferentes, e nós temos que respeitar as diferenças entre os homens. 

Então, há aqueles que têm mais capacidade e aqueles que têm menos capacidade; há 

aqueles que aprendem mais devagar; há aqueles que se interessam por isso e os que 

se interessam por aquilo (SAVIANI, 1991, p. 52). 

 

Por esse ângulo, a pedagogia da existência centra-se nas diferenças, tem um caráter 

reacionário, uma vez que, este contesta ao movimento de libertação da humanidade. Devido 

estas características, essa pedagogia torna-se legitimadora das desigualdades, da dominação, da 

sujeição e dos privilégios. 

Já na sua segunda tese Saviani (1991), trata do caráter científico do método tradicional, 

e do caráter pseudocientífico dos métodos novos. Os argumentos usados pela burguesia para 

defender a pedagogia da existência em contraposição à pedagogia da essência, é que esta era 

exclusivamente medieval. Nessa sequência, a Escola Nova aponta o método tradicional como 

sendo um método pré-científico, dogmático e medieval. Ibidem refuta esta ideia que a Escola 

Nova propaga. Uma vez que, para ele, o ensino tradicional não é pré-científico e nem tampouco 

medieval. 

 Ademais, ibidem o ensino tradicional predominante atualmente nas escolas foi 

concebido após a revolução industrial e a partir de então se enraíza nos sistemas nacionais de 

ensino, configurando amplas redes oficiais. Assim, após a consolidação do poder burguês, 
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“aciona-se a escola redentora da humanidade, universal, gratuita e obrigatória como um 

instrumento de consolidação da ordem democrática” (SAVIANI, 1991, p. 54). 

Dessa maneira, os fundamentos teóricos da escola tradicional derivaram de concepções 

e práticas educacionais que persistiram no tempo ao abrigo dos mais variados modelos. Muitas 

são as críticas ao ensino tradicional, por causa delas surgiram então novas abordagens de ensino 

que se fundamentaram nas próprias perspectivas tradicionais como referencial teórico e prático 

de ensino. Saviani (1991) na sua tentativa de comprovar a cientificidade do ensino tradicional 

em sua gênese esclarece que 

 

[...] esse ensino dito tradicional se estruturou através de um método pedagógico, que 

é o método expositivo, que todos conhecem, todos passaram por ele, e muitos estão 

passando ainda, cuja matriz teórica pode ser identificada nos cinco passos formais de 

Herbart. Esses passos, que são o passo da preparação, o passo da apresentação, da 

comparação e assimilação, da generalização e, por último, da aplicação, 

correspondem ao esquema do método científico indutivo, tal como fora formulado por 

Bacon, método que podemos esquematizar em três momentos fundamentais: a 

observação, a generalização e a confirmação (SAVIANI, 1991, p.55).  

 

Dessa forma, demonstrando essa cientificidade do ensino tradicional, ibidem refuta a 

ideia do movimento da Escola Nova, pela tendência de classificá-lo como pré-científico, e até 

mesmo como anticientífico e dogmático.  

 Seguindo esta direção, os movimentos educacionais progressistas ou ensino novo 

apontaram como princípio metodológico a atividade do estudante. Esta atividade apresenta 

concisamente alguns passos em contraposição ao ensino tradicional. O ensino inicia-se com 

uma atividade, seguido da percepção de um problema, levantamento dos dados, formulação de 

hipóteses explicativas do problema em questão e pôr fim a experimentação. Nesse modelo de 

ensino tanto os estudantes como professores, participam do processo de experimentação que 

levaria à confirmação ou refutação das hipóteses levantadas.   

Enquanto que os conhecimentos transmitidos pelo ensino tradicional, ou seja, os 

conteúdos a serem ensinados de acordo com este modelo seriam em primeiro lugar 

compendiados, sistematizados e incorporados ao patrimônio cultural da humanidade. Assim 

sendo, a tônica do ensino tradicional está na “transmissão do conhecimento”, uma vez que, é o 

professor que domina os conteúdos historicamente construídos, organizados e estruturados para 

serem transmitidos aos estudantes. Para Zabala e Arnau (2010, p. 47), neste contexto, “aprender 

conhecimentos implicava a memorização e a reprodução mais ou menos literal de textos, 

definições e enunciados com uma visão acumulativa e enciclopédica do saber”. Assim, a 
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redução de uma aprendizagem embasada na memorização mecânica representava um relevante 

desmerecimento dos conhecimentos.  

Sintetizando, os métodos novos centram-se nos processos de construção dos 

conhecimentos, enquanto que, os métodos tradicionais centram-se nos métodos de transmissão 

dos conhecimentos já construídos. Para Saviani (1991), a centralidade de cada uma dessas 

pedagogias parece revelar suas fraquezas e grandezas quando diz que: 

  

Aí me parece que está uma das grandes fraquezas dos métodos novos. Sem o domínio 

do conhecimento, não é possível incursionar no desconhecido. E aí que está também 

a grande força do ensino tradicional: a incursão no desconhecido se fazia sempre 

através do conhecido, e isso é um negócio muito simples; qualquer aprendiz de 

pesquisador passou por isso ou está passando, e qualquer pesquisador sabe muito bem 

que ninguém chega a ser pesquisador, a ser cientista, se ele não domina os 

conhecimentos já existentes na área em que ele se propõe a ser investigador, a ser 

cientista (SAVIANI, 1991, p. 58). 

 

A terceira tese de Saviani refere-se à da democracia no interior da escola. Com essa tese 

ele chega à conclusão de que “quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos 

democrática foi a escola; e, quando menos se falou em democracia, mais a escola esteve 

articulada com a construção de uma ordem democrática” (SAVIANI, 1991, p. 58). Para ele a 

Escola Nova não é democrática, uma vez que, ela aprimora o ensino destinado às elites e o 

rebaixa do nível de ensino destinado às camadas populares. Para ibidem, a Escola Nova 

transferiu a preocupação dos objetivos e dos conteúdos para os métodos e da quantidade para a 

qualidade. Dessa forma, aos membros das camadas populares sofrem o esvaziamento dos 

conteúdos e  

 

 [...] se os membros das camadas populares não dominam os conteúdos culturais, eles 

não podem fazer valer os seus interesses, porque ficam desarmados contra os 

dominadores, que se servem exatamente desses conteúdos culturais para legitimar e 

consolidar a sua dominação (SAVIANI, 1991, p. 66). 

 

Nesse sentido, Saviani (1991) defende o ensino tradicional, pela importância que ele 

atribui tanto aos conteúdos, quanto às disciplinas escolares. Assim pode-se dizer que a 

centralidade do ensino está nos conteúdos disciplinares, enquanto Zabala e Arnau (2010) não 

descartam a importâncias dos conteúdos, mas os colocam em função do desenvolvimento das 

competências e habilidades, ou seja, o estudante tem um conjunto de competências a serem 

desenvolvidas e para isso ele lança mão dos conteúdos para o desenvolvimento delas. Para 

Zabala e Arnau (2010, p. 45), competências e conhecimentos estão intrinsicamente ligados, 

quando afirmam que “a competência e os conhecimentos não são antagônicos, pois, qualquer 
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atuação competente sempre envolve o uso de conhecimentos inter-relacionados a habilidades e 

atitudes”. 

Mesmo esta pesquisa tendo como hipótese o ensino por meio de competências e 

habilidades como possibilidade de superação do ensino tradicional, torna-se relevante 

compreender quais são os aspectos do ensino tradicional, que são necessários serem superados. 

Mesmo a pedagogia tradicional tendo seus pontos negativos, com base no que foi discorrido 

por Saviani (1991), não há como negar que não existem pontos positivos nela também, fato este 

que faz com que até hoje persiste algumas marcas dessa educação. 

No ensino tradicional, a centralidade do ensino estava no professor. O professor era 

quem dominava os conhecimentos e os transmitia aos estudantes. Assim, o professor é o 

detentor do saber e exerce a sua autoridade para dirigir o processo de aprendizagem, tornando-

se como um modelo a ser seguido. Pode-se perceber uma verticalidade hierárquica nessa relação 

entre professor e aluno e ainda de vigilância nos casos extremos. O aluno se torna um sujeito 

passivo e receptor dos conhecimentos e da tradição cultural. A obediência torna-se uma das 

maiores virtudes do estudante.  

Quanto ao processo de ensino aprendizagem no ensino tradicional, os principais 

métodos são: a aula expositiva pelo professor e os exercícios de fixação pelo estudante, leituras 

repetidas e cópias, arguições orais, tarefas para casa, memorização da matéria, tempo escolar e 

currículos engessados, as diferenças individuais não são levadas em consideração, os 

planejamentos eram para turmas homogêneas.  

Para Bittencourt (2011, p. 68), “a memorização era a tônica do processo de 

aprendizagem e a principal capacidade exigida dos alunos para o sucesso escola. Aprender era 

memorizar”. Por isso, criavam uma série de atividades para exercitar a memória. Reitera-se 

que, a crítica que Bittencourt faz à memorização, está relacionada à memorização mecânica ou 

o “aprender de cor” e não da capacidade intelectual de memorizar, chamada de memorização 

consciente.  

Ainda a mesma autora justifica que a incorporação da comunicação oral por repetição, 

pelos métodos de ensino, foi sendo vista como arcaica e isso se deu em razão “das mudanças 

de hábitos culturais, mas também devido ao uso da memória como simples repetição da 

decoração de uma lição” (BITTENCOURT, 2011, p. 72).   Para Zabala e Arnau (2010, p. 49), 

“não é o simples dilema entre memorizar ou não memorizar, mas sim quando, de que forma e 

por que os alunos devem realizar atividades de memorização”. 

Os processos de avaliação confirmam o que ibidem (2010) colocam em relação ao 

ensino tradicional, como um ensino propedêutico, uma vez que o estudante deveria estudar 
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apenas o que iria cair nas provas e também deveriam responder tal qual, estava no livro ou no 

ponto, isso geralmente acontecia de forma mecânica sem que o estudante tivesse entendido o 

significado e muito menos a sua finalidade. O sistema de avaliação era associado a castigos 

físicos “como castigo, pela imprecisão dos termos ou esquecimento de palavras, recebiam a 

famosa palmatória” afirma Bittencourt (2011, p. 67). Mas também a avaliação era 

classificatória e estimulava competição entre os estudantes, uma vez que os melhores 

geralmente eram premiados. A finalidade da avaliação era exclusivamente controlar a 

aprendizagem, e tinha os exames ou provas como único instrumento avaliativo, pois são por 

meio deles que os estudantes refletem suas capacidades de retenção e acúmulo de conhecimento 

memorizado. 

Além da Escola Nova, outros movimentos também surgiram com intenção de romper 

com esse modelo de ensino tradicional. Outro deles foi o movimento Escola Ativa/método 

ativo. Este surge como resistência à escola tradicional, no entanto tem os seus fundamentos nos 

princípios da Escola Nova. Perrenoud (1999, p. 14), afirma que estes movimentos “juntam-se 

ao mundo do trabalho na defesa de uma escolaridade que permita a apreensão da realidade. 

Apesar das diferenças ideológicas, eles estão unidos por uma tese: para que serve ir à escola, se 

não se adquire nela os meios para agir no e sobre o mundo”. 

Um dos defensores do conceito de Escola ativa foi John Dewey, destacado filósofo, 

psicólogo e pedagogo. A base de suas ideias era que o estudante ou a criança tinha que ter 

iniciativa, originalidade e agir de forma cooperativa e ainda que a inteligência da criança precisa 

ser estimulada. Nessa linha de pensamento Dewey (2010, p. 30) afirmou que “cabe à educação 

progressiva se inspirar na lição dos inovadores e dos que lutaram por reformas no passado, e 

buscar, com mais urgência e mais pressão, uma filosofia da educação baseada em uma filosofia 

da experiência”. Assim, ele defende uma prática pedagógica voltada para o fazer, para as 

experiências vividas e a construção do conhecimento por meio da ação. Todavia Bittencourt 

(2011) apresenta algumas restrições em relação a estes métodos, pois para ela eles têm o 

objetivo de formar indivíduos socialmente eficientes para o sistema.  

Nesse cenário, as escolas denominadas ativas incorreram em uma sucessão de erros. Os 

que mais sobressaem é a opção dos conteúdos procedimentais e a prioridade aos métodos de 

ensino fundamentados no dogmatismo do princípio da ação pela ação. Dessa forma a falta de 

aprofundamento e conhecimento dos princípios explicativos da aprendizagem, acabou por cair 

em um falso ativismo. Para Zabala e Arnau (2010, p. 48), “esse falso ativismo defende que os 

alunos devem estar permanentemente realizando atividades nas quais se priorize o fazer pelo 

fazer”. 



132 

 

 

Outra tendência que também se contrapõe ao ensino tradicional, e que muito influência 

o ensino por competência é a escola construtivista. Esta concepção do conhecimento e da 

aprendizagem se fundamenta, principalmente, nas teorias epistemológicas de Jean Piaget 

(desenvolvimento cognitivo). Associada também às contribuições de Jerome Bruner (conceitos 

centrais), David Ausubel (aprendizagem significativa) e outros.   

Na teoria construtivista sobre a origem do conhecimento a criança passa por estágios 

para adquirir e construir o conhecimento. Assim, no construtivismo o conhecimento é resultado 

da elaboração pessoal do estudante, e o processo de ensino aprendizagem é apenas mediado 

pelo o professor. De acordo com essa corrente, o estudante deve participar de forma ativa como 

agente de sua própria aprendizagem, por meio dos mecanismos de assimilação e acomodação: 

equilibração26, uma vez que, o conhecimento é construído na relação sujeito-objeto27.  

Isto posto, fica evidenciado que a tentativa de superação ao ensino tradicional não é algo 

recente, mas já tem uma longa trajetória.  Assim, segundo Zabala e Arnau (2010), a ascendência 

de um ensino fundamentado no desenvolvimento de competências vem impulsionada pela crise 

de, no mínimo, três fatores: “as mudanças na própria universidade, a pressão social sobre a 

necessária funcionalidade das aprendizagens e a função social do ensino” (ZABALA; ARNAU, 

2010, p. 21). No contexto do ensino atual, já é perceptível a introdução das competências na 

universidade, o ensino voltado para a resolução de problemas como forma de preparação do 

estudante para as possíveis demandas complexas que irão enfrentar durante o exercício de suas 

profissões. Assim sendo, o sistema escolar não pode continuar indiferente a essas mudanças.  

Já o segundo fator, aponta para a comprovação da incapacidade da maioria dos cidadãos, 

que já passou por experiências escolares, em utilizar os conhecimentos adquiridos, em seu 

tempo escolar, nas suas necessidades reais, do seu cotidiano ou da sua profissão. Assim, 

vislumbra-se então a premência em retificar o caráter dessas aprendizagens. Neste quesito, 

Zabala e Arnau (2010, p. 21) defendem que “o questionamento sobre a desconexão entre teoria 

                                                 
26 A assimilação segundo Piaget é um processo cognitivo, no qual a criança integra as novas experiências as que 

já possui. A Acomodação acontece quando a criança não consegue assimilar o novo estimulo, daí acontece a 

necessidade de modificação do esquema, levando em consideração as influências externas. A equilibração é o 

mecanismo autorregulador entre a assimilação e a acomodação, na interação da criança com o meio-ambiente. 

Piaget (2011) esclarece “Levando em conta, então, esta interação fundamental entre fatores internos e externos, 

toda conduta é uma assimilação do dado a esquemas anteriores (assimilação a esquemas hereditários em graus 

diversos de profundidade) e toda conduta é, ao mesmo tempo, acomodação destes esquemas a situação atual. Daí 

resulta que a teoria do desenvolvimento apela, necessariamente, para a noção de equilíbrio entre os fatores internos 

e externos ou, mais em geral, entre a assimilação e a acomodação” (PIAGET, 2011, p.89). 
27 “Para a criança, trata-se não somente de aplicar as operações aos objetos, ou melhor, de executar, em 

pensamento, ações possíveis sobre esses objetos, mas de refletir estas operações independentes dos objetos e de 

substituí-las por simples proposições... o pensamento concreto é a representação de uma ação possível, e o formal 

é a representação de uma representação de ações possíveis” (PIAGET, 2011, p.56-57). 
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e prática provocaram, como consequência, uma forte corrente de opinião favorável a um ensino 

de competências”. 

E ainda o terceiro fator que está relacionado à função social do ensino. Para Perrenoud 

(1999), toda competência está, substancialmente, vinculada a uma prática social de certa 

complexidade. E ainda que em relação à importância das competências ele afirma que: 

 

[...] a escolaridade geral pode e deve, tanto quanto as formações profissionalizantes, 

contribuir para construir verdadeiras competências. Não é uma simples questão de 

motivação ou de sentido, mas sim uma questão didática central [...]. Se esse 

aprendizado não for associado a uma ou mais práticas sociais, suscetível de ter um 

sentido para os alunos, será rapidamente esquecido, considerado como um dos 

obstáculos a serem vencidos para conseguir um diploma, e não como uma 

competência a ser assimilada para dominar situações da vida (PERRENOUD, 1999, 

p. 45). 

 

Seguindo este viés de superação ao ensino tradicional, este fator sobressalta a sua 

relevância, já que o caráter propedêutico e seletivo da escola tradicional direcionava o ensino 

para as elites as quais tinham condições de adentrar na universidade. Para uma sociedade 

denominada democrática, esta é uma situação inadmissível. Perrenoud (1997) argumenta que 

uma escola com essas características promove a reprodução de desigualdades sociais.  

Dessa forma, o termo competência emerge nesse contexto como possibilidade de 

superação à visão reducionista da educação e, em tal caso, da dicotomia entre um ensino, de 

um lado amparado exclusivamente na memorização, e por outro lado, o fundamentado na ação 

pela ação.  

Em suma, o ensino deve ser para todos, e isso independe das escolhas e possibilidades 

profissionais. A formação do estudante deve ser pensada em todas as dimensões e capacidades 

do ser humano e deve cumprir sua finalidade que é poder responder aos problemas reais que 

surgem na vida. Só assim pode-se vislumbrar uma formação integral da pessoa como função 

básica, em lugar da função propedêutica e seletiva.  E ainda respeitar as possibilidades, as etapas 

da vida e formar o indivíduo em todas as competências para o desenvolvimento pessoal, 

interpessoal, social e profissional.  

Para Perrenoud (1999, p. 48), a linguagem das competências tem conquistado espaço 

nos programas educacionais, no entanto, na maioria das vezes, “não passa de nova roupagem 

com a qual se tapa ora as mais antigas faculdades da mente, ora os conhecimentos eruditos 

ensinados desde sempre”. Assim, ele defende que para efetivação deste modelo de ensino por 

meio do desenvolvimento de competências e habilidades, implica-se em várias mudanças, uma 
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vez que, essa escolha exige diversos conhecimentos, tanto psicossociológicos, como 

tecnológicos, para sua efetivação.  

 2.2 O desenvolvimento de competências e a aprendizagem dos conteúdos  

 

No tópico anterior, foi discutido sobre a possibilidade de o ensino por competência 

superar as dicotomias entre o memorizar e compreender; conhecimentos e habilidades; teoria e 

prática. E também como já foi dito em tópicos anteriores, para ser competente nas demandas 

que a vida apresenta, os conhecimentos (fatos, conceitos e sistemas conceituais), são basilares. 

Muito embora sem a compreensão e a possibilidade de aplicação eles não cumpriram a sua 

funcionalidade.  

 Nesse sentido, para que os conhecimentos desempenhem o papel de sua funcionalidade 

é necessário que o estudante domine uma extensa quantidade de procedimentos e, no entanto, 

esses procedimentos deverão estar amparados nos referenciais teóricos que os fundamentam. 

Os procedimentos aqui são compreendidos como: habilidades, técnicas, estratégias, métodos, 

etc. Sendo assim, desenvolver as competências requer como imprescindível a capacidade de 

uma aplicação de forma reflexiva, e para efetivá-la é essencial o suporte do conhecimento 

teórico. 

Perrenoud (1999) coaduna com essa ideia da competência como mobilização de 

conhecimento e recursos, de forma harmônica com a situação a ser resolvida. Para ele, é por 

meio da capacidade de mobilizar que é possível perceber a diferença de quem possui e o que 

não possui o conhecimento. Nesse sentido, ter conhecimento e não saber mobiliza-los e não o 

ter, em questão de finalidade, é a mesma coisa.  Sobre isso ele afirma que:  

 

Um ‘simples erudito’, incapaz de mobilizar com discernimento seus conhecimentos 

diante de uma situação complexa, que exija uma ação rápida, não será mais útil do 

que um ignorante. Uma abordagem por competências determina o lugar dos 

conhecimentos – eruditos ou não – na ação: eles constituem recursos, frequentemente 

determinantes, para identificar e resolver problemas, para preparar e para tomar 

decisões. Só valem quando disponíveis no momento certo e quando conseguem 

‘entrar em sintonia’ com a situação (PERRENOUD, 1999, p. 53).  

 

Zabala e  Arnau (2010, p.50) corroboram também com a ideia da importância da 

mobilização dos conhecimentos, procedimentos e atitudes. Para eles, a competência apresenta 

um indicador preciso para mensurar o nível de “compreensão que as ações humanas devem ter 

ao situar o valor do conhecimento, da habilidade e da atitude em função das necessidades que 
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as pessoas devem responder”. Assim, qualquer ação competente é fundamental que envolva 

simultaneamente tanto conhecimento, quanto o domínio de procedimentos. Não há 

possibilidade de aplicação destes componentes de forma desassociada, uma vez que, para 

responder qualquer situação complexa da vida será necessária a utilização de estratégias e 

habilidades sobre componentes factuais e conceituais, mediados, precisamente, pelos princípios 

de atuação atitudinal. 

 Portanto, quando se fala em competências o sentido é muito geral. A para que seja 

possível a sua aplicabilidade torna-se necessário avançar um pouco mais em direção da 

compreensão dos sentidos mais específicos da competência. Para Zabala e Arnau (2010, p. 83), 

“esse é um processo de sucessivas situações ou derivações das decisões mais gerais às mais 

concretas”. Nesse sentido, as competências gerais se desdobrarão em competências específicas 

e essas, por sua vez, se relacionarão diretamente com os conteúdos de aprendizagem.  

 Desse modo, a BNCC (2017) organiza as competências em Competências Gerais, 

Competências Específicas de Áreas do Conhecimento e Competências Específicas de 

Componente Curricular. Dessa forma, as competências específicas de áreas do conhecimento 

são as aprendizagens essenciais das dez competências gerais que estão expressas em cada área 

do conhecimento e que os estudantes deverão desenvolver durante os nove anos do ensino 

fundamental. As competências específicas dos componentes curriculares traduzem os 

conhecimentos específicos de cada componente que faz parte de cada área.  

São as competências específicas que se articulam horizontalmente entre as áreas, 

atravessando todos os componentes curriculares e ainda se articulam verticalmente entre as 

duas fases do Ensino Fundamental – Anos iniciais e Anos finais considerando as 

especificidades de cada uma delas. Cada componente curricular, tendo em vista assegurar o 

desenvolvimento das competências específicas, aponta um conjunto de habilidades. Essas 

habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento (conteúdos, conceitos e 

processos). Assim torna-se imprescindível a compreensão de que as competências são formadas 

por conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais e relacionados a suas finalidades.  

2.2.1 Componentes/conteúdos da competência 

 

Inicialmente, reitera-se aqui que as competências e os conhecimentos não são oponentes 

entre si, mas eles se inter-relacionam em situações em que o estudante se mostra competente, 

atuando, mobilizando para resolver as situações da vida real. Seguindo este pressuposto e os 
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colocados anteriormente sobre as competências gerais e específicas, este tópico abordará sobre 

a questão dos conteúdos que formam a competência e em um tópico posterior sobre os 

componentes de uma competência.   

Inicialmente, com o intuito de desenvolver as competências (gerais e especificas e as 

habilidades), e que estas venham contribuir para o desenvolvimento integral do estudante nas 

quatro dimensões: social, interpessoal, pessoal e profissional, em um contexto e situações reais, 

Zabala e Arnau (2010) colocam sobre a necessidade de conhecer sobre essa tipologia dos 

conteúdos.  A origem e a aplicação deste processo se baseiam em três questões: o que é 

necessário saber? O que se deve saber fazer? De que forma se deve ser? As respostas a estas 

questões dão o entendimento da natureza dos conteúdos que formam uma competência. 

Primeiramente, o que é necessário ou essencial o estudante aprender está relacionado 

aos conteúdos conceituais; o que se deve saber fazer aos procedimentais; e de que forma deve 

ser aos atitudinais. Todavia, estes conteúdos devem ser desenvolvidos de forma harmônica e 

inter-relacionados, com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento de todas as 

dimensões do ser humano.  Igualmente, essa tipologia de conteúdos já está presente nos 

documentos de orientação curricular desde os PCNs.  A Figura cinco (9) representa esta relação 

dos conteúdos de uma competência.  

 

Figura 9 - Conteúdos da competência. 

Fonte: ZABALA; ARNAU, 2010, elaborado pela autora. 

 

 Partindo da ideia apresentada neste trabalho, tanto baseado nos autores Perrenoud 

(1999), Zabala e Arnau (2010) e a BNCC (2017), competência é a mobilização de 

conhecimentos, habilidades e atitudes e que mobilizar, na maioria dos dicionários de Língua 

Portuguesa, significa movimentar ou colocar em ação. Isso significa que para o estudante ser 

competente, ele precisa colocar em ação esses recursos em seus diferentes sentidos. Para 

Perrenoud (1999), uma competência presume a presença de “recursos mobilizáveis, mas não se 

confunde com eles, pois acrescenta-se aos mesmos ao assumir a sua postura em sinergia com 

vistas a uma ação eficaz em determinada situação complexa” (PERRENOUD, 1999, p. 28).   
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De forma resumida, neste sentido, nesses referenciais, competência tem o sentido de 

conhecimento mobilizado, operado e, acima de tudo, aplicado nas diversas situações, por isso, 

necessita que o conhecimento seja vastamente compreendido, ou seja, envolvendo conceitos, 

procedimentos, valores e atitudes. Nesse sentido, Zabala e Arnau (2010), afirmam que:  

 

A aprendizagem de uma competência está muito distante do que vem a ser uma 

aprendizagem mecânica e implica o maior grau de relevância e funcionalidade 

possível, pois para poder ser utilizada devem ter sentido tanto a própria competência 

quanto seus componentes procedimentais, atitudinais e conceituais (ZABALA; 

ARNAU, 2010, p. 93). 

 

 À vista disso, é necessário compreender cada um desses conteúdos e as suas funções na 

organização do ensino aprendizagem. Os conteúdos conceituais podem ser divididos em fatos, 

conceitos e princípios. Assim, os fatos são os acontecimentos, as situações, os dados e/ou 

fenômenos concretos e singulares. Enquanto que os conceitos são mais amplos, pois 

compreendem o conjunto de fatos, de objetos e/ou símbolos que possuem características 

comuns.  E os princípios são as relações de causa-efeito ou de correlações entre fatos, objetos 

e/ou situações. Enquanto os conteúdos factuais são conteúdos de aprendizagem considerados 

descritivos e concretos pelas suas especificidades, os conceitos e princípios são de natureza 

abstrata. A Figura dez (10) representa os conteúdos das competências e seus componentes. 

 
Figura 10 - Componentes e conteúdos das competências. 

 
 Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

 Dessa maneira, as aprendizagens acontecem de formas diferentes. Os conteúdos factuais 

apesar de fazerem parte dos conhecimentos que podem ser assimilados por meio de 

memorização, por estarem relacionados a nomes de personagens históricos e literários, datas de 
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acontecimentos, obras de arte, nomes e localização da geografia física e política mundial, 

fórmulas matemáticas, símbolos, códigos, categorias, classificações, etc., se forem associados 

à compreensão de um conceito, são considerados fundamentais e úteis para serem mobilizados 

em uma ação competente.  

 Nesse sentido, as aprendizagens dos conteúdos factuais são os casos em que “pode” ser 

utilizado o método da memorização, por se caracterizar uma reprodução e depender da 

necessidade de repetição de exercícios até a automatização da informação. Existem alguns 

mecanismos para que estas aprendizagens sejam facilitadas que são os casos da memorização 

por associação. Zabala e Arnau (2010, p.100), relacionam algumas possibilidades de atividades 

para efetivação desse tipo de aprendizagem que são “as listas agrupadas em ideias 

significativas, relações com esquemas ou representações gráficas, associações entre um 

determinado conteúdo e outro significativamente assimilado, etc.” Assim, este processo está 

sujeito a uma predisposição favorável e deve ser incentivado por meio de atividades para 

estimular a memória.  

 Ao contrário disso, os conceitos e princípios exigem um maior grau de compreensão. É 

necessário ir além da repetição de sua definição, é preciso ter a capacidade de aplicá-lo na 

interpretação, compreensão ou exposição de um fenômeno ou situação. Assim, são os conceitos 

ou os entrelaçamentos conceituais que compõem teorias, formas de explicação, conjuntos de 

princípios.  Além do que, os conteúdos conceituais são muito importantes no sentido de que é 

por meio deles que o estudante se torna capaz de mobilizar ações ou linguagens, compreender 

as teorias científicas, e ampliar a sua visão e, ao mesmo tempo, tornar-se parte do mundo e dos 

outros. Além disso, os conhecimentos conceituais estão sempre em construção e podem ser 

ampliados ou aprofundados e ainda torná-los mais significativos. Em vista disso, as situações 

de aprendizagens de conceitos ou princípios por meio de competências se compatibilizam com 

as concepções psicopedagógicos das teorias construtivistas.  

 Segundo Zabala e Arnau (2010, p.95), “as características da aprendizagem das 

competências estão diretamente relacionadas às condições que devem ocorrer para que as 

aprendizagens sejam o mais significativo e funcional possível”. Ademais, as referidas teorias 

psicopedagógicas, a partir de diferentes modelos experimentais como: esquema de 

conhecimentos e conhecimentos prévios; da zona do desenvolvimento proximal e a disposição 

para aprendizagem; atividade mental e conflitos cognitivos; disposição para aprendizagem e a 

reflexão sobre a metacognição, lançam os fundamentos para que as aprendizagens sejam o mais 

significativo e funcional possível.  
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  Assim, embasadas nestes fundamentos, as aprendizagens conceituais processam-se por 

meio de atividade, geralmente complexa que oportuniza a elaboração do conceito pelo próprio 

indivíduo, neste caso, o estudante. Essas atividades devem proporcionar que o estudante 

relacione os novos conteúdos com os conhecimentos já adquiridos anteriormente, por meio de 

atividades mentais, que sejam relevantes e funcionais, e que os desafios sejam ajustados às 

possibilidades de cada estudante. Além do mais, as atividades ou ações deverão possibilitar que 

o estudante compreenda e utilize de informações e de materiais que lhe são disponibilizados e 

ainda, tornando-o capaz de desenvolver novas ideias.  

 Seguidamente, os conteúdos procedimentais representam grupos de ações coordenadas 

sistematicamente com a intencionalidade de conquistar certo objetivo (ZABALA; ARNAU, 

1998). Por esse ângulo, os conteúdos procedimentais dizem respeito às ações desenvolvidas 

pelos estudantes. A aprendizagem de procedimentos ocorre por meio da exercitação reflexiva 

de modelos, daí a importância de várias atividades para seu aprendizado, bem como de reflexões 

sobre a prática desenvolvida. Para Perrenoud (1999, p. 24), “esses esquemas permitem-nos 

mobilizar conhecimentos, métodos, informações e regras para enfrentar uma situação, pois tal 

mobilização exige uma série de operações mentais de alto nível”. 

Perrenoud (1999) também partilha dessa ideia. Para ele, os exercícios de treinamento 

são muito importantes na formação de competências, uma vez que o ensino mais exigente e um 

treinamento mais intensivo é que permitirão a superação dos estágios da aprendizagem. Nesse 

sentido, vale salientar a importância dos procedimentos, já que, eles indicam as apropriações 

elaboradas pelos estudantes no decorrer dos processos de ensino-aprendizagem. Outrossim, é 

uma possibilidade de identificação das formas pelas quais os estudantes se apropriaram de um 

determinado conteúdo e os níveis de compreensão em ação.  Conhecer, como procedimento 

quer dizer desenvolver habilidades e são os modos de atuar com êxito em um determinado 

sistema, em um contexto prático, por meio de esquemas procedimentais.  

 Por fim, os conteúdos atitudinais, incorporam um acervo de conteúdos que podem ser 

agrupados em valores, atitudes e normas. Esses conteúdos estão dispostos “por componentes 

cognitivos (conhecimentos e crenças), afetivos (sentimentos e preferências) e atitudinais (ações 

e declarações de intenção)” (ZABALA; ARNAU, 2010, p. 102). Contudo, a aplicação ou 

aprendizagem desses conteúdos não se processa de forma uniforme em todos os aprendizes, 

uma vez que significa elaborações complexas pessoais e envolvem relações afetivas. Dessa 

maneira, compreende-se que a aprendizagem de atitudes se efetiva por meio de referências e 

vivências que acontecem de forma gradual, em contextos com grandes implicações afetivas.   
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Nesse sentido o dicionário da American Psychological Association (2010, p. 109), traz 

um conceito de atitude da psicologia social, como sendo “uma avaliação relativamente 

persistente e geral de um objeto, pessoa, grupo, assunto ou conceito, em uma escala que varia 

de negativo a positivo”, corroborando assim, com a ideia de Zabala e Arnau (2010), quando 

dizem que a aprendizagem de atitudes se processa por meio de reflexão, de análise de fatores 

positivos e negativos e que influencia o estudante nos seus posicionamentos e tomadas de 

decisão. Assim sendo, os conteúdos atitudinais na competência são o que leva o estudante a 

avaliar, analisar e tomar as devidas decisões nas situações da vida. Por isso, eles são basilares 

no convívio social, mas também, podem ser aplicados às relações que os estudantes estabelecem 

com as ciências, delimitando as atitudes com referência ao conhecimento científico, aos seus 

aprendizados e comprometimentos sociais. 

2.2.2 Relação das dimensões e os componentes da competência 

 

No tópico Competências e a formação integral do estudante, dessa pesquisa foi 

dissertado sobre os componentes das competências e suas contribuições para o pleno 

desenvolvimento do ser humano integral em todas as suas dimensões, tanto na Social, 

interpessoal, pessoal e profissional. Zabala e Arnau (2010) trazem um modelo de uma 

possibilidade de relação entre os conteúdos e as aprendizagens das competências contribuindo 

para o desenvolvimento dessas dimensões, conforme representado no quadro doze (12).   
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Quadro 12 - Relação competências/dimensões/conteúdos. 

 

DIMENSÕES COMPETÊNCIAS 

CONCEITUAIS PROCEDIMENTAIS ATITUDINAIS 

O que é necessário 

saber 

O que se deve saber 

fazer 

De que forma se 

deve ser 

Social 

Participar 

Compreender 

Valorizar 

Intervir 

Conhecimentos 

provenientes de 

múltiplas 

disciplinas 

científicas. 

Fazer 

Participar 

Compreender 

Valorizar 

Intervir 

Ativo 

Crítico 

Responsável 

Justo 

Solidário 

Democrático 

Interpessoal 

Relacionar-se 

Comunicar-se 

Cooperar 

Participar 

Conhecimentos 

provenientes da 

sociologia, da 

psicologia, da 

sociolinguística, 

etc. 

Relacionar-se 

Comunicar-se 

Cooperar 

Compreensivo 

Tolerante 

Solidário 

Participativo 

Pessoal 

Exercer autonomia, 

a cooperação, a 

criatividade e a 

liberdade. 

Conhecimentos 

provenientes de 

múltiplas 

disciplinas 

científicas. 

Atuar de forma 

autônoma 

Empreender 

Resolver problemas 

Responsável 

Autônomo 

Cooperativo 

Criativo 

Livre 

Profissional 

Exercer uma tarefa 

profissional. 

Conhecimentos 

provenientes de 

múltiplas 

disciplinas 

científicas e 

profissionais. 

Habilidades gerais 

para profissionalização 

Responsável 

Flexível 

Rigoroso 

Fonte: Adaptado de Zabala e Arnau, 2010, p. 86. 

 

Como podem ser notados no quadro dez (10), na dimensão social, os conteúdos 

procedem de várias disciplinas ou componentes curriculares, como está denominado na BNCC. 

Já na dimensão interpessoal, os conhecimentos advêm mais especificamente das áreas 

relacionadas às relações humanas, como de alguns campos da psicologia, da sociologia e da 

sociolinguística. Na dimensão pessoal, várias componentes curriculares contribuem com seus 

conhecimentos; e na profissional, os conhecimentos essenciais, relacionados ao desempenho 

dos estudos profissionais e universitários.  

Os conteúdos procedimentais expressam as ações que se espera que o estudante 

desenvolva, por meio das habilidades, com as especificidades de cada uma das dimensões. Ao 

passo que, os conteúdos atitudinais referem se à maneira do estudante agir, posicionar, se portar 

nas quatro dimensões tais como: ser solidário, respeitar, ter empatia, ter autoestima, 

autocuidado, flexibilidade dentre outros. Estes conteúdos não existem componentes 

curriculares específicos para o seu desenvolvimento, mas, eles perpassam por todos os 

componentes.   
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Assim, tendo em vista o novo contexto mundial, a BNCC (2017), reconhece ser 

indispensável que o estudante se reconheça em seu ambiente histórico e cultural. Por isso ele 

necessita desenvolver a capacidade de “comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, 

participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável” (BRASIL, 

2017, p.14, grifo nosso). O desenvolvimento dessas competências demanda muito mais do que 

apenas a acumulação de conteúdos conceituais. Assim sendo, tendo em vista o desenvolvimento 

das competências cognitivas, comunicativas e sócio emocionais para serem aplicadas no seu 

cotidiano nas dimensões social, pessoal, interpessoal e profissional a BNCC traz que esta 

situação reivindica o: 

 

[...] desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a 

informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade 

nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, 

ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma 

situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades 

(BNCC, 2018, p.14, grifo nosso). 

 

Observe que as palavras destacadas ou grifadas nas citações evidenciam as 

competências e habilidades cognitivas, comunicativas e socioemocionais que os estudantes 

deverão desenvolver.   

 O quadro treze (13) demonstra a relação da competência nas dimensões social, pessoal, 

interpessoal e profissional, por meio dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, 

da Competência geral de número um (1) da BNCC. Essa análise ajudará na compreensão da 

estrutura das Dez competências Gerais que a BNCC, a qual expressa as aprendizagens 

consideradas essenciais para todo o território brasileiro. A competência geral um (1) afirma que 

o estudante deve “Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” 

(BRASIL, 2017, p. 10).  
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Quadro 13 - Relação competência/dimensão/conteúdos BNCC. 

 

DIMENSÕES COMPETÊNCIAS 

CONCEITUAIS PROCEDIMENTAIS ATITUDINAIS 

O que é 

necessário saber 

O que se deve saber 

fazer 

De que forma se deve 

ser 

Social Conhecer 

Respeitar 

Ser responsável 

Participar 

 

Conhecimentos 

de todas as áreas 

do conhecimento 

(Mundo físico, 

social, cultural e 

digital) 

Habilidade de buscar, 

analisar, organizar e 

interpretar 

informações;  

Ser responsável; 

Participar da vida 

pública; 

Interagir dentro de um 

grupo;  

 

Ser participativo; 

Reconhecer a 

importância do 

conhecimento para 

intervir na sociedade; 

Reconhecer que a 

informação se sustenta 

em valores e crenças; 

compreender e respeitar 

os contextos sociais, 

políticos e multiculturais 

em que o conhecimento 

é gerado e utilizado. 

 

 

Interpessoal Colaborar 

Participar 

Conhecimentos 

de todas as áreas 

do conhecimento 

(Mundo físico, 

social, cultural e 

digital) 

Habilidade de 

cooperar com a 

aprendizagem dos 

outros; 

Trabalhar em equipe. 

 

 

 

Ser colaborativo com as 

aprendizagens dos 

outros;  

Ter empatia; 

Ser interativo - 

reconhecer a 

importância da interação 

com outro na construção 

da sua aprendizagem.  

Pessoal Valorizar 

Compreender 

Curiosidade para 

aprender 

Autonomia  

Motivação 

Responsabilidade 

Conhecimentos 

de todas as áreas 

do conhecimento 

(Mundo físico, 

social, cultural e 

digital) 

Definir as 

necessidades/metas e 

utilizar 

estratégias/ferramentas 

de aprendizagem 

adequadas; habilidade 

de buscar informações, 

analisar, exercer 

curadoria; avaliar as 

aprendizagens 

Habilidade de utilizar 

do conhecimento para 

solucionar problemas 

diversos; incorporar 

estratégias para reter 

conhecimentos. 

Ter consciência sobre o 

que, como e por que 

aprender; 

Ter motivação, 

responsabilidade e 

autonomia para 

aprender; 

Assumir 

responsabilidade pela 

sua aprendizagem 

(protagonismo). 

 

Profissional Compreender 

Ser responsável 

Participar 

Colaborar 

Conhecimentos 

de todas as áreas 

do conhecimento 

(Mundo físico, 

social, cultural e 

digital) e 

profissionais. 

Habilidade de utilizar 

os conhecimentos na 

sua área de atuação; 

Utilizar o 

conhecimento para 

solucionar problemas 

diversos. 

Ter os conhecimentos 

Ser responsável 

Ser participativo 

Ser colaborativo 

Ser proativo 

  

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
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As informações contidas no quadro consistem em apenas uma sugestão de possibilidade 

de interpretação e entendimento da competência geral um (1) da BNCC, e de forma alguma 

esgota a sua amplitude e outras formas de leitura e interpretação, no fazer pedagógico.  

Finalmente, os conteúdos procedimentais são condutores no processo de aprendizagem 

das competências, uma vez que, eles abrangem as “[...] habilidades que devem se desdobrar nas 

primeiras fases de aplicação de uma competência e, de modo concreto, na aplicação 

contextualizada do esquema de atuação” (ZABALA; ARNAU, 2010, p.103). Perrenoud (1999, 

p. 22) acrescenta que “construir uma competência significa aprender a identificar e a encontrar 

os conhecimentos pertinentes. Estando já presentes, organizados e designados pelo contexto, 

fica escamoteado essa parte essencial da transferência e da mobilização”.  

 Assim, a análise estrutural das competências e a aprendizagem de seus componentes 

oportunizam presumir o papel do estudante no processo de aprendizagem, bem como o processo 

de ensino do professor, e ainda, as propriedades das atividades de aprendizagem, que propiciam 

o desenvolvimento e a apropriação das competências. 

2.3 Sobre as questões dos métodos e metodologias para o ensino das competências  

 

Ainda hoje, o que fica evidenciado no meio educacional é a predominância do método 

tradicional. Método este que se baseia em um ensino transmissivo convencional, por meio de 

exposição-estudo-exercício-avaliação (prova ou exame). Por isso, várias correntes pedagógicas 

têm buscado outras opções na forma de ensinar e aprender, que é o caso do ensino por meio de 

competências e habilidades. Contudo, nessa trajetória em busca de soluções para a superação 

deste modelo “fechado” do ensino tradicional, na maioria das vezes, acabava-se por apresentar 

também modelos “fechados”, com sequências de atividades engessadas, assemelhando-se 

assim, ao método tradicional.  

O ensino por competências, devido a sua complexidade e suas características, permite 

concluir que não há apenas um único método alternativo para superação ao ensino tradicional. 

Mas a resposta às carências educacionais passa pelo domínio de diversas estratégias 

metodológicas. Isso quer dizer, um ensino diversificado e ao mesmo tempo complexo, por isso, 

exige a adoção de diferentes formas e métodos. Ratifica-se que a proposta não é que se rejeitem 

as aulas expositivas elas só não podem ser a única forma de ensinar, mas, podem e devem ser 

uma delas. Da mesma forma, igualmente, há momentos em que o estudante precisa usar o 
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recurso da memorização. Para Zabala e Arnau (2010, p. 143), “não há uma metodologia própria 

para o ensino das competências, mas condições gerais sobre como devem ser as estratégias 

metodológicas, entre as quais cabe destacar a de que todas devem ter um enfoque globalizador”. 

Nesse sentido, estes autores trazem alguns critérios para tomadas de decisões 

metodológicas para o ensino e aprendizagem por competência. Primeiro diz respeito ao caráter 

significativo da aprendizagem; o segundo, à complexidade da competência e ao processo de 

atuação competente; o terceiro, ao caráter procedimental do processo de atuação competente; o 

quarto, às características dos componentes da competência.   

Nesse tópico, pretende-se apontar algumas possibilidades de estratégias metodológicas 

mais apropriadas ao ensino e à aprendizagem das competências. No entanto, são apenas 

algumas possibilidades, uma vez que, cada conteúdo ou cada situação de aprendizagem requer 

uma estratégia metodológica apropriada às especificidades da competência, do conteúdo e 

ainda às peculiaridades dos estudantes. O resultado da busca pela superação do ensino 

tradicional aponta para a necessidade de um ensino possível de utilizar uma metodologia 

variada, como resolução de problemas, sequências didáticas, projetos investigativos dentre 

outros. Ressalta-se que o importante não é a quantidade de métodos e quais são os métodos, 

mas se estes são coerentes com o conhecimento e como se espera que as aprendizagens sejam 

construídas.   

 2.3.1 A aprendizagem de competências e a resolução de problema 

 

 A aprendizagem de competências por meio da resolução de problema parte do princípio 

de que o ser humano enfrenta no cotidiano inúmeras situações problemas. Dessa forma, ele 

constantemente tem a necessidade de mobilizar recursos, modificar costumes e práticas e, 

consequentemente, renovar os esquemas para resolver essas situações ordinárias ou até mesmo 

rotineiras. Para Zabala e Arnau (2010, p. 109), desenvolver competências quer dizer, aplicar 

modelos de ensino eficazes de maneira sólida que possibilitem ao estudante “responder a 

situações, conflitos e problemas próximos da realidade, em um complexo processo de 

construção pessoal, com exercitações de progressiva dificuldade, e ajudas contingentes 

conforme as características diferenciais dos alunos”. Concordantemente,  Perrenoud (1999), diz 

que o conjunto de esquemas constituídos nos vários momentos da vida são transformados no 
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que a sociologia, ou mais especificadamente, Bourdieu chama de habitus. Para Bourdieu 

(1972), habitus é definido como: 

 

sistemas de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências 

passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepção, apreciações e 

ações e torna possível a execução de tarefas infinitamente diferenciadas, graça as 

transferências analógicas de esquemas que permitem resolver os problemas da mesma 

forma (BORDIEU, 1972, p. 178).  

 

 Nesse sentido, para Perrenoud (1999), uma situação-problema não consiste em apenas 

em uma situação didática, mas desprende o estudante da posição de simples receptor e 

memorizador dos conteúdos, para a função de construtor do seu conhecimento, atuando como 

protagonista do seu processo de aprendizagem, invertendo assim, o foco da aprendizagem do 

ensino para a aprendizagem. Assim sendo, a função docente deixa ser o ensinar e passa a ser 

fazer aprender, criar situações de aprendizagem.  E ainda para o referido autor, uma situação 

problema “não é uma situação didática qualquer, pois deve colocar o aprendiz diante de uma 

série de decisões a serem tomadas para alcançar um objetivo que ele mesmo escolheu ou que 

lhe foi proposto e até traçado” (PERRENOUD, 1999, p.58).  

 As finalidades do ensino, já dissertadas nos pontos anteriores indicam que as 

aprendizagens desenvolvidas no contexto educacional sejam significativas e aplicáveis na vida 

cotidiana. E ainda, que a aplicação dos conhecimentos aprendidos, sejam eles por meio da 

educação formal, informal ou não formal, na maioria das vezes não é imediata, mas vai 

acontecendo paulatinamente. Dessa forma, à medida que as situações vão surgindo, os 

estudantes terão a oportunidade de mobilizar esses conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Entretanto, esses conteúdos jamais serão aplicados da mesma maneira como foram aprendidos. 

Por isso para Perrenoud (1999), é necessário que o estudante seja submetido a situações que o 

obrigue a atingir metas, resolver problemas e tomar decisões.   

 A aprendizagem por situações problemas, apesar de ser uma forma de treinamento, vai 

muito além de exercício de treinagem. É necessário colocar o estudante em confronto com 

obstáculos ou dificuldades específicas, bem planejadas, que apresentem desafios e resistências, 

que para sua superação ele seja instigado a lançar mão de seus conhecimentos prévios. Para 

Perrenoud (1999), o estudante só será capaz de desenvolver competências de alto nível, quando 

desafiado, por meio de várias situações complexas, mas que sejam o mais parecido possível 

com as situações reais do seu cotidiano e que para solucioná-los ele mobilize vários recursos 

cognitivos. Ainda para, ibidem um problema só terá significado se estiver envolto em uma 
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situação contextualizada com a realidade, daí não ser apenas resolução de problema e sim 

situação problema. 

 Portanto, na elaboração das situações problemas o obstáculo deve ser o núcleo central, 

uma vez que as situações de aprendizagem por situação-problema devem ser organizadas 

visando à superação de um ou mais obstáculos.  Inicialmente, o estudante precisa identificar 

esses obstáculos. Nesse processo de identificação é necessário que o professor ofereça ajuda 

para o estudante identificar, para não correr o risco de que ele desanime pela sua complexidade. 

Assim, identificado o obstáculo ele se tornaria o ponto estratégico da ação pedagógica ou os 

objetivos para a sua superação.  

 Para que um obstáculo seja bem constituído ou para que seja possível identifica-lo em 

uma atividade já estruturada é necessária uma capacidade de análise da situação, dos processos 

mentais do estudante, capacidade de ver o ponto de vista do outro, de se colocar no lugar do 

outro, capacidade de comunicação, verbalização, incentivação. Assim, pode-se dizer que uma 

situação-problema carrega algumas características centrais tais como: proposição da realização 

de uma tarefa; transposição do obstáculo; desafios cognitivos em relação ao nível do estudante; 

mediação instigativa do professor; enfrentamento do obstáculo, uso de recursos e materiais 

adequados. Para Perrenoud (1999), além destas características centrais, esse modelo de ensino 

segue as seguintes etapas:  

• Identificação do problema – esse processo favorece a possibilidade que seja resolvida;  

• Observação – processo de reconhecimento das questões que envolvem o problema 

(obstáculos);  

• Análise – momento descoberta das principais causas;  

• Ação - colocação da ação em prática visando à superação dos obstáculos;  

• Verificação – do êxito da ação, comparação entre as situações diagnóstico inicial e após 

a ação;  

• Padronização - definição de responsabilidade para fugir da repetição de problemas;  

• Conclusão – revisão e reflexão das atividades e planejamento de ações futuras. 

Esses passos são sugestão de etapas para uma atividade planejada por situações-

problema. Não significa que esta é a única forma de organização de atividades nesse modelo. 

A relevância desse modelo de aprendizagem se justifica pelo fato de abrir oportunidade para 

que o estudante possa pensar e julgar por si, e assim, desenvolver o pensamento, a criatividade 

e a autonomia. Esse processo possibilita que estudante se torne protagonista da sua 
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aprendizagem e desenvolva um compromisso com o social, buscando a sua identidade como 

sujeito histórico e cultural.   

Para Perrenoud (1999), o ensino por competências exige a criação de situações 

problemas mobilizadores e orientadoras para aprendizados específicos, por isso, exige uma 

capacidade de renovação e variação, para que as situações problemas sejam estimulantes e 

surpreendentes. Dessa forma, não existe a possibilidade de desenvolver atividades em torno de 

situações-problemas de maneira parcial, autoritária ou de forma módica, uma vez que, estas 

situações exigem tomadas de postura, flexibilidade e investimento de tempo para reinventar e 

criar situações de ensino pertinentes. 

Ainda segundo ibidem, a ação pedagógica por meio de situação-problema exige a 

criação ou utilização de outros meios de ensino. Não dá para utilizar só os mesmos métodos 

utilizados no ensino tradicional ou fundamentados em outras concepções. Para Perrenoud 

(1999. P. 61), “não há a necessidade de cadernos de exercícios ou de fichas a perder de vistas, 

mas sim de situações interessantes e pertinentes, que levam em conta a idade e o nível dos 

alunos, o tempo disponível, as competências a serem desenvolvidas”.  

Dessa forma, as atividades baseadas em situação problema fogem dos padrões, de tempo 

e espaço das atividades tradicionais, uma vez que, implica uma maior interatividade e 

participação do estudante, assim exige do professor uma maior capacidade de gestão da aula, 

por fugir das previsibilidades possíveis nas atividades tradicionais. 

 Nesse sentido, é evidente que o professor sozinho não consegue elaborar tantas 

situações-problemas, por isso, Perrenoud (1999) defende a necessidade e a importância dos 

editores ou os serviços de didáticas criarem situações, pistas metodológicas e materiais 

adequados. No entanto, reelaborar meios de ensino, em função da pedagogia de situação-

problema e das competências, entra em conflitos com os interesses do mercado pedagógico, 

uma vez que exige muita especificidade e consequentemente, constitui-se em um entrave para 

uma produção com grandes tiragens.   

Para esse autor, torna-se fundamental que “[...] os grandes produtores de meios de 

ensino reorientem suas ‘linhas de produto’; se um ministério de educação quiser promover a 

abordagem por competências, deverá estimular os editores e a informática escolares nesse 

sentido e oferecer garantias quanto à estabilidade da política” (PERRENOUD, 1999, p. 61). 

Nesse caso, parece uma proposta de negociação inegociável, uma vez que, nem as políticas 

públicas oferecem esta segurança e nem os produtores de materiais didáticos têm a intenção de 

abrir mão de seus avultados lucros.  
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Uma situação-problema não pode ser uma atividade improvisada. O docente não precisa 

ter a competência de criar tantas situações-problema “sob medida”. No entanto, se ele for fazer 

uso de alguma atividade que não foi elaborada por ele, é necessário que ele a examine em 

detalhes, identifique quais são os recursos mobilizáveis, se aproprie dos pontos de vistas 

epistemológicos, didáticos e pedagógicos e faça as adaptações para a sua intencionalidade 

pedagógica. Para Perrenoud (1999), existem ferramentas fulcrais que facilitam as tarefas que 

envolvem situações-problemas, tais como os Softwares didáticos, aplicativos, editor de texto, 

programas de desenhos ou de gestão de arquivos, planilhas e calculadoras.  

Continuando nesse sentido, para ibidem, trabalhar por situações-problemas exige do 

docente a competência de negociar e conduzir projetos com os estudantes. A negociação é ao 

mesmo tempo uma forma de respeito, mas também de dividir a responsabilidade de devolver o 

problema ao estudante, com a finalidade de envolver o maior número possível no processo da 

resolução do problema. É importante que a negociação aconteça tanto entre os estudantes, como 

entre eles e o docente. Para isso, o docente precisa além da capacidade de negociar, conhecer 

bem os processos do projeto e dinâmicas de grupo, capacidade de mediação e de estimulação 

do debate, de metacognição e de análise do funcionamento de um grupo de tarefas.   

 Com efeito, o termo flexibilidade, apesar de ser uma palavra muito falada no contexto 

escolar, o termo é muito pouco utilizado ou praticado, uma vez que, a instituição escolar é tão 

burocratizada e obrigatória, principalmente, no que se refere à organização curricular e ao 

planejamento. O planejamento por competências, partindo de situações problemas, precisa ser 

flexível, rejeitando-se toda forma de engessamento. Não dá para se fazer um planejamento para 

o ano todo e já prever os resultados finais. Dessa forma, identifica-se aqui outro obstáculo, uma 

vez que as propostas curriculares das redes, geralmente já são prontas e obedecem a uma 

sequência, fechada de cortes temporais. 

Além disso, quando se trabalha por projetos ou situações-problemas, sabe-se quando e 

como uma atividade começa, mas devido a sua dinâmica própria, é difícil prever quando e como 

ela termina. Dessa forma, na maioria das vezes, isso impossibilita o cumprimento de toda a 

proposta curricular prevista para o ano. Por isso, para Perrenoud (1999, p. 64), o ensino por 

competências, “leva a fazer menos coisas, a dedicar-se a um pequeno número de situações fortes 

e fecundas, que produzem aprendizados e giram em torno de importantes conhecimentos”.  É o 

que ele trata sobre a diferença entre cabeças bem-cheias e cabeças bem-feitas, já que é 

necessário que os estudantes tenham tempo de viver as experiências e analisá-las. Nesse 

quesito, também é possível identificar entraves, já que as propostas curriculares trazem um 
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vultoso número de habilidades e conteúdos, e na maioria das vezes, com exigência para o seu 

cumprimento.   

Naturalmente, devido às diferenças existentes entre uma pedagogia centrada no 

conhecimento e a pedagogia das situações-problemas, torna-se necessário o estabelecimento de 

um novo contrato didático. Na pedagogia do conhecimento, a atribuição do estudante restringe-

se em escutar, entender, fazer exercícios e comprovar a sua aprendizagem por meio de testes. 

Enquanto que na pedagogia das situações-problemas, a função do estudante é participar, 

elaborar, construir novas competências. Nesse modelo admite-se ensaio, erros, exposição das 

dúvidas, exposição de raciocínios, sua maneira própria de aprender, de internalizar e de 

comunicar-se. Para Perrenoud (1999), a avaliação nessa perspectiva tem um viés mais 

formativo do que certificativo e se processa por meio de observação individualizada de uma 

prática em relação a uma tarefa. 

O ensino por situações-problemas caminha rumo a uma compartimentação curricular 

menos rígida. Isto não significa abandonar de vez as disciplinas, adotar professores 

polivalentes, e mergulhar-se apenas em situações interdisciplinares. Mas propõe uma 

integração entre os conhecimentos das várias áreas. Essa integração, logicamente, aponta 

também para um diálogo mais estreito entre os discentes das várias áreas de especialização, 

uma vez que a função docente é a formação integral do estudante e não apenas na sua área 

disciplinar. Mesmo assim, torna-se necessário “uma ou mais ancoragens disciplinares e uma 

forte reflexão epistemológica para produzir projetos de ação sem desviar-se do projeto de 

formação que dá sentido à escola” (PERRENOUD, 1999, p. 67). 

Zabala e Arnau (2010) corroboram com essa ideia quando dizem que alguns conteúdos 

têm procedimentos claramente disciplinares, outros dependem de uma ou mais disciplinas 

(interdisciplinares) e outros não estão sustentados por nenhuma disciplina acadêmica 

(metadisciplinares). Desse modo, supõe-se que a prática pedagógica, às vezes, distancie da 

chamada matriz disciplinar, no entanto sem perder de vistas nenhum objetivo essencial, mesmo 

trabalhado em desordem. Perrenoud (1999, p.40), defende que as competências “mobilizam 

conhecimentos dos quais grande parte é e continuará sendo de ordem disciplinar, até que a 

organização dos conhecimentos eruditos distinga as disciplinas, de modo que cada uma assuma 

um nível ou um componente da realidade”. Dessa forma, o ensino por competências não nega 

as disciplinas. Igualmente ela também não determina que todos os conhecimentos sejam 

transdisciplinares.   

Para ibidem, uma abordagem por competências implica em um esforço de 

convencimento. Nesse caso, tanto docente quanto discente precisam estar convencidos de que 
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há outra maneira de ensinar e de aprender. Isso implica uma mudança de postura. Para 

convencer o estudante a mudar de “ofício”, o docente precisa estar convencido também. Esse 

processo é passível de resistência tanto da parte do professor como do estudante. Esse é um 

processo que só funciona por meio de uma parceria ativa e criativa.  

Para, Perrenoud (1999) em um processo de projeto ou resolução de problemas são os 

obstáculos verdadeiros que levam à construção das competências. Esse processo exige que o 

estudante tenha “implicação, transparência, cooperação, tenacidade e responsabilidade”. Isso 

significa que o estudante, no processo norteado pela formação de competência, precisa mais do 

que envolvimento físico, mental e efetivo, ele precisa ter uma “implicação” na tarefa muito 

mais forte, um investimento que implique imaginação, engenhosidade e perseverança. A 

construção dos processos, os ritmos, os modos de pensar e agir têm que ser “transparentes”; 

exige “cooperação” e coordenação nas tarefas de uns e de outros, não admite tarefas isoladas; 

é necessário que tenham “tenacidade”, constância, pois exige um prazo de investimento maior; 

Uma abordagem por competência ataca problemas reais, verdadeiros da vida, e envolvem 

pessoas tanto da turma como fora dela, sendo necessário que assumam “responsabilidades” para 

com os sujeitos envolvidos neste processo.  

 Considerando o exposto, vislumbra-se então a necessidade de que o oficio docente seja 

ressignificado. Apesar da aprendizagem por situações problemas ter o estudante como centro 

do processo de aprendizagem, o professor exerce função muito importante, que vai além do 

domínio e a transmissão do conhecimento. Cabe destacar que, independentemente da 

metodologia escolhida, o estudante precisa ser sempre o construtor de suas próprias 

aprendizagens. A aprendizagem não pode ser forçada ou imposta, ela precisa fazer sentido para 

o estudante. Por isso, é necessário delegar a responsabilidade da aprendizagem a ele. 

No entanto, é na mediação do professor que está o segredo deste processo de construção 

da aprendizagem, por meio de planejamento de ações intencionais, sistemáticas e planejadas de 

forma a potencializar ao máximo as capacidades do estudante. Segundo Oliveira (2002, p. 26 e 

33), “a mediação é um processo essencial para tornar possível as atividades psicológicas 

voluntárias, intencionais, controladas pelo próprio indivíduo. Exposto isso, fica evidente a 

emergente necessidade de mudanças e transformações nos principais sujeitos envolvidos nesse 

processo de ensino-aprendizagem, a saber, estudantes e professores.    

2.3.2 Competências, métodos, metodologia e avaliação  
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Atualmente é notório um forte discursão em torno das “metodologias ativas”. Existem 

aqueles que apostam nesta forma de ensino como superação ao ensino tradicional, como já foi 

discutido no primeiro capítulo deste trabalho, sobre os métodos ativos. Todavia, existem 

também aqueles que a criticam, por suas bases construtivistas, e a consideram como um 

modismo ou uma onda passageira. O ensino para o desenvolvimento de competências tem o 

seu núcleo procedimental, no qual o estudante torna-se sujeito ativo na construção do seu 

conhecimento, visando a sua aplicação prática e à resolução de problemas da vida. Diante do 

exposto e das diversas questões enfrentadas pelo professor em sua prática, este tópico destina-

se a discutir e compreender a importância, ou não, de alguns métodos ou metodologias ativas 

no ensino por competências.  

Quando se trata de metodologias ativas dá a impressão que se refere apenas àquelas que 

estão em evidência hoje, como sala investida, Problem Based Learning (PBL), que representa 

a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e outros. No entanto, quando se refere a 

métodos ativos, consiste na reunião de todas as metodologias que colocam o estudante como 

construtor do seu conhecimento, ou seja, são os sujeitos do ensino-aprendizagem (professores 

e estudantes) que precisam ser ativos. A metodologia consiste apenas no caminho a ser 

percorrido para que estes sujeitos se tornem ativos e construam o seu conhecimento.  

Nesse sentido, as metodologias ativas constituem em intervenções pedagógicas que 

incentivam o estudante a se comprometer no processo de construção do conhecimento, 

proporcionando momentos de reflexão, de estabelecer relações, fazer descobertas e atribuir 

significado aos objetos de conhecimento investigado. Dessa forma, o ensino por competências 

propõe a necessidade de possíveis mudanças na prática escolar, e isso reflete na escolha 

metodológica. Castellar (2016) compactua com a necessidade de mudança de padrões na prática 

pedagógica principalmente em  

 

como planejar, replanejar ou reorganizar as estratégias ou metodologias do ensino 

para estimular os alunos e despertar-lhes o interesse pelos conteúdos disciplinares. 

Um dos objetivos a ser estabelecido para estimulá-los é diminuir a distância entre a 

atividade do professor (ensinar) e o resultado obtido (aprender). A concepção de 

ensino, quando organizada por objetivos e metas, foca, em primeiro plano, na forma 

como o aluno aprende e, em segundo plano, em como se ensina (CASTELLAR, 2016, 

p. 26). 

 

Assim, as metodologias para esse tipo de ensino-aprendizagem devem ser as que 

permitem ao estudante e professor a construírem seus conhecimentos e aprimorar os seus 

saberes. Estes sujeitos envolvidos devem pensar sobre a complexidade do processo de 

construção do conhecimento, a necessidade da sua organização e continuação para tornar 
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experiência escolar mais significativa, por isso, devem exigir um ambiente desafiador e 

respeitoso. Para a BNCC, é necessário que os currículos concebam e ponham em prática 

situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos nas aprendizagens. 

Ainda nesse mesmo viés, Zabala e Arnau (2010) apresentam algumas variáveis 

importantes que caracterizam a prática educacional. Assim, estes fatores metodológicos 

implicam na determinação das “sequências de atividades”, nas “formas de agrupar”, articular e 

sequenciar; “nas relações e situações comunicativas”; nos “agrupamentos sociais da aula”; nas 

“distribuições dos espaços e tempos”; nas “organizações dos conteúdos”; nos “usos de materiais 

e recursos” e nos “procedimentos de avaliação”.  O quadro quatorze (14) apresenta esta relação 

destas variáveis e fatores. 

 

Quadro 14 - Variáveis que configuram a prática educacional. 

Variáveis Especificação 

1. Sequências de atividades Aula expositiva, por descoberta, por projetos, etc. 

2. Relações e situações 

comunicativas 

 

Diretivos, participativos, cooperativos, etc 

(Professores e Estudantes) 

3. Formas de agrupamento ou 

organização social da aula 

Grande grupo, equipes fixas, grupos móveis, etc. 

4. Uma maneira de distribuir o 

espaço e o tempo 

Cantos, oficinas, aulas de área, etc. 

5. Organização dos conteúdos Disciplinar, interdisciplinar, globalizador, etc. 

6. Materiais curriculares Livro didático, ensino com o auxílio do computador, fichas 

auto corrigíveis, etc. 

7. Procedimento para a avaliação Resultados, formativa, sancionadora, etc. 

Fonte: ZABALA; ARNAU, 2010, elaborado pela autora. 

 

As sequências de atividades ou sequências didáticas (SD) consistem em conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas e articuladas, tendo suas finalidades e objetivos educacionais 

estabelecidos previamente pelos professores e estudantes visando à construção do 

conhecimento. Para Castellar (2016): 

 

Em meio a muitas mudanças nos sistemas educacionais, na difusão de novos 

conhecimentos e nas inovações tecnológicas e científicas, assumir perspectivas que 

possibilitam uma maior interação ensino-aprendizagem é de fundamental 

importância, pois significa assumir, de fato, a necessidade de alterações nos aportes 

metodológicos (CASTELLAR, 2016, p. 5). 

 

Para Zabala e Arnau (2010, p 147), “as sequências de atividades de ensino-

aprendizagem ou sequências didáticas são a maneira de encadear e articular as diferentes 

atividades ao longo de uma unidade didática”. Da mesma forma, para Perrenoud (2000, p. 33), 
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quando as aulas se baseiam em uma SD “[...] engendrada por um dispositivo que coloca os 

alunos diante de uma atividade a ser realizada, um projeto a fazer, um problema a resolver” 

Assim, as Sequências Didáticas (SD) têm a sua relevância, pois por meio dela é possível 

identificar as diferentes formas de intervenção e ainda fornecer os níveis e a função de cada 

uma das atividades na construção do conhecimento.  

A SD, apesar de já ser uma proposta pedagógica já bastante consolidada no contexto 

atual, constitui-se em uma importante proposta para o desenvolvimento das competências e 

ainda em uma opção de arranjo das aulas que se contrapõe ao antiquíssimo modelo tradicional 

de ensino. Outras formas de organização da aula tais como trabalho de campo, jogos, 

brincadeiras, projetos, resoluções de problemas dentre outros, também contribuem nesse 

sentido. No entanto, convém destacar a versatilidade e a característica tática da SD, uma vez 

que ela pode fazer parte de outras situações de intervenção. 

Segundo Zabala e Arnau (2010), as sequências didáticas, em suas formas em que se 

realizam sejam por meio de descobertas, projetos, análise de casos e outras, são fundamentais 

no desenvolvimento das competências e, por sua vez, devem seguir os seguintes passos:  

• Estabelecer os objetivos;  

• Prever as atividades e identificação da situação da realidade que será objeto de estudo 

(levantamento dos conhecimentos prévios);  

• Identificar as questões ou problemas que se apresentam;  

• Construir, selecionar e apresentar possíveis esquemas de atuação; Definir a(s) 

Habilidades(s), suas combinações (conteúdos e competências) de acordo com sua 

relevância, complexidade e caráter procedimental;  

• Revisar os conhecimentos disponíveis para cada momento do desenvolvimento da 

competência e planejar as atividades de aprendizagem;  

• Aplicar os esquemas de atuação;  

• Avaliação. 

Assim sendo, cada um desses passos é de fundamental importância no desenvolvimento 

das competências. A definição do objetivo deve acontecer com a coparticipação do estudante, 

uma vez que este é um pré-requisito para o levantamento das questões problemas a serem 

resolvidos de forma competente. E, é por meio da identificação do problema que se aplica a 

competência e o objeto de conhecimento. Por sua vez, é por meio dos esquemas de atuação 

construídos que se possibilitam responder os problemas levantados. Por isso, os esquemas de 

atuação precisam ser bastante claros, e estarem em consonância com a competência, 
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explicitando cada um de seus momentos, procedimentos, conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Giordan (2014) disserta sobre a necessidade de transpor o conhecimento para a realidade do 

estudante, para que estes ganhem significado ao conhecer. Essa transposição solidifica as 

relações entre conhecimento científico e a as experiências vivenciadas tanto no âmbito cultural, 

social e mesmo histórica do estudante. Nesse sentido, Giordan (2014, p. 61)  concorda que “a 

problematização é o agente de interlocução entre os conhecimentos científicos e de outras 

culturas provenientes das realidades sociais nas quais a comunidade escolar se encontra 

inserida”. 

Igualmente, é necessário que os conteúdos das competências (Conceituais, 

procedimentais e conceituais) sejam revisados e assim propor atividades que contribuem o 

desenvolvimento de cada um deles. Por conseguinte, cada um desses conteúdos possui suas 

especificidades para suas aprendizagens. A saber, para os conteúdos factuais podem ser 

aplicadas atividades que exerçam a memorização; para os conceituais, atividades de 

compreensão e aplicação nos variados contextos; para os procedimentais, aplicação das 

habilidades, obedecendo à progressão dos seus processos cognitivos e a exercitação; e nos 

atitudinais, ações sistemáticas e permanentes. Ademais, levantados os conteúdos da 

competência e seu esquema de atuação, agora será o momento de aplicar estes esquemas em 

diversas situações reais, tantas vezes que se fizer necessário, respeitando os limites, 

especificidades e características de cada estudante.  Perrenoud (1999, p. 23), afirma que “Só há 

competência estabilizada quando a mobilização dos conhecimentos supera o tatear reflexivo ao 

alcance de cada um e aciona esquemas constituídos”. Assim, uma competência movimenta-se 

por meio de lógicas patente, determinação, inferências e hesitações, treinos e erros. Obedecendo 

a um processo gradativo com a finalidade de compor-se, em um esquema complexo, em um 

novo componente estável desse do qual fala Jean Piaget denomina de "inconsciente prático”. 

Dando sequência às variáveis que configuram a prática educacional, é no campo da 

relação e comunicação, que torna possível estabelecer a função dos professores e dos 

estudantes, se diretivos, participativos, cooperativos dentre outros. Esta relação que se 

estabelece entre eles afeta o nível comunicativo e afetivo, determinando o clima de convivência. 

Consequentemente estes tipos de comunicações e vínculos estabelecidos entre os sujeitos 

colaboram ou não com o processo de ensino-aprendizagem. Para Giordan, (2014) ao elaborar 

uma SD o professor a atenção maior do professor tem que estar voltado para o processo e não 

nos resultados. Por isso, ele afirma que é por meio das questões elaboradas pelo professor que 

abre espaço para o estudante participar, envolver, argumentar, “e também se incrementam os 
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procedimentos de raciocínio e a habilidade dos alunos para compreender os temas propostos” 

(CASTELLAR, 2016, p. 58). 

Além disso, as formas de agrupamentos determinadas caracterizam certa organização 

social da aula, estabelecem as convivências e contribuem para com o trabalho coletivo e 

individual. Por isso, torna-se importante estabelecer modelos variados de agrupamentos tais 

como, grupos fixos e móveis ou flexíveis, trabalho em dupla ou individual, de acordo com a 

intencionalidade pedagógica. Quanto aos agrupamentos, Perrenoud (1999) defende que a 

heterogeneidade é força motriz de um grupo e também aposta nas várias formas de 

agrupamentos para a construção da aprendizagem. Sobre as formas de agrupamento Perrenoud 

(1999) afirma que: 

 

A tentação seria a de reconstituir grupos por nível e atribuir a cada nível tarefas 

adaptadas. Sem excluir totalmente essa maneira de fazer, observamos que, a um 

determinado prazo, ela instala cada um em seu nível e aumenta as diferenças. Além 

disso, ocasionalmente, impede um funcionamento ativo diante de situações-problema: 

enquanto os grupos que reúnem os alunos de nível elevado podem ir muito longe, os 

grupos dos alunos de nível baixo podem funcionar de maneira desastrosa, na falta de 

um mínimo de liderança e interações (PERRENOUD, 1999, p. 81).  

 

 As atividades precisam estar organizadas de forma progressiva e sistemática, para o 

domínio da estratégia, procedimento ou técnica. Para Zabala e Arnau (2010, p. 152), o núcleo 

procedimental das competências e o respeito à heterogeneidade dos estudantes nas maneiras e 

ritmos de aprendizagens “obrigam a incluir atividades e formas organizacionais que facilitem 

os auxílios adequados às necessidades específicas de cada um dos alunos”. 

Outras variáveis metodológicas importantes, no ensino para o desenvolvimento das 

competências, referem-se ao tempo e ao espaço. Esse modelo de ensino não admite rigidez nem 

no tempo, nem na organização do espaço para a aprendizagem. Uma vez que o ensino por 

competência, demanda mais tempo para desenvolver toda a sequência de atividades, 

organizada. Em relação ao espaço, é necessário romper também com a organização tradicional 

da sala de aula e ainda, em muitas das vezes, utilizar outros espaços físicos para o 

desenvolvimento das atividades. Para Perrenoud (1999, p. 70), “os exercícios escolares 

tradicionais são episódios sem amanhã. Completados ou não, certos ou errados, são 

abandonados com certa rapidez para deixar o lugar a outros”. Todavia, em uma SD ou projeto 

investigativo o prazo do investimento é maior, e na maioria das vezes a sua conclusão é adiada.  

Sobre a variável da organização dos conteúdos, diante de toda essa complexidade do 

ensino por competência já apresentado anteriormente, percebe-se também, que não há 

possibilidade de aplicar um rigor disciplinar. Para Zabala e Arnau (2010), os arranjos possíveis 
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da organização dos conteúdos chamam a atenção para a necessidade de saber qual melhor 

estratégia utilizar na organização das competências, podendo ser de acordo com a lógica formal 

das disciplinas ou em concordância com as formas organizacionais centradas em modelos 

globais ou integradores. Nesse sentido a BNCC (2017) traz a perspectiva da integração dos 

conhecimentos.  

Desse modo, tanto para Zabala e Arnau (2010) como para Perrenoud (1999) e a BNCC, 

o ensino por competências parte de um objeto de estudo, para a compreensão e atuação no 

mundo real. Assim, toda a ação pedagógica precisa partir de questões e problemas da 

convivência do estudante. Para resolver estes problemas, em algumas vezes, serão necessários 

conhecimentos conceituais e técnicos inerentes a uma determina disciplina, outras vezes 

podendo ser organizados em áreas afins e até de forma que o conhecimento perpasse por todas 

as disciplinas. Assim a organização dos conteúdos, ou formas de integração do conhecimento, 

pode ser Multidisciplinar, Interdisciplinar e transdisciplinar. 

Perrenoud (1999) disserta sobre os temores de que o desenvolvimento das competências 

levaria as disciplinas a dissolver os conhecimentos em tudo transdisciplinar, no entanto essa 

não é a intenção do ensino por competências. Sobre tal ele afirma que “Esse temor é infundado: 

a questão é saber qual concepção das disciplinas escolares adotar” (PERRENOUD, 1999, p 40). 

Nesse mesmo sentido, para Zabala e Arnau (2010), a saída para o impasse da forma de 

organização dos conteúdos está no que ele denomina de enfoque globalizador, em cada uma 

das áreas curriculares, por meio de uma metodologia globalizadora. Neste contexto, (ibidem 

2010), influenciados pelas teorias pedagógicas de Decroly e Kilpatrick, coadunam com a ideia 

de que são por meio das metodologias e dos métodos globalizadores28 que as disciplinas se 

integram. Assim, os conteúdos selecionados devem ser aqueles que apresentam maior utilidade 

aos estudantes, e devem obedecer a uma sequênciação lógica e estruturada, respeitando as 

condições psicológicas de cada faixa etária. Nesse modelo o fio condutor da aprendizagem se 

desloca da disciplina para focar o estudante, suas capacidades, interesses e motivações.  

Em suma, para Zabala e Arnau (2010), o enfoque globalizador não considera a recusa 

às disciplinas e aos conteúdos escolares. Longe disso, ele apenas confere-lhes seu efetivo e vital 

lugar no ensino, ultrapassando as fronteiras do conhecimento puramente enciclopédico, para a 

sua função social. Nos métodos globalizadores as disciplinas não são finalidades, mas sim, 

                                                 
28

[...] métodos denominados globalizadores, porque seu ponto de partida não decorre da lógica das disciplinas. Os 

conteúdos de aprendizagem e sua organização em unidades didáticas só são relevantes em função de sua 

capacidade para compreender numa “realidade” que sempre se manifesta “globalmente” (ZABALA, 1998, 141). 
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meios ou instrumentos que possibilitam a efetivação dos objetivos educacionais e ainda 

permitem que as aprendizagens sejam as mais significativas possíveis e ainda direcionam para 

uma formação de cidadãos ativos que compreendam e atuem nas realidades complexas. 

Quanto à variável do uso do material didático, para o desenvolvimento das competências 

é necessária a utilização de materiais variados e sortidos, facultando ao professor a elaboração 

de atividades de intervenções específicas, em acordo com a realidade educacional.  Assim, 

(ibidem 2010), os materiais curriculares precisam ser uma fonte de recursos para abordagem 

das competências, respeitando as especificidades do contexto educacional, dos diversos ritmos 

e níveis de aprendizagem dos estudantes, de acordo com os diferentes tipos de conteúdos. No 

entanto, é necessário atentar para que a variedade de matérias não ocasione a irrelevância das 

aprendizagens, ou que até mesmo sejam trabalhadas de formas mecânicas e desvinculadas ou 

até mesmo se tornem exercícios rotineiros.   

Historicamente, a avaliação cumpriu e cumpre uma função seletiva e classificatória. 

Avaliar nunca foi uma tarefa muito fácil, pois envolve concepções, crenças, valores, princípios, 

teorias, conceitos, metas, desejos, trajetórias. Por isso, torna-se imprescindível para determinar 

as características de qualquer metodologia. A avaliação das competências consiste em uma 

tarefa um pouco mais complexa ainda, uma vez que ela deve incidir nas aprendizagens do 

estudante. Nesse caso, devem-se ser levados em consideração os desafios, as demonstrações de 

expectativas, a participação durante o processo, as valorizações naturais na realização da 

atividade entre outros.  

Dessa forma, uma vez que a aprendizagem das competências se relaciona a situações-

problemas, a avaliação também precisa ser por processos na resolução das situações-problemas. 

Para Perrenoud (1999, p. 66), “a avaliação por meio de situações de resolução de problemas só 

pode passar pela observação individualizada de uma prática, em relação a uma tarefa”. Assim 

a avaliação deve acontecer em situações análogas, próximas à realidade do estudante, 

verificando o grau de aprendizagem de cada componente da competência (conceitual, 

procedimental e atitudinal). Por isso, devem ser levados em consideração as atividades 

realizadas, as experiências desenvolvidas e os conteúdos de aprendizagem.  Para Perrenoud 

(1999, p. 77) “se a abordagem por competência não transformar os procedimentos de avaliação 

– o que é avaliado e como é avaliado – são poucas as suas chances de seguir em frente”. 

Enfim, reitera-se o que foi dito no início deste tópico, não existe um único método e 

nem tampouco uma metodologia específica para o desenvolvimento das competências. Mas 

vale ressaltar que o desenvolvimento de competências exige uma escolha metodológica, de 

acordo com os conteúdos da competência e que leve o estudante a investigar e construir o seu 
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próprio conhecimento. Assim podem ser tanto atividades investigativas, sequências didáticas e 

projetos investigativos dentre outros. Desde que se ofereça a possibilidade ao estudante assumir 

a posição de agente e construtor do seu próprio aprendizado, estimulando a autonomia, a 

reflexão e o senso crítico. 

2.3.3  O ensino de História e os métodos para o ensino por competências  

 

Partindo do princípio de que o ensino-aprendizagem em História desempenha 

importante função no processo de formação, tanto das crianças, como dos adolescentes e dos 

jovens, torna-se imprescindível compreender de que forma este ensino e esta aprendizagem 

histórica, pode ou não, acontecer por meio do desenvolvimento de competências.  Na BNCC, 

desde a Educação infantil, por meio dos campos de experiência, percebe-se que as crianças já 

começam experienciar estas aprendizagens nas relações do “eu” com o “outro” e o “nós”. Nesse 

sentido, esse documento apresenta como os principais objetivos da História no Ensino 

Fundamental, relacionando-os  à autonomia de pensamento, às relações entre os indivíduos, à 

construção de pensamento crítico e à formação para a cidadania. O texto original da BNCC diz 

que: 

  

“[...] 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, 2017, p. 398). 

 

 

Dessa forma, os métodos devem coadunar com esses objetivos, nos quais o estudante 

tenha a autonomia de expressar seus pensamentos de forma crítica, que estabeleça o diálogo 

entre os sujeitos do contexto da sala de aula, respeitando a pluralidade cultural, social e política. 

A argumentação também deve estar presente, pois é por meio dela que o estudante tem 

oportunidade de participar de situações que possibilitem a sua formação cidadã, com vista ao 

enfrentamento dos problemas. E acima de tudo, a argumentação possibilita desenvolver a 

capacidade de propor soluções na superação das contradições políticas, econômicas e sociais 

do mundo em que vive.  
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Assim sendo, o ensino de História não poderá ser pautado apenas no método tradicional, 

que priorizava mais os conteúdos conceituais por meio de exposições de conteúdos, exercícios 

de fixação, memorização de fatos importantes e datas históricas e, por fim, as provas que 

cobram certo rigor dos fatos. Com o intuito de incentivar o estudante a pensar historicamente29, 

é necessário o rompimento com formas inflexíveis de organizações didáticas. Para Freitas 

(2010),  

 

[...] aprender História significa, sobretudo, apropriar-se da experiência histórica (os 

fatos objetivos da ciência de referência, inclusive), diferenciá-las no tempo, conhecer 

e ampliar o estoque de modelos para a interpretação dessa experiência, e, por fim, 

correlacionar modelos de interpretação com o seu presente, empregando- os no 

trabalho de reflexão, orientação e tomadas de posição na sua vida cotidiana 

(FREITAS, 2010, P. 175). 

 

Para o desenvolvimento de competências, torna-se vital a superação desse ensino 

pautado “somente” na transmissão oral e desenvolvimento atividades de aprendizagem que 

esperam respostas prontas, consideradas certas ou padronizadas. Isso implica que o 

planejamento das intervenções precisa levar em conta a participação do estudante. Elas 

precisam possibilitar que eles percebam os sentidos atribuídos ao passado, e de forma que eles 

elaborem novos sentidos por meio da leitura, da pesquisa e da interpretação. Além do mais, na 

BNCC, a busca pela autonomia,  

 

[...] exige reconhecimento das bases da epistemologia da História, a saber: a natureza 

compartilhada do sujeito e do objeto de conhecimento, o conceito de tempo histórico 

em seus diferentes ritmos e durações, a concepção de documento como suporte das 

relações sociais, as várias linguagens por meio das quais o ser humano se apropria do 

mundo. Enfim, percepções capazes de responder aos desafios da prática historiadora 

presente dentro e fora da sala de aula (BRASIL, 2017, p. 399). 

 

No entanto, isso não significa que nos momentos planejados, não se utilize o método 

expositivo, muito embora eles sejam apropriados apenas para as competências de caráter 

acadêmico. Dessa forma, reitera-se aqui que o método expositivo não pode ser o único, mas, 

pode ser uma das possiblidades, desde que esteja de acordo com a competência que se pretende 

que o estudante desenvolva. Lembrando de que, não existe um único método para a superação 

do ensino do tradicional. Para Zabala e Arnau (2010, p. 145), a eficácia dos métodos expositivos 

se dá quando a competência a ser desenvolvida pelo estudante está relacionada “a enumeração 

                                                 
29 Para Rüsen (2007), aprender História é pensar (e aprender a pensar) historicamente no sentido de constituir a 

consciência histórica, ou seja, desenvolver as capacidades de rememorar experiências, interpretá-las sob a forma 

de uma história e utilizá-las para um propósito prático em sua vida. 
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dos conteúdos factuais, na descrição de fatos e de acontecimentos, na definição ou explicação 

de teorias de forma mais ou menos padrão em alguns casos, quando a competência consiste na 

resolução de problemas segundo formatos estereotipados”. Cada caso exige uma estratégia 

metodológica apropriada as suas especificidades.  

Considerando os objetivos em História, a BNCC compreende ser substancial a 

utilização de diferentes fontes e tipos de documentos, especificamente os escritos, 

iconográficos, materiais e imateriais para favorecer a compreensão da relação tempo e espaço 

e ainda as relações sociais concebidas. Por meio dos registros e vestígios, também é possível 

compreender as experiências humanas, as formas singulares de produção, consumo e 

circulação, tanto de objetos e pessoas, quanto de saberes. Assim este documento traz que “o 

objeto histórico se transforma em exercício, em laboratório da memória voltado para a produção 

de um saber próprio da história” (BRASIL, 2017, p. 396). 

Igualmente, este documento faz referências à importância da utilização dos objetos 

materiais, uma vez que eles podem auxiliar tanto o professor, quanto os estudantes, a questionar 

o significado das coisas do mundo, estimulando a produção do conhecimento histórico no 

ambiente escolar.   

Ainda a BNCC aponta a necessidade de que as atividades de aprendizagens em História 

precisam possibilitem a utilização de instrumentos, para interrogar e oferecer respostas ao 

“nosso mundo”, na compreensão da contemporaneidade, em toda a sua diversidade, 

heterogeneidade, complexidade e pluralidade de atores e práticas. Assim é de fundamental 

importância que, tanto professores, quanto os estudantes tornem-se agentes do ensino-

aprendizagem, assumindo, um e outro, uma “atitude historiadora” diante do objeto em estudo. 

Esse é um ponto de atenção, uma vez que fica subtendido que a responsabilidade de ensinar 

depende tão somente do desempenho dos professores e dos estudantes. Desobrigando, 

consequentemente, os poderes e órgãos públicos de suas obrigações para com a educação, em 

especial, do fracasso de um de outro. 

O papel do professor nesse modelo de ensino-aprendizagem é de problematizar e o do 

estudante é investigar, ser protagonista da sua aprendizagem, sobretudo, em responsabilizar-se 

por seu processo de aprender. Nessa relação de ensino-aprendizagem, o estudante deve ser 

encorajado a dizer o que sabe sobre o objeto em estudo, expondo seus conhecimentos prévios, 

expressando representações sociais sobre grupos, pessoas, acontecimentos e práticas.  

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a proposta é iniciar com processos mais 

simples, e que se complexifica à medida que os estudantes vão estabelecendo relação entre os 

conhecimentos e processos cognitivos anteriores e posteriores, para a aprendizagem. As 
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atividades ou sequências didáticas de História devem ser planejadas de forma que permitam 

que os estudantes percebam os sentidos atribuídos ao passado, e construam novos sentidos. Na 

relação entre o presente e o passado, os estudantes devem ser incentivados a apresentarem seus 

questionamentos e suas hipóteses, a fazer uma leitura crítica dos fatos e eventos históricos e 

confrontarem com os conhecimentos já pré-estabelecidos.  

Assim, os procedimentos do ensino-aprendizagem de História, na BNCC, pautam-se em 

cinco processos. São eles: Identificação, Comparação, contextualização, Interpretação e 

análise. Por isso, é preciso que as atividades sejam planejadas de forma a considerar o espaço 

para atitudes ativas dos estudantes diante de suas aprendizagens.  

No processo de identificação, é o momento de reconhecimento do objeto a ser estudado. 

Nesse processo o professor problematiza este objeto por meio de questionamentos como: “O 

que é?” “O que você já sabe sobre este objeto?” “Como é possível detalhá-lo?” “Como pode 

ser lido?” “Quais são os conhecimentos que precisam ser mobilizados para o reconhecimento 

deste objeto?” “Qual é o sentido atribuído a este objeto pela nossa cultura?” Os procedimentos 

de análise utilizados são sempre semelhantes ou não? Por quê? É neste momento que o 

estudante entra em contato com o objeto de estudo e busca múltiplas formas de assimilação e 

interação tendo em vista a compreensão da história, das mudanças ocorridas no tempo, no 

espaço e, especialmente, nas relações sociais. 

No processo de comparação o professor apresentará fatos históricos análogos, o mesmo 

fato com fontes diferentes, para possibilitar que o estudante faça a comparação entre eles ou 

entre os pontos de vista dos documentos ou fontes históricas. Por meio desse processo, 

possibilita a ampliação dos conhecimentos relacionados a outros povos, outras culturas e seus 

costumes específicos. Ainda contribuem para que perceberem as semelhanças e diferenças, 

mudanças, permanências e transformações, as continuidades e rupturas. Neste processo, as 

fontes e linguagens diversificadas são importantes ferramentas.   

O processo de contextualização é o momento em que o objeto de estudo é considerado 

dentro de seu contexto, dentro de suas referências sociais, culturais e econômicas.  Os 

acontecimentos ou fatos históricos perdem o sentido se forem estudados de formas isoladas, 

eles precisam ser inseridos em um espaço e em um tempo específico. Para que o estudante não 

corra o risco de conferir sentidos e significados impróprios a uma determinada época, grupo 

social, comunidade ou território ele precisa localizar os momentos e lugares específicos de um 

evento ou acontecimento histórico.  

É por meio do processo de Interpretação que se possibilita ao estudante assumir posição 

de forma crítica em relação ao objeto ou fato histórico estudado no âmbito escolar. Para a 
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BNCC, “interpretações variadas sobre um mesmo objeto tornam mais clara e explícita a relação 

sujeito/objeto e, ao mesmo tempo, estimulam a identificação das hipóteses levantadas” 

(BRASIL, 2017, p. 397). Ao interpretar um texto, um fato, uma obra literária etc. o estudante 

desenvolve a capacidade de levantar proposições, questionar, elaborar hipótese, desenvolver 

argumentos, discutir com os pares as opiniões contrárias.  

Para a BNCC, “a análise é uma habilidade bastante complexa porque pressupõe 

problematizar a própria escrita da história e considerar que, apesar do esforço de organização e 

de busca de sentido, trata-se de uma atividade em que algo sempre escapa” (BRASIL, 2017, p. 

398). O processo de análise, de forma diversificada, possibilita que o estudante componha e 

decomponha o objeto de estudo, construa explicações, desvenda significados, elabore suas 

próprias interpretações, de forma fundamentada e sistemática, em movimento contínuo ao 

longo do tempo e do espaço.  

Nesse processo, o professor pode problematizar as questões ideológicas com os 

seguintes questionamentos: “Como foi produzido aquele saber?” “Para que serve?” “Quem o 

consome?” “Seu significado se alterou no tempo e no espaço?” A análise possibilita também, 

que o estudante exerça sua autonomia de pensamento, a capacidade de compreensão, de 

elaboração de significados, de reinterpretação e que os indivíduos agem de acordo com a época 

e o lugar nos quais vivem, e ainda, reconhecer as tensões sociais, culturais, religiosas, políticas 

e econômicas intrínsecas ao processo de formação das sociedades que se sucederam ao longo 

do tempo. 

Em suma, a BNCC propõe que as metodologias para o ensino de História sejam aquelas 

em que professores e estudantes sejam sujeitos do processo de ensino e aprendizagem. E que 

estimulem ambos a assumir uma atitude historiadora diante dos conteúdos propostos no âmbito 

do Ensino Fundamental.  

No decorrer deste capítulo, foi dissertado sobre vários aspectos sobre o ensino por 

competências, com um enfoque na BNCC, por ser um documento normativo e norteador da 

elaboração dos documentos curriculares. Fica notório que há uma necessidade urgente de 

tomada de postura em todos os setores educacionais, mas especialmente na formação de 

professores, para não correr o risco de que este seja apenas um modismo educacional e as 

mudanças não saia do campo das nomenclaturas.  Um dos maiores estudiosos sobre este modelo 

de ensino, Philippe Perrenoud, compactua com a ideia da necessidade de que as estruturas do 

sistema educacional sejam transformadas para que este modelo se efetive. Nesse sentido ele 

afirma que: 
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[...] se outras dimensões do sistema educacional não forem transformadas, se nada 

mudar além dos programas ou linguagem na qual se fala das finalidades da escola, a 

abordagem por competências, e mais globalmente a renovação de programas 

escolares, não passará de fogo de palha, de uma peripécia na vida do sistema 

educacional (PERRENOUD, 1999, p. 72).   

 

 

A escolha do percurso percorrido neste capitulo foi com a intenção de que o leitor 

compreendesse as nuanças do que este modelo traz e assim perceber que o este modelo de 

ensino apresenta possibilidades, mas também, muitas limitações na sua efetivação como prática 

pedagógica no cotidiano escolar. No próximo capítulo, junto à análise dos dados coletados 

durante a aplicação desta pesquisa, serão dissertados de forma mais clara estes limites e 

possibilidades principalmente, para o componente curricular de História.   
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3 Compreendendo Na Prática O Modelo De Ensino Por Meio De 

Competências E Habilidades.  

 

A intencionalidade deste capítulo, é apresentar e analisar tanto quantitativamente, 

quanto qualitativamente, os dados da pesquisa de campo realizada. Assim, este espaço pode ser 

caracterizado como o momento de interação entre a teoria e a empiria. Nos dois primeiros 

capítulos o objeto foi teorizado, já neste capítulo o propósito é identificar as particularidades da 

relação deste objeto com a práxis pedagógica. Dessa forma, apresenta-se aqui a elaboração, a 

aplicação e a análise de um produto educacional, que parte das dificuldades do grupo de 

professoras pesquisadas, em constate diálogo com as teorias apresentadas.    

Para isso, esta pesquisa objetivou produzir, com base nos dados analisados da pesquisa, 

um tutorial formativo para professores. Esse material didático pedagógico foi voltado  para o 

5º ano do Ensino Fundamental, objetivando fomentar aporte teórico/prático docente aplicável 

em condições reais de ensino por meio de Experimento Didático-Formativo. No entanto, esse 

produto educacional também pode ser utilizado em qualquer outro ano escolar, fazendo-se 

apenas adequações na Sequência didática, uma vez que, ele foi elaborado tanto para atender a 

uma problemática empírica  quanto para corroborar a teoria.  

Diante da realidade da implantação de um novo documento curricular, apesar de muitas 

redes e instituições educacionais já terem aderido a este modelo, percebe-se a necessidade de 

que o professor tenha uma formação voltada para este modelo ou perspectiva, uma vez que 

estes documentos curriculares estão organizando o processo de ensino aprendizagem na 

perspectiva de desenvolvimento de competências e habilidades. Não há aqui a intenção de 

alienar ou ser agente de reprodução do sistema, mas, contribuir para uma melhor compreensão 

das intenções dos modelos curriculares. O intuito também é que uma vez que conhecendo bem 

esse modelo o professor tenha a autonomia de minimizar possíveis danos e usar das brechas 

para ser agente de uma educação crítica e democrática,  promotora de mudanças sociais.   

Nesse sentido, a problemática norteadora desta pesquisa buscou analisar os debates e 

discussões em torno da introdução, apropriação e leituras no campo teórico e prático 

educacional brasileiro em relação ao ensino aprendizagem na perspectiva de competências e 

habilidades. E ainda buscou-se assimilar as implicações didáticas e pedagógicas para 

posteriormente poder contribuir com a compreensão das transformações no processo de ensino 

aprendizagem de História, nesta perspectiva. 



166 

 

 

Reitera-se que esta pesquisa considera  hipoteticamente que o ensino aprendizagem de 

História na perspectiva do desenvolvimento de competências e habilidades seja uma 

possibilidade de rompimento com o ensino tradicional. Ensino que, na maioria dos casos, se 

reduzia a uma aprendizagem memorizadora, de forma mecânica, centrado na exposição da 

matéria por parte do professor e o estudo posterior do estudante, voltados somente para 

competências de caráter acadêmico, ou seja, os conhecimentos conceituais e factuais. Pondera-se 

ainda que os conhecimentos acumulados no contexto escolar voltados para a preparação do 

estudante para a vida acadêmica e para as fases posteriores de ensino tornem significativos, 

contribuindo assim com a sua formação integral e sirvam para serem aplicados em situações 

complexas na vida cotidiana. 

3.1 Metodologia  

 

Para o melhor desenvolvimento desta pesquisa e o êxito dos seus resultados foi feita 

uma análise exploratória quali-quantitativa a partir de um experimento didático formativo. 

Desse modo, procurou-se explicitar, familiarizar e responder a problemática levantada, alcançar 

os objetivos propostos, delinear o objeto de estudo, e a produção do produto educacional.  

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p.171), em uma pesquisa exploratória, aplicam-se 

“[...] geralmente procedimentos sistemáticos ou para obtenção de observações empíricas ou 

para a análise de dados (ou ambas simultaneamente)”, ou ainda quando se tenciona alcançar 

uma tipificação quantitativa bem como também qualitativas do objeto de estudo, e ao mesmo 

tempo conceituar as correlações entre a peculiaridade do evento, acontecimento ou conjuntura 

observada.  Dessa forma esta pesquisa buscou conceituar, caracterizar, e compreender a inter-

relação deste objeto com as políticas pública educacionais e o processo de ensino aprendizagem 

de História por meio de competência e Habilidades.  

Com tal característica, o método experimento Didático-Formativo, do ponto de vista 

pedagógico, pode ser utilizado na investigação que busca “explorar a relação entre o ensino e o 

desenvolvimento da atividade mental dos estudantes [...] e provocar mudanças em relação a 

níveis futuros esperados de desenvolvimento mental” (FREITAS, 2010, p. 6). Para tanto, esta 

pesquisa se propôs a verificar a aplicabilidade de competência e habilidade na prática docente 

no ensino de História nos anos inicias do Ensino Fundamental por meio de um experimento.  
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Inicialmente, foi feita uma análise documental da LDB 9394/96, dos PCNs/97, das 

DCNs/13 e da BNCC/17. Igualmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica para a 

fundamentação teórica desta pesquisa, com base em livros e artigos científicos de autores de 

nível nacional e internacional, que tratam a prática de Ensino-aprendizagem por competência e 

habilidade, sua trajetória desde a sua aplicação no campo profissional e sua transferência para 

o campo educacional.  

Posteriormente, depois da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG e a  

autorização da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Aparecida de Goiânia, já para o 

início da pesquisa de campo, foi feita a análise do Projeto Político-Pedagógico da escola 

pesquisada para averiguar projetos, atividades, metodologias, concepções pedagógicas e 

objetivos. E ainda, do documento curricular, para fazer o levantamento dos conteúdos de 

história previstos para o período da pesquisa.  

O projeto teve como grupo de pesquisa as quatro professoras (participantes diretas) , das 

quatro turmas do 5º ano do Ensino Fundamental e a Coordenadora pedagógica do 2º ciclo (4º e 

5º ano) de uma Unidade Educacional do município de Aparecida de Goiânia. Participaram 

também de forma indireta desta pesquisa os estudantes das respectivas turmas. Quando se diz 

que as professoras e coordenadoras foram participantes diretas, significa que elas participaram 

analisando o produto, respondendo questionário, participando das reuniões, contribuindo com 

os roteiros de estudos, com falas por meio de WhatsApp e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Quando se diz  que os estudantes foram participantes indiretos, quer dizer 

que eles responderam as atividades, e as professoras as utilizaram como subsídio para 

responderem a avaliação. Das atividades dos estudantes, devido ao grande número de atividades 

postadas no grupo, e muitas delas estarem ilegíveis, foram utilizados apenas alguns recortes  

para exemplificações de como se dá uma análise do desenvolvimento das competências.  

Para a obtenção dos dados diagnósticos foram utilizados questionários estruturados, 

relatos escritos dos sujeitos envolvidos, gravação de áudios e vídeos, registro no diário de 

campo, análise dos roteiros de aulas e observação das turmas participantes da pesquisa. No caso 

desta pesquisa, por ter sido realizada no período pandêmico ocasionado pela COVID 19, a 

observação se deu por meio do acompanhamento das aulas remotas. As aulas eram  mediadas 

por recurso tecnológico, em específico, grupos de WhatsApp. Elas aconteciam no grupo da 

seguinte forma: as professoras postavam o roteiro das aulas no grupo. Esse roteiro era composto 

de atividades no próprio roteiro, indicação das atividades a serem realizadas nos livros didáticos 

e algumas vezes o link de uma videoaula, ou filme para serem assistidos. A professora em 
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seguida gravava um áudio, bem suscinto, dando algumas informações sobre as atividades e se 

colocando à disposição para as possíveis dúvidas dos estudantes.  Durante o período de duração 

da aula a professora permanecia online, se surgissem qualquer dúvida ou pergunta por parte dos 

estudantes ela os respondia em forma de áudio. Da mesma forma, ela ficava aguardando que os 

estudantes respondessem as atividades e as postassem respondidas no grupo.  

 Assim, os roteiros das aulas, postados pelas professoras, e as atividades respondidas 

pelos estudantes e postadas nos grupos das aulas, foram também objetos de análise nesta 

pesquisa. Em tópicos posteriores será especificado como se deu esse procedimento.  

Antes da aplicação do produto educacional, foi aplicado um questionário estruturado de 

caráter diagnóstico às professoras participantes. Esse questionário teve a finalidade de 

compreender o nível de conhecimento dos participantes, acerca  do objeto de estudo, e serviu 

como ponto de partida para elaboração do referido produto educacional. 

Todos estes métodos utilizados teve a finalidade de coletar dados e informações a serem 

utilizados no Experimento Didático-Formativo, com a intenção de investigar, analisar, refletir 

sobre o ensino e a aprendizagem de história por meio de competências e habilidades, 

compreendendo os limites e as possibilidades de sua aplicabilidade no cotidiano da sala de aula.  

O quadro 15 traz a representação tanto do perfil das professoras participantes, bem como 

também os conhecimentos prévios delas em relação aos conteúdos que serão desenvolvidos no 

produto educacional desta pesquisa. Os dados foram coletados por meio de um questionário 

estruturado, de caráter diagnóstico aplicado antes do início da pesquisa. Com a intenção de  

salvaguardar a privacidade, foram utilizados pseudônimos para fazer referência aos 

participantes da pesquisa. Os critérios para escolha dos pseudônimos estão detalhados na página 

173, na explanação do produto educacional.  
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Quadro 15 - Questionário diagnóstico e perfil das professoras participantes. 

Participantes Função Nº de 

estudantes/ 

Turmas 

Área 

de 

formação 

Nível 

De 

formação 

Doc.  

curricular 

Planeja 

por 

SD 

Experiência ensino 

por competências e 

habilidades 

Conhecimento sobre 

as  competências e 

habilidades 

Limites Possibilidades 

Camélia C/P 8 turmas Pedagogia E/P DC - GO e 
BNCC 

S/R Pouca experiência As competências é 
todo conhecimento 

adquirido ao longo da 

jornada estudantil e as 
habilidades são os 

conhecimentos 

necessários para o 
desenvolvimento das 

competências. 

Os professores não tiveram 
uma formação adequada para 

trabalharem corretamente 

usando o documento. A 
maioria dos livros didáticos 

não são atualizados conforme 

os cortes temporais e ao 
documento. Engessar algumas 

habilidades. dificuldade dos 

estudantes para compreender o 
conteúdo específico para a sua 

série. 

Nivelar o currículo para 
atender de forma igualitária 

todos os estudantes. 

Ampliar as habilidades para 
o ensino da história de 

Goiás. 

 

Magnólia P/R 30 Pedagogia E/P DC – GO e 

BNCC 

S/R Pouca experiência S/R S/R S/R 

Iris P/R 30 Pedagogia E/P DC – GO e 
BNCC 

S/R Pouca experiência S/R S/R S/R 

Hortência P/R 35 Pedagogia E/P DC – GO e  

BNCC 

Sim, 

sempre 

Pouca experiência As competências são 

um conjunto de 
habilidades que 

caracterizam uma 

função específica. Elas 
estão associadas ao 

saber fazer, ação física  

mental que indica a 
capacidade adquirida. 

S/R S/R 

Rosa P/R 32 Pedagogia E/P DC – GO e  

BNCC 

S/R Pouca experiência 

Já estamos trabalhando 
há mais de um ano, 

mas ainda tenho 

dificuldades. 

 S/R Essas implantações 

demandam muitos cursos de 
formação continuada e 

quanto mais se estuda, mais 

se aprende. 

Legenda  C/P – Coordenador pedagógico  E/P – Especialista  S/R- Sem resposta  P/R – Professor regente   

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2021. 
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3.1.1 O Produto educacional  

 

Nesta pesquisa o produto educacional teve como eixo articulador um tutorial formativo  

elaborado pela pesquisadora, a partir das necessidades detectadas no questionário diagnóstico 

e das dificuldades apresentadas pelas participantes da pesquisa. Fez parte também dos 

instrumentos de pesquisa, anexo a esse tutorial, uma Sequência Didática (SD), que apresentava 

uma das possibilidades de planejamento do ensino por meio de competências e habilidades.  

Inicialmente, a proposta de produto para essa pesquisa era uma SD, que teria como 

participação direta os estudantes do 5º ano. No entanto, devido ao período da pandemia e o 

distanciamento social, esse fator incidiu em alguns problemas em relação à obtenção do 

consentimento dos pais, e assentimento dos estudantes, uma vez que o ensino estava 

acontecendo apenas de forma remota. Assim, esse fator foi discutido com a banca de 

qualificação.  

Dessa forma, a pesquisadora entendeu que deveria acatar as sugestões dos arguidores e 

do orientador, e foi feita uma adaptação no produto educacional, para sair do impasse da 

assinatura dos TCLEs dos pais e responsáveis  e do TALEs dos estudantes. Contudo também 

houve outros fatores que também contribuíram para essa adaptação ou mudança. O primeiro  

refere-se ao fato de que o objeto está voltado para o ensino. Assim, torna-se necessário produtos 

que auxiliem o professor a apropriar deste modelo de ensino por meio de competências e 

habilidades para que ele tenha competência de colocá-lo em prática. O segundo está relacionado 

às necessidades detectadas no questionário diagnóstico aplicado às professoras. Os resultados 

do questionário indicavam que esse momento de implantação dos novos currículos ainda requer 

muita formação para se vislumbrar  resultados na aprendizagem dos estudantes. Daí o fato deste 

objeto de estudo ser, nesse momento, mais apropriado para a formação de professores. Assim, 

a proposta de intervenção por meio de uma sequência didática com o título “Competência E 

Habilidade E Ensino Aprendizagem De História Nos Anos Iniciais Do Ensino Fundamental” 

foi adaptada para uma proposta de intervenção por meio de um tutorial formativo com o título 

“Compreendendo O Modelo De Ensino Por Meio De Competências E Habilidades”.  

Como a SD já estava sendo desenvolvida na escola ela passou por algumas adaptações 

e passou a ser um anexo de material prático de subsídio para as professoras participantes da 

pesquisa e posteriormente para outros professores, que vierem a ter contato com esse produto.   
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Ainda foi elemento decisivo para essa adaptação no produto educacional, o pedido da 

diretora da Unidade Educacional pesquisada que, tomando conhecimento da pesquisa, 

manifestou o interesse de que seus professores recebessem uma formação sobre o ensino por 

meio de competências e habilidades. Essa era uma necessidade do seu grupo docente neste 

momento de implantação do documento curricular em consonâncias com os pressupostos 

pedagógicos da BNCC.  

Dessa forma, esse tutorial formativo teve por finalidade possibilitar uma compreensão 

da organização curricular por meio de competências e habilidades e contribuir para o 

entendimento de como os conteúdos estão colocados, articulados, e qual a sua relevância no 

processo de aprendizagem do estudante. E ainda compreender como o estudante mobilizará as 

aprendizagens construídas nas aulas de História, na sua vida cotidiana. A estrutura e formato 

utilizados neste tutorial foi o Frequently Asked Questions (FAQ), perguntas respondidas 

frequentemente ou perguntas frequentes. Assim esse tutorial gira em torno de responder aos 

seguintes questionamentos:  

• Por que estudar sobre competências e Habilidades? 

• O que é a BNCC e o DC – GO AMPLIADO? 

• Quais são os pressupostos pedagógicos e abordagens que estes documentos apresentam? 

• Como este termo foi inserido no meio educacional? 

• Quais são os principais conceitos de competências no âmbito educacional? 

• Quais são os conceitos de habilidades? 

• Qual é a estrutura da competência na BNCC? 

• Como as competências estão organizadas na BNCC? 

• Quais são as aprendizagens essenciais que todos os estudantes do território nacional 

devem desenvolver? 

• Como os componentes curriculares estão estruturados na BNCC? 

• Como as competências e as habilidades se articulam? 

• Qual é a estrutura de uma habilidade? 

• Como se dá a Progressão horizontal e vertical das habilidades? 

• Como podem ser classificadas as Dez competências Gerais da BNCC? 

• Quais são os conteúdos e os componentes da competência?   

• Para que compreender as implicações deste modelo de Ensino para o Componente 

curricular História? 

• Esse modelo de ensino sofre alguma crítica? 
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• Existe um método ou uma metodologia específica para o ensino por meio de 

competências? 

• Como Planejar uma Sequência Didática (SD) por meio de competências e habilidades 

para o componente curricular História? 

Em anexo a esse tutorial, em complemento ao último questionamento, foi encaminhado 

um “modelo” de uma SD de História com o título “Cidadania para Quê?”, que foi aplicada nas 

quatro turmas de 5º ano da unidade educacional pesquisada. Dessa atividade será analisado o 

desenvolvimento das habilidades e competências propostas nesta sequência. Das quatro turmas 

apenas uma professora conseguiu fazer o acompanhamento e preencher a ficha de avaliação. 

Assim, para essa parte da avaliação será analisada apenas uma turma. Esse modelo de Sequência 

de atividade também estará em anexo a esta pesquisa, trazendo todas as especificações, com 

um tutorial de correção e ficha de avaliação.   

Os objetivos propostos para o tutorial formativo foram os seguintes:  

• Contribuir com orientações para a prática dos professores de História e de outros 

componentes curriculares, diante dos desafios de novas práticas, novos métodos e novas 

abordagem da educação.  

• Identificar os possíveis limites e possibilidades para prática docente por meio de 

competência e habilidade e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem de 

história nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A SD  em anexo procurou preservar os conteúdos da disciplina, e submetê-los a uma 

organização didática baseada nos princípios dos estudos de Zabala e Arnau (1998, p.18) que 

define SD como “[...] um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos educacionais, que tem um princípio e um fim conhecidos tanto 

pelos professores como pelos estudantes”.  

Em conformidade com a definição acima, considerando SD como um conjunto de 

atividades orquestradas, da compreensão da complexidade do profundo grau de importância 

que devem ter as aprendizagens das competências, esta SD de História, teve como expectativa  

o êxito no processo de Ensino Aprendizagem dos estudantes. Essa SD foi composta de 

indicação de recursos didáticos e pedagógicos de ensino para os estudantes, e de orientações 

para o professor e primou em observar algumas condições colocadas por Zabala e Arnau (2010) 

que diz que:  
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Para obter o profundo grau de relevância necessário na aprendizagem de 

competências, a sequência de atividades de ensino deve: permitir determinar os 

conhecimentos prévios que cada estudante tem em relação aos novos conteúdos de 

aprendizagem, ser adequada ao nível de desenvolvimento de cada estudante, fomentar 

atitudes favoráveis. (ZABALA; ARNAU, 2010, p. 111).  

 

Além do mais, procurou-se introduzir os conteúdos propostos, de maneira significativa 

de forma que os estudantes fossem capazes de perceber as suas finalidades, com atividades 

desafiadoras, com as suas fases bem definidas, planejadas metodicamente, com a finalidade de 

desenvolver as capacidades do estudante. Para tal, buscou-se provocar conflitos cognitivos, que 

gerassem processos mentais necessários para o estabelecimento de relação entre os 

conhecimentos e as competências pré-estabelecidas.   

Sendo assim, esta SD foi pensada e estruturada obedecendo às fases colocadas por 

Zabala e Arnau (2010) que são: 

• Estabelecer os objetivos;  

• Definir a(s) Habilidades(s), suas combinações (conteúdos e competências) de 

acordo com sua relevância, complexidade e caráter procedimental;  

• Prever as atividades e identificação da situação da realidade que será objeto de 

estudo (levantamento dos conhecimentos prévios);  

• Identificar as questões ou problema que se apresentam;  

• Construir, selecionar e apresentar possíveis esquemas de atuação;  

• Revisar os conhecimentos disponíveis para cada momento do desenvolvimento da 

competência e planejar as atividades de aprendizagem;  

• Aplicar os esquemas de atuação, tantas vezes forem necessárias, respeitando as 

especificidades e características de cada estudante;  

• Avaliar por meio de situação-problema, com situações mais ou menos reais, 

próxima a realidade do estudante, verificando o grau de aprendizagem de cada 

componente da competência (conceitual, procedimental e atitudinal) por meio das 

atividades realizadas, as experiências desenvolvidas e dos conteúdos de 

aprendizagem.  

Neste caso algumas das fases tiveram que sofrer algumas alterações e adaptações, uma 

vez que, esta SD foi elaborada em forma de aula atividade não presencial. No entanto, buscou-

se manter o máximo possível da estrutura de uma sequência didática. A aplicação das atividades 

aconteceu durante quatro semanas, compreendendo o total de cinco atividades, sendo uma 
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diagnóstica, três de aprendizagem e uma de sistematização e avaliação. Foi tomado o máximo 

de cuidado possível para respeitar o horário de aula pré-estabelecido pela instituição, visando 

interferir o mínimo possível em sua rotina. No final da aplicação, a proposta era para que de 

cada turma fosse feita uma avaliação do desenvolvimento das habilidades e competências. 

Contudo, apenas uma professora conseguiu fazer a sistematização dessa avaliação. As demais 

professoras justificaram falta de tempo devido às muitas atividades acarretadas por esse modelo 

de ensino remoto e ainda ter achado a ficha30 muito complexa.  

Com o propósito de garantir a privacidade dos sujeitos, foram utilizados pseudônimos 

para fazer referência aos participantes da pesquisa. Tanto na transcrição dos questionários, na 

utilização de trechos de falas em conversa pelo WhatsApp,  na elaboração da dissertação ou 

apresentação do trabalho para fins acadêmicos e científicos, a identidade dos sujeitos e o nome 

da escola foram preservados. Os pseudônimos das participantes foram feitos aleatoriamente, 

sem nenhuma associação, utilizando o grupo semântico da espécie de flores. Dessa forma os 

pseudônimos das participantes aqui utilizados são: Magnólia, Iris, Camélia, Hortência e Rosa.  

Quanto à identificação da escola ficou apenas “uma escola do município de Aparecida de 

Goiânia”. Apesar das respostas das avaliações dos estudantes terem sido utilizadas no sentido 

de subsídios para as professoras, terem  sido  consideradas como uma avaliação coletiva da 

turma, terem sido utilizados apenas alguns recortes, mesmo assim, foram utilizados também 

pseudônimos inspirados no mesmo grupo semânticos das professoras. Dessa maneira, foi 

mantido o sigilo e respeitadas todas as identidades individuais e coletivas, uma vez que, as 

turmas também foram identificadas apenas pelos  pseudônimos de suas professoras. 

Antes do início da pesquisa, foram apresentados aos participantes tanto o projeto, quanto 

todos os procedimentos e métodos utilizados, procurando trazer o máximo de esclarecimento 

possível aos sujeitos envolvidos. Foi também esclarecido que que os possíveis riscos para os 

sujeitos pesquisados seria o caso de algum constrangimento que possivelmente eles pudessem 

sentir durante os debates e as atividades propostas. Contudo, com o intuito de amenizar os 

possíveis riscos, foi assegurada a possibilidade de se retirar qualquer dito exposto durante os 

debates ou as atividades. Foi também concedida aos sujeitos a possibilidade de questionamento 

sobre qualquer aspecto relacionado à pesquisa e deixado bem entendido que eles tinham o 

direito de se retirar da pesquisa em qualquer momento, sem que lhe fosse acarretado nenhum 

                                                 
30 Ficha em anexo a SD.  
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prejuízo. Sendo assim, ressalta-se que nenhum dado foi ou será utilizado sem o consentimento 

dos participantes desta pesquisa. 

As circunstância de obtenção de termo de consentimento livre e esclarecido, se deram 

da seguinte forma: após a aprovação desta pesquisa pelo Conselho de Ética, já com o termo de 

anuência da SME e da Unidade educacional aprovados, devido estar no auge do isolamento 

social, foi enviado para a Unidade Educacional um tutorial e um vídeo gravado pela 

pesquisadora explicando a pesquisa e suas especificidades. Após este primeiro contato com a 

pesquisa, foi marcado pela diretora, uma reunião com a equipe gestora da Unidade Educacional, 

para que a pesquisa fosse apresentada, prestar esclarecimentos aos sujeitos que participariam 

desta pesquisa.  

Na ocasião, foram passadas todas as informações possíveis às professoras que se fizeram 

presentes. A pesquisadora se colocou à disposição para toda e qualquer pergunta, deixando 

assim, bem entendido os direitos das participantes para que, de forma consciente e voluntária, 

elas decidissem sobre sua participação ou recusa na presente pesquisa. No ensejo ficou bem 

explicitados que a recusa em assinar o termo não acarretaria em nenhum prejuízo para esses sujeitos 

e que mesmo depois de aderidos à pesquisa, esse consentimento poderia ser revogado a qualquer 

momento sem que isso causasse algum dano.  Após esta apresentação foi disponibilizado o  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, que também traz todas as informações 

da pesquisa e a metodologia a ser utilizada. Os TCLEs ficaram disponíveis na secretaria da 

Unidade Educacional, e na medida que elas foram aderindo à pesquisa foram enviando as cópias 

dos documentos via WhatsApp.   

A pesquisa em campo teve a duração de um trimestre, ou seja, três meses, sendo do dia 

primeiro de abril ao dia trinta e um de junho de 2021. Após a adesão das quatro professoras das 

quatro turmas de 5º anos e da coordenadora desse ciclo, inicia-se de fato a pesquisa na escola 

campo, com as seguintes fases:  

• Aplicação de questionário diagnóstico às professoras participantes (abril de 2021); 

• Elaboração, aplicação e avaliação da SD (abril, maio e junho de 2021 de 2021); 

• Elaboração e disponibilização do tutorial formativo as professoras (abril, maio e junho 

de 2021)  

• Elaboração e disponibilização do questionário final (maio e junho de 2021); 

• Observação das aulas remotas via WhatsApp (abril, maio e junho de 2021);  

• Análise dos roteiros das aulas remotas (abril a julho de 2021); 
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• Análise dos dados (julho e agosto de 2021). 

Durante os tópicos posteriores, na caracterização da escola, observação da prática e 

análise de dados estas etapas ou fases serão clarificadas.  

3.2 Caracterização da escola campo e análise do PPP 

 

A caracterização da Unidade Educacional foi feita por meio do Projeto Político 

Pedagógico (PPP). O PPP é um documento de extrema relevância para todas unidades 

educacionais em todos os níveis e modalidades da educação. Ele deve ser construído pela 

comunidade escolar que envolve as ações para o ano letivo. De uma forma mais sucinta ele 

traça as metas, os objetivos e escolhe os caminhos a percorrer para alcançá-los. O PPP é ao 

mesmo tempo pedagógico e político, uma vez que ele organiza as atividades pedagógicas 

visando o processo de ensino aprendizagem com ações intencionais, de forma que contribua 

com a formação cidadã do estudante, tendo em vista um tipo de sociedade que ele pretende 

formar. Por isso, o PPP precisa ser discutido, refletido, exposto, reformulado de forma 

participativa, com todos os sujeitos31 do contexto escolar e em consonância com as políticas 

públicas educacionais em vigor. Segundo Vasconcelos (2004), 

 

[...] o projeto deve expressar de maneira simples (o que não significa dizer simplista) 

as opções, os compromissos, a visão de mundo e as tarefas assumidas pelo grupo; de 

pouco adianta um Projeto com palavras “alusivas”, chavões, citações e mais citações, 

quando a comunidade sequer se lembra de sua existência (VASCONCELOS, 2004, 

P.25).  

 

Durante muito tempo o PPP, em uma grande maioria das instituições escolares, foi um 

documento de gaveta cumprindo apenas sua função burocrática. Dessa forma, só se recorria a 

ele nos momentos de cumprimento de legalidades. Sua elaboração era feita de um conjunto de 

palavras rebuscadas e um conjunto de citações para dar aspectos de cientificidade. Assim, ele 

era um documento impossível de ser executado na prática, pois fugia da realidade vivida por 

tais instituições. Atualmente este documento tem sido repensado, ganhado força e sentido 

amparados nas políticas públicas educacionais desde a LDB 9.394/96 Art.12° à BNCC (2017) 

como um documento democrático e exequível.  Portanto, por isso, deve detalhar os objetivos, 

                                                 
31 Os sujeitos do contexto escolar são todos os que fazem parte da escola e contribuem para efetivação das ações 

e práticas no âmbito escolar. A saber os pais, os alunos, os funcionários, os professores, a equipe pedagógica e 

direção. 
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diretrizes e ações do processo educativo, missão, público-alvo, dados sobre a aprendizagem, 

relação com as famílias, recursos, diretrizes pedagógicas e plano de ação, avaliação e 

recuperação.  

Apesar do PPP da escola campo detalhar todos estes aspectos, ainda assim, não se pode 

dizer que ele reflete verdadeiramente a realidade da escola campo. Ele pode ser visto apenas 

como uma representação, um projeto, uma idealização que a instituição faz de si mesma. Essa 

análise do PPP foi importante principalmente pelo fato da escola campo estar funcionando no 

momento da pesquisa, apenas na modalidade do Regime Especial de Aulas não Presenciais 

(REANP) ou de forma presencial com a mediação tecnológica, devido ao período pandêmico 

ocasionado pela COVID 19. Mesmo neste contexto, considera-se essencial compreender os 

aspectos pedagógicos, políticos e físicos da escola para compreensão das análises dos dados 

desta pesquisa. Dessa forma, a visão possível da escola campo foi aquela vista principalmente 

pelo próprio olhar da instituição.  

Dessa maneira, nesse contexto de pandemia as aulas estão acontecendo de forma 

remota, utilizando o aplicativo do WhatsApp, vídeo chamadas e outros aplicativos de interação 

e comunicação em grupo, como por exemplo o Zoom e o Google Meet. Visando à equidade, 

para as famílias sem acesso a esses recursos tecnológicos, a unidade de ensino disponibiliza 

atividades impressas que são entregues quinzenalmente. Mesmo apesar de perceber uma 

intenção de adaptação, não dá para dizer que isso pode ser chamado de equidade no seu sentido 

mais estrito. O conceito de equidade refere-se a critérios de justiça, a oferecer oportunidades 

iguais. As adaptações que são feitas nas atividades impressas, não se equiparam às mediadas 

pelos recursos tecnológicos. Desse modo, não dá para dizer que os estudantes não são 

prejudicados em nível de conhecimento e aprendizagem.  

Ainda assim, o PPP da escola pesquisada, afirma que  é por meio deste instrumento que 

esta Unidade de Ensino garante uma formação de sucesso aos estudantes e o cumprimento do 

“seu compromisso com a sociedade e tem como objetivo primordial a formação cidadã, onde 

os conteúdos são meios para o desenvolvimento de habilidades e competências. O diálogo, as 

atitudes e os valores são essenciais para a formação de todos na Unidade de Ensino” (PPP, 

2021, p.7). 

A escola campo foi inaugurada em janeiro de 1997 como um centro de ensino integral, 

visando o atendimento as crianças em período integral, ampliando assim as possibilidades de 

aprendizagem dos estudantes para além do currículo normal. Inicialmente, ela atendia do 1° ao 

9 ° ano e também a Educação de Jovens e Adultos-EJA. Posteriormente, foi autorizada a 
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implantação da escola em tempo integral, com uma nova perspectiva de tempo e espaço integral 

e passa a atender estudantes apenas do 1 ° ao 5° ano. 

Em cumprimento a Lei Federal de n° 9.394/96 dezembro de 1996, que determina a 

educação infantil e o ensino fundamental anos iniciais como responsabilidade dos municípios, 

este centro de ensino que até então era da esfera estadual, passa pelo processo de 

municipalização. Mediante a esse processo de municipalização passa então a atender a 

Educação Infantil, nos agrupamentos IV (crianças de 4 anos) e V (crianças de 5 anos), nos 

turnos matutino e vespertino de forma parcial e o Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano em 

período integral. 

Na visão idealizada pela escola, relatada no PPP desta unidade educacional, ela tem 

como objetivo proporcionar aos estudantes uma escolarização democrática, de qualidade e que 

contribua com a formação integral. E ainda proporcionar a eles as habilidades de analisar, de 

interpretar, de criticar as situações do cotidiano e especialmente, de poder agir como agente 

transformador da realidade. Assim este documento dispõe que  

 

[...] a Instituição de Ensino tem o compromisso com a formação ética, política e social 

dos educandos, respeitando seus saberes e o meio em que vivem para a transformação 

social. Assim, contribuir para a definição de sua identidade de escola do campo e para 

a construção de um mundo mais justo, mais humano e democrático onde as pessoas 

possam viver inspiradas pelos valores de liberdade, solidariedade e respeito mútuo 

(PPP, 2021, p. 10). 

 

Para efetivação destes princípios de acordo com sua proposta, a unidade de ensino se 

compromete exercer o papel de garantir conteúdos que permitam aos estudantes “compreender 

e participar da sociedade de forma crítica e consciente, conhecendo seus direitos e deveres” e 

assim pautam sua prática de ensino nas Dez Competências Gerais da BNCC. Segundo os 

depoimentos da diretora e das coordenadoras pedagógicas e  reafirmado no PPP da unidade 

educacional, o Documento Curricular para Goiás Ampliado (DC  GO - Ampliado) é o 

documento que norteia a prática educativa dessa Unidade de Ensino. O DC GO - Ampliado é a 

tradução da BNCC para o Estado de Goiás, e foi elaborado em regime de colaboração 

CONSED/UNDIME. Assim sendo, todas as escolas públicas do território goiano têm a 

oportunidade de utilizar este documento curricular, agregando a ele as especificidades locais. 

No entanto, no memento das observações das ações pedagógicas por meio dos roteiros das aulas 

e das atividades não presenciais, percebe-se que estes documentos ainda estão longe de serem 

efetivados na prática.  
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Como esta é uma unidade de ensino que atende, além do ensino fundamental, 

agrupamentos da educação infantil, o PPP afirma que a Educação Infantil está embasada 

também na BNCC e no DC GO – Ampliado. Esses documentos normatizam que a Educação 

Infantil deve estar pautada nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar e conhecer-se32. E ainda nos campos de experiências33: Eu, o 

Outro e o Nós; Corpo, gestos, movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 

Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece estes cinco 

campos de experiências, nos quais as crianças por meio de suas vivências podem aprender e se 

desenvolver. Além de eles serem explicitados no PPP, pode-se percebê-los eles implícitos em 

trechos quando afirma que a unidade de ensino 

 

[...] propõe ao aluno um espaço de socialização, onde esse possa experimentar uma 

vivência coletiva e formular uma concepção de mundo, de sociedade e de ser humano. 

De modo que seu desenvolvimento seja reforçado de rotinas diárias, contemplando a 

alimentação, higiene, esporte e lazer e ensino de qualidade, diminuindo as 

desigualdades sociais, reduzindo os índices de violência e contribuindo com a 

construção da cidadania (PPP, 2021, p. 10). 

 

A escola campo está localizada próxima a uma reserva ambiental, uma região 

considerada área periférica, não é a única escola da região, mas atende integralmente seus 

estudantes. A comunidade atendida por essa unidade de Ensino não pertence toda ao bairro de 

origem, mas também à região circunvizinha, mas em geral são alunos de baixa renda. A 

organização do tempo escolar se ampara na LDB nº 9394/96: Art. 24 com uma carga horária 

de 1.600 horas, em 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar. 400 horas de descanso anual 

para alunos e professores. Funcionando de segunda a sexta, das sete às dezessete horas.  

Ao todo a escola atende duas turmas de Educação Infantil do agrupamento cinco e no 

Ensino Fundamental Anos Iniciais três turmas de 1º ano, três turmas de 2º ano, três turmas de 

3º ano, quatro turmas de 4º ano e quatro turmas de 5º ano. Representando assim um total de 

dezenove turmas.  O Quadro 16 representa a quantidade de turmas e estudantes matriculados 

nesta Unidade de Ensino no ano de 2021.   

 

                                                 
32 Tanto a  BNCC (2017, p. 36) quanto  o DC GO – Ampliado volume I – Educação Infantil (2018, p. 75) 

expressam os direitos de aprendizagem para a educação infantil.   
33 Tanto a BNCC (2017, p. 38) quanto  o DC GO – Ampliado volume I – Educação Infantil (2018, p. 78) 

expressam os campos de experiências.  
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Quadro 66 - Quantidade de turmas e estudantes Unidade Educacional pesquisada. 

Ano Escolar Agrupamento 5 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano Total 

Número de 

turmas 
2 3 3 3 4 4 19 

Número de 

Estudantes 
53 75 77 102 105 127 539 

Fonte: PPP, 2021, p. 14. 

 

Segundo o que expressa o PPP esta unidade de ensino, em cumprimento as legislações 

educacionais, e visando equiparar as oportunidades educacionais e o compromisso com o 

princípio da igualdade de direitos para todos, prevê a inclusão de alunos com deficiência em 

salas regulares de ensino. Dessa forma, dentre os estudantes matriculados, 11 crianças 

matriculadas na instituição apresentam algum tipo de deficiência. Todos eles possuem laudo 

médico, com Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID).  

As legislações normatizam a inclusão escolar. A unidade de ensino, segundo o 

documento em análise, parece ter consciência de que esses estudantes necessitam usufruir das 

mesmas experiências e condições de aprendizagem dos demais alunos. Mas, apenas oferecer 

oportunidade de acesso às pessoas com deficiência e lidar bem com suas limitações, ainda não 

pode ser chamado de inclusão. São necessárias ações para integrá-los socialmente como 

cidadãos e sujeitos de direitos. As questões da inclusão, segundo Mantoan (2015), ainda são 

desafiadoras e exigem muitos esforços. Mesmo as unidades educacionais consideradas 

inclusivas ainda são confrontadas, pois envolvem grande enfrentamento social e de questões 

que estão enraizadas culturalmente.  

Quanto à história da África e cultura afro-brasileira e história indígena, de acordo com 

o PPP, essa escola tem clareza de que ainda precisa de um longo caminhar para que a “Unidade 

de Ensino seja, de fato, um instrumento de afirmação de uma identidade pluricultural, o ensino 

da história, ao priorizar a construção da identidade nacional tem sido bastante omisso no tocante 

à (sic) valorização das culturas das minorias étnicas” (PPP, 2021, p. 44). Percebe-se o descaso 

ou negligência das instituições de ensino em relação às políticas de reparação, uma vez que a 

lei 10.639/03, surge no Brasil no âmago do debate de implantação de políticas de 

ações afirmativas para a população negra e já está em vigor desde 2003. Isto significa que já 

tem dezoito anos que ela foi normatizada e ainda não está sendo efetivada na prática nessa 

unidade de ensino.  

A equipe gestora da escola pesquisada é composta por uma diretora, uma coordenadora 

geral, três coordenadoras pedagógicas, uma assistente educacional. O corpo docente é 
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composto por dezenove professoras, todas elas com formação em pedagogia. A instituição  

conta ainda com um auxiliar administrativo.  

O espaço físico da escola campo é composto por: 19 salas de aula, 1 quadra 

poliesportiva, 1 biblioteca, 1 espaço maker, 1 auditório com camarim, 2 salas para professores, 

1 refeitório, 1 sala da direção, 1 sala de coordenação pedagógica, 1 secretaria geral, 1 

estacionamento, 2 banheiros para funcionários, 2 banheiros individuais femininos, 2 banheiros 

individuais masculinos, 1 banheiro masculino com 8 vasos, 1 banheiro feminino com 7 vasos, 

1 cozinha com dispensa, 1 almoxarifado, 2 depósitos não utilizáveis, 1 área de lazer, 1 recepção, 

2 vestiários, 1 deposito de alimento. Essa unidade conta também com um acervo de materiais 

pedagógicos e alguns aparelhos eletrônicos, como microfones, caixas de som, TVs etc.  

A referida unidade de ensino é mantida com recursos fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação (SME) de Aparecida de Goiânia - Go tais como: material didático, 

material de limpeza e merenda escolar. Ela também recebe recursos do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ambos do 

governo federal. 

 De acordo com o PPP, esta unidade educacional pauta sua prática docente na perspectiva 

Histórico-Crítica, defendida por Saviani (2003). Prática essa voltada para o exercício didático 

da relação sujeito-objeto, pela ação do aluno e mediação do professor no processo de construção 

do conhecimento. A escola campo, segundo o PPP defende, que o processo de ensino e 

aprendizagem será garantido com base na estratégia dialética entre teoria e prática, bem como 

a integração entre as diversas áreas dos conhecimentos presentes no currículo escolar. Todavia 

quando se observa as práticas e o cotidiano da escola percebem-se muitos aspectos 

contraditórios.  Pode-se destacar aqui pelo menos dois aspectos que confirmam essas 

contradições. O primeiro está relacionado à observação das aulas e aos depoimentos nas 

reuniões.34  Tanto por meio de um, quanto do outro, nota-se que os conhecimentos que a maioria 

dos agentes educacionais possuem sobre esta teoria são superficiais. O segundo relaciona-se 

diretamente à prática docente observada nesta pesquisa, pois tanto os roteiros de atividades, 

quanto as aulas no grupo de WhatsApp, não seguem os princípios filosóficos, psicopedagógicos 

e didáticos dessa teoria. Nos relatos apresentados ao longo dessa pesquisa não se pode dizer 

                                                 
34 Durante toda a pesquisa foi realizada apenas três momentos presenciais. A primeira com o grupo gestor (diretora, 

coordenadoras de ciclos, secretária e auxiliar administrativo) e algumas professoras do 5º ano. A segunda seria 

com todas as professoras participantes da pesquisa, mas, compareceram apenas três. A terceira após a aplicação 

do tutorial para agradecimentos, apenas nessa compareceram todas as participantes da pesquisa.  
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que o ensino aprendizagem desta unidade educacional tenha como base a estratégia dialética 

entre teoria e prática, como afirma o PPP.  

A avaliação nos anos iniciais do Ensino Fundamental possui um caráter diagnóstico, 

processual e qualitativo em conformidade com a Resolução CME nº 27/ 201535. Mesmo assim, 

os estudantes continuam tendo a avaliação somativa por meio de notas de 0 a 10 como a 

principal forma avaliativa. Para adquirir as médias, além de uma avaliação escrita, é realizado 

um processo somatório, por meio de avaliação de cadernos, desempenho na sala de aula, 

participação nos projetos da escola, em trabalhos em grupo, na realização das atividades 

propostas.  No final de cada bimestre acontece a reunião do conselho de classe para a análise 

do processo de ensino aprendizagem dos estudantes. De acordo com a descrição e as 

observações feitas, essa avaliação é mais acumulativa e quantitativa do que qualitativa.  

A escola atende em período integral e apresenta uma matriz curricular distribuída em 

200 dias letivos, para um turno de dez horas, organizadas de segunda a sexta-feira das 7 às 17 

horas. O quadro 17 apresenta a distribuição e organização da carga horária por Componente 

Curricular, em conformidade com o estabelecido pela SME de Aparecida de Goiânia.  

 

Quadro 17 - Organização do tempo escolar unidade educacional pesquisada. 

Componente Curricular 
Carga horária 

anual (horas) 

Carga horária 

anual (aulas) 

Aulas por 

semana 

Língua Portuguesa 160h 200 5 

Matemática 160h 200 5 

História 96h 120 3 

Geografia 96h 120 3 

Ciências da Natureza 96h 120 3 

Arte 64h 80 2 

Educação Física 64h 80 2 

Ensino Religioso 32h 40 1 

Língua Inglesa 64h 80 2 

Língua Espanhola 64h 80 2 

Dança 64h 80 2 

Práticas Científicas 128h 160 4 

Artes Cênicas 128h 160 4 

Oficina de Produção de Texto 96h 120 3 

Oficina de Matemática 96h 120 3 

Reforço de Língua Portuguesa 64h 80 2 

Oficina de literatura 96h 120 3 

Fonte: PPP, 2021, p. 18. 

 

                                                 
35 A Resolução CME nº 27/ 2015  preconiza que a avaliação deva ser diagnóstica, formativa e qualitativa.  
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 Analisando a distribuição da carga horária, é notória a hierarquização dos componentes 

curriculares. Enquanto para área de Língua portuguesa, somando as aulas regulares, as oficinas 

e reforço, são disponibilizadas 720 aulas anuais; para Matemática aulas regulares e oficina, 320 

aulas anuais; Arte, aulas regulares e oficinas 320 aulas anuais; os outros componentes ficam 

restrito às aulas regulares. O componente Curricular História que faz parte do objeto desta 

pesquisa tem apenas 120 aulas anuais. Muito embora, ainda se comparado com outras redes ele 

ainda se encontra em situação mais favorável, uma vez que a maioria das redes disponibilizam 

apenas 96 aulas anuais para História.  

 No ensino presencial, para o Ensino Fundamental, as aulas iniciam às 7 horas, tem a 

duração de 45 minutos cada aula, um intervalo de 15 para recreio, apenas no matutino, e a saída 

às 17 horas.  O período presencial segue uma rotina diária que distribui as aulas e atividades 

extracurriculares. No entanto, neste momento a unidade de ensino está funcionando por meio 

do Regime Especial de Aulas Não Presenciais (REANP), as aulas estão sendo feitas 

remotamente utilizando ferramentas e aplicativos para aulas online. O trabalho pedagógico está 

sendo realizado por meio de atividades desenvolvidas diariamente nos grupos de WhatsApp. E 

para os estudantes que não têm acesso à internet, por meio de atividades impressas.  

 Segundo o PPP da Unidade de Ensino, antes da pandemia, no regime presencial, a 

biblioteca era um espaço bastante frequentado pelos estudantes. Essa unidade prima por formar 

estudantes leitores, uma vez que a leitura “estimula a imaginação da criança, permitindo que 

ela amplie as suas referências e use a fantasia para compreender e se relacionar com o mundo” 

(PPP, 2021, p 21). Assim, a atividade na biblioteca faz parte da rotina escolar, por meio de 

planejamento de ações como sarau literário, produções de textos, jogos e brincadeiras.  

Como projetos de ensino, essa Unidade desenvolve a “Proposta de Ensino para a 

Literatura Goiana e História de Goiás” com a realização de um sarau. Segundo o PPP, pensar 

sobre uma proposta de ensino da Literatura Goiana nas séries iniciais do Ensino Fundamental 

é planejar os espaços escolares para tornarem-se lugares de formação do pensamento e 

posicionamento humano. A escola desenvolve outros projetos de forma interdisciplinar que é o 

caso do “Projeto Educação para o Trânsito” e “Segurança alimentar e nutricional”. 

 A Unidade de Ensino possui também um espaço Maker, ou seja, um laboratório de 

informática. O PPP reconhece a importância dos recursos tecnológicos para o processo de 

ensino aprendizagem do estudante na busca de informação, na construção e o compartilhamento 

do conhecimento. No entanto, esse laboratório de informática está precisando de reestruturação 

e manutenção das máquinas. A Unidade de Ensino possui também um espaço que funciona 
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como um apoio de recurso pedagógico. Neste espaço as aulas são ministradas de forma lúdica, 

por meio de jogos pedagógicos disponíveis no ambiente. 

 Quanto à organização do processo de ensino aprendizagem, segundo o PPP dessa 

Unidade de Ensino, para o ano de 2021 o currículo foi adequado de acordo com os novos 

documentos normativos a BNCC e o Documento Curricular para Goiás (DC-GO). A escola tem 

por objetivo garantir aprendizagens essenciais que promovam o desenvolvimento integral de 

todos os sujeitos ao longo da Educação Básica.  

Não obstante, segundo a professora Hortência (nome fictício), participante desta 

pesquisa, o fato de os estudantes estarem no regime de atividades não presencial tem sido um 

dos limites para que o currículo se efetive na prática. Os estudantes do 5º ano pesquisados, de 

fato fizeram todo o 4º ano no regime não presencial e estão no 5º ano ainda nesse mesmo regime. 

Esses estudantes não estão desenvolvendo as habilidades neste momento como no modelo 

presencial. Na fala desta professora ela diz que “Aparecida de Goiânia não está trabalhando 

literalmente com corte temporal36, porque as crianças não estão com a maturidade, elas 

perderam dois anos no ensino híbrido (ela ratifica), ensino não presencial, então assim isso é 

fora da realidade”(transcrição original). Será tratado mais sobre estes limites em tópicos 

posteriores, por enquanto aqui é apenas para se ter uma noção da realidade e do distanciamento 

entre o ideal e o real.  

 Apesar de o PPP trazer os princípios e os pressupostos pedagógicos da BNCC e do DC 

– GO Ampliado, mesmo assim, é notório o distanciamento e a não efetivação deles no chão da 

escola, ficando bem explícito a diferença entre o currículo formal e o currículo real.  

Assim, esta pesquisa percebe que os currículos ultrapassam as fronteiras das prescrições 

formais, pois são tecidos nos cotidianos e envolvem as “[...] relações entre poder, cultura e 

escolarização, representando, mesmo que de forma nem sempre explícita, o jogo de interações 

e/ou relações presentes no cotidiano escolar” (CARVALHO, 2005, p. 96-97). Oliveira (2003) 

discute também os processos de criação de currículos nos cotidianos das escolas pela efetivação 

das práticas de professores e alunos. São eles que de fato efetivam ou não por meio de suas 

práticas os programas, os projetos e as propostas curriculares normativas e prescritivas que são 

colocadas pelos órgãos oficiais. Além disso, Alves (2002) disserta sobre a importância de 

compreender as ações dos sujeitos que estão inseridos no universo das escolas e as suas 

importâncias como agentes no tecer dos conhecimentos, quando diz que:  

 

                                                 
36 Corte temporal corresponde aos bimestres do ano letivo.  
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[...] o importante é buscar compreender como os sujeitos das práticas tecem seus 

conhecimentos de todos os tipos, buscando discutir, assim, o que poderíamos chamar 

o fazer curricular cotidiano e as lógicas de tecer conhecimentos nas redes cotidianas, 

as das escolas, de seus professores/professoras e de seus alunos/alunas, dentre tantas 

(ALVES, 2002, p. 17, grifo original). 

 

Ainda nesta linha de pensamento pode se dizer qual  currículo se efetiva nos ambientes 

escolares. Moreira e Candau, (2007) reafirmam essa ideia de que o currículo: 

 

São experiências escolares que desdobram em torno do conhecimento, em meio às 

relações sociais e que contribuem para a construção das identidades de nossos/as 

estudantes. Currículo associa-se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos 

desenvolvidos com intenções educativas.  (MOREIRA E CANDAU, 2007, p. 18) 

 

 Os currículos prescrevem competências e habilidades, como se as aprendizagens 

acontecessem no mesmo ritmo, sem levar em consideração as heterogeneidades e as condições 

socioeconômicas dos estudantes. Dessa forma, essas realidades indicam que a implantação de 

um currículo formal, no atual contexto, parece inviável. As realidades são muito díspares, e elas 

se afloraram ainda mais com a situação da pandemia.  Dentro de um mesmo contexto escolar 

são várias as realidades sociais, econômicas e culturais. É nesse sentido, que um currículo que 

propõe uma homogeneização do ensino e da aprendizagem, tanto em nível nacional, como até 

mesmo local, se torna muitas vezes impraticável. Isso fica palpável no decorrer da aplicação do 

produto educacional e da análise de dados.  

Além desses fatores socioeconômicos, pedagógicos e didáticos, ainda se associa à falta 

de empenho político para desenvolver formações voltadas para tal implantação. Por outro lado, 

esses fatores citados podem estar correlacionados também ao interesse ou falta dele por muitos 

sujeitos envolvidos no contexto escolar.  

Em tópicos posteriores, esta pesquisa fará a análise dos dados coletados durante o 

período da pesquisa campo em confronto com as teorias elucidadas nos dois primeiros 

capítulos, para possibilitar uma melhor compreensão dos limites e das possibilidades do modelo 

de ensino por meio de competências e habilidades.  

3.2.1 Análise do livro didático  

 

O livro didático escolhido e utilizado pela Unidade de Ensino pesquisada é o da coleção 

Ápis da editora Ática. Esta é uma coleção que está em concordância com a proposta do edital 
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do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2019 e já foi atualizado de acordo com a 

BNCC.  

Para o 5º ano do ensino fundamental – anos iniciais, componente curricular História, 

utiliza-se o livro interdisciplinar Ápis para os componentes curriculares: Ciências, Geografia e 

História. Os autores são Rogério G. Nigro - Doutor em Ensino de Ciências e Matemática,  Maria 

Elena Simielli - doutora em Geografia e Anna Maria Charlier - Bacharel e licenciada em 

História. Segundo a apresentação do livro didático, a coleção traz uma proposta de integração 

de conhecimentos nos temas de Ciências, Geografia e História, visando contribuir com o 

desenvolvimento e a capacidade de mobilizar os conhecimentos (competências) de diversas 

áreas para o enfrentamento das complexidades do mundo contemporâneo. Proposta esta que 

vem de encontro com os pressupostos pedagógicos da BNCC, principalmente porque o 

conhecimento não segmentado contribui para o desenvolvimento de competência, habilidades 

e atitudes presentes em um mesmo tema.  

Nesse mesmo sentido esta coleção defende que em todos os volumes a estrutura foi 

planejada para contribuir com a prática do professor na construção das rotinas escolares, 

indispensáveis no processo de aprendizagem dos conteúdos específicos das Ciências Humanas 

e da Natureza. Segundo orientações na parte introdutória do livro, muitos temas trabalhados 

foram pensados de maneira que os conteúdos de Ciências da Natureza, Geografia e História 

estejam articulados entre si por meio das competências. Se analisar a organização do DC – GO 

Ampliado, nos anos iniciais, por meio dos cortes temporais, as maiores possibilidades de 

integração de conhecimento estão entre estes componentes curriculares citados, bem como 

também com o componente curricular Arte. Dependendo do planejamento do professor, os 

conhecimentos dos componentes curriculares podem se relacionar, por meio da 

interdisciplinaridade e a transdisciplinar. Apesar de se considerar uma coleção interdisciplinar, 

o livro traz os conteúdos de forma isolada. Cada capítulo ou sequência de capítulos tratam mais 

especificamente dos conteúdos de um componente curricular, se há pretensão de uma 

integração de conhecimento, ela está de forma muito implícita.  

O livro apresenta orientações gerais como suporte no uso da coleção, com possibilidades 

de adequação às vivências dos estudantes e ainda orientações por página.  Nas orientações 

gerais, contém as informações  sobre os aspectos fundamentais do ensino e desta coleção como:  

princípios e fundamentos teóricos, orientações metodológicas, os recursos a serem utilizados 

em sala de aula, estrutura geral da coleção com apresentação das seções, boxes e elementos que 
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compõem as unidades didáticas desta coleção, textos de aprofundamento e sugestões 

bibliográficas.  

As orientações por página do livro do estudante apresentam as respostas das atividades, 

objetivos de cada unidade e habilidades que os estudantes deverão desenvolver ao longo dela, 

orientações para o trabalho com o conteúdo de cada página e sugestões de atividades e de leitura 

e outros recursos complementares aos estudos. 

Essa coleção está organizada baseada na trilogia dos conteúdos: conceituais, 

procedimentais e atitudinais, supostamente articulados harmonicamente entre si. O Ensino de 

História visa contribuir que o estudante aprenda a pensar historicamente envolvendo a história 

local, regional e nacional, com uma proposição de considerar principalmente as “histórias 

esquecidas da nossa História”, que são as histórias dos negros e dos indígenas e de outras 

minorias. Assim nos anos iniciais do Ensino Fundamental, por meio do pensar historicamente, 

espera-se que os estudantes compreendam as relações entre tempo e espaço, permanências e 

mudanças em diferentes sociedades e culturas. Dessa forma a memória, a pesquisa, a 

investigação, a observação, o registro, a oralidade, a comparação, o uso de fontes históricas 

diversas são importantes fontes metodológicas. As estratégias de ensino pautam-se em 

atividades orais e escritas, poemas, canções e obras de arte, situações problemas, temas 

contemporâneos, visitas a espaços formais de educação, dentre outros. 

A coletânea está estruturada por unidades. No caso deste livro são quatro unidades. Cada 

unidade é formada por quatro capítulos. Cada unidade é composta de seções. As seções não são 

apresentadas de forma uniforme em todas as unidades. Isso depende do conteúdo, dos objetivos 

e das habilidades propostas para a respectiva unidade. De forma geral, são apresentadas as 

seções da seguinte maneira: 

• Abertura de unidade – com ilustrações coloridas de acordo com a temática, em página 

dupla e questões para sensibilização em relação ao tema e levantamento dos 

conhecimentos prévios do estudante.  

• Para iniciar – geralmente apresentam uma letra de música, uma imagem, um texto 

etc. acompanhados de alguns questionamentos visando chamar a atenção do 

estudante para o tema. Espera-se que o estudante desenvolva maior sociabilidade, 

capacidade de se expressar e ouvir e respeito às outras opiniões e ao trabalho coletivo.  
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• Atividade prática – proposições de experimentos, confecção de maquetes e modelos 

e outras atividades que estimule  a investigação e a curiosidade do estudante. As 

atividades geralmente são propostas para serem realizadas em grupos.  

• Glossário – os termos mais complexos para os estudantes trazem explicações dos 

significados e de como foram aplicados no texto. 

• Desafio – abre possibilidade para o estudante fazer suas descobertas, levantar suas 

hipóteses, comparar, analisar, contextualizar e assim aplicar os processos de ensino 

aprendizagem apresentados na BNCC.   

• Pesquisa – como complementação e aprofundamento do tema do capítulo, o livro 

apresenta sugestões de pesquisas no qual podem ser utilizadas fontes orais como 

entrevista com adultos, fontes tradicionais como biblioteca e livros e aos que têm 

acesso à internet podem utilizar os navegadores e sites de busca, desde que instruídos 

e monitorados por adultos.   

• Assim também aprendo – seção voltada para ludicidade e sistematização do 

conhecimento. Traz sugestões leitura de quadrinhos, brincadeiras e outras atividades 

lúdicas.  

• Com a palavra - oportuniza  que o estudante entre em contato com uma entrevista.  

• Sugestão - sugestões de livros e sites para consulta dos estudantes. 

• Tecendo saberes - apresenta-se as possibilidades de exploração dos temas de forma 

interdisciplinar.  

• Saiba mais – tem o objetivo de ampliação dos conhecimentos.   

• O que estudamos - síntese dos principais conceitos estudados, retomada, 

autoavaliação e registro.   

De uma forma geral, o livro apresenta uma estrutura bastante razoável, uma boa 

apresentação, ele está contextualizado com a BNCC. Todavia, o que parece apresentar uma 

maior fragilidade é a questão da integração de conhecimentos. Apesar da proposta do livro ser 

a interdisciplinaridade, os conteúdos são apresentados bem engavetados, cada um na sua 

caixinha disciplinar. A seção tecendo saberes, que possibilita essa integração dos 

conhecimentos não está em todos os capítulos.  

É bem comum o livro didático se transformar em currículo em uma grande parte das 

unidades educacionais. O livro didático é um recurso importante para a escola, para  o 

planejamento das ações pedagógicas. Contudo, ele não pode ser o único recurso. Neste sentido 

a escola pesquisada parece enfrentar sérias dificuldades neste período pandêmico, tanto de 
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implantar o novo currículo, ou seja, o DC GO – Ampliado, como em ter o livro didático como 

norteador das práticas pedagógicas. Segundo justificativa das professoras participantes da 

pesquisa os estudantes devido à modalidade de ensino REANP, em 2020, não conseguiram 

desenvolver todas a aprendizagens propostas para este ano letivo, dessa forma eles estão 

atrasados em relação ao currículo de referência e ao livro didático. Na tentativa de recuperar 

estes estudantes elas têm que lançar mãos de outros tipos de atividades e ou recursos.  

No tópico a seguir será dissertado, mesmo que de uma forma não muito aprofundada, 

sobre a prática pedagógica observada durante o período do desenvolvimento da pesquisa.   

3.3 Observação da prática pedagógica 

 

 Depois de devidamente documentada pela SME de Aparecida de Goiânia, ainda no 

primeiro trimestre de 2021, foi feito o primeiro contato com a Instituição Educacional em que 

se realizaria a pesquisa. Devido ao momento tenso, causado pela pandemia em consequência 

da COVID 19 e a escola estar funcionando na modalidade de REANP (Regime Especial de 

Aulas Não Presenciais) esta primeira reunião foi apenas com a diretora e com as coordenadoras 

pedagógicas do primeiro ciclo (1º ao 3º ano) que estavam presentes na unidade. Nesta reunião 

foi apresentada a pesquisa, justificando a sua importância e relevância. Também foi discutido 

sobre as possibilidades para obter a assinatura dos pais no TCLE. Esse fator, posteriormente, 

pesou para que houvesse certa adaptação no produto educacional desta pesquisa, inicialmente 

pensada e elaborada como uma sequência didática por meio de atividades não presenciais, uma 

vez que, devido ao distanciamento social, isso dificultaria muito a obtenção da assinatura dos 

pais no TCLE e dos estudantes no TALE.  

Ficou tratado também nessa reunião que o PPP da escola seria enviado via e-mail, pois 

ele ainda estava em processo de reelaboração. A diretora disse que a escola estava alinhada com 

a BNCC e o DC-GO Ampliado. Nessa mesma reunião ficou também acertado que a diretora 

marcaria outra reunião com todas as professoras do 5º ano e a coordenadora dessa fase. Devido 

às muitas intercorrências (professoras e pessoas da família foram acometidas pelo COVID 19), 

demorou-se muito para que essa reunião fosse agendada. Assim dia 30/03/2021 a diretora ligou 

convidando para estar lá no dia 31/03/2021 às dez horas porque todos os professores do 5º ano 

estariam presentes.  

Essa reunião foi o momento de apresentação da pesquisa para as professoras do 5º ano 

e a coordenadora do segundo ciclo (4º e 5º ano), da unidade educacional pesquisada. Apesar da 
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quantidade de dificuldades colocadas pelo grupo gestor com relação aos pais estarem indo à 

escola para assinar os respectivos documentos para a pesquisa, foi observado que na data dessa 

reunião, os pais estavam indo à escola para pegar os ovos de páscoa dos seus filhos. Na reunião 

compareceram apenas duas professoras e a coordenadora pedagógica do ciclo. O que na 

realidade não foi muito bem uma reunião, as professoras estavam corrigindo as atividades dos 

estudantes, todas muito apressadas para irem embora, justificando ter várias outras atividades 

para fazerem. Então a pesquisa foi apresentada de forma muito rápida e sucinta, mas, elas 

também receberam essas informações por escrito por meio do TCLE.  

Mesmo apesar do PPP e a diretora da unidade educacional pesquisada afirmarem que a 

BNCC e o DC – GO Ampliado são os referencias curriculares que norteiam a prática 

pedagógica dessa unidade educacional pesquisada, isso na realidade, não aparece na prática 

efetiva cotidiana do planejamento das atividades. Isso ficou bastante evidente no dia da 

reunião37 com as professoras participantes dessa pesquisa. Era dia em que elas estavam 

fazendo o planejamento das atividades para a semana posterior. Então a pesquisadora 

perguntou qual era o documento que estava norteando o planejamento delas e elas não tiveram 

unicidade nas respostas. Uma professora disse: “a gente na maioria das vezes segue o livro 

didático”;  outra professora disse que segue “alguns projetos da escola”, e que no mês de abril 

iriam trabalhar o dia do índio e as demais “datas comemorativas”. Outra professora disse que 

utiliza também atividades prontas de “livros pedagógicos complementares” e da internet. 

Todos estes elementos podem ser utilizados, e são ferramentas ou recursos pedagógicos 

importantes,  o que eles não podem ser é norteadores do planejamento. As situações 

observadas  parecem mesmo contraditórias, posteriormente as mesmas professoras 

responderam no questionário diagnóstico que a BNCC e o DC GO – Ampliado são os 

referenciais curriculares da unidade educacional. O que fica mesmo manifesto é que apesar 

do PPP afirmar que a BNCC e o DC-GO Ampliado são os documentos norteadores da prática 

pedagógica, as professoras não estão seguras disso e sentem dificuldades em utilizar esses 

documentos. Esse fato confirma o papel representativo que o PPP exerce na escola.  

Ressalta-se que nem a BNCC, nem o DC-GO Ampliado e nem tampouco a 

historiografia moderna utiliza a perspectiva de datas comemorativas  para o ensino de História. 

As questões indígenas e afrodescendentes estão bem representadas tanto na BNCC, como no 

DC–GO Ampliado. As leis 1. 639/2003 e 11. 645/2008 determinam a obrigatoriedade do 

ensino da cultura afro- brasileira e indígena na educação básica. Essas leis são marcos 

                                                 
37 Esta reunião aconteceu no dia 31 de março de 2021, bem no início da pesquisa campo.  
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jurídicos imprescindíveis para certificação da magnitude cultural e histórica desses povos para 

a construção da identidade brasileira. No entanto, restringir a história desses povos a datas 

comemorativas apenas não parece ser o ideal para combater os estereótipos e preconceitos 

sofridos por esses grupos. As DCNs direcionam que “O ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, a educação das relações étnicorraciais, [...] se desenvolverão no 

cotidiano das escolas, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, como conteúdo de 

disciplinas” (BRASIL, 2013, p. 485). Nesse mesmo viés ela enfatiza que quando tratar as 

datas comemorativas que permeiam o calendário escolar, elas precisam se articular aos 

conteúdos dos Direitos Humanos, tanto na transversalidade, na integração dos conhecimentos, 

bem como até na forma disciplinar. 

Ao final desse encontro, por causa da impossibilidade de realização de encontros 

presenciais, ficou acordado, por sugestão da coordenadora, a criação de um grupo de WhatsApp 

como canal de comunicação e  troca de informações. Outrossim, para que a pesquisadora tivesse 

a possibilidade de acompanhar as aulas remotamente, ela foi inserida nos grupos de WhatsApp 

das quatro turmas de 5º ano do ensino fundamental da unidade educacional. Dessa forma as 

observações aqui colocadas partem desse canal de comunicação.  

Para as aulas remotas de cada semana, uma das professoras elaborava o planejamento 

das atividades e compartilhava com as demais. De forma que os roteiros de aulas, como era 

denominado por elas, eram iguais em todas as turmas. O quadro 18 representa 

quantitativamente, as aulas dadas por componente curricular durante o período da pesquisa que 

compreende os meses de maio e junho de 2021, bem como também qual era o total de aulas 

previstas para o período. Para calcular a quantidade de aula prevista foram utilizados os dados 

do PPP (2021, p. 18), conforme representado nesta pesquisa na página 14. Assim foi 

multiplicado o número de aulas semanais pela quantidade de semanas dos dois meses 

analisados. Devido à modalidade de aulas remotas nenhuns dos componentes curriculares 

cumpriram a quantidade de aulas previstas.  
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Quadro 78 - Aulas previstas e dadas por componente curricular. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
MAIO JUNHO 

TOTAL DE AULAS 

PREVISTAS 

TOTAL DE AULAS 

DADAS 

 

Arte 7 7 16 14 

Ciências da Natureza 9 5 24 14 

Educação Física - - 8 0 

Ensino Religioso 5 3 8 8 

Geografia 5 7 24 12 

História 8 6 24 14 

Língua Inglesa - - 8 0 

Língua Portuguesa 18 18 40 36 

Matemática 18 18 40 36 

Fonte: PPP da escola campo38 e roteiro de aula das professoras39. 

 

 Observe o gráfico 1, quando se compara a quantidade de aulas dadas com as previstas 

em cada componente curricular, percebe-se que a prioridade nas aulas remotas está voltada para 

as aulas de Língua Portuguesa e Matemática. Muito embora, essa não seja uma tendência 

exclusiva apenas desse momento histórico de pandemia, os documentos curriculares oficiais 

anteriores, bem como também a BNCC, já trazem essa tendência de priorização desses 

componentes curriculares. Apenas esses componentes se aproximaram da previsão.  

 
Gráfico 1 - Comparação entre aulas previstas e aulas dadas nos meses de maio e junho de 2021 na escola campo. 

Fontes: PPP (2021)40 e roteiro das aulas mês de maio e junho de 202141.   

 

                                                 
38 Conforme quadro 15 organização do tempo escolar p. 182 deste trabalho. 
39 Total de 34 roteiros analisados. Os roteiros foram os que foram postados nos grupos de WhatsApp das turmas 

participantes.  
40 Conforme quadro 15 organização do tempo escolar p. 182 deste trabalho. 
41 Total de 34 roteiros analisados.  
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 Em termos qualitativos, os roteiros das aulas eram bastante simplificados. Geralmente 

apenas explicavam como executar a atividade. Em termos de conteúdos eram  utilizados 

somente leitura de textos e vídeos que, na maioria das vezes, tinham encaminhados apenas os 

links e os estudantes deveriam acessá-los na internet. Algumas atividades, principalmente de 

Língua Portuguesa e Matemática, se utilizavam o livro didático. Quando isso acontecia o roteiro 

direcionava como era para ser feita a atividade. A atividade do dia 07/06/2021, de Língua 

Portuguesa tinha como objetivo que o estudante inferisse o sentido de frase ou expressão. o 

direcionamento da atividade era apenas o seguinte: “Realize as atividades no livro de Oficinas 

da Língua Portuguesa página 17 atividade 6, 18,19 e 20. Após grave por áudio ou filmagem da 

leitura do texto ‘A Galinha Ruiva’ da página 20 e envie para sua professora42.”  No grupo a 

professora apenas grava um áudio dando praticamente a mesma explicação e direcionamento. 

Igualmente em matemática, na ocasião, os estudantes deveriam aprender a multiplicação 

de dois algarismos e o direcionamento era o seguinte: “Assista o vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=sYSqvIp5KGo com explicação sobre multiplicação até 2 

algarismos43”.Logo em seguida a atividade trazia uma série de continhas já armadas para que 

os estudantes resolvessem as multiplicações. As aulas de História serão analisadas adiante, de 

forma detalhada, no tópico 3.3.2 análises das atividades dos estudantes. 

Para Perrenoud (1999), no campo das aprendizagens um estudante só será levado a 

construir competências se for confrontado, com problemas complexos e realísticos e que 

mobilizem recursos cognitivos. Por isso ele defende que as aprendizagens das competências 

devem ser trabalhadas por meio de situações problemas, ou seja, eles devem ser apresentados 

dentro de uma situação realista que lhes dê sentido.  

Nesse mesmo sentido Zabala e Arnau (2010) defende que:  

 

A aprendizagem de uma competência está muito distante do que venha ser uma 

aprendizagem mecânica e implica o maior grau de relevância e funcionalidade 

possível, pois para poder ser utilizada deve ter sentido tanto a própria competência 

quanto seus componentes procedimentais, atitudinais e conceituais (ZABALA; 

ARNAU, 2010, p. 93).   

 

Nesse caso analisado, pode-se perceber apenas a aplicação metódica do algoritmo sem, 

contudo, apresentar ao estudante desafios que o façam refletir seu sentido e as formas de 

resolver, uma vez que, essa proposta se torna artificial e descontextualizada, ou seja, um 

exercício tradicional.  A escolha dessa atividade citada aqui foi feita de forma aleatória, tendo 

                                                 
42 Transcrição original do trecho do roteiro de aula do dia 07 de abr. de 2021. 
43 Transcrição original do trecho do roteiro de aula do dia 07 de abr. de 2021. 
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em vista que todas as atividades têm mais ou menos o mesmo padrão. Poucas eram as atividades 

que traziam um pouco mais de informação para o estudante. Nessa situação presume-se que 

pelo menos os conteúdos conceituais deveriam ficar mais compreensíveis para os estudantes. 

O que dá para perceber é que as aprendizagens dos conteúdos estão ficando prejudicadas nesse 

modelo de ensino não presencial. Isso foi citado pela professora Hortência quando ela disse por 

meio de gravação que: “Aparecida de Goiânia ela não está trabalhando literalmente com corte 

temporal porque as crianças não estão com a maturidade de... elas perderam dois anos no ensino 

híbrido... ensino não presencial, então assim está fora da realidade44”.   

Após postar o roteiro de atividades no grupo de WhatsApp, as professoras permaneciam 

de plantão, à disposição dos estudantes, para sanar qualquer dúvida. Após o desenvolvimento 

das atividades propostas para aquele dia, os estudantes postavam as atividades respondidas para 

que as respectivas professoras fizessem a anotação como atividade feita. No entanto, a correção 

das atividades elas eram feitas de forma coletiva, ou seja, era postada uma atividade respondida 

pela professora no grupo e os estudantes faziam suas próprias correções.  

O ponto crucial dessa modalidade de ensino remoto, por meio de grupo de WhatsApp, 

é que se torna muito difícil acompanhar a aprendizagem dos estudantes, já que eles postam as 

atividades respondidas no formato de foto que, na grande maioria das vezes, são 

desenquadradas e ilegíveis. Para agravar ainda mais a situação, a maioria usa o telefone e o 

aplicativo, às vezes do pai, da mãe ou de outra pessoa e na hora de postar a foto eles, geralmente, 

se esqueciam de se identificar. Esse fator dificultou bastante para que a pesquisadora pudesse 

acompanhar o desenvolvimento da sequência de atividades propostas no produto educacional, 

já que ela não sabia os nomes dos pais.  Segundo depoimento da professora Hortência, ela disse 

que “é difícil para mim acompanhar e eu tive que me adaptar né.45”  Assim, tentando minimizar 

essa situação, elas tiveram que fazer uma planilha com o nome dos estudantes e do responsável 

pelo aplicativo. No entanto, mesmo assim a situação não era resolvida, pois havia uma 

mobilidade muito grande nessa planilha, uma vez que constantemente os estudantes tinham que 

ter acesso ao aplicativo de pessoas diferentes para que as atividades fossem enviadas. Havia 

muitas barreiras e dificuldades, mas, segundo a direção da escola, essa foi a possibilidade mais 

viável para que os estudantes não ficassem sem acesso à aprendizagem escolar. 

                                                 
44 Transcrição original do trecho do depoimento da professora, por meio de áudio do WhatsApp do dia 09 de jun. 

de 2021.   
45 Transcrição original do depoimento da professora Hortência por meio de áudio de WhatsApp dia 09 de jun. de 

2021.  



195 

 

 

Assim sendo, analisando as atividades, observando a situação socioeconômica do bairro 

onde a escola está localizada, reitera-se que perceptível um limite muito grande de implantação 

de um currículo que foi pensado de forma nacional, para tantas realidades díspares. Essa 

circunstância pandêmica seria, foi, e ainda é um momento de união de esforços para se evitar 

um fracasso escolar generalizado. A questão do fracasso escolar já é bastante acentuada nas 

escolas públicas de um modo geral. Helena Patto (1999) pesquisou sobre o fracasso escolar nas 

escolas públicas, especificamente em uma escola periférica de São Paulo, e comunga da ideia 

de que os ideais de um mundo igualitário se tornaram incompatíveis com o sistema capitalista. 

Semelhantemente, Saviani (2011), afirma que “[...] o saber produzido socialmente é uma força 

produtiva, e um meio de produção. Na sociedade capitalista a tendência é torna-lo propriedade 

exclusiva da classe dominante” (SAVIANI, 2011, p.66). Sendo assim, segundo Patto (1999), a 

escola, geralmente, assume um caráter segregador, excludente e o conhecimento científico 

passa a ser privilégio de poucos. Nessa perspectiva as causas do fracasso escolar sempre fizeram 

parte de uma transferência de responsabilidades: ora se culpa o indivíduo, ora os professores, 

ora os métodos de ensino, ora as políticas públicas e agora também a pandemia. Essa é uma 

realidade velada, no entanto, muito evidente neste contexto pesquisado.  

Do ponto de vista social, as contribuições do sociólogo Pierre Bourdieu com os 

conceitos de reprodução, capital cultural, capital social e violência simbólica, contribuem para 

a compreensão desta realidade. Para ele os sistemas educacionais, por meio dos currículos e 

políticas públicas, impõem, internalizam e fazem circular os valores e concepções das culturas 

dominantes. Com a democratização do ensino, apesar de facultar normativamente a todos o 

direito a educação, para Bourdieu, (1998) 

 
[...] o sistema de ensino, amplamente aberto a todos e, no entanto, estritamente 

reservado a alguns, consiga a façanha de reunir aparências de ‘democratização’ com 

a realidade da reprodução que se realiza em um grau superior de dissimulação, 

portanto, com um efeito acentuado de legitimação social (BOURDIEU, 1998, p. 

223) .  

 

Essa realidade social e cultural da escola pesquisada demonstra apenas muitas outras 

realidades de escolas públicas e sistemas educacionais que ignoram o fato de que só há 

aprendizagem verdadeira àqueles que dispõem dos meios culturais para se beneficiar de uma 

formação que é dirigida a todos de forma generalizada e homogênea.  

3.3.1 A aplicação da SD 
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Seguindo a observação das aulas, no componente curricular História do dia 03 de maio 

ao dia 14 de maio de 2021, foram  desenvolvidas cinco aulas/atividades, em forma de uma 

sequência didática. A referida sequência didática, faz parte do produto educacional desta 

pesquisa. A SD foi composta de indicação de recursos didáticos e pedagógicos de ensino para 

os estudantes, e de orientações para as professoras. Buscou-se nestas atividades propor os 

conteúdos de maneira significativa de forma que os estudantes percebessem as suas 

funcionalidades. As atividades eram desafiadoras, com as suas fases bem definidas, planejadas 

metodicamente, com a finalidade de desenvolver as capacidades do estudante.  

A sequência proposta apresentou os seguintes objetivos gerais: Compreender que a 

cidadania é composta da conquista de direitos e deveres e que estes determinam as atitudes do 

cidadão perante a sociedade;  respeitar a diversidade como uma responsabilidade social. A 

escolha da dessa temática ou unidade temática se deu devido ao corte temporal do DC-GO 

Ampliado, ou seja, teoricamente esse seria o recorte curricular para esse trimestre. O quadro 19 

apresenta as habilidades propostas para esse período. Elas estão relacionadas ao objeto de 

conhecimento Cidadania e organizada na unidade temática “Povos e culturas: meu lugar no 

mundo e meu grupo social”. 

Esta sequência didática foi pensada e elaborada buscando contemplar tanto os conteúdos 

conceituais, bem como os procedimentais e atitudinais. Para que isso ficasse bem explícito para 

o professor foi também elaborado um tutorial explicativo e um gabarito para nortear a correção 

das atividades.  

 
Quadro 89 - 2º Corte Temporal de História. 

Unidade Temática Objeto de conhecimento/conteúdos Habilidades 

Povos e culturas: meu 

lugar no mundo e meu 

grupo social 

Cidadania, diversidade cultural e 

respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas: 

✓ Vida em Sociedade: 

Legislações e os marcos 

legais 

✓ Direitos Humanos: 

crianças, adolescentes e sua 

relação com a cidadania 

 

(EF05HI04) Associar a noção de 

cidadania com os princípios de 

respeito à diversidade, à 

pluralidade e aos direitos humanos. 

(EF05HI05) Associar o conceito de 

cidadania à conquista de direitos 

dos povos e das sociedades, 

compreendendo-o como conquista 

histórica. 

(GO-EF05HI05-B) Conhecer os 

principais direitos e deveres 

contidos nos Estatutos Brasileiros, 

como Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Estatuto do 

Idoso, Estatuto do Deficiente, 

Estatuto da Igualdade Racial, 

compreendendo-os como 

conquista de direito social 

histórico. 

Fonte: DC-GO Ampliado , 2018. 
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 A sequência de atividade46 foi enviada pela escola para os estudantes que tem acesso à 

internet, via grupo de WhatsApp e para os que não têm por meio de atividades impressas.  

Dentro do período especificado, os estudantes deveriam ter realizado as atividades e postado 

nos grupos. Em acompanhamento aos grupos, a pesquisadora percebeu que grande parte dos 

estudantes não desenvolveram as atividades propostas. Como a proposição era que as 

professoras fizessem a avaliação final, apenas uma das participantes, professora Iris, respondeu 

a ficha de avaliação final. Sendo assim, será utilizado para análise nessa fase do produto 

educacional apenas a avaliação de uma turma.   

A avaliação da SD foi realizada de forma processual, mediante as respostas das 

atividades e das situações problemas, uma vez que o ensino por competência propõe o ensino 

com base em situações problemas, verificando o grau de aprendizagem de cada componente da 

competência (conceitual, procedimental e atitudinal). As professoras foram devidamente 

orientadas que as expectativas das respostas dos estudantes deveriam ser avaliadas de acordo 

com a faixa etária e ano escolar. Deve-se também lembrar de que as Dez Competências Gerais 

e as especificas de área e de componentes curriculares foram estabelecidas para o final da 

Educação Básica. Dessa forma, não se pode exigir que o estudante nesta fase contemple a 

competência na sua amplitude. As habilidades são os desdobramentos dessas competências no 

referido ano escolar. Dessa maneira elas são as referências de que tais competências estão em 

desenvolvimento.  

  No quadro 20 foi feito a sistematização da ficha da turma da professora Iris. Cada um 

dos itens da ficha representa um dos indicadores do desenvolvimento das habilidades e das 

competências.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 A sequência de atividades se encontra no Apêndice A (produto educacional) desta dissertação.  
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Quadro 20 - Sistematização avaliação SD Competências e Habilidades e o ensino de História 5º ano Ensino 

Fundamental. 

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO – SD COMPETÊNCIAS E HABILIDADES E O ENSINO DE 

HISTÓRIA 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

Ano Escolar: 5º ano 

Turma: Professora Iris (uma turma)  

Início: 03/05/2021  Termino: 14/05/2021 

Total de Estudantes 

matriculados: 30 

Estudantes que fizeram 

atividades: 18 
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atividades: 12 
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Total de 

estudantes  

18   18   18   17 1   18   18  18   

Legenda: Marque (S) sim, se você julga que o estudante desenvolveu a competência dentro do parâmetro, 

(V) às vezes se você julgar que ele não desenvolveu de forma satisfatória e (N) se ele não conseguiu 

desenvolver nada. 

Fonte: Arquivo pesquisadora, 2021. 

 

De acordo com os dados apontados na avaliação e retratados no Gráfico 2, dos 30 

estudantes matriculados, 18 fizeram as atividades que corresponde um percentual de 60% dos 

estudantes da turma e 12 não fizeram as atividades que corresponde um percentual de 40% de 

estudantes da turma. Mas o que foi possível perceber nas observações que foram feitas no 

grupo de WhatsApp, esse alto percentual de abstenção não está relacionada apenas a essa 

atividade em específico. Foi notório que  em todas as outras atividades, de outros componentes 

curriculares, também apresentaram um grande número de abstenção na realização das 

atividades. Esse tem sido um  desafio que não é específico também só desta unidade 

educacional. Nesse momento de pandemia e de aulas não presenciais não tem sido fácil a 

tarefa do professor e da escola em motivar os estudantes a participarem das aulas e 

consequentemente das atividades. Por outro lado, em se tratando do desinteresse dos 
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estudantes, esse não é um problema específico da pandemia, mas um problema da educação 

brasileira de um modo geral.   

 
Gráfico 2 - Percentual de estudantes participantes e não participantes das atividades. 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2021. 

 

No final desta sequência de atividades não presencial, foram apresentados alguns 

indicadores de desenvolvimento das competências e habilidades. Para este corte temporal os 

estudantes precisam ter iniciado o processo de: 

• Reconhecer que existem várias culturas e pontos de vista diversos; 

• Interagir e saber a aprender com outras pessoas, comunidades e culturas;  

• Refletir sobre preconceitos e suas consequências;  

• Compreender as emoções dos demais e o impacto das suas ações nos outros.  

 

De acordo com a ficha avaliativa, apresentado pela professora Iris, representado no 

quadro 20,  todos os 18 estudantes que fizeram as atividades conseguiram desenvolver  de forma 

satisfatória as competências apresentadas na Sequência de atividades não presencial.  

Por outro lado, em relação aos conteúdos conceituais, os estudantes precisariam: 

Identificar o que são cidadania, direitos humanos, diversidade e pluralidade. No entanto, os 

dados indicados na avaliação mostram que os 18 estudantes tiveram dificuldades de assimilar 

os conteúdos conceituais propostos na atividade. A professora foi orientada que essas 

identificações seriam básicas, por se tratar dos anos iniciais do Ensino fundamental, e que estes 

conceitos se complexificariam posteriormente à medida que eles fossem avançando na 

escolaridade e adquirindo maturidade psicopedagógica. Mesmo assim, a professora julgou que 

60%
40%

Estudantes que fizeram atividades/Estudante que 

não fizeram atividades 

Estudantes que fizeram as atividades Estudantes que não fizeram atividades
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eles não desenvolveram de forma satisfatória os conteúdos conceituais. Isso fica mais 

evidenciado, em tópicos posteriores, quando serão apresentados alguns recortes desta atividade 

devidamente analisados.  

Por se tratar de conceitos (e eles geralmente são muito abstratos), as atividades acabam 

por ser muito complexas. Outrossim, as atividades têm a intenção de proporcionar que o 

estudante relacione os novos conteúdos com os conhecimentos já adquiridos anteriormente, por 

meio de atividades mentais, relevantes e funcionais. Dessa forma, os desafios precisam estar 

ajustados às possibilidades de cada estudante. De acordo com os depoimentos47 das professoras 

participantes desta pesquisa, os estudantes estão defasados em relação às aprendizagens, devido 

à pandemia e à modalidade de ensino não presencial. Esse pode ser um dos principais fatores 

provocadores das dificuldades dos estudantes, em relação aos conteúdos conceituais. O fato 

deles não terem apropriado de aprendizagens essenciais anteriormente, pode estar dificultando 

esta relação dos novos conteúdos a conteúdos anteriores que não foram desenvolvidos. Outro 

fator também, que hipoteticamente possa ter contribuído para acentuação dessas dificuldades, 

foi a reduzida possibilidade de utilização de recursos didáticos e o tempo para a aprendizagem, 

por causa da modalidade de ensino, possa ter sido insuficiente, uma vez que existem várias 

maneiras e tempo de se aprender. E por fim, o fato de as atividades terem sido elaboradas, de 

uma forma homogeneizada sem a possibilidade de adaptar as atividades às necessidades 

específicas de cada estudante, também pode ser outro fator.  

Em relação aos conteúdos procedimentais os estudantes deveriam saber fazer 

associação, elaborar questionamento, hipótese, argumento e proposição, interpretar, utilizar 

diferentes linguagens e mídias, tudo isso dentro do raciocínio próprio desta faixa etária e ano 

escolar. Apesar de nessa fase de ensino não se esperar algo muito elaborado, mas pelo menos 

que eles apresentem indícios de aprendizagens desses processos. A professora julgou também 

que eles não desenvolveram de forma satisfatória. Os conteúdos procedimentais dizem respeito 

às ações desenvolvidas pelos estudantes. Para Zabala e Arnau (2010), a aprendizagem de 

procedimentos ocorre por meio da exercitação reflexiva de modelos, daí a importância de várias 

atividades para seu aprendizado, bem como de reflexões sobre a prática desenvolvida. 

Perrenoud (1999, p. 24) corrobora também com essa ideia de que “esses esquemas permitem-

nos mobilizar conhecimentos, métodos, informações e regras para enfrentar uma situação, pois 

tal mobilização exige uma série de operações mentais de alto nível”. Dessa forma, torna-se 

                                                 
47 Depoimento das professoras Rosa, Camélia e Hortência na reunião do dia 31 de mar. de 2021 registrado no 

diário de campo da pesquisadora. 
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difícil mensurar o desenvolvimento destes procedimentos em um número reduzido de 

atividades. O ideal é que seja mensurado em um ano escolar ou etapa de ensino.  

Os Conteúdos atitudinais propostos foram: Exercitar empatia, exercitar o diálogo (saber 

falar, ouvir, respeitar o turno de fala), resolver conflitos, exercitar a cooperação, saber respeitar 

o outro. Apesar de ser uma atividade não presencial, e isso tornar a tarefa mais difícil, uma vez 

que, as atividades desenvolvidas a distância inviabilizam uma observação mais contundente  

das atitudes dos estudantes. Mesmo assim, a professora avaliou que todos os 18 estudantes que 

realizaram a atividades desenvolveram satisfatoriamente estes conteúdos. Nesse sentido, esta 

pesquisa corrobora com as teorias de Zabala e Arnau (2010) e Perrenoud (1999). Estes autores 

afirmam que o ensino por situações problemas é uma possibilidade de contribuir para desenvolver 

competências, uma vez que, predispõe ao estudante “responder a situações, conflitos e problemas 

próximos da realidade, em um complexo processo de construção pessoal, com exercitações de 

progressiva dificuldade, e ajudas contingentes conforme as características diferenciais dos alunos” 

(ZABALA; ARNAU, 2010, p. 109).  

Semelhantemente, Perrenoud (1999) defende que uma situação-problema não consiste em 

apenas em uma situação didática, mas desprende o estudante da posição de simples receptor e 

memorizador dos conteúdos para a função de construtor do seu conhecimento.  Para este autor uma 

situação de aprendizagem por situação problema “não é uma situação didática qualquer, pois deve 

colocar o aprendiz diante de uma série de decisões a serem tomadas para alcançar um objetivo que 

ele mesmo escolheu ou que lhe foi proposto e até traçado” (PERRENOUD, 1999, p.58). Desse 

modo, a aprendizagem por situações problemas na prática é uma possibilidade oportuna para a 

aprendizagem das competências, uma vez que as atividades voltadas para estes conteúdos 

utilizaram este recurso. Alguns recortes das atividades dos estudantes se encontram no próximo 

tópico.  

3.3.2 Análise das atividades dos estudantes 

 

Devido à forma como as atividades eram postadas nos grupos das aulas, foi muito difícil 

acompanhar o desenvolvimento das atividades dos estudantes. Como já citado anteriormente, 

as atividades eram postadas no formato de fotos no grupo de WhatsApp das turmas e na maioria 

das vezes eram desfocadas e ilegíveis. Dessa forma, reitera-se que esta pesquisa foi realizada 

em situação atípica, devido ter sido realizada no período pandêmico, e precisa ser vista dentro 

das possibilidades dessa circunstância.  Por isso, serão apresentados apenas alguns recortes 



202 

 

 

dessas atividades devidamente analisados, que permitem vislumbrar o desenvolvimento dos 

conteúdos pelos estudantes. Esses recortes foram identificados por pseudônimos e como 

estudantes da turma da professora Iris. Ressalta-se também aqui que a SD foi elaborada em 

forma de atividades não presenciais, utilizando apenas os recursos didáticos possíveis nesse 

período.   

Outrossim, essa SD foi elaborada contendo oito atividades, mas respeitando as 

condições de ensino do momento e o pedido das professoras e coordenadora pedagógica 

participante da pesquisa, essas atividades foram adaptadas ao nível de aprendizagem dos 

estudantes, uma vez que, segundo as professoras participantes, eles se encontravam defasados 

devido às situação da pandemia e às aulas remotas. Assim, após serem adaptadas foram 

aplicadas apenas cinco dessas atividades. O motivo que justifica essas adaptações se deu devido 

ao fato dessa pesquisa ter se comprometido em respeitar o ritmo e  interferir o mínimo possível 

nas atividades da escola campo. Igualmente ressalta-se que as habilidades são complexificadas 

horizontalmente dentro do mesmo ano e verticalmente dentro da fase de ensino. Assim, as 

habilidades propostas nesse recorte temporal não esgotam os conceitos de cidadania e nem os 

conteúdos históricos relacionados ao tema, uma vez que, existem habilidades anteriores e 

posteriores que são necessárias para toda a compreensão do tema e da epistemologia histórica 

inerente a ele.  

Por meio desta sequência de atividades, os estudantes deveriam compreender que todos 

são iguais perante a lei porque compartilham uma mesma natureza humana e por isso possuem 

os mesmos direitos, ao mesmo tempo em que são diferentes na aparência, origem social, étnica, 

religiosa etc. Por isso, as diferenças precisam ser respeitadas porque todos têm os mesmos 

direitos perante a lei. E também compreender que os direitos são resultados de lutas para serem 

conquistados, que as lutas resultam em leis que garantem os direitos e protegem os cidadãos. 

Nestas atividades a razão da escolha desses textos está no fato deles trazerem o conceito 

de cidadania em uma linguagem bastante acessível aos estudantes desta fase de ensino. E ainda 

contribuem diretamente para o desenvolvimento das habilidades. O texto “Cidadania” trabalha 

o conteúdo conceitual cidadania relacionados aos direitos e deveres e à importância de ser 

cidadão. E ser cidadão está relacionado também aos pequenos atos e acontecimentos do dia a 

dia. Igualmente, os conteúdos atitudinais estão relacionados ao respeitar os diferentes, 

participar da comunidade e exercitar a cooperação.  

Nesta etapa da atividade, a expectativa era que o estudante conseguisse identificar que 

cidadania vai além de tão somente cumprir deveres e requisitar os seus direitos. Que nas 
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pequenas ações do dia a dia ele pode exercer a cidadania, respeitando as outras pessoas em suas 

diferenças, sendo responsável, buscando sempre o bem coletivo, cuidar do meio onde vive. O 

processo aqui era apenas a identificação, não significava que eles teriam que dominar tudo sobre 

cidadania. A atividade 2 pedia que, de acordo com o texto lido,  o estudante marcasse com (V) 

para as alternativas que fossem verdadeiras e (F) para as que fossem falsas. As alternativas eram 

as seguintes: agir de forma responsável, buscando o bem de todos; cumprir com todos os meus 

deveres e exigir os meus direitos; cuidar do lugar onde vive, preservar a natureza o patrimônio 

público; respeitar os outros, independentemente de sua cor, raça, etnia, religião ou qualquer 

outra diferença. De acordo com o texto, todas as respostas da atividade eram verdadeiras. 

Observe na imagem 11 que a estudante Maria Flor marcou todas as respostas verdadeiras, logo, 

fica evidenciando que ela assimilou bem os conteúdos propostos.  
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Figura 11 - Exemplo das Atividades 2 da “Sequência Didática Cidadania para quê?” respondidas pela estudante 

Maria Flor do 5º ano da escola campo. 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2021. 

 

A atividade 3, (Figura 12) traz uma sequência de  situações problemas com a finalidade 

de trabalhar algumas atitudes que, se forem exercidas, trazem benefícios e, se não forem 

exercidas, podem trazer consequências tanto para si, como para o outro.  Elas são mais ou 

menos reais, isto é, situações análogas ao que o estudante se depara no seu dia a dia e exigem 

dele tomada de decisão. A situação (A) fala da importância da cooperação (ajudar o outro) e da 

empatia (se colocar no lugar do outro). A expectativa era que o estudante percebesse que essa 

não era uma atitude de um bom cidadão, ele poderia ter feito uma boa ação apesar de estar em 

cima da hora e que o fato de deixar de fazer poderia trazer a consequência de um atropelamento 

ou coisa semelhante. A resposta sim aqui parece ter sido uma falta de atenção do estudante no 

enunciado, pois ele consegue identificar que ajudar o outro faz parte de bons modos.  
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Já a expectativa na situação (B) era que o estudante percebesse que a situação problema 

falava da importância do respeito ao meio ambiente, e que este respeito começa com pequenas 

ações, mas que se não forem respeitadas, a soma delas podem causar grandes consequências. 

As atitudes de bom cidadão não podem estar condicionadas pelas regras ou pelo monitoramento 

delas, mas pela conscientização interna de cada um. Fica evidenciado que o estudante 

compreendeu a importância dessa atitude para não poluir o meio e dessa forma, evitar sujar a 

rua, entupir bueiros de esgotos e uma série de outras consequências.  

Na situação (C), a expectativa era que o estudante percebesse que existem leis que regem 

e organizam a sociedade e a importância de respeitar os direitos legais das pessoas. Existem 

leis que normatizam e asseguram os direitos das pessoas com deficiências, idosas  e que quando 

elas são infringidas a pessoa está cometendo crime. Além de a pessoa poder ser multada, ela 

está restringindo o direito do outro, o que é ainda mais sério. A resposta do estudante indica 

que ele compreendeu a importância de respeitar a legislação, mas ele não conseguiu 

compreender que essa atitude gerava consequência para outras pessoas, mas apenas para ele. 

Pois o desrespeito como ele respondeu iria gerar multa. Aqui ele compreendeu mais o conteúdo 

conceitual do que atitudinal.  

A situação (D) fala da importância da cooperação e do respeito à diversidade. A 

expectativa é que o estudante perceba que independente de sua convicção religiosa, ele pode 

respeitar a do outro por meio de ações e que quando se deixa de ajudar o outro só porque ele 

não pensa ou tem as mesmas convicções que as suas é uma forma de preconceito. A resposta 

do estudante indica que ele se preocupou com as necessidades daquela senhora, que ele teve o 

interesse em ajuda-la, que ele exerceu a cooperação, a empatia. Contudo, não fica muito claro 

se ele tenha percebido que não ajudar por causa de uma diferença religiosa é uma atitude de 

preconceito.  
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Figura 12 - Exemplo das Atividades 3 da “Sequência Didática Cidadania para quê?” respondidas pelo estudante 

Maria Flor do 5º ano da escola campo. 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2021. 

 

A atividade 4  (Figura 13) está relacionada aos conteúdos procedimentais (ao saber 

fazer), mais especificamente aos conteúdos procedimentais: elaborar questionamento, 

argumento e proposição. Os conteúdos procedimentais expressam as ações que se espera que o 

estudante desenvolva, por meio das habilidades. Segundo a BNCC, neste contexto mundial, o 

estudante necessita desenvolver a capacidade de “comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, 

participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável” (BRASIL, 

2017, p.14). Sendo assim, torna-se fundamental que o estudante se reconheça em seu ambiente 

histórico e cultural.  A resposta a esta atividade tem um caráter pessoal, cada um deveria exercer 
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a autonomia e criatividade para elaborar o cartaz. A expectativa era que o estudante elaborasse 

um  capaz argumentando, reivindicando e fazendo proposições de acordo com o enunciado. 

A atividade 4 pedia o seguinte: “Vamos usar a criatividade... Faça um cartaz bem bonito! 

Pode colocar outra ilustração se você quiser. No quadro a seguir, elabore um possível cartaz 

reivindicando ao chefe do transporte da prefeitura, um transporte com acessibilidade. Este 

argumento tem que convencer este departamento”. 

 
Figura 13 - Exemplo da Atividade 4 da “Sequência Didática Cidadania para quê?” respondidas pelo estudante  

Floriano do 5º ano da escola campo. 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2021. 

 

Na resposta da Figura 13, o estudante Floriano, com as habilidades de sua faixa etária, 

consegue defender que todos devem ter direito de usar o transporte escolar e que a 

acessibilidade tem que ser para todos.  
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Na figura 14, ainda na mesma atividade 4, Florêncio não se preocupou muito com a 

estética do cartaz. No entanto, ele conseguiu apresentar argumentos, reivindicações e ainda 

utilizar alguns conceitos importantes. Pelo grau de elaboração da frase para essa faixa etária, é 

bem possível que o estudante tenha copiado o trecho da internet. Todavia, ele demonstrou a 

habilidade de buscar resposta em um site de busca. O texto do cartaz diz: “Quero um meio de 

transporte que permite que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida alcancem e utilizem 

com segurança e autonomia os espaços urbanos e edificações, e assim participem de atividades 

que incluem uso de produtos, serviços e informações (Transcrição original)”. 

A sequência de atividades foi trabalhada em duas quinzenas subsequentes. Os trechos 

aqui analisados são alguns recortes de respostas dos estudantes nas atividades desenvolvidas na 

primeira quinzena.  

 
Figura 14 - Exemplo da Atividade 5 da “Sequência Didática Cidadania para quê?” respondidas pela estudante 

Melissa do 5º ano da escola campo. 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2021. 

 

A atividade 5 (figura 15) foi trabalhada já na segunda quinzena do mês de junho. Após 

a leitura de alguns textos e de assistir a um vídeo, foi proposto para os estudantes elaborarem 

um glossário com alguns conceitos, tais como: Empatia, Diálogo, Cooperação e Respeito. A 

expectativa era que, por meio desta atividade. O estudante viesse a compreender que cada um 
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destes conceitos tem um significado, e que esses significados são elaborados por uma 

convenção científica. Porém, esses conceitos tornam-se atitudes quando são colocados em 

prática. Nesta fase de ensino, os estudantes estão ainda começando a passar da fase dos 

conceitos espontâneos aos conceitos científicos, mas é importante que eles já comecem a se 

familiarizar e construir seus conhecimentos sobre os conceitos. Assim, a expectativa era que o 

estudante conseguisse identificar esses conceitos nas situações problema e mobilizar os 

conhecimentos conceituais transformando-os em atitudes para resolver as situações complexas 

da vida cotidiana, propostas nas situações problema. A atividade 5 (figura 16) propunha o 

seguinte: “Agora vamos transformar estas atitudes em ações! Cidadania começa desde cedo e 

com pequenos gestos e ações. Identifique quais atitudes você praticou em cada uma das ações 

a seguir”. 

 

Figura 15 - Exemplo da Atividade 5 da “Sequência Didática Cidadania para quê?” respondidas pela estudante 

Melissa do 5º ano da escola campo. 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2021. 

 

A primeira situação problema está relacionada à atitude de ser empático, se colocar no 

lugar do outro. A segunda está relacionada ao respeito à diversidade. Pelas respostas da 

estudante nas situações problema, percebe-se que na primeira ele teve um pouco mais de 

dificuldade em mobilizar o conceito de empatia para resolver a situação, mas na segunda 

situação ele conseguiu mobilizar o conceito de respeito, para entender que se deve respeitar as 

diferenças e as diversidades.  
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A atividade 10 (figura 16) propunha o seguinte: “Mesmo apesar de o preconceito ter 

sido considerado crime e passar a ser punido no Brasil a partir da Constituição Federal de 

1967, você acredita ou percebe atitude de preconceito no seu dia a dia? Conte uma atitude de 

preconceito que você já presenciou ou na sua casa ou na escola e o que você fez diante desta 

atitude”.  

Essa atividade refere-se ao processo de interpretação e está relacionada a todos os 

conteúdos da competência. Os conteúdos conceituais desta atividade são: preconceito, racismo 

e Constituição Federal. Os procedimentais são a argumentação e o posicionamento. E os 

conteúdos atitudinais são o combate ao preconceito. Essa era uma resposta pessoal, possível de 

uma variação de estudante para estudante. A expectativa era que o estudante conseguisse 

identificar o que é preconceito e que apesar de várias ações de combate, ele ainda precisa ser 

combatido constantemente, e que não se deve calar diante de uma atitude preconceituosa. 

Quando se analisa a resposta da estudante Angélica: “O que aconteceu foi o racismo na escola 

eu apenas fiquei quieto, pois achei errado, mas eu ainda era pequeno” (Transcrição original), 

percebe-se que apesar do estudante não relatar qual foi a situação de racismo que ele presenciou 

na escola, ele identificou em algum momento uma situação de racismo. Ela consegue 

posicionar-se, pois ele interpreta que aquela era uma atitude errada. E por fim, ele argumenta 

que ele não falou nada porque ele era pequeno, e deixando implícito que à atitude dele não falar 

nada por ser pequeno se refere ao fato de não ouvirem a opinião de crianças, pois o que vale é 

a opinião dos adultos.  

Além dos textos digitalizados na própria atividade os estudantes também utilizaram 

como referência, os textos que se encontram nas páginas 118 a 124 do livro didático Ápis 

interdisciplinar, do PNLD, adotado pela escola campo. Segundo as professoras participantes,  

todos os estudantes têm acesso ao livro didático. Os textos do livro didático estão digitalizados 

no anexo “A” dessa dissertação.  
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Figura 16 - Exemplo da Atividade 10 da “Sequência Didática Cidadania para quê?” respondidas pela estudante 

Angélica do 5º ano da escola campo. 

Fonte: Arquivo pesquisadora, 2021. 

 

 A atividade 11 (figura 17) tencionava que o estudante Alisson sistematizasse todos os 

conteúdos desenvolvidos durante as atividades. (conceituais, procedimentais e atitudinais). Ela 

possibilitava a utilização de todos os processos: identificação, comparação, contextualização e 

interpretação. A finalidade desta atividade era perceber se realmente o estudante compreendeu 

quais são as principais atitudes de um bom cidadão. Se ele conseguiu identificar os documentos 

tais como: Declaração de Direito do Homem e do Cidadão, Declaração dos Direitos Humanos, 

Constituição Federal Brasileira, Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Declaração de Direito dos Idosos, Declaração de Direito das pessoas Deficientes etc. Ainda era 

esperado que, por meio dessa atividade, o estudante viesse a expor suas ideias sobre a cidadania 

no Brasil. E ainda que ele tenha percebido que somos iguais perante as leis, mas atitudes como 

preconceito às diferenças e falta de respeito impedem de que todos sejam tratados de forma 

igual pela legislação. E por fim, que tenha percebido que ele é diferente nos aspectos físicos, 

na forma de pensar, na raça, religião, política, mas assim como ele quer ser respeitado, ele 

precisa respeitar os outros também.  
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Figura 17 - Exemplo da Atividade 11 da “Sequência Didática Cidadania para quê?” respondidas pelo estudante 

Alison do 5º ano da escola campo. 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2021. 

 

 Essa atividade é um painel ilustrado com perguntas e respostas. As respostas foram 

sucintas. Em relação à opinião do estudante sobre o que é cidadania, percebe-se que ele 

restringe cidadania apenas à prática de direitos e deveres. No entanto, o estudante Alisson 

consegue perceber que por causa das muitas injustiças que há no Brasil, a cidadania não é para 

todos. Ele não consegue relacionar nenhum dos documentos ou Declaração de direitos. Para ele 

uma das principais atitudes para um bom cidadão é o respeito. Para esse estudante “Somos 

iguais perante aos direitos para todos por leis e diferente em cor, religião e 

nacionalidade”(transcrição original). Dessa forma percebe-se que ele não desenvolveu todos os 

conteúdos propostos pelas habilidades, principalmente no que se refere aos conteúdos 

conceituais. Esse fator foi também constatado na avaliação geral da turma da professora Iris48.  

                                                 
48 Quadro 18  Quadro 18 - Sistematização avaliação SD Competências e Habilidades e o ensino de História 5º 

ano Ensino Fundamental página 201. 
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De forma geral, mesmo apesar de vários obstáculos na realização da atividade, foi muito 

compensativa esta análise. Ela ajuda na compreensão da importância de que as atividades 

devam ser elaboradas de forma intencional e que quando se tem bem definido o se quer ensinar 

a aprendizagem também é refletida de forma mais inteligível. Foram recortados da atividade 

apenas alguns trechos, para mais bem evidenciar como esses conteúdos se articulam nas 

atividades práticas e como eles são fundamentais para o desenvolvimento das competências e 

das habilidades. Ela também serve para  contribuir com a compreensão de que competências, 

habilidades e conhecimentos não se opõem, pois eles são interdependentes e estão inter-

relacionados. Para ser competente é preciso mobilizar conhecimento. Para ter conhecimento é 

necessário o desenvolvimento das habilidades que contribuem para o desenvolvimento das 

competências.  

3.4 Análise do produto Educacional  

 

Para avaliação final do produto educacional foi elaborado um questionário estruturado49. 

O referido questionário foi dividido em cinco premissas. Em cada premissa foi avaliado alguns 

quesitos conforme esboçados a seguir: 

 

PREMISSA I - EM RELAÇÃO À APRESENTAÇÃO DO TUTORIAL  

 

• Eu gostei da apresentação, ela não foi cansativa e de fácil manuseio. 

• Eu gostei da linguagem, ela foi bastante acessível.  

• Gostei do tamanho do tutorial, ele foi compatível com a importância dos conteúdos.  

• Minhas sugestões para a apresentação do tutorial é que: 

 

PREMISSA II - EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO – ANTES DO TUTORIAL 

 

• Já conhecia a prática de ensino por competências e habilidades. 

• Já sabia o que era uma competência, e o que era uma habilidade e também diferenciar 

uma da outra.  

• Já compreendia a importância de trabalhar por meio do desenvolvimento de 

competências para a formação integral do estudante. 

                                                 
49 Modelo do questionário no apêndice A.  



214 

 

 

• Já compreendia como conectar a aprendizagem das Competências com as habilidades 

dos componentes curriculares. 

• Já sabia que as competências eram compostas por conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais. 

• Eu já planejava minhas aulas de acordo com os pressupostos pedagógicos da BNCC.  

• Eu já sabia da importância de tornar minhas aulas mais significativas para o estudante 

visando a sua aplicação prática na vida cotidiana do estudante. 

• Eu já sabia que as atividades pedagógicas por meio de resolução de situações problemas 

contribuíam para o estudante aproximar o conhecimento escolar da sua prática 

cotidiana. 

 

PREMISSA III - EM RELAÇÃO AOS CONTEÚDOS PÓS-TUTORIAL 

 

• Os conteúdos foram expostos com clareza.  

• A maneira como eles foram expostos contribuiu com a minha compreensão.  

• Ampliei os meus conhecimentos sobre o que são competências e o que são habilidades. 

• Agora consigo diferenciar melhor entre competências e habilidades. 

• Passei a compreender melhor sobre a importância do desenvolvimento de competências 

para a formação integral do estudante. 

• Passei a compreender melhor como as competências e as habilidades articulam nos 

componentes curriculares. 

• Ficou mais claro para mim a questão dos conteúdos (conceituais, procedimentais e 

atitudinais) da competência.  

• Compreendi que preciso adequar em minhas próprias práticas (aprendizagem 

significativa, resolução de problemas, práticas ativas, autonomia do estudante na 

construção do conhecimento) e atitudes para desenvolver as competências com meus 

estudantes. 

 

PREMISSA IV - EM RELAÇÃO À SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES NÃO 

PRESENCIAIS 

 

• Elas foram claras e de fácil compreensão para os estudantes. 
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• Elas serviram para me ajudar a identificar, na prática, a importância de os conteúdos das 

competências serem trabalhados de forma sincrônica.  

• Elas contribuíram para compreensão do desenvolvimento de competência e habilidades 

na prática.  

PREMISSA V - DE UM MODO GERAL 

 

• Eu estou satisfeita em ter participado dessa pesquisa, pois ela me ajudou a compreender 

melhor esse modelo de ensino. 

• Eu participaria outra vez de outro projeto como esse, pois ele contribui com o 

aprimoramento das minhas práticas pedagógicas.  

• Eu compreendi que esse modelo de ensino tem possibilidade e limites. 

• Cite alguns limites e algumas possibilidades que você detectou. 

 

Para cada quesito as professoras participantes poderiam avaliar com uma pontuação que 

variava de 1 a 10 pontos. Além dos quesitos em forma de questões fechadas, algumas abriam a 

oportunidade para observações e sugestões. Isto posto, de acordo com essa pontuação, foi feita 

uma análise quali-quantitativa do produto educacional. Os quadros a seguir trazem uma síntese 

das avaliações quantitativas, que por sua vez, facultou uma análise qualitativa de cada quesito 

e por fim do produto como um todo. A obtenção do total de pontos obedece às especificações 

da legenda de cada quadro.  
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Quadro 21- Avaliação do produto educacional na premissa I (Apresentação do Tutorial) pelas professoras 

participantes da pesquisa na escola campo. 

Quesitos 

Participantes  Total e média  por 

quesito  

Camélia  Magnólia  Iris Hortência  Rosa Total Média  

Apresentação 8 10 9 7 6 40 8 

Linguagem 8 9 9 10 6 42 8,4 

Tamanho em 

relação ao 

conteúdo 

7 9 9 8 7 40 8 

Total Geral 23 28 27 25 19 122 8,1 

Sugestões 

Devido à 

correria em 

que nós 

encontramos 

achei 

extenso, 

mas 

compreendo 

a 

importância 

para relatar 

todos os 

pontos 

importantes. 

S/S  S/S O 

professor 

não tem 

tempo 

para muita 

leitura, 

reduzir o 

máximo 

possível é 

mais 

prático 

para as 

formações 

do 

professor. 

Conheça 

primeiro a 

realidade da 

escola para 

conteúdos mais 

compatíveis. 

 • Extenso pela 

falta de tempo; 

• Compreende 

importância 

para relatar 

todos pontos; 

• Reduzir o 

máximo; 

• Conhecer a 

realidade da 

escola.  

Legenda  

S/S – Sem Sugestão 

Total –  Soma de pontos das cinco participantes em cada quesito.  

Média – total de pontos de cada participante  em cada quesito/ número de participantes = média.  

Total Geral  – pontos de cada participante em cada quesito e soma total de todos quesitos em relação a premissa 

I. 

Máximo de pontuação por quesito – 50 pontos  

Média geral – pontos gerais de todos os quesitos /pelo total de participante/ total de quesitos = Média geral da 

premissa I. 

Máximo de pontuação por quesito – 50 pontos 

Máximo de ponto premissa I – 150 pontos  

Sugestões - Informações originais. 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2021. 

 

 O quadro 21 apresenta a consolidação da premissa I referente à apresentação, linguagem 

e tamanho do tutorial, a média final destes quesitos, calculada pela pontuação dada pelas 

professoras, foi de 8,1. Apesar de apresentar uma boa pontuação foram feitas algumas 

considerações relevantes. Com o objetivo de sanar as possíveis dúvidas mais frequentes, 

ressalta-se que o produto educacional foi disponibilizado para as professoras em um formato 

FAQ, isto é, por meio de perguntas e respostas. Buscou-se que as respostas fossem o mais 

objetivo possível. Todavia, por se tratar de um tema relativamente “novo” no meio educacional, 
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e ainda com muitas resistências por parte dos agentes educacionais, o tutorial aparentemente 

ficou extenso. Conforme colocado pela professora Camélia “Devido a (sic) correria em que nós 

encontramos achei extenso, mas compreendo a importância para relatar todos os pontos 

importantes”. Apesar das muitas atividades exercidas pelos professores, e da falta de tempo que 

lhe são oferecidas para a sua formação continuada, pareceu necessário que todos esses pontos 

fossem tratados nesse tutorial. Inobstante, todas as perguntas foram respondidas em um formato 

com uma apresentação visual, por meio de textos mediados por imagens iconográficas, figuras 

e quadros. Essa forma de arranjo ou apresentação tencionava justamente dar uma possível 

leveza à leitura.   

É notório ainda a grande resistência dos professores a esse modelo de ensino por meio 

de competências e habilidades. Um dos fatores primordiais a essa resistência pode vir do fato 

de estar inserido em uma política pública governamental. Em capítulos  anteriores desta 

pesquisa, foram tratados alguns fatores que fazem com que os professores resistam a essas 

políticas públicas educacionais. Um dos principais fatores é que os professores não se veem 

coparticipantes desses documentos. Dessa forma, estes documentos são recebidos como sendo 

imposição por parte do governo. Isso fica muito evidente na fala da professora Rosa quando ela 

diz que: “conheça primeiro a realidade da escola para conteúdos mais compatíveis”. O 

depoimento da professora Rosa pode representar um aglomerado de sentimentos. Pode estar 

tanto relacionada a estas imposições por parte dos documentos oficiais, quanto às questões 

sociais, às disparidades latentes, que nem é preciso um muito extenso, pois dentro do próprio 

município estas disparidades são latentes, e para ela essa tentativa de nivelamento é um 

desrespeito às realidades sociais de cada escola ou região. Bem como também, pode estar 

relacionado ao fato dela ter achado a SD incompatível com a realidade dos estudantes que se 

encontram em defasagem na aprendizagem em relação ao corte temporal do currículo e até 

mesmo, por desconfiança em relação à pesquisadora que a leva a se sentir incomodada, por 

estar sendo observada em sua prática e medo de ser julgada.  

Nesse sentido, percebe-se que ainda há uma forte resistência do professor em relação ao 

fato de estar sendo observado em uma pesquisa. Em alguns momentos da pesquisa foi percebido 

que as professoras entenderam mais como se fosse um monitoramento ou inspeção 

institucional. Em determinados circunstâncias, ficou evidenciado que ora elas atribuíam esse 

monitoramento à “universidade”, ora a rede de ensino e ora ao MEC. Para Perrenoud (2000, p. 

177), “a escola vem de uma tradição segundo a qual a formação contínua é gerida pelo Estado 

ou pelo poder organizador, no momento em que se prestam contas a um corpo de inspetores ou 
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diretores de estabelecimentos”. Percebe-se que a reação do professor em muitas vezes é estar 

na defensiva.  

Na realidade, fica perceptível também que os professores, além de hesitarem em ser 

observados, eles hesitam diante de uma observação mútua, ou seja, sua prática ser observada e 

ele observar a prática de quem o observa. A reação deles diante desta prática (observar e ser 

observado), dá a impressão de que para eles, isso é uma competição e não um momento de 

cooperação mútua.  

As respostas dadas no questionário, apesar de ter sido estruturado, muitas vezes 

contradiz com a suas práticas e atitudes nas aulas observadas. Para Perrenoud (1999, p. 166), a 

prática da observação é muito importante para a formação continuada tanto do observador 

quanto do professor observado. Para ele “um observador vê coisas elementares que o discurso 

mascara”. E essa é uma realidade de mão dupla.  

O quadro 22 apresenta a consolidação das respostas relacionadas ao conhecimento das 

professoras no que diz respeito ao modelo de ensino por meio de competências e habilidades, 

antes de entrarem em contato com o tutorial formativo desta pesquisa. 
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Quadro 92 - Avaliação do produto educacional na premissa II (Conhecimento dos conteúdos antes do Tutorial) 

pelas professoras participantes da pesquisa na escola campo. 

Quesitos 
Participantes  Total e média  

Camélia Magnólia Iris Hortência Rosa Total Média 

Conhecimento do 

conteúdo 
9 6 8 7 9 39 7,8 

Diferenciação 

competências e 

habilidades 

9 7 8 7 9 40 8 

formação integral 

do estudante 
8 8 8 10 9 43 8,6 

Conexão das 

competências com 

as habilidades 

7 8 8 7 9 39 7,8 

Conteúdos das 

competências 
9 9 8 10 9 45 9 

Pressupostos 

pedagógicos da 

BNCC 

8 9 8 10 10 45 9 

Planejamento de 

aulas 

significativas e 

contextualizadas 

8 10 8 10 10 46 9,2 

Prática 

pedagógica por 

situação 

problemas 

8 10 8 10 9 45 9 

Total Geral 66 67 64 71 74 342 8,5 

Legenda  

Total –  Soma de pontos das cinco participantes em cada quesito.  

Média – total de pontos de cada participante  em cada quesito/ número de participantes = média.  

Total Geral  – pontos de cada participante em cada quesito e soma total de todos quesitos em relação a premissa 

II. 

Média geral – pontos gerais de todos os quesitos /pelo total de participante/ total de quesitos = Média geral da 

premissa II.  

Máximo de pontuação por quesito – 50 pontos  

Máximo de ponto premissa II– 400 pontos  

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2021. 

  

Por meio desses dados é possível ratificar o não entendimento das professoras em 

relação à natureza desta pesquisa. Elas preocuparam em dar notas altas para o conhecimento 

delas antes do tutorial, uma vez que, em um questionário diagnóstico a professora Camélia 

relatou que “Os professores não tiveram uma formação adequada para trabalharem 

corretamente usando o documento” (transcrição original). Esse fator também pode ser 

observado nos roteiros de aulas que foram analisados, tanto do componente curricular História 

como nos outros componentes. Os roteiros das atividades analisadas não faziam alusão a 
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nenhuma habilidade ou competência. Na maioria das vezes elas estavam mais relacionadas 

somente aos conteúdos conceituais. Logicamente, há de se entender que essas atividades eram 

não presenciais e isso dificulta um pouco mais. Contudo, isso não impossibilita o 

desenvolvimento dos conteúdos procedimentais e atitudinais.  

Outro fator também a se considerar em relação às atividades estarem mais centradas aos 

conteúdos conceituais, segundo Perrenoud (1999, p. 82), é que “a maioria dos docentes foi 

formada por uma escola centrada nos conhecimentos e sente-se à vontade neste modelo”.  Dessa 

forma, o entendimento pelos docentes sobre competências não passa de modismo pedagógico 

e, assim, eles continuam a ensinar e avaliar conhecimentos. Segundo Zabala e Arnau (2011), 

ensinar por competência significa sair da zona de conforto e planejar situações didáticas 

voltadas para os conteúdos das competências (conceituais, procedimentais e atitudinais) e deve 

abranger o âmbito social, interpessoal, pessoal e profissional, uma vez que o objetivo das 

competências é o pleno desenvolvimento da pessoa.   

Essa premissa tinha como intenção perceber quais eram as fragilidades das professoras 

participantes em relação a esses modelos. Os resultados apresentados nesta consolidação 

apresentam algumas contradições. Se os dados forem analisados descontextualizados das 

observações e análise das atividades, a impressão é que elas apresentavam poucas dificuldades 

em relação a esses conhecimentos. Todavia, quando inquiridas sobre o conhecimento a respeito 

do que é competência e o que é habilidades, percebe-se que ainda há muitas dúvidas por parte 

das professoras em relação aos conceitos e suas funcionalidades. Para a professora Camélia “as 

competências é todo conhecimento adquirido ao longo da jornada estudantil e as habilidades 

são os conhecimentos necessários para o desenvolvimento das competências”. O referencial 

teórico desta pesquisa, bem como a BNCC, indica que as competências não são em si mesma 

conhecimentos, mas elas mobilizam os conhecimentos desenvolvidos por meio das habilidades, 

ao longo da jornada escolar e fora dela, para resolver as situações da vida cotidiana.  

Dessa forma, quando se cruza os dados da premissa II – conhecimento antes do tutorial 

com os da  premissa III - conhecimento pós tutorial, percebe-se que o tutorial pode contribuir 

muito para algumas professoras como a Magnólia e a Iris. Por outro lado, o que se percebe é 

que algumas professoras fizeram a avaliação sem, contudo, ter feito uma leitura do tutorial 

formativo. Em uma fala da professora Hortência ela disse que: “E tem que ler todo esse 

material? Eu não consigo ler, eu vou dar uma minimizada aqui, mas, muita coisa no final de 

semestre, eu tenho duas turmas para acompanhar e assim, eu vou fazer o possível para eu 
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responder o seu questionário, mas, fazer leitura de... esse tanto de coisa não dá não50” 

(transcrição original). A intenção aqui não é criticar a professora participante, mas, o sistema, 

que impõe tal situação. A maioria dos professores hoje tem jornada escolar dupla. Às vezes isso 

não faz muita diferença nos anos finais do ensino fundamental e médio. Contudo nos anos 

iniciais isso é crucial.  

Dentro deste contexto, e das muitas atividades burocráticas impostas pelo sistema e 

pelas redes educacionais o professor sente-se sufocado, e escapa-se da formação continuada 

quando não obrigatória. As pesquisas acadêmicas objetivam produzir conhecimentos que 

colaborem na articulação entre teoria e prática. No meio educacional, muito se tem propriedade 

da prática, mas, falta em algumas vezes a fundamentação teórica para dar maior conhecimento 

e entendimento diante de sua ação. Porém, amiúde as pesquisas não são levadas muito a sério 

pelos seus coparticipantes. E pelo fato de ter um caráter de voluntariedade são também 

frequentemente deixadas de lado. O trecho do depoimento da professora Hortência descreve 

bem essa realidade:  

 

Nesse momento eu não estou com tempo para fazer formação. Em outro momento 

claro que seria muito bem-vindo [...] eu aceitei a pesquisa pra te ajudar porque eu 

entendo também a sua situação [...] eu não estou tendo tempo... eu não consigo... estou 

fazendo duas pós-graduação, não dá para eu ficar fazendo formação! Eu já estou 

fazendo outras formações inclusive da Secretaria Municipal da Educação! Estou 

corrigindo prova, estou terminando de concluir um portfólio e enes (Ns) coisas que a 

secretaria solicita para que a gente cumpra como protocolo51.  

 

Nesse depoimento da professora Hortência, bem como nas suas atitudes percebidas 

durante o período de observação, podem-se destacar pelo menos duas evidências bastante 

comuns no exercício do ofício de professor. A primeira está relacionada ao fato de o professor 

achar que sabe tudo, que já fez tudo que está ao seu alcance, enquanto a prática mostra o 

contrário. A fala da professora Camélia em relação à falta de formação e entendimento quanto 

aos pressupostos do novo currículo contradiz com as notas elevadas que das professoras 

Hortência e Rosa (quadro 22) em relação aos seus conhecimentos dos conteúdos antes do 

tutorial. Da mesma forma que a nota das professoras contradiz com as realidades observadas 

no grupo de aulas e nos roteiros de atividades.  A segunda evidência é a constante recorrência 

às lamentações em relação às muitas atividades do oficio docente. Outra vez percebe-se uma 

contradição entre o depoimento da professora Camélia com o da Professora Hortência. 

                                                 
50 Fala da professora com a pesquisadora por meio de WhatsApp, gravação original e transcrição pela 

pesquisadora.  
51 Transcrição original do trecho do depoimento da professora, por meio de áudio do WhatsApp do dia 09 de jun. 

de 2021.   
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Enquanto uma reclama a falta de formação a outro reclama o excesso dela, e julga ter um bom 

conhecimento em relação ao ensino por meio de competências.  

Na realidade, o questionário de avaliação foi todo preenchido após as professoras já 

terem entrado em contato com o tutorial formativo, produto desta pesquisa. Tanto a parte dos 

conhecimentos antes, como os depois do tutorial. Esta pesquisa tencionou ser a mais fidedigna 

possível, e esperava que as professoras participantes também tivessem a mesma modéstia. Em 

nenhum momento foi intenção desta pesquisa medir o conhecimento das professoras. Mas, 

conhecer o nível de conhecimento em relação ao objeto para contribuir com a prática 

pedagógica, tanto na escola campo, bem como também, com todos os que tiverem oportunidade 

de acesso a esse produto educacional.  

O quadro 23 representa a avaliação das professoras após a leitura do tutorial formativo. 

Essa premissa teve como intento conhecer em quais quesitos esse tutorial pôde contribuir para 

o melhoramento do conhecimento das professoras em relação ao ensino por meio de 

competências e habilidades.  
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Quadro 103 - Avaliação do produto educacional na premissa III (Conhecimento dos conteúdos após o Tutorial) 

pelas professoras participantes da pesquisa na escola campo. 

Quesitos 
Participantes Total e média 

Camélia Magnólia Iris Hortência Rosa Total Média 

Exposição com 

clareza 
8 10 9 8 6 41 8,2 

Contribuição 

para 

compreensão 

8 10 9 8 7 42 8,4 

Ampliação dos 

conceitos de 

competências e 

habilidades 

8 10 9 8 3 38 7,6 

Diferenciação 

entre 

competências e 

habilidades 

8 9 9 8 9 43 8,6 

Competências e 

a formação 

Integral 

8 10 9 10 9 46 9,2 

Articulação das 

competências 

com os 

componentes 

7 10 9 10 9 45 9 

Compreensão 

dos conteúdos 

das 

competências 

8 10 9 10 9 46 9,2 

Adequação da 

prática 

pedagógica 

7 10 9 7 9 42 8,4 

Total Geral 62 79 72 69 61 346 8,5 

Legenda  

Total –  Soma de pontos das cinco participantes em cada quesito.  

Média – total de pontos de cada participante  em cada quesito/ número de participantes = média.  

Total Geral  – pontos de cada participante em cada quesito e soma total de todos quesitos em relação a premissa 

III. 

Média geral – pontos gerais de todos os quesitos /pelo total de participante/ total de quesitos = Média geral da 

premissa III.  

Máximo de pontuação por quesito – 50 pontos 

Máximo de ponto premissa III – 400 pontos  

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2021. 

 

 Mesmo apesar da média geral dessa premissa não apresentar um resultado muito 

diferente dos conhecimentos antes do tutorial, em alguns quesitos   pode-se perceber que 

apresentaram avanços importantes. Um dos quesitos foi sobre a compreensão dos  conceitos de 

competências e habilidades que antes do tutorial apresentava uma média de 7,8 e pós tutorial 

de 8,4. Outro quesito também foi na questão da diferenciação entre as competências e 
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habilidades. Possivelmente esta distinção entre competências e habilidades seja o ponto de 

maior dificuldade deste modelo de ensino. Uma grande maioria pensa que competências e 

habilidades são a mesma coisa, ou que as habilidades são subcompetências ou competências 

menos importantes. Ratifica-se aqui que competências são a mobilização dos conhecimentos e 

as habilidades são as ações ou fazeres e práticas que geram os conhecimentos. Nem 

competências e nem habilidades são os conhecimentos em si. Mas elas estão estritamente 

relacionadas aos conhecimentos. Para mobilizar conhecimentos significa que o estudante tenha 

que ter adquirido conhecimentos. De que forma estes estudantes adquirirão estes 

conhecimentos? Por meio do desenvolvimento das habilidades e para isso eles têm um conjunto 

de objetos de conhecimentos e conteúdos que estão organizados em unidades temáticas.  Dessa 

forma, elas têm sentidos indissociáveis, mas, distintos um do outro. A BNCC deixa isso muito 

claro quando expressa que:  

 

Por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a 

constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, 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), fortalecimento de ações que 

assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC (BRASIL, 2017, p. 13). 

 

 As habilidades estão organizadas por componentes curriculares ou nas suas áreas de 

conhecimentos, o conhecimento não tem barreiras de áreas de conhecimento, ou seja, ele não 

pertence a nem uma área específica, ele é geral. Daí a importância das competências que 

interligam os conhecimentos e possibilita que o estudante os mobilize nas diversas situações da 

vida cotidiana e não somente nas situações escolares e acadêmicas.  

Outro quesito também que apresenta uma considerável ampliação está no fato da 

finalidade das competências que é a formação integral do estudante. Ou seja, o desenvolvimento 

das competências para a formação integral do estudante também são fatores distintos, mas que 

estão interligados pela função de ambas. Para que o estudante se desenvolva integralmente é 

necessário mais do que conhecimento, ele tem que saber mobilizar esses conhecimentos. E 

quando ele mobiliza conhecimentos, ele está agindo de forma competente. Isso implica que o 

avanço neste entendimento indica a compreensão de que independentemente de qual seja a 

duração da jornada escolar, o conceito de educação integral “se refere à construção intencional 

de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as 
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possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade 

contemporânea” (BRASIL, 2017, p. 14).  

É bem verdade que esse não é um pressuposto pedagógico novo. Isso não pode ser 

entendido como uma invenção da BNCC. Desde a década de 1930 a educação brasileira vem 

organizando ou incorporando esse pressuposto, influenciada pelas teorias da Educação Nova e 

outras políticas educacionais. O entendimento deste conceito vem sofrendo modificações em 

seu significado.  Nesta pesquisa o conceito de formação integral é aquele que visa a formação 

do ser humano como um todo em suas dimensões física, social, emocional e intelectual ou 

cognitiva. Para Zabala e Arnau (2010, p. 9) “o ensino por competência de uma forma 

generalizada pode ser um meio eficaz para difundir princípios pedagógicos de um ensino na 

perspectiva de uma educação integral e para toda a vida”. O avanço neste entendimento 

significa também uma reestruturação na prática e nas ações pedagógicas. E esse é o sentido 

desta pesquisa: que a compreensão dos conceitos traga implicações e adequações nas práticas 

pedagógicas escolares.  

Apesar de entender que este é um processo lento, mas o ensino por meio de competência 

vislumbra a possibilidade de um ensino voltado não somente para os conteúdos disciplinares, 

mas,  para um ensino que tenha o estudante como centro da aprendizagem. A preocupação 

maior dos professores, de modo geral, ainda são os conteúdos disciplinares. Quando ele busca 

uma habilidade a primeira reação está voltada para os conteúdos disciplinares, e não para o que 

o estudante pode desenvolver por meio daqueles conteúdos. Isso fica evidenciado quando a 

professora Rosa diz que “Conheça primeiro a realidade da escola para conteúdos mais 

compatíveis”. Ou quando a professora Hortência justifica que “elas (as crianças) perderam dois 

anos no ensino híbrido... ensino não presencial, então assim está fora da realidade”. Para elas, 

os conteúdos estão fora da realidade dos estudantes. Dessa forma elas não conseguem 

vislumbrar as potencialidades dos estudantes e as possibilidades que aqueles conteúdos trazem 

para o desenvolvimento da habilidade e consequentemente das competências a elas 

relacionadas. É verdade que a compreensão de conceitos que ficaram defasados em habilidades 

anteriores poderá dificultar o desenvolvimento das habilidades posteriores. Mas também existe 

outras aprendizagens que não são apenas os conteúdos conceituais na habilidade.  

Este fator histórico de uma educação voltada para conteúdos (conceituais) tem muitas 

vezes condicionado o olhar do professor em relação ao currículo. Como ele sabe que os 

conteúdos estão nas habilidades e nos objetos de conhecimentos, frequentemente ele lê as 

habilidades destacando apenas os conteúdos conceituais.  
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De um modo geral, quando analisada de forma individualizada a avaliação de cada 

professora, percebe-se que as professoras Magnólia e Iris que mais se aplicaram na pesquisa 

apresentaram melhores crescimentos em todos os quesitos. Destaca-se que a professora Iris, 

além de ter desenvolvido toda a atividade com os estudantes ela fez uma avaliação individual 

do desenvolvimento das competências, isso possibilitou que ela apropriasse melhor dos 

conceitos dessa prática de ensino. A soma da avaliação geral de todos os quesitos dessa 

premissa, da professora Iris, antes do tutorial, foi de 64 pontos e pós-tutorial 72 pontos. Da 

mesma forma a avaliação geral da professora Magnólia antes do tutorial foi de 67 pontos e pós-

tutorial 74 pontos, isso significa um relevante crescimento e que o tutorial contribuiu de forma 

positiva para essas duas professoras. Quanto a avaliação das outras participantes, demonstra 

que elas já tinham uma boa compreensão desse modelo de ensino, muito embora não é isso que 

elas apresentam nas suas práticas pedagógicas. Ou, pode ser também que elas realmente tiveram 

dificuldade em assimilar a teoria do tutorial e colocar em prática na SD. Isso pode ser reflexo 

da falta de uma boa formação, de formação continuada, de políticas públicas efetivas, excesso 

de trabalho, falta de capital cultural e socioeconômico dos alunos etc.  

O Quadro 24 representa a avaliação da sequência de atividade não presencial. Em 

tópicos anteriores já foi feita a análise de alguns exemplos dessas atividades. Foi apresentado 

alguns exemplos demonstrando como os estudantes responderam as atividades e 

desenvolveram os conteúdos das competências e das habilidades. Nesse quadro está 

representado a síntese da avaliação das professoras, nos quesitos clareza, compreensão da 

sincronia entre as competências e as habilidades propostas na atividade e o desenvolvimento 

das competências e habilidades na prática.   
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Quadro 114 - Avaliação do produto educacional na premissa IV (Sequência de Atividades Não Presenciais) 

pelas professoras participantes da pesquisa na escola campo. 

Participantes Camélia Magnólia Iris Hortência Rosa Total Média 

Clareza e compreensão 

para o estudante 
7 10 9 7 7 40 8 

Compreensão da 

sincronia entre os 

componentes da 

competência 

7 9 9 7 7 39 7,8 

Desenvolvimento das 

competências e 

habilidades na prática 

7 9 9 8 7 40 8 

Total Geral 21 28 27 22 21 119 7,9 

Legenda  

Total –  Soma de pontos das cinco participantes em cada quesito.  

Média – total de pontos de cada participante  em cada quesito/ número de participantes = média.  

Total Geral  – pontos de cada participante em cada quesito e soma total de todos quesitos em relação a premissa 

IV. 

Média geral – pontos gerais de todos os quesitos /pelo total de participante/ total de quesitos = Média geral da 

premissa IV.  

Máximo de pontuação por quesito – 50 pontos 

Máximo de ponto premissa I – 150 pontos  

 

Fonte: Resposta das professoras no questionário estruturado final. Arquivo pessoal da pesquisadora, 2021. 

 

Em relação à premissa IV, o Quadro 24 representa a consolidação das atividades não 

presenciais, que foram elaboradas pela pesquisadora e propostas para todos os estudantes das 

turmas de 5º ano da unidade educacional pesquisada. Somente a  professora Iris conseguiu 

cumprir todas as etapas até a consolidação da SD. Com isso, essa pesquisa observa e leva em 

consideração, que as outras professoras não possuem uma visão da totalidade e sim uma visão 

parcial do todo. Diversos fatores podem ter contribuído para essa parcialidade: a pandemia, o 

ensino remoto (não presencial), o excesso de trabalho e consequente falta de tempo, resistência 

ao produto visto como imposição do governo, desconfiança em relação à pesquisadora.  

Em uma análise mais individualizada, tomando como base as respostas das professoras 

Iris, nove pontos para todos os quesitos, e da professora Magnólia de nove a dez pontos em 

todos os quesitos. E ainda a avaliação dos estudantes52 feita pela professora Iris, na qual ela 

considera que, todos os 18 estudantes que fizeram as atividades conseguiram desenvolver  de 

forma satisfatória as competências apresentadas na SD, percebe-se que a atividade apresentou 

facilidade na exposição dos conteúdos, e contribuiu positivamente para o desenvolvimento dos 

                                                 
52 Conforme quadro de sistematização avaliação SD Competências e Habilidades e o ensino de História 5º ano 

Ensino Fundamental página 201. 
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conteúdos das competências e das habilidades. Os trechos selecionados das atividades dos 

estudantes no tópico anterior também corroboram a efetividade na exposição dos conteúdos e 

no desenvolvimento dos conteúdos das competências (conceituais, procedimentais e 

atitudinais) e das habilidades por meio da SD.  

 Em relação à premissa V, o quadro 25 representa a avaliação geral da pesquisa. Foram 

analisados três quesitos. A satisfação de participação da pesquisa, a intenção de participar de 

outra pesquisa do mesmo ou de outro caráter e a percepção de possibilidades e limites para o 

ensino por meio de competências e habilidades. E, por fim, a abertura para sugestões de limites 

e possibilidades percebidas pelas professoras. Percebe-se pela pontuação das professoras e até 

corroborados por alguns trechos de fala das participantes que elas encontraram dificuldades em 

participar desta pesquisa. 
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Quadro 125 - Avaliação do produto educacional na premissa V (Avaliação Geral da Pesquisa) pelas professoras participantes da pesquisa na escola campo 

Quesito 
Participantes Total e média 

Camélia Magnólia Iris Hortência Rosa Total Média 

Satisfação na 

participação 

7 10 9 8 5 39 7,8 

Intenção de 

participar de 

outra pesquisa 

7 10 9 7 1 34 6,8 

Compreensão da 

existência de 

limites e 

possibilidades 

8 10 9 8 5 40 8,0 

Total Geral 22 30 27 23 11 113 8,1 

Possibilidades 

Ampliar e contextualizar conteúdos que são importantes 

para o desenvolvimento integral do estudante. Nivelar o 

currículo para atender de forma igualitária todos os 

estudantes. Ampliar as habilidades para o ensino da 

história de Goiás.  

Melhor 

conhecimento 

da vida do 

aluno aulas 

práticas. 

Compreender melhor 

que podemos 

explorar os 

conteúdos das 

competências de 

acordo com o 

contexto local de 

cada escola. 

S/S S/S 

• Ampliação e contextualização dos 

conteúdos de acordo com a realidade da 

escola; 

• Desenvolvimento Integral; 

• Nivelamento  do currículo; 

• Ampliação das habilidades de História de 

Goiás;  

• Interação da realidade dos estudantes. 

 

Limites 

Algumas habilidades não acompanham a realidade dos 

estudantes. Engessar algumas habilidades a determinadas 

turmas e a dificuldade dos estudantes para compreender o 

conteúdo específico para a sua série. Flexibilizar as 

habilidades para contemplar as especificidades das 

microrregiões. A falta de uma formação adequada para  

usar o documento e a sua importância para igualar o 

aprendizado dos estudantes. Os professores não tiveram 

uma formação adequada para trabalharem corretamente 

usando o documento. Livros didáticos não são atualizados 

conforme os cortes temporais e ao documento. 

Aulas 

remotas 

A compreensão das 

ferramentas 

tecnológicas. 

S/S S/S 

• Habilidades fora da realidade dos 

estudantes; 

• Engessamento das habilidades; 

• Conteúdos a cima do nível de 

aprendizagem dos estudantes; 

• Falta de flexibilização das habilidades 

para as realidades especificas; 

• Falta de formação adequada; 

• Falta de atualização dos materiais e 

livros didáticos a BNCC.   

 

Legenda  

S/S – Sem Sugestão 

Total –  Soma de pontos das cinco participantes em cada quesito.  

Máximo de total de pontos por quesitos – 50 pontos  

Média – total de pontos de cada participante  em cada quesito/ número de 

participantes = média. 

Total Geral  – pontos das participante e quesito e soma total de todos quesitos em relação a premissa V. 

Máximo de total de pontos desta premissa – 150 pontos 

Média geral – pontos gerais de todos os quesitos /pelo total de participante/ total de quesitos = Média geral da premissa 

V.  

Sugestões - Informações originais. 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2021. 
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De acordo com os pontos atribuídos pelas professoras participantes, a avaliação geral 

da pesquisa obteve uma significativa média de 8,1. Nessa avaliação além, das pontuações 

atribuídas, havia duas questões abertas para que as professoras tivessem a oportunidade de 

sugerirem algumas possibilidades e alguns limites que elas percebem nesse modelo de ensino. 

Quando se avalia as pontuações que as professoras Hortência e Rosa fizeram em relação ao 

tutorial em todas as premissas, especialmente na premissa que avaliava a SD, esperava-se que 

elas fossem trazer sugestões importantes, se não de possibilidades, já que elas demonstraram 

certa apatia pelo conteúdo, pelo menos de limites, uma vez que elas implicitamente deixaram 

claro que já tinha um bom conhecimento do assunto. Todavia, o que fica evidenciado é que, 

quando a professora Rosa atribui uma nota (5), para compreensão da existência de limites e 

possibilidades após o desenvolvimento de toda a pesquisa, é que ela entra em contradição com 

as próprias respostas dos questionários anteriores, principalmente no que se refere ao 

conhecimento antes do tutorial. Se ela tivesse um bom conhecimento do assunto ela tinha 

condições de perceber com maior clareza os limites e as possibilidades apresentadas nesse 

modelo de ensino.  

Quando se analisa os quesitos de satisfação de participar da pesquisa e intenção de 

participar de outras pesquisas, percebe-se a dificuldade, que não só professores53, mas também 

outras classes de profissionais, de investir nessa forma de aprendizagem. Vários são os fatores 

dificultadores da participação de estudos como esse. Para Perrenoud (2000), administrar a sua 

própria formação continuada é uma das dez novas competências profissionais prioritárias que 

o professor precisa desenvolver para ensinar, uma vez que, os recursos cognitivos mobilizados 

pelas competências precisam ser atualizados e adaptados para a condição de trabalho em 

constante evolução e mudança.  Segundo ainda o mesmo autor (ibidem), apesar das mudanças 

no âmbito pedagógico aparentarem lentas, e em face aos desafios da atualidade, as expectativas 

em relação às evoluções poderiam ser mais rápidas, no entanto, no aspecto da continuidade elas 

são profundas. Contudo, isso demanda uma constante renovação de competências 

desenvolvidas tanto na formação inicial como na continuada. 

Neste aspecto, gerir a formação continuada, segundo Perrenoud (2000), vai muito além 

de escolher quais cursos fazer em um rol de formações oferecidas no mercado educacional. 

Para ele, o professor deve saber explicar sua prática, fazer uma autoavaliação de suas 

competências, formar e participar de formação dos colegas, envolver-se com o ensino e com as 

                                                 
53 Essa é uma análise particular da pesquisadora, levando em consideração também diversas oportunidades de 

participar de outras  pesquisas, tanto como pesquisadora quanto como informante, na área da educação e fora dela.  
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práticas educativas e acolher a formação dos colegas e participar dela. Hodiernamente, mais do 

que nunca “seria importante que cada vez mais professores se sentissem responsáveis pela 

política de formação continua e intervissem individual e coletivamente nos processos de 

decisão” afirma Perrenoud (2000, p. 167). Na maioria das vezes, os professores não estão 

dispostos a participarem de processos de consultas públicas, pesquisas e outras formas de 

participação que podem interferir direta ou indiretamente nas suas práticas pedagógicas. 

Logicamente, isso se dá por não sentirem partícipes desses processos.  

Nota-se que as professoras Magnólia e Iris foram as que avaliaram de forma mais 

positiva, com melhores pontuações os quesitos das premissas anteriores. E nessa premissa da 

avaliação geral, elas são as que apresentam o maior grau de satisfação com a pesquisa e de 

intenção em participar de outras pesquisas. Isso fica evidenciado na importância de que a 

aprendizagem precisa ser significativa para o aprendiz. Para essas professoras aprender mais 

sobre o modelo de ensino por meio de competências e habilidades foi significativo, pois eles 

servirão de embasamento para as suas práticas pedagógicas cotidianas.  

Por outro lado, observe que a professora Rosa, por sua pontuação demonstra não muito 

satisfeita em participar da pesquisa, e nem tampouco tem intenção em participar de outra. 

Cruzando estes dados com dados disponíveis nos quadros anteriores, especialmente na 

avaliação do conhecimento do conteúdo antes do tutorial (quadro 22) no qual ela avalia o seu 

conhecimento antes do tutorial com uma pontuação de 9 a 10 pontos em todos os quesitos, ou 

seja, a maior pontuação (74 pontos) em relação ao conhecimento do conteúdo antes do tutorial 

de todas as participantes. Depois na ampliação dos conhecimentos após o tutorial (quadro 23) 

ela atribuiu as menores pontuações (3 pontos) para  a ampliação dos conceitos. Todavia, ela foi 

a que menos compreendeu que esse modelo de ensino, traz consigo possibilidades e limites. 

Isso fica demonstrado pela pontuação (5 pontos) para esse quesito e ainda a falta de sugestão 

nos quesitos sugestões. A Compreensão dessas possibilidades e limites do ensino por meio de 

competências e habilidades é a problemática norteadora dessa pesquisa.  

Quando foi solicitado às professoras participantes que citassem algumas possibilidades 

e limites desse modelo de ensino, três das participantes trouxeram suas sugestões. Para 

Perrenoud (1999) o ensino por meio de competências é uma possibilidade de transformação no 

ofício do professor, do ofício do estudante e de todos os profissionais envolvidos no contexto 

educacional. Contudo,  essas transformações estão expostas a diversas formas de resistências. 

Para ele as resistências são as “mais surdas”, as “mais explicitas” as “mais irracionais”. Todas 
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podem ser “razoáveis” se admitir que a razão é o anverso da ousadia.   Nesse mesmo sentido, 

para o mesmo autor (ibidem) os novos programas só serão traduzidos em mudanças se:  

 

A transposição didática não for reconstruída; As disciplinas e as planilhas de horários 

não forem revisadas. Um ciclo de estudos conformar-se às expectativas do seguinte; 

Novas maneiras de avaliar não forem criadas; O fracasso de construir sobre a areia for 

negado; O ensino não for diferenciado; A formação dos docentes não for reorientada 

(PERRENOUD, 1999, p. 72).   

 

No quesito sugestões de possibilidades (Quadro 25), as professoras participantes 

destacaram que esse modelo de ensino traz a oportunidade de ampliação e contextualização dos 

conteúdos de acordo com a realidade da escola; contribui para o desenvolvimento integral do 

estudante; oportuniza o nivelamento do currículo; proporciona a ampliação das habilidades de 

História de Goiás e permite mais interação com a realidade dos estudantes. Essas possibilidades 

serão mais detalhadas no próximo tópico.  

No quesito limites as professoras participantes destacaram que: as habilidades estão fora 

da realidade dos estudantes; o currículo ou corte temporal proporciona o engessamento das 

habilidades; os conteúdos estão acima do nível de aprendizagem dos estudantes; falta 

flexibilização das habilidades para as realidades específicas; falta formação adequada e ainda 

falta atualização dos materiais e livros didáticos a BNCC.  Estes limites também serão mais 

explorados no próximo tópico.  

3.4.1 Possibilidade para o ensino por competências 

 

Quanto as possibilidades apresentadas, em relação à ampliação e contextualização dos 

conteúdos de acordo com a realidade da escola, ao mesmo tempo em que foi apresentado como 

uma possibilidade, foi visto por outra participante como limite. Na realidade esse é um quesito 

que pode ser visto nestas duas vertentes. A BNCC traz bem explícita essa possibilidade, em 

contrapartida, o DC – GO Ampliado, por meio dos cortes temporais, limita essa possibilidade, 

uma vez que com a intenção de nivelar o ensino nas redes públicas, estabelece as habilidades 

para cada corte temporal. A ideia de nivelamento nesta perspectiva tem os pontos positivos e 

negativos. O positivo se refere ao fato de que para qualquer unidade educacional o estudante se 
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transferir ele vai ter continuidade dos conhecimentos, pois o currículo está sendo desenvolvido 

no mesmo ponto em todas as unidades educacionais. O negativo é o engessamento do currículo.  

O desenvolvimento das competências deve contribuir para a formação integral do 

estudante. Para isso, há uma necessidade da compreensão da natureza dos conteúdos por parte 

dos professores, bem como de eles se convencerem da necessidade da adequação de suas 

próprias práticas (aprendizagem significativa, resolução de problemas, práticas ativas, 

autonomia do estudante na construção do conhecimento) e atitudes. Só assim o ensino por meio 

de competências e habilidades terá a possibilidade de não passar de apenas mudança de 

nomenclatura e cumprir sua principal função que é o desenvolvimento integral do estudante. 

Nesse sentido, historicamente, essa ideia de mudança mágica faz parte da cultura escolar. Em 

Perrenoud (1999, p. 16) fica evidenciado que “A história da escola está marcada por momentos 

de ‘pensamento mágico’ em que cada um quer acreditar que, mudando-se as palavras, a vida 

também muda”.  

Esse momento da implantação deste modelo de ensino pode ser considerado um 

momento de transição. Geralmente os períodos de transição foram momentos difíceis, uma vez 

que o novo, as novas ideias e concepções precisam coexistir e sobressair às conservadoras. 

Perrenoud (1999) elucida sobre algumas implicações didáticas e pedagógicas de uma 

abordagem por competências. Essa contradição ou oscilação entre o ensinar conhecimento ou 

desenvolvimento de competências é muito latente no meio escolar neste contexto: 

 

• a escola continua pensando os aprendizados em termos de conhecimentos por ser 

o que melhor domina; 

•  a escola teme a abordagem por competências por causa dos questionamentos a 

respeito da transposição, do planejamento, dos contratos didáticos tais como 

costumam funcionar;  

• é mais fácil avaliar os conhecimentos de um aluno do que suas competências, pois, 

para apreendê-las, deve-se observá-lo lidando com tarefas complexas, o que exige 

tempo e abre o caminho à contestação;  

• sempre existem muitos "conformistas" para atacar, em nome da cultura, toda e 

qualquer tentativa de distanciar-se das pedagogias do saber; a implementação de 

dispositivos construtores de competências é apresentada como a garantia de uma   

"queda do nível";  

• as didáticas das disciplinas mal-entendidas podem reforçar o estatuto dominante 

dos conhecimentos eruditos no imaginário pedagógico, pois os trabalhos 

concernem, essencialmente, aos saberes (PERRENOUD, 1999, p. 16). 

 

Para que o este modelo de ensino proposto nos documentos curriculares recentes cumpra 

com sua finalidade, que é o desenvolvimento integral do estudante, o professor deve “centrar-

se nas competências a serem desenvolvidas nos alunos e nas mais fecundas situações de 

aprendizagem” afirma Perrenoud (2000, p. 176). E isso significa sair da sua zona de conforto 
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que é ensinar conhecimentos e voltar-se para o desenvolvimento do estudante. Daí a razão de 

encontrarem posicionamentos divergentes.  

Em relação à ampliação dos conteúdos da História de Goiás, as habilidades oferecem 

essa possibilidade de contextualização, muito embora, também se deparem com a falta de 

material didático apropriado para essa faixa etária. 

3.4.2 Limites do ensino por competências  

 

Em relação aos limites apresentados pelas professoras, eles foram sintetizados da 

seguinte forma: habilidades fora da realidade dos estudantes; engessamento das habilidades; 

conteúdos acima do nível de aprendizagem dos estudantes; falta de flexibilização das 

habilidades para as realidades específicas; falta de formação adequada; falta de atualização dos 

materiais e livros didáticos à BNCC. Apesar do contexto de pandemia, das aulas remotas, das  

atividades não presenciais, da falta de compreensão das ferramentas tecnológicas (professores, 

estudantes e pais)  terem sido elementos dificultadores da aplicação do produto educacional, 

pode-se dizer que eles não inviabilizaram e nem impossibilitaram a sua aplicação. Perrenoud 

(1999) afirma que para ser competente é preciso ter a capacidade de improvisação. Na realidade, 

os limites apresentados estão relacionados a todos os fatores já elencados anteriormente como: 

falta de formação continuada e debilitada formação profissional, desigualdade social dos 

estudantes (falta de capital cultural e socioeconômico), contexto social da escola despreparado 

para novas políticas públicas e teorias pedagógicas etc.  

Em relação às habilidades descontextualizadas, habilidades acima do nível de 

aprendizagem dos estudantes, isso fica mais acentuado devido à implantação do currículo 

coincidir com o período pandêmico. Tentando minimizar essas disparidades ou defasagens 

a rede de ensino Estadual e as redes Municipais, por meio do regime de colaboração 

(CONSED e UNDIME), flexibilizaram o currículo elaborando uma Matriz Referência de 

Habilidades Estruturantes – 2020/2021.  A referida Matriz contém as aprendizagens 

essenciais de cada componente curricular para cada ano escolar do ensino fundamental. Para 

o Ensino de História a escolha das habilidades estruturantes partiu dos conceitos centrais 

essenciais para os conhecimentos históricos de cada ano. Além dessas habilidades 

estruturantes, a matriz faz uma retomada de aprendizagens nucleares do ano anterior. Isso 

quer dizer que, de acordo com as necessidades, foram inseridas habilidades do 1º ano no 2º 
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ano, e assim sucessivamente. A retomada de aprendizagens foi imprescindível ao se 

considerar os desafios enfrentados em 2020 pelas instituições educacionais, professores, 

estudantes e famílias em decorrência das adaptações ao ensino remoto. Dessa forma, 

pretende-se que o possível “nivelamento”, como é chamado na matriz, aconteça 

progressivamente durante todo o ano de 2021. 

A falta de flexibilização das habilidades torna-se também um limite para a realização 

de projetos integradores. Na teoria defende-se a integração de conhecimentos, mas essa 

integração só é possível dentro do corte temporal. Esse é um elemento muito dificultador da 

integração, pois na maioria das vezes os conhecimentos possíveis de integração não estão 

arranjados dentro do mesmo corte temporal e isso acaba como diz a professora participante 

“engessando as habilidades”.  

Outro limite apontado aqui é a falta de formação adequada. Esse fator também é um 

elemento dificultador da aplicação desse modelo de ensino por meio de competências e 

habilidades. Para Perrenoud (1999, p. 70), a abordagem por competência “supõe a 

emergência de um tipo novo de profissionalismo, identidade, formação para o ofício 

docente”.  

Parece contraditório quando alguns aspectos são analisados cruzando os dados e as 

informações das participantes de modo geral. Enquanto a professora Camélia reclama da falta 

de formação para a implantação deste modelo de ensino, e isso é muito verídico, a professora 

Hortência reclama pelo excesso de formação. Observe a fala das duas professoras no Quadro 

26.  

 

Quadro 136 - Depoimentos das professoras Camélia e Hortência da escola campo pesquisada sobre a formação 

docente inicial e continuada. 

Fala da professora Camélia Fala da professora Hortência 

A falta de uma formação adequada que 

explique a maneira correta de usar o 

documento e a sua importância para igualar 

o aprendizado dos estudantes. Os 

professores não tiveram uma formação 

adequada para trabalharem corretamente 

usando o documento. 

Nesse momento eu não estou com tempo para fazer formação 

em outro momento claro que seria muito bem-vindo e eu já 

fiz algumas formações sobre a BNCC e sobre corte temporal. 

[...] Eu não estou tendo tempo... eu não consigo... estou 

fazendo duas pós-graduação, não dá para eu ficar fazendo 

formação! Eu já estou fazendo outras formações inclusive da 

Secretaria Municipal da Educação! Então está fora do meu 

contexto neste momento. 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2021. 

 

No sentido da falta de formação colocada pelas professoras participantes, é considerável 

refletir sobre a ideia de Zabala e Arnau (2010). Enquanto os autores colocam o ensino por 
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competências como uma oportunidade para o sistema educacional, eles chamam a atenção para 

alguns perigos muito preocupantes, que é a incapacidade dos responsáveis políticos e técnicos 

na implantação de medidas e meios para a efetivação deste modelo de ensino, uma vez que ele 

requer mudanças profundas na formação de professores, no desenvolvimento profissional, na 

estrutura, organização e gestão escolar. Para Zabala e Arnau (2010, p. 185),  “a elaboração de 

propostas curriculares é relativamente fácil, o difícil está no planejamento de medidas e meios 

que devem ser adotados para que uma proposta de mudança profunda não se converta, 

novamente, em uma reforma com data de validade  

 Em relação à formação dos professores (ibidem), sugere que a formação continuada 

aconteça nos ambientes escolares, por meio de troca de experiências e reflexão das próprias 

práticas que resultem em uma aprendizagem mútua:  

 

uma formação contínua fundamentada na reflexão e análise compartilhada sobre a 

prática educacional, por meio do conhecimento e troca de experiências de aula e a 

aprendizagem de estratégias metodológicas. Uma formação a qual utilize métodos 

formativos baseados na ação e no auxílio dos colegas que dispõem de técnicas e 

métodos amparados na prática, com vistas a configurar um desenvolvimento 

profissional que estimule e incentive o trabalho docente de qualidade (ZABALA;  

ARNAU, 2010, p. 186). 

 

  O último limite apresentado pelas professoras está relacionado à falta de adequação do 

material e do livro didático. Para Zabala e Arnau (2010, p. 158), os materiais curriculares e 

didáticos  são singularmente significativos para a elaboração das diferentes formas de 

intervenção. Mormente, “os materiais devem ajudar a construir situações da realidade que serão 

os pontos de partida das sequências didáticas, conter exercícios sequenciados e serem flexíveis 

para se adaptar aos diferentes ritmos de aprendizagem”.  

O alinhamento do livro didático e dos materiais didáticos a essa proposta de ensino é 

um dos fatores de maiores queixas no meio educacional. No momento da consulta pública do 

DC-GO Ampliado, essa foi uma das maiores preocupações apresentadas pelos professores, isto 

é, a falta de material adequado ao documento curricular. Um livro didático alinhado a essa 

proposta de ensino facilitaria muito o trabalho do professor, já que na maioria das vezes, ele é 

o principal instrumento de referência do processo de ensino-aprendizagem.  

Nessa conjuntura da implantação da BNCC, é de se pressupor que os livros e materiais 

didáticos dos sistemas de ensino ainda não tenham sido totalmente adaptados. O que se espera 

por parte do professor é que os livros didáticos tragam materiais bem organizados, 
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contextualizados e que possibilitem que tanto o professor quanto o estudante se conectem ao 

conhecimento institucionalizado por meio de suas experiências.  

Em súmula, para que o livro didático se torne um instrumento pedagógico eficaz ele 

necessita ser reformulado, isso é inegável.  Algumas coleções já foram adaptadas, como é o 

caso do livro didático escolhido pela unidade de ensino pesquisada. Em tópico anterior esta 

pesquisa trouxe uma síntese do livro didático utilizado. Essa adaptação ainda não é o suficiente, 

mas já consegue nortear minimamente o trabalho do professor. É bom ressaltar que o livro 

didático não pode ser o único material pedagógico a ser utilizado no contexto da sala de aula. 

Principalmente quando se refere ao desenvolvimento de competência. É necessário que se 

utilizem vários matérias e recursos didáticos. O livro didático pode até ser o norteador, no 

todavia é necessário que se busque todos os recursos que estiverem disponíveis para que o 

estudante desenvolva as competências.  Zabala e Arnau (2010), por meio de uma análise dos 

recursos didáticos para o desenvolvimento das competências, concluem que há uma 

imprescindibilidade da existência de materiais curriculares “variados e diversificados que, 

como peças de uma construção, permitam que cada professor elabore seu projeto de intervenção 

específico, adaptado às necessidades de sua realidade educacional e de seu caráter profissional 

(ZABALA; ARNAU, 2010, p. 158, grifos originais). Seguindo ainda esse mesmo viés, estes 

autores defendem que as escolhas metodológicas também são variáveis imprescindíveis para o 

desenvolvimento das competências.  

 

As variáveis metodológicas incluem, além de atividades determinadas: uma forma de 

agrupá-las e articulá-las em sequências de atividades; relações e situações 

comunicativas que permitem identificar os reais papéis de alunos e professores; 

formas de agrupamento social da aula; uma maneira de distribuir o espaço e o tempo; 

um sistema de organização dos conteúdos; um uso dos materiais curriculares, e um 

procedimento para a avaliação (ZABALA; ARNAU, 2010, p. 146). 

 

Neste formato de aulas não presenciais, as escolhas metodológicas ficaram mais restritas 

e ainda demanda tempo para que os professores consigam adaptá-las. Contudo, não pode ser 

visto como imprevisto para que se desenvolvam situações didáticas que contribuam com o 

desenvolvimento da aprendizagem do estudante.   

Ainda em relação à falta de materiais adaptados a esse modelo de ensino, a realidade 

prefigurada aponta que a maior vulnerabilidade está nas contextualizações das realidades locais. 

Os livros didáticos do PNLD trazem apenas os conteúdos de nível nacional. Há poucos 

materiais didáticos sobre os conteúdos estaduais, regionais e locais para essa fase de ensino. 



238 

 

 

Dentre aqueles que estão disponíveis nos meios eletrônicos, precisam contar com a capacidade 

de adaptação do professor para serem utilizados. Essa ainda é uma fragilidade e um limite 

detectados. Esta é uma realidade bastante acentuada, percebida notadamente no componente 

curricular História. 

 Como benefícios espera-se que os resultados decorrentes deste estudo possam contribuir 

com a prática docente diante das reformas propostas nos documentos curriculares normativos 

e diretivos de âmbito nacional. Que eles também possam fornecer subsídios para conhecimento 

de aspectos significativos referentes à aplicabilidade e limitação da prática docente por meio de 

competência e habilidade. Por fim, espera-se que esta pesquisa possa contribuir não só com a 

escola pesquisada, pois ela será disponibilizada para todos que precisarem ter acesso a ela. Por 

isso, as análises aqui apresentadas buscaram ser o mais fidedigno possível, sem camuflar as 

realidades e nem os descontentamentos detectados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação de mestrado, intitulada A prática docente por meio de 

competência e habilidade: suas implicações no processo de ensino aprendizagem de 

História nos anos iniciais do ensino fundamental, constitui uma tentativa de compreensão 

desse modelo de ensino que vem sendo proposto nos documentos curriculares após década de 

80. Apesar deste termo já circular no meio empresarial desde a década 70, no Brasil, no meio 

educacional, essa tendência ganha notoriedade, mais especificamente a partir das reformas 

curriculares da década de 90.   

Segundo o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 

(CENPEC) o uso do termo “competência” e “habilidades” combinados ou isolados já vêm 

sendo utilizado nos currículos em vários estados, quando explicitam o que os alunos devem 

aprender. Dentre eles AC, BA, MS, PI, RJ, RO, RS, SE e SP (CENPEC, 2015, p. 75). Ainda 

assim, muitos a utilizam apenas na perspectiva de nomenclatura sem, contudo, compreender as 

implicações que esse termo acarreta para o processo de ensino aprendizagem.  

Um dos fatores motivadores dessa pesquisa foi a necessidade de se conhecer melhor 

esse pressuposto pedagógico, que a BNCC traz como conhecimentos essenciais para os 

estudantes. Apesar, de muitas redes e instituições educacionais já terem aderido a este modelo, 

diante do contexto da educação, a nível nacional, de implantação dos documentos curriculares 

percebeu-se a necessidade de que os professores compreendessem melhor as implicações deste 

novo modelo de ensino na sua prática pedagógica. Para isso, identificou-se a carência de que 

eles tivessem uma formação voltada para este modelo ou perspectiva, uma vez que estes 

documentos curriculares estão organizando o processo de ensino aprendizagem na perspectiva 

de desenvolvimento de competências e habilidades.  

Outrossim, levando-se em consideração, a) as mudanças que o ensino de História vem 

sofrendo no decorrer do tempo; b) que essas transformações se relacionam com as 

transformações sociais, políticas e educacionais ocorridas no Brasil; c) que isso é refletido nos 

documentos curriculares oficiais, este estudo justificou-se na necessidade de compreensão 

desse modelo de ensino proposto, analisando as suas possibilidades e seus limites para o ensino 

de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Essa compreensão não está relacionada só na contribuição com a prática do professor, 

mas, também possibilitar ao leitor uma compreensão do objeto como um todo, para que ele 

possa usar esse conhecimento ou para aderir a esse modelo de forma convencido ou para utilizá-
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lo sem, contudo, se deixar alienar ao processo que está sendo colocado nos documentos oficiais. 

Por isso, o método utilizado nesta pesquisa teve uma perspectiva dialógica, ao mesmo tempo 

em que apresentou os documentos, ela também dialoga com teóricos que a defendem ou a 

crítica.  

Baseado nessas constatações, este estudo foi conduzido em torno da hipótese de que o 

ensino aprendizagem de História na perspectiva do desenvolvimento de competências e 

habilidades viesse ser uma possibilidade de rompimento com o ensino tradicional. 

Presentemente, depois de mais de um século do movimento Escola Nova, Pedagogias Ativas, 

Construtivismo, Interacionismo e tantos outros movimentos de renovação pedagógica, os 

modelos transmissivos associacionistas permanecem autênticos. Ressalta-se que esta pesquisa 

concorda com Bittencourt (2011), Freitas (2010) e com Zabala e Arnau (2010), em relação aos 

métodos de transmissão e memorização. Não se rejeita estes métodos, mas defende que eles 

não podem ser as únicas formas de se ensinar e aprender História. Seria de certa forma 

leviandade, se essa pesquisa afirmasse que o ensino por competência é o caminho ou a solução 

para o rompimento com o ensino tradicional. Mas ela conseguiu vislumbrar alguns elementos 

do modelo de ensino por competência que indica algumas possibilidades para o rompimento 

com  esse tipo de ensino.  

Em relação à metodologia, foram necessárias algumas adaptações, principalmente no 

que se refere ao produto educacional. Em decorrência do distanciamento social, por causa do 

período pandêmico, as aulas estavam funcionando apenas no Regime Especial de Aulas não 

Presenciais e/ou presenciais mediadas por tecnologia – REANP. Desse modo, as atividades dos 

estudantes foram adaptadas para atividades não presenciais. Os estudantes receberam as 

atividades no mesmo formato que a escola utilizava para enviar as demais. Os que tinham 

acesso à internet as receberam no grupo de aula da sua turma, aqueles que não tinha acesso à 

internet as receberam impressas. Dessa forma, não foi possível observar de maneira direta as 

aulas e desenvolvimento das atividades, mas, sim indiretamente mediadas pelo recurso 

tecnológico de um grupo de WhatsApp. O tutorial formativo e os questionários para as 

professoras participantes também foram enviados no formato digitalizado, bem como a 

devolutiva de todos os dados da pesquisa procedeu da forma digitalizada. Esses fatores 

inviabilizaram alguns aspectos, mas, não impossibilitaram a realização da pesquisa.   

Assim, a problemática norteadora desta pesquisa buscou analisar os debates e discussões 

em torno da introdução, apropriação e leituras no campo teórico e prático educacional brasileiro 

em relação ao Ensino Aprendizagem na perspectiva de Competências e habilidades. E, a partir 
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desses conhecimentos teóricos, das necessidades constatadas na escola campo, elaborar um 

produto educacional objetivando fomentar aporte teórico/prático docente aplicável em 

condições reais de ensino por meio de Experimento Didático-Formativo.  

Dessa forma, como produto educacional dessa pesquisa, foi elaborado um tutorial 

formativo que teve como título “Compreendendo o modelo de ensino por meio de 

competências e habilidades”. Por sua natureza de aporte teórico e prático, e por se tratar de 

um tutorial de caráter formativo e não informativo, esse produto educacional trouxe também 

como instrumentos dessa pesquisa uma Sequência Didática SD. Essa SD teve a intenção de 

servir tanto como exemplificação, como também para avaliação. Como exemplificação ela  

apresentava uma das diversas possibilidades de planejamento do ensino por meio de 

competências e habilidades. Bem como também, apresentava possibilidades de como as 

docentes participantes poderiam utilizar os conceitos de competência e habilidades na sua 

prática escolar. Como instrumento de avaliação essa SD serviu para verificar se as professoras 

conseguiram compreender os conceitos de competência e habilidades e utilizá-los na prática 

com os estudantes, e ainda se os estudantes foram capazes de desenvolver os conteúdos das 

competências propostas no corte temporal do currículo para o referido período.  

O tutorial formativo foi elaborado em forma Frequently Asked Questions (FAQ), 

perguntas respondidas frequentemente ou perguntas frequentes. Com tal característica, as 

dúvidas detectadas com mais frequência, tanto no meio educacional, como as apresentadas 

pelas professoras participantes, foram apresentadas em forma de perguntas. Em seguida eram 

apresentadas as respostas de acordo com o referencial teórico apresentado ao longo dessa 

dissertação, relacionado ao ensino por meio de competências e habilidades. Esse tutorial traçou 

a trajetória desse modelo de ensino desde sua importância, os principais conceitos, inserção no 

meio profissional e educacional, a articulação entre as competências e as habilidades, estrutura 

das competências e das habilidades e sua progressão, os conteúdos das competências e das 

habilidades, a sua função voltada para formação integral do estudante, as metodologias e as  

resistências.  

Para elaboração desse produto educacional foi necessário pesquisar e analisar as 

transformações (concepções) didáticas e pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem de 

História, a partir dos documentos curriculares diretivos e normativos de âmbitos nacionais, da 

LDB 9394/96 a BNCC (2017). Por causa das transformações no ensino de História, pós década 

de 80 segundo Bittencourt (2011), percebe-se uma tendência de oferecer um ensino mais 

significativo, para a geração do mundo tecnológico caracterizada pelos seus “ritmos diversos 

de apreensão do presente e seu intenso consumismo, o qual desenvolve, no público escolar, 
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expectativas utilitárias muito acentuadas” (BITTENCOURT, 2011, p. 99). Isso também se deu 

na década de 1990, como repercussão da mudança na legislação educacional brasileira, tanto 

na lei maior da educação brasileira a LDB 9.394/96 e, quanto a posteriori, nos PCNs, e 

hodiernamente pela BNCC.  

Na análise destes documentos, essa pesquisa refere-se a pelo menos três fatores 

importantes. O primeiro, que o ensino de História vem sendo afetado com as reformas das 

políticas públicas brasileiras. Nesse sentido, esta pesquisa concorda com Bittencourt (2011) e  

Freitas (2010), tanto: este como aquela fazem uma análise crítica de como o ensino de História  

vem sofrendo interferências da historiografia moderna e das políticas públicas em relação a 

seus objetivos e finalidades de ensino. A disciplina História, hoje denominada de Componente 

Curricular História, em seu percurso foi integrando os saberes que foram sendo constituídos e 

considerados, a cada tempo, indispensáveis no processo de escolarização brasileira. Em cada 

período ou momento histórico, conteúdos foram agregados e conteúdos foram retirados, o 

número de horas aulas foram aumentadas ou diminuídas, dependendo da finalidade e interesses  

atribuídos ao ensino e aprendizagem histórica do momento, até chegar à atual configuração nas 

propostas curriculares. Assim, acarretando mudanças significativas quanto a métodos, 

conteúdos e finalidades. 

O segundo, as reformas curriculares pós LDB 9.394/96 vêm sinalizando e orientado 

novas formas de se aprender e ensinar História. Aprender História precisa ir além da apreensão 

dos fatos históricos, mas, apropriar-se das experiências históricas, por meio de processo que o 

estimule a pensar historicamente, identificando, comparando, contextualizando, interpretando, 

analisando no sentido de construir a consciência histórica, fazendo correlação com o seu 

presente para tomada de decisão na vida cotidiana. Na visão de RÜSEN (1997, p. 81-82), a 

consciência histórica, é referida como: “a atividade mental da memória histórica, que tem sua 

representação em uma interpretação da experiência do passado encaminhada de maneira a 

compreender as atuais condições de vida e a desenvolver perspectivas de futuro na vida prática 

conforme a experiência”. É nesse sentido da construção do conhecimento histórico que estimule 

o estudante a pensar historicamente que esta pesquisa se propôs a verificar os limites e as 

possibilidades do Ensino de História por meio do desenvolvimento de competências e 

habilidades. 

O terceiro, que o ensino por competências não é uma invenção ou uma novidade da 

BNCC, pois ele já  aparecia implicitamente nos PCNs, quando eles parametrizavam o ensino 

com o foco na habilidade que expressa o que o estudante precisa desenvolver por meio dos 

conteúdos. Os PCNs também já orientavam um ensino baseado na trilogia dos conteúdos. 
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Assim, o conteúdo também deixa de ser o fim e torna se o meio pelo qual a aprendizagem se 

processa.  

Essa efetivação no Brasil segue uma tendência nacional e internacional, que 

processualmente adequa-se à necessidade de centrar o ensino-aprendizagem no 

desenvolvimento de competências e habilidades por parte do estudante, em lugar de centrá-lo 

no conteúdo conceitual. Dessa forma, antes da BNCC o termo competência na legislação 

educacional brasileira e nas organizações curriculares era apenas uma tendência ou 

possibilidade. Com a BNCC, ele se torna de fato efetivo, uma vez que este é um documento 

normativo e não diretivo. 

Ainda para elaboração do produto educacional, foi necessário analisar o processo de 

apropriação dos conceitos de Competência e Habilidade no Brasil e suas influências nas políticas 

públicas para a educação básica da LDB 9394/96 a BNCC de 2017. O conceito de competência foi 

inserido no meio educacional, após algumas décadas já circulando no meio profissional, mais 

especificamente no âmbito empresarial. Ele não surgiu ou foi elaborado para o meio educacional, 

mas ele sofreu algumas adequações para ser inserido no meio educacional. A inserção deste 

conceito no meio educacional pode-se dizer que foi impulsionada pelas inovações tecnológicas 

e as transformações que ela traz para a sociedade. Nesse contexto de um mundo tecnológico e 

digital, a aprendizagem e o ensino deixam de ser “privilégio” da escola. Os recursos 

tecnológicos disponibilizam informações e conhecimentos, para serem consumidos por todos 

os níveis e faixas etárias. Nesse sentido as instituições educacionais buscam ressignificar e 

proporcionar novos espaços e modelos e meios de disseminação e divulgação dos 

conhecimentos e saberes. E assim, surge o ensino por meio de competências e habilidades como 

uma possibilidade de outra maneira de ensinar e aprender. 

Essa pesquisa depois de analisar vários conceitos teóricos e documentos como a BNCC, 

elaborou o produto educacional na perspectiva de que competências não são elas mesmas 

saberes, procedimentos e atitudes, mas mobilizam, integram e orquestram tais recursos. E que 

as habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos estudantes 

naquele ano escolar visando à construção do conhecimento por meio do raciocínio de diferentes 

processos cognitivos, estratégias práticas e objetividade. Sintetizando, as habilidades, são ações 

ou fazeres que contribuem para a aprendizagem dos estudantes e para o desenvolvimento das 

competências. E competências é a mobilização dos conhecimentos para aplicação na vida 

cotidiana.  

O desenvolvimento das competências visa o desenvolvimento humano global, 

considerando o estudante, como sujeitos da sua aprendizagem. Nesse sentido pode-se 
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vislumbrar uma possibilidade para efetivação desse modelo de ensino. Por outro lado, depara-

se com alguns limites. O referido documento normativo não esconde os interesses sustentadores 

dessas reformas curriculares.  Estes documentos tendem alinhar as políticas educacionais 

brasileiras às políticas globalistas como OCDE, PISA, ONU, UNESCO, LLECE e seus valores 

internacionais.  

Ao estabelecer as dez competências gerais, a BNCC se ampara no Caderno de Educação 

em Direitos Humanos e alinha-se à Agenda 2030 da ONU. Assim, a BNCC é elaborada e 

promulgada visando a meta de assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em 

conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Todavia, fica muito 

contraditório tudo isso, quando suas metas vêm sendo absurdamente não atingidas e, havendo 

inclusive retrocessos desde 2017 em termos de investimentos, cumprimentos de piso salarial, 

universalização do ensino, formação de professores etc.  

A compreensão e a análise do modelo de ensino por meio de competências e habilidades 

são muito importantes para a compreensão das possibilidades dos limites que esse modelo de 

ensina traz para o ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O 

desenvolvimento das competências visando à formação integral do estudante é a maior 

possibilidade para efetivação deste modelo de ensino. Mas essa possibilidade maior pode ser 

desdobrada em várias outras possibilidades que foram bastante observadas durante a aplicação 

do produto educacional nas atividades dos estudantes.  

Quando a finalidade do ensino é formar o cidadão de forma integral, os conteúdos 

deixam de ser fim e passam ser o meio pelo qual as competências são desenvolvidas, isso 

também ficou claro, quando os estudantes foram capazes de desenvolver os conteúdos 

procedimentais e atitudinais com mais facilidade do que os conteúdos conceituais. Muito 

embora o ideal é que eles os desenvolvessem em um processo harmônico, e mobilizar estes 

conhecimentos para resolver as demandas complexas da vida cotidiana. Outra evidência 

observada é que o estudante se tornou o agente ativo do processo da construção do 

conhecimento. As respostas dos estudantes, na maioria das vezes, foram elaboradas de acordo 

com a linguagem e nível de conhecimento e de sua faixa etária, outras vezes percebeu-se que 

eles buscaram as respostas em alguma fonte. Outra possibilidade observada é que existe outras 

maneiras de se aprender História que não seja por meio da memorização, mas, por meio da 

construção dos conhecimentos históricos que se processa por meio da formação da consciência 

histórica, por meio das vivências cotidianas.  

Um dos principais fatores limitadores deste modelo de ensino reside no fato do seu 

caráter neoliberal e ainda por estar inserido em uma política pública governamental. Desse 
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modo, notou-se uma resistência por parte de algumas das  professoras. Umas pelo caráter do 

documento não condizer com sua linha teórica e nem tão pouco com o componente curricular 

por seu aspecto crítico, outros por não se sentirem coparticipantes desses documentos e recebê-

los como imposição, outros resistem por perceber que esse modelo envolve mudanças e as 

mudanças, quase sempre, são resistidas de início. Outro limite também dissertado e apontado 

pelas professoras participantes é a tentativa de homogeneização dos documentos curriculares, 

em meio às desigualdades sociais. Esses fatores foram percebidos nos instrumentos de coleta 

de dados dessa pesquisa, analisados e dissertados no terceiro capítulo.    

A falta de formação continuada ou até mesmo a má gestão dela acaba sendo também 

um limite para a implantação desse modelo de ensino. Esse foi um dos limites mais apontados 

pelas participantes, não só a formação continuada, mas também a formação inicial. Enquanto 

os programas curriculares educacionais estão caminhando rumo ao ensino por competências a 

formação de professores ainda está, na maioria das vezes, centrada nos conhecimentos. A 

descontinuidade das políticas públicas educacionais também se torna um limitador da 

implantação deste modelo de ensino. Devido às políticas anteriores não terem sido levadas 

adiante por causa de mudança de governo, as novas políticas acabam ficando desacreditadas 

pelos agentes educacionais.  

Outro aspecto colocado pelos críticos a esse modelo de ensino refere-se à preocupação 

de que esse modelo de ensino voltado para o desenvolvimento de competências possa prejudicar 

a aprendizagem dos conteúdos disciplinares. No entanto, essa pesquisa não compactua com 

essa ideia, já que a proposta é conseguir fazer com que o estudante tenha competência para 

aprender, e que competências e conhecimento não são adversos, mas um depende do outro e 

compõem-se de elementos específicos em sua atuação. Se competências se referem à  

mobilização de conhecimentos, não se pode mobilizar aquilo que o estudante não tem. Uma 

competência pressupõe a existência de recursos mobilizáveis (conhecimentos, habilidades e 

atitudes).  

Ainda assim, pelos resultados observados, as competências e habilidades não podem ser 

entendidas apenas como geradora de mão de obra barata para o capital. Elas podem ser 

entendidas como uma moeda de dois lados, uma vez que, ela tem também a finalidade de formar 

o estudante integralmente em todas as dimensões principalmente no âmbito social, pessoal e 

inclusive também, no âmbito profissional. As competências também contribuem para que o 

estudante possa aplicar e mobilizar os conhecimentos escolares  nas situações enigmáticas do 
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seu cotidiano. Assim, por meio desse processo de mobilização  as informações, se 

transformarão em conhecimentos para ele.  

O produto educacional mostra de forma nítida essa realidade. Os estudantes por meio 

de atividades elaboradas de forma intencional, usando as metodologias de acordo com os 

conteúdos, conseguiram transformar os conteúdos conceituais em atitudinais. Ou seja, os 

conhecimentos sistematizados no âmbito escolar, foram aplicáveis para e por eles. Isso ficou 

evidenciado pela resposta deles nas situações-problema, e sistematizado na avaliação da 

professora participante. Este resultado pode ser observado no quadro 20, do terceiro capítulo  

desta pesquisa.  

Apesar de não ser um discurso novo e já estar presente em documentos curriculares de 

nível nacional e internacional, no Brasil, o modelo de ensino baseado em competências e 

habilidades, só se efetiva a partir da BNCC que foi homologada em 2017 para o Ensino 

Fundamental e está em processo de implantação nas redes educacionais. Assim, como modelo 

de ensino efetivo tudo ainda é muito recente, não dá para afirmar ainda com precisão, qual será 

o resultado desse modelo de ensino. Seria ilusão esperar ou acreditar em reais mudanças no 

ensino amparadas apenas em programas ou teorias escritas por intelectuais, sem, contudo, uma 

união do pensamento sistêmico e da vontade política em prol de tomadas de decisões 

administrativas, para que aconteça uma real efetivação na prática. Uma constatação mais 

prudente e contundente só dá para ser feita depois de um longo prazo de efetivação.  

Esta pesquisa consistiu-se apenas em uma tentativa de compreensão desse modelo de 

ensino proposto nos documentos curriculares após década de 80 e efetivado pela BNCC. No 

entanto ainda há muito caminho a trilhar. Por este ser um objeto que está intimamente ligado 

com o processo de ensino aprendizagem, torna-se um campo vasto para vários outros estudos 

segundo múltiplos vieses e perspectivas.   
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TIPO DE PRODUTO EDUCACIONAL 

(De acordo com a Resolução PPGEEB/CEPAE Nº 001/2019) 

 

Desenvolvimento de material didático e instrucional (propostas de ensino tais como 

sugestões de experimentos e outras atividades práticas, sequências didáticas, propostas de 

intervenção, roteiros de oficinas; material textual tais como manuais, guias, textos de apoio, 

artigos em revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, histórias em 

quadrinhos e similares, dicionários, relatórios publicizados ou não, parciais ou finais de 

projetos encomendados sob demanda de órgãos públicos);  

 

Especificação: Material textual  

 

DIVULGAÇÃO  

(   ) Filme 

(   ) Hipertexto 

( X ) Impresso 

( X ) Meio digital 

(   ) Meio Magnético 

(   ) Outros. Especificar: ___ 

 

 

FINALIDADE PRODUTO EDUCACIONAL  

Tutorial formativo para professores do 5º ano do Ensino Fundamental, com a finalidade 

fomentar aporte teórico/prático docente aplicável em condições reais de ensino por meio de 

Experimento Didático-Formativo.  

  

PÚBLICO ALVO DO PRODUTO EDUCACIONAL  

Professores e estudantes do Ensino Fundamental anos iniciais.  

 

IMPACTO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional apresenta  

 

(   ) Alto impacto – Produto gerado no Programa, aplicado e transferido para um sistema, no 

qual seus resultados, consequências ou benefícios são percebidos pela sociedade. 

 

(X) Médio impacto – Produto gerado no Programa, aplicado no sistema, mas não foi 

transferido para algum segmento da sociedade. 
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(   ) Baixo impacto – Produto gerado apenas no âmbito do Programa e não foi aplicado nem 

transferido para algum segmento da sociedade. 

Área impactada pelo Produto Educacional  

 

( X ) Ensino 

( X ) Aprendizagem 

(   ) Econômico 

(   ) Saúde  

(   ) Social  

(   ) Ambiental  

(   ) Científico  

 

O impacto do Produto Educacional é: 

 

( X ) Real - efeito ou benefício que pode ser medido a partir de uma produção que se encontra 

em uso efetivo pela sociedade ou que foi aplicado no sistema (instituição, escola, rede, etc). 

Isso é, serão avaliadas as mudanças diretamente atribuíveis à aplicação do produto com o 

público-alvo. 

 

(   ) Potencial - efeito ou benefício de uma produção previsto pelos pesquisadores antes de 

esta ser efetivamente utilizada pelo público-alvo. É o efeito planejado ou esperado. 

O Produto Educacional foi vivenciado (aplicado, testado, desenvolvido, trabalhado) em 

situação real, seja em ambiente escolar formal ou informal, ou em formação de 

professores (inicial, continuada, cursos etc)? 

 

( X ) Sim         (   ) Não 

Em caso afirmativo, descreva essa situação  

O produto educacional foi aplicado para 4 professoras de quatro turmas do 5º ano e uma 

coordenadora pedagógica que coordena oito turmas, do Ensino fundamental anos iniciais, de 

uma escola municipal de Educação Integral, da Rede Municipal de Aparecida de Goiânia, 

com a duração de um trimestre letivo.  A Sequência didática (SD) foi vivenciada por 127 

estudantes das turmas das respectivas professoras participantes.     

 

 

REPLICABILIDADE ABRANGÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional pode ser repetido, mesmo com adaptações, em diferentes 

contextos daquele em que o mesmo foi produzido.  

 

( X ) Sim         (   ) Não 

A abrangência territorial do Produto Educacional, que indica uma definição precisa de 
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sua vocação, é 

 

(   ) Local         (  ) Regional          ( X ) Nacional         (   ) Internacional 

 

COMPLEXIDADE DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional possui:  

 

( X ) Alta complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese, apresenta método claro. 

Explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, há uma reflexão sobre o produto 

com base nos referenciais teórico e teórico-metodológico, apresenta associação de diferentes 

tipos de conhecimento e interação de múltiplos atores - segmentos da sociedade, identificável 

nas etapas/passos e nas soluções geradas associadas ao produto, e existem apontamentos 

sobre os limites de utilização do produto. 

 

(   ) Média complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese. Apresenta método claro 

e explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, resulta da combinação de 

conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis nos diferentes atores - segmentos da sociedade. 

 

(   ) Baixa complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese. Resulta do 

desenvolvimento baseado em alteração/adaptação de conhecimento existente e estabelecido 

sem, necessariamente, a participação de diferentes atores - segmentos da sociedade. 

 

(   ) Sem complexidade - Não existe diversidade de atores - segmentos da sociedade. Não 

apresenta relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento do 

produto.  

 

INOVAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional possui:  

 

(   ) Alto teor inovativo - desenvolvimento com base em conhecimento inédito. 

 

( X ) Médio teor inovativo - combinação e/ou compilação de conhecimentos pré-

estabelecidos. 

 

(   ) Baixo teor inovativo - adaptação de conhecimento existente. 

 

FOMENTO 

Houve fomento para elaboração ou desenvolvimento do Produto Educacional? 
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(   ) Sim         ( X ) Não 

 

Em caso afirmativo, escolha o tipo de fomento: 

 

(   ) Programa de Apoio a Produtos e Materiais Educacionais do PPGEEB 

(   ) Cooperação com outra instituição 

(   ) Outro. Especifique: ____ 

 

 

REGISTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

Houve registro de depósito de propriedade intelectual  

 

( X ) Sim         (   ) Não 

 

Em caso afirmativo, escolha o tipo: 

( X ) Licença Creative Comons 

(   ) Domínio de Internet  

(   ) Patente  

(   ) Outro. Especifique: ____ 

Informe o código de registro: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ 

 

 

TRÂNSFERÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional foi transferido e incorporado por outra instituição, organização ou 

sistema, passando a compor seus recursos didáticos/pedagógicos?  

 

(   ) Sim         ( X ) Não 

Em caso afirmativo, descreva essa transferência  

 

 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO PRODUTO 

EDUCACIONAL 

 

 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O Produto Educacional foi apresentado (relato de experiência, comunicação científica, 

palestra, mesa redonda, etc) ou ministrado em forma de oficina, mini-curso, cursos de 

extensão ou de qualificação etc. em eventos acadêmicos, científicos ou outros?  

 

( X ) Sim         (   ) Não 

Em caso afirmativo, descreva o evento e a forma de apresentação:  

 

SANTANA, Fátima Garcia.  A prática docente por meio de competência e habilidade. 

Apresentação e comunicação oral no VI Seminário de Dissertações do Programa de Pós-

graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

Educação.  Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, 2019.  

SANTANA, Fátima Garcia. A prática docente por meio de competências e Habilidades: 

Suas implicações no processo de ensino de História nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Apresentação e comunicação oral no VII  Seminário de Dissertação Programa 

de Pós-Graduação em Ensino e Educação Básica  (PPGEEB). Universidade Federal de 

Goiás (UFG), Goiânia, 2019. 

 

 

O Produto Educacional foi publicado em periódicos científicos, anais de evento, livros, 

capítulos de livros, jornais ou revistas?  

 

(   ) Sim         ( X ) Não 

Em caso afirmativo, escreva a referência completa de cada publicação:  
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REGISTRO(S) E DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Produto Educacional Registrado na Plataforma EduCAPES com acesso disponível no link: 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/643106 

Produto Educacional disponível, como apêndice da Dissertação de Mestrado do qual é fruto, 

na Biblioteca de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

(https://repositorio.bc.ufg.br/tede/ ).  

 

  

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/643106
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/
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Dedico esse tutorial formativo ao Programa de 

Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica 

(PPGEEB) do Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação (CEPAE) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), a todos 

os professores e professoras, em especial às que 

participaram dessa pesquisa. Desejo que o 

esforço para a realização desse material seja 

recompensado por proporcionar 

aprimoramento para as vossas práticas 

pedagógicas. 
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SANTANA, Fátima Garcia. Conhecendo o modelo de ensino por meio de competências e 

habilidades. 2021. Produto Educacional relativo a Dissertação (Mestrado em Ensino na 

Educação Básica) – Programa de Pós Graduação em Ensino na Educação Básica, Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO. 

RESUMO  

 

Este Produto Educacional em forma de um tutorial formativo tem por objetivo possibilitar uma 

compreensão da organização curricular por meio de competências e habilidades e contribuir 

para o entendimento de como os conteúdos estão colocados, articulados, e qual a sua relevância 

no processo de aprendizagem do estudante. E ainda compreender como o estudante mobiliza as 

aprendizagens construídas nas aulas de História, na sua vida cotidiana. A estrutura e formato 

utilizados deste tutorial foi o Frequently Asked Questions (FAQ), perguntas respondidas 

frequentemente ou perguntas frequentes. Fez parte também dos instrumentos de pesquisa, 

anexo a esse tutorial, uma Sequência Didática (SD) que apresentava uma das possibilidades de 

planejamento do ensino por meio de competências e habilidades. Esse tutorial também tem por 

finalidade fomentar aporte teórico/prático docente aplicável em condições reais de ensino por 

meio de Experimento Didático-Formativo. A SD serviu como instrumento de exemplificação e 

avaliação. Este tutorial formativo foi desenvolvido no curso de Mestrado Profissional em 

Ensino na Educação Básica do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do CEPAE/UFG, 

entre os anos de 2019 a 2021, que também resultou na dissertação: A PRÁTICA DOCENTE 

POR MEIO DE COMPETÊNCIA E HABILIDADE: Suas implicações no processo de ensino 

aprendizagem de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa dissertação se 

embasa teoricamente, narra, analisa os dados e compartilha possibilidades e limites de 

planejamento por meio de competências e habilidades. Este material ampara-se nos documentos 

normativos e diretivos da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) a BNCC (BRASIL, 2017) e nos 

estudiosos como: Zabala (2010), Perrenoud (1999), Bittencourt (2011), Freitas (2010) e 

Sacristán (2011) entre outros. A coleta de dados ocorreu por meio de questionários 

semiestruturados, respostas das atividades dos estudantes, observação participante e 

depoimentos das professoras participantes em áudios. Por motivo do isolamento social 

ocasionado pela COVID 19, a observação foi mediada por um grupo de WhatsApp. Da mesma 

forma os áudios de depoimentos das professoras utilizaram essa mesma ferramenta. 

Palavras-Chave: Educação Básica. Ensino. História. Competência e Habilidade 
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INTRODUÇÃO 

 

Esse produto educacional teve como eixo articulador um tutorial formativo  elaborado 

pela pesquisadora, a partir das necessidades detectadas no questionário diagnóstico e das 

dificuldades apresentadas pelas participantes da pesquisa. Fez parte também dos instrumentos 

de pesquisa, anexo a esse tutorial, uma Sequência Didática (SD), que apresentava uma das 

possibilidades de planejamento do ensino por meio de competências e habilidades.  

Inicialmente, a proposta de produto para essa pesquisa era uma SD, que teria como 

participação direta os estudantes do 5º ano. No entanto, devido ao período da pandemia e o 

distanciamento social, esse fator incidiu em alguns problemas em relação à obtenção do 

consentimento dos pais, e assentimento dos estudantes, uma vez que o ensino estava 

acontecendo apenas de forma remota. Assim, esse fator foi discutido com a banca de 

qualificação.  

Outros fatores também contribuíram para essa adaptação ou mudança. O primeiro  

refere-se ao fato de que o objeto está voltado para o ensino. Assim, torna-se necessário produtos 

que auxiliem o professor a apropriar deste modelo de ensino por meio de competências e 

habilidades para que ele tenha competência de colocá-lo em prática. O segundo está relacionado 

às necessidades detectadas no questionário diagnóstico aplicado às professoras. Os resultados 

do questionário indicavam que esse momento de implantação dos novos currículos ainda requer 

muita formação para se vislumbrar  resultados na aprendizagem dos estudantes. Daí o fato deste 

objeto de estudo ser, nesse momento, mais apropriado para a formação de professores.  

Ainda foi elemento decisivo para essa adaptação no produto educacional, o pedido da 

diretora da Unidade Educacional pesquisada que, tomando conhecimento da pesquisa, 

manifestou o interesse de que seus professores recebessem uma formação sobre o ensino por 

meio de competências e habilidades. Essa era uma necessidade do seu grupo docente neste 

momento de implantação do documento curricular em consonâncias com os pressupostos 

pedagógicos da BNCC.  

Assim, este produto educacional objetivou contribuir com orientações para a prática dos 

professores de História e de outros componentes curriculares, diante dos desafios de novas 

práticas, novos métodos e novas abordagem da educação. E ainda, identificar os possíveis 

limites e possibilidades para prática docente por meio de competência e habilidade e suas 
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implicações no processo de ensino-aprendizagem de história nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.   

Dessa forma, esse tutorial formativo teve por finalidade possibilitar uma compreensão 

da organização curricular por meio de competências e habilidades e contribuir para o 

entendimento de como os conteúdos estão colocados, articulados, e qual a sua relevância no 

processo de aprendizagem do estudante. E ainda compreender como o estudante mobilizará as 

aprendizagens construídas nas aulas de História, na sua vida cotidiana.  

Esse tutorial surge de uma necessidade empírica, mas também busca corroborar com a 

teoria. Desse modo ele se ampara teoricamente e nos estudiosos como: Zabala (2010), 

Perrenoud (1999), Bittencourt (2011), Freitas (2010) e Sacristán (2011) entre outros. E 

legalmente nos documentos normativos e diretivos da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) a BNCC 

(BRASIL, 2017). Bem como também, na tradução da BNCC para o Estado de Goiás o 

Documento Curricular para Goiás Ampliado (DC GO  Ampliado). 

A estrutura e formato utilizados neste tutorial foi o Frequently Asked Questions (FAQ), 

perguntas respondidas frequentemente ou perguntas frequentes. Assim esse tutorial gira em 

torno de responder alguns questionamentos que serão apresentados logo a seguir.  

1 Compreendendo o Modelo de Ensino por Meio de Competências e 

Habilidades  

1.1 Apresentando o tutorial ao professor  

 

Prezados professor (a), este tutorial visa possibilitar uma compreensão da organização 

curricular por meio de competências e habilidades e contribuir para o entendimento de como 

os conteúdos estão colocados, articulados, e qual a sua relevância no processo de aprendizagem 

do estudante. E ainda compreender como o estudante mobilizará as aprendizagens construídas 

nas aulas de História, na sua vida cotidiana. A estrutura utilizada neste tutorial gira em torno de 

responder aos seguintes questionamentos:  

• Por que estudar sobre competências e Habilidades? 

• O que é a BNCC e o DC – GO AMPLIADO? 
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• Quais são os pressupostos pedagógicos e abordagens que estes documentos 

apresentam? 

• Como este termo foi inserido no meio educacional? 

• Quais são os principais conceitos de competências no âmbito educacional? 

• Quais são os conceitos de Habilidades? 

• Qual é a estrutura da competência na BNCC? 

• Como as competências estão organizadas na BNCC? 

• Quais são as aprendizagens essenciais que todos os estudantes do território nacional 

devem desenvolver? 

• Como os componentes curriculares estão estruturados na BNCC? 

• Como as competências e as habilidades se articulam? 

• Qual é a estrutura de uma habilidade? 

• Como se dá a Progressão horizontal e vertical das habilidades? 

• Como podem ser classificadas as Dez competências Gerais da BNCC? 

• Quais são os conteúdos e os componentes da competência?   

• Para que compreender as implicações deste modelo de Ensino para o Componente 

curricular História? 

• Esse modelo de ensino sofre alguma crítica? 

• Existe um método ou uma metodologia específica para o ensino por meio de 

competências? 

• Como Planejar uma Sequência Didática (SD) por meio de competências e Habilidades 

para o componente curricular História? 

• Anexo: Modelo de uma SD de História – Cidadania para Quê? 

1.2 Objetivos  

 

• Contribuir com orientações para a prática dos professores de História e de outros 

componentes curriculares, diante dos desafios de novas práticas, novos métodos e novas 

abordagem da educação.  

• Identificar os possíveis limites e possibilidades para prática docente por meio de 

competência e habilidade e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem de 

história nos anos iniciais do Ensino Fundamental.   
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1.3 Iniciando a formação  

 

Como o tutorial foi elaborado no formato de perguntas frequentes e respostas, esta parte 

do tutorial foi apresentando as perguntas sobre o ensino por meio de competências e habilidades 

e respondendo de acordo com o referencial teórico apresentado.  

1.3.1 Por que estudar sobre competências e habilidades?  

 

Primeiro, porque alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) os Estados de 

todo o território nacional estão implementando novos documentos curriculares. A BNCC não é 

currículo, mas, uma base curricular para a elaboração dos documentos curriculares de todo o 

território nacional. No Estado de Goiás a BNCC se materializou no Documento Curricular para 

Goiás – Ampliado (DC-GO AMPLIADO).  

Segundo, porque a sociedade contemporânea passa por processo constante de 

transformação devido as influências das novas tecnologias, que colocam as informações e 

conhecimentos acessíveis para por todos os níveis sociais e faixas etárias.  Nesta conjuntura, 

surgem novos olhares, novas abordagens tanto nas práticas quanto nos processos de ensino-

aprendizagem que passam a nortear as instituições educacionais. Uma dessas abordagens 

emergentes, no meio educacional, é a prática de ensino por meio de Competência e Habilidade.  

Terceiro, para que o leitor tenha a oportunidade de conhecer melhor esse modelo de 

ensino, os aspectos fundamentais das competências como: conceitos; termo, conteúdos e 

componentes da competência; a relação ente as competências e habilidades; a relação entre as 

dimensões e os componentes das competências; os métodos e metodologias para o ensino das 

competências e a o ensino de História em um modelo de ensino por competências. 

1.3.2 O Que é a BNCC e o DC – GO AMPLIADO?  

 

De acordo Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017 Art. 5º, “a BNCC é 

referência nacional para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares públicas 

e privadas da Educação Básica, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, para 

construírem ou revisarem os seus currículos”.  O Art. 7º diz que “os currículos escolares 

relativos a todas as etapas e modalidades da Educação Básica devem ter a BNCC como 



272 

 

 

referência obrigatória”.  O DC-GO Ampliado é a tradução da BNCC para o território goiano. 

Ele foi elaborado em 2018 em regime de colaboração entre o Ministério da Educação (MEC), 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME). Após ser homologado em 17 de dezembro de 2018, este 

documento passa a ser o currículo para todo o território goiano. Ele tem a estrutura e 

organização semelhante ao da BNCC.  

A implantação deste referido documento coincide com período pandêmico causado pelo 

Corona vírus, uma vez que, as instituições escolares receberam este documento no início do 

ano de 2020 em março do mesmo ano iniciou-se o isolamento social como consequência da 

pandemia mundial ocasionada pela COVID 19. Desta forma, neste momento as escolas 

precisam aprender e compreender os pressupostos teóricos e pedagógicos deste documento, de 

uma forma atípica. Da mesma maneira que esta pesquisa também será aplicada de forma atípica, 

usando os recursos que lhe são disponíveis neste momento que são as atividades não 

presenciais. 

1.3.3 Quais são os pressupostos pedagógicos e abordagens que estes documentos 

apresentam?  

 

Estes novos currículos apontam novas abordagens que devem nortear tanto as práticas, 

quanto os processos de ensino aprendizagem do estudante. Estas abordagens estão voltadas para 

o desenvolvimento integral dos sujeitos frente às questões da contemporaneidade. Este 

modelo educacional adotado pelo referido documento normativo, visa possibilitar ao estudante 

utilizar e mobilizar os conhecimentos, lidar com as situações de seu cotidiano e ser capaz de 

resolver problemas reais em situações adversas, sem tirar-lhes a autonomia, colocando-os como 

sujeitos ativos do processo de aprendizagem. Ao assumir essa abordagem a BNCC (BRASIL, 

2017, p. 13) orienta que as ações pedagógicas devem contribuir para o desenvolvimento de 

Competências. Assim estas ações devem estar voltadas para o que os estudantes precisam 

“saber” (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, acima de tudo, o que eles precisam 

“saber fazer” (mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Para quê? 

Para resolver as exigências da vida cotidiana, e para o pleno exercício da cidadania e do mundo 

do trabalho. Resumindo os fundamentos pedagógicos da BNCC são o desenvolvimento integral 

dos sujeitos por meio do desenvolvimento de competências. 
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1.3.4 Como este termo foi inserido no meio educacional? 

 

Este termo surge no âmbito empresarial, segundo Zabala e Arnau (2010), no início da 

década de 70, para caracterizar uma pessoa apta a realizar determinas atividades laborais de 

maneira eficaz. Daí em diante esse termo universalizou nas propostas de formação profissional, 

e passou ser vastamente explorado nesse campo de atuação.  

No campo educacional, o termo competência absorve as principais ideias ou aspectos-

chaves do campo empresarial. Nesse campo o conceito de competência surge com o sentido de 

capacidade, aptidão, potencialidade, conhecimento ou Know-how.  É a competência que 

permite ao estudante encarar adequadamente um conjunto de atividades e de situações 

educativas de aprendizagens. 

1.3.5 Quais são os principais conceitos de competências no âmbito educacional? 

 

São múltiplos os significados de noção de competências no campo educacional. 

Perrenoud, um dos autores mais usados para pesquisa deste tema no Brasil, define competência 

como “uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” (PERRENOUD, 1999, p. 7). Posteriormente, em 

seus estudos ele amplia e aprofunda o conceito de competências como uma:  

 

Uma aptidão para enfrentar, de modo eficaz, uma família de situações análogas, 

mobilizando a consciência, de maneira cada vez mais rápida, pertinente e criativa, 

múltiplos recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetências, 

informações, valore, atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio. 

(PERRENOUD, 2002, p. 19). 

 

Para os autores Zabala e Arnau, (2010), competência no campo educacional é uma 

intervenção eficaz, ação de exercer influência em determinada situação, sendo capaz de 

argumentar um ponto de vista, expor suas ideias, na tentativa de alterar o seu resultado. E ainda, 

ela tem a função de responder aos problemas nos quais o estudante será exposto ao longo da vida. 

Para isso ele precisa além de mobilizar estes recursos, estabelecer também uma relação mútua 

entre os componentes das competências, a saber: os conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Para esses autores 

 

A competência, no âmbito da educação escolar, deve identificar o que qualquer pessoa 

necessita para responder ao problema aos quais será exposta ao longo da vida. [...] 
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intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida, mediante ações nas quais se 

mobilizam, ao mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, componentes atitudinais, 

procedimentais e conceituais (ZABALA E ARNAU, 2010, p. 11). 

 

As competências na BNCC, não são elas mesmas saberes, ou atitudes, mas mobilizam, 

integram e orquestram tais recursos. Dessa forma, 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” (BRASIL, 2017).  

Assim, competências não são elas em si saberes, ou procedimentos e atitudes, mas mobilizam, 

integram e orquestram estes recursos.  

1.3.6 Quais são os conceitos de Habilidades? 

 

Perrenoud (1999 p. 30) conceitua habilidade como sendo uma “sequência de modos 

operatórios, de analogias, de intuições, de induções, de deduções, de transposições 

denominadas, de funcionamentos heurísticos rotinizados que se tornaram esquemas mentais de 

alto nível ou tramas que ganham tempo, que inserem a decisão”. Em Ramos (2001) “As 

habilidades, ou o saber fazer, são os componentes da competência explicitáveis na ação [...] ela 

é um híbrido de recurso e resultado” (RAMOS, 2001, p. 49). Na BNCC, as habilidades estão 

associadas ao saber fazer, ou seja, é uma ação física ou mental que indica a capacidade 

adquirida.  

Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar 

situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular dentre outras ações, são 

exemplos de habilidades. O conceito de habilidade que essa pesquisa emprega é habilidades 

como a aplicação prática de um determinado conhecimento para resolver uma situação 

complexa, ou seja, é o estudante saber fazer. Sintetizando, habilidades são ações ou fazeres 

que conduzem ao conhecimento e competências são a mobilização destes conhecimentos 

em situações diversas. 

1.3.7 Qual é a estrutura da competência na BNCC? 

 

Na BNCC, as Competências estão estruturadas em duas partes, a primeira parte ressalta 

aquilo que o estudante deve desenvolver. A segunda parte diz respeito ao para quê desenvolver 
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esta competência. Cada competência pode ser identificada por uma palavra-chave. O quadro 

(1) demonstra a estrutura da competência geral sete (7) da BNCC, mas, todas as demais 

competências seguem esta mesma estrutura. Observe que há uma palavra em destaque ou 

grifada ela é a palavra-chave. Como as competências são extensas esta palavra tem a finalidade 

facilitar a identificação da competência.  

  
Quadro 1 - Estrutura das competências Gerais na BNCC. 

 

O que? Para quê? 

Argumentar com base em fatos, dados e 

informações confiáveis. 

Formular, negociar e defender ideias, pontos de vista 

e decisões comuns, com base em direitos humanos, 

consciência socioambiental, consumo responsável e 

ética. 

Fonte: BRASIL, 2017, p. 9, grifo nosso. Elaborado pela autora, 2020. 

1.3.8 Como as competências estão organizadas na BNCC? 

 

Elas estão organizadas de forma encadeada, Competências Gerais, Competências 

específicas de área do conhecimento, competências específicas do componente curricular e, por 

fim, as habilidades. As competências gerais são os conhecimentos essenciais que todo estudante 

deve desenvolver durante a educação básica. As competências específicas de área são as 

competências que serão desenvolvidas naquela área de conhecimento por todos os componentes 

que compõem aquela área. Cada um dos componentes curriculares possui competências 

específicas de componentes, que deverão ser desenvolvidas por cada componente ao longo da 

Educação Básica. Assim, as habilidades de cada componente contribuem para o 

desenvolvimento das competências específicas de cada componente em cada ano escolar. Logo 

elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições, recorrer a diferentes 

linguagens e mídias, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o 

respeito etc. são habilidades que contribuem para o desenvolvimento das competências 

especificas de História e também de outros componentes curriculares. Veja como fica essa 

organização das competências na Figura 1.  
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Figura 1 - Organização das competências na BNCC 

   Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

1.3.9 Quais são as aprendizagens essenciais que todos os estudantes do território 

nacional devem desenvolver?  

 

A explicitação das Competências Gerais oferece referências para o fortalecimento de 

ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC e que todos os estudantes 

deveram desenvolver até o final da Educação Básica. O quadro cinco (5) traz as dez 

Competências Gerais. 
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cada área do  conhecimento 

Competências específica de 
cada componente curricular 

Campo de Experiência e 
Habilidades de todos os 

componentes curriculares da 
Educação Básica



277 

 

 

Quadro 2 - Competências Gerais da BNCC. 

1. Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Pensamento científico, crítico e criativo - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 

própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Repertório Cultural - Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Comunicação - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes 

contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. Cultura digital - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 

comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer 

protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Trabalho e projeto de vida - Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 

fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 

consciência crítica e responsabilidade. 

7. Argumentação - Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 

humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 

posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8. Autoconhecimento e autocuidado - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica 

e capacidade para lidar com elas. 

9. Empatia e cooperação - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-

se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 

preconceitos de qualquer natureza. 

10. Responsabilidade e cidadania - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Fonte: BRASIL, 2017, p. 9, grifo nosso, elaborado pela autora, 2020. 
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1.3.10 Como os componentes curriculares estão estruturados na BNCC? 

 

Quase todos os componentes curriculares seguem a mesma estrutura, com exceção de 

Língua Portuguesa, Arte e Língua Inglesa. As aprendizagens estão estruturadas em: unidade 

temática, objeto de conhecimento e habilidades. Para garantir o desenvolvimento das 

competências específicas e para a compreensão de um determinado objeto de conhecimento, 

que neste documento são entendidos como conteúdos, conceitos e processos, cada componente 

disponibiliza um conjunto de habilidades, que obedecem a um processo cognitivo e estão 

agrupados em unidades temáticas, como demonstrado na Figura 2. 

Assim como nos PCNs, na BNCC os conteúdos deixam de ser o fim e tornam se o meio 

pelo qual a aprendizagem se processa.  O foco da aprendizagem não está no conteúdo em si, 

mas sim, na habilidade que expressa o que o estudante precisa desenvolver por meio do 

conteúdo.  É necessário que entendam as relações existentes entre habilidades e objetos de 

conhecimento, pois, é nelas que o professor terá clareza dos conteúdos, dos conceitos, dos 

processos procedimentais e atitudes e das várias linguagens utilizadas para compreensão do 

saber. As habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento que, por sua vez, 

estão organizados em unidades temáticas. 
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Figura 2 – Estrutura do Ensino Fundamental na BNCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: BRASIL, 2017, elaborado pela autora, 2020. 

 

1.3.11 Como as competências e as habilidades se articulam na BNCC? 

 

 As Competências Gerais na BNCC são muito multifacetadas e amplas tanto no sentido 

de conceitos e procedimentos, quanto no sentido de tempo para o desenvolvimento dela, uma 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Competências Gerais 

(As Competências Gerais são para toda a Educação Básica: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio)  

Anos Iniciais 

1º ao 5º Ano 

Anos Finais  

6º ao 9º Ano  

Áreas do Conhecimento 

(Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino 

Religioso) 

Competências Específica de área 

Componentes Curriculares  

(Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências da 

Natureza, História, Geografia e Ensino Religioso)  

Competências Específicas de Componentes Curriculares 

Unidade Temática  Objeto de conhecimento Habilidades  
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vez que, elas contemplam toda a Educação Básica. Assim, as competências gerais são 

desdobradas. A Figura 3 mostra a articulação entre as competências gerais, competências de 

área, competências de componentes curriculares até às Habilidades. 

Esta articulação pode ser compreendida da seguinte forma: nas dez competências gerais 

estão condensadas as aprendizagens essenciais que os estudantes deverão desenvolver durante 

toda a educação básica. Para sistematização dessas aprendizagens elas são diluídas ou 

desdobradas em competências das cinco áreas. Por sua vez, cada área dilui esses conhecimentos 

em competências específicas dos componentes curriculares que a compõe, e cada componente 

curricular dilui estes conhecimentos em um determinado número de habilidades. Para que as 

competências gerais sejam desenvolvidas em sua totalidade, já que elas são para toda a 

Educação básica, se faz necessário acrescentar os conhecimentos desenvolvidos por meio dos 

campos de experiências da Educação Infantil e as habilidades e competências do Ensino Médio.  

 
 

Figura 3 - Articulação entre as Competências e Habilidades na BNCC  

Fonte: BRASIL, elaborado pela autora, 2020. 

 

Uma habilidade pode atuar como recurso a ser mobilizado por uma ou mais competência 

de nível mais elevado (Competências Gerais e Específicas). Assim, nenhuma habilidade 

pertence exclusivamente a uma competência, no entanto, pode contribuir para o 

desenvolvimento de várias competências. A figura 4 a seguir apresenta um exemplo prático 

desta relação entre as competências e as habilidades.  

Figura 4 - Relação entre Habilidades e competências na prática 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

1.3.12 Qual é a estrutura de uma habilidade? 

 

As habilidades na BNCC (2017) também apresentam uma estruturação da seguinte 

forma: o verbo que indica o processo cognitivo a ser desenvolvido, complemento do verbo que 

indica objeto de conhecimento, conhecimento ou conteúdo e o modificador que indica o 

contexto ou apresenta maiores especificações da aprendizagem. Assim, a Figura 5 traz um 

modelo da estrutura de uma habilidade de acordo com a BNCC. A habilidade “(EF01HI05)54 

Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e 

lugares” (BRASIL, 2017, p. 405). Observe na figura 5 a seguir como fica essa estruturação:  

 

                                                 
54 (EF01HI05) Ensino Fundamental, primeiro ano, componente curricular História, Habilidade de número cinco. 

Habilidade 
Componente 

curricular  
História -

(EF03HI06) 
Identificar os 
registros de 

memória na cidade 
(nomes de ruas, 
monumentos, 
edifícios etc.), 
discutindo os 
critérios que 

explicam a escolha 
desses nomes.

Competência 
específica de 
História 3 -

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.

Competência 
específica da área 

de Ciências 
Humanas 6 -

Construir 
argumentos, com 

base nos 
conhecimentos das 
Ciências Humanas, 

para negociar e 
defender ideias e 

opiniões que 
respeitem e 

promovam os 
direitos humanos e a 

consciência 
socioambiental, 
exercitando a 

responsabilidade e o 
protagonismo 

voltados para o bem 
comum e a 

construção de uma 
sociedade justa, 
democrática e 

inclusiva.

Competência 
Geral 7-

Argumentação 
Argumentar com 

base em fatos, dados 
e informações 

confiáveis, para 
formular, negociar e 

defender ideias, 
pontos de vista e 
decisões comuns 
que respeitem e 
promovam os 

direitos humanos, a 
consciência 

socioambiental e o 
consumo 

responsável em 
âmbito local, 

regional e global, 
com 

posicionamento 
ético em relação ao 

cuidado de si 
mesmo, dos outros e 

do planeta.
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Figura 5 - Estrutura da habilidade na BNCC. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

1.3.13 Como se dá a Progressão horizontal e vertical das habilidades? 

 

As habilidades apresentam a progressão dos processos cognitivos, comunicativos e 

socioemocionais que os estudantes precisam desenvolver, observando a complexidade a cada 

ano. Dessa forma elas se tornam mais complexas tanto horizontalmente como verticalmente. A 

progressão horizontal acontece dentro de cada ano escolar. Observe na figura 6 a ampliação na 

gradação de percepção, inicia pelo conhecimento de si, das referências mais próximas de sua 

convivência e amplia-se para a noção de comunidade. Posteriormente, o contato entre sujeitos 

e objetos, é que vai possibilitar diferenciar o “Eu” do “Outro”.   

Identificar Verbo que indica o processo cognitivo

semelhanças e 
diferenças entre 

jogos e 
brincadeiras 

Complemento do verbo: objeto de 
conhecimento/conhecimento/conteúdo

atuais e de outras 
épocas e lugares.

•Modificadores: indicam contexto ou 
maior especificação da aprendizagem 
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Figura 6 - Progressão Horizontal das Habilidades. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

A progressão vertical está relacionada à complexificação das aprendizagens dentro da 

fase do Ensino Fundamental, do 1º ao 9º Ano. A figura 7 apresenta uma possiblidade de 

progressão vertical nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 
Figura 7 - Progressão vertical da habilidade.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

1.3.14 Como podem ser classificadas as Dez competências Gerais da BNCC? 

 

1º ANO

•"(EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das
lembranças particulares ou de lembranças dos membros de sua família e/ou de sua
comunidade" (BRASIL, 2017, p. 405).

2º Ano

...

•"(GO-EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando
noções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e depois)" (BRASIL,
2017, p. 407).

5º Ano

•"(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas
sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos" (BRASIL,
2017, p. 413).

Habilidade 01 - 1º 
Ano

•"(EF01HI01) 
Identificar aspectos 
do seu crescimento 

por meio do 
registro das 
lembranças 

particulares ou de 
lembranças dos 
membros de sua 

família e/ou de sua 
comunidade" 

(BRASIL, 2017, p. 
405).

Habilidade 02 - 1º 
ano 

•"(EF01HI02) 
Identificar a 

relação entre as 
suas histórias e as 
histórias de sua 
família e de sua 
comunidade" 

(BRASIL, 2017, 
p. 405). 

Habilidade 06 - 1º 
Ano

•"(EF01HI06) 
Conhecer as 

histórias da família 
e da escola e 

identificar o papel 
desempenhado por 
diferentes sujeitos 

em diferentes 
espaços" (BRASIL, 

2017, p. 405). 
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Segundo a BNCC (2017), o desenvolvimento das Dez Competências deve possibilitar 

ao estudante desenvolver o respeito e promover a diversidade e os direitos humanos e, assim, 

combater qualquer tipo de preconceito. Tendo esses propósitos, as dez Competências Gerais 

podem ser classificadas em três grupos: cognitivas, comunicativas e socioemocionais. As 

competências cognitivas são aquelas voltadas para o conhecimento, pensamento científico, 

crítico e criativo e o senso estético. As competências comunicativas são aquelas voltadas para 

a comunicação argumentação e cultura digital e as competências socioemocionais voltadas para 

autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia, cooperação e autonomia. O quadro 3 

possibilita melhor a compreensão desta classificação. 
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Quadro 3 - Agrupamento das Dez Competências Gerais da BNCC e suas finalidades. 

 
Área de 

abrangência 

O que o estudante deve desenvolver com as 

competências 

Para que desenvolver as competências 

Competências cognitivas 

Conhecimento, 

pensamento 

científico, 

crítico e 

criativo e o 

senso estético 

6. Valorizar e utilizar os conhecimentos 

historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social e cultural. 

Entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 

7. Exercitar a curiosidade intelectual e 

recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise 

crítica, a imaginação e a criatividade. 

Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 

formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas. 

8. Valorizar e fruir as diversas 

manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas 

diversificadas da produção artístico-cultural. 

Participar de práticas diversificadas da produção 

artístico-cultural. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências 

culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho. 

Fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania 

e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 

consciência crítica e responsabilidade. 

Competências Comunicativas 

Comunicação 

argumentação 

e cultura 

digital 

9. Utilizar diferentes linguagens – verbal 

(oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como 

conhecimentos das linguagens artísticas, 

matemática e científica.  

Expressar e partilhar informações, experiências, 

ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo. 

10. Compreender, utilizar e criar 

tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. 

Comunicar, acessar e disseminar informações, 

produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 

coletiva. 

11. Argumentar com base em fatos, dados e 

informações confiáveis, para formular, negociar 

e defender ideias, pontos de vista e decisões 

comuns.  

Respeitar e promover os direitos humanos, a 

consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com 

posicionamento ético em relação ao cuidado de si 

mesmo, dos outros e do planeta. 

Competências Socioemocionais 

Autogestão, 

autoconheci-

mento e 

autocuidado, 

empatia, 

cooperação e 

autonomia. 

12. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde 

física e emocional 

Compreender-se na diversidade humana e 

reconhecer suas emoções e as dos outros, com 

autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

13. Exercitar a empatia, o diálogo, a 

resolução de conflitos e a cooperação. 

Fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e 

aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza. 

14. Agir pessoal e coletivamente com 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação.  

Tomar decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.  

Fonte: BRASIL, 2017, p. 9, elaborado pela autora, 2020. 
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1.3.15 Quais são os conteúdos e os componentes da competência?   

 

A tipologia dos conteúdos, sua origem e a aplicação baseiam-se em três questões: o que 

é necessário saber? O que se deve saber fazer? De que forma se deve agir? As respostas a estas 

questões dão o entendimento da natureza dos conteúdos que formam uma competência. Essa 

tipologia de conteúdos já está presente nos documentos de orientação curricular desde os PCNs.  

A Figura representa esta relação dos conteúdos de uma competência. Observe as figuras 8 e 9 

e compreenda quais são os conteúdos e componentes de uma competência. 

 

 

 
Figura 8 - Conteúdos da competência. 

Fonte: ZABALA; ARNAU, 2010, elaborado pela autora. 

 

 

A Figura 9 representa os conteúdos das competências e seus componentes. 

 
Figura 9 - Componentes e conteúdos das competências. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

O que é necessário saber? 

Os conhecimentos 

Conteúdos 
conceituais 

O que deve saber fazer?

As habilidades 

Conteúdos 
procedimentais 

De que forma se deve 
agir?

As atitudes 

Conteúdos atitudinais 

Componentes/conteúdos da 
competência  

Conceitual

Fatos

Conceitos e princípios

Procedimental
Habilidades, técnicas, 
estratégias, métodos

Atitudinal Valores, atitudes e normas 
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Os conteúdos conceituais podem ser divididos em fatos, conceitos e princípios. Os fatos 

são os acontecimentos, as situações, os dados e/ou fenômenos concretos e singulares. Os 

conceitos são mais amplos, pois compreendem o conjunto de fatos, de objetos e/ou símbolos 

que possuem características comuns.  E os princípios são as relações de causa-efeito ou de 

correlações entre fatos, objetos e/ou situações. Enquanto os conteúdos factuais são conteúdos 

de aprendizagem considerados descritivos e concretos pelas suas especificidades, os conceitos 

e princípios são de natureza abstrata.  

Os conteúdos procedimentais representam grupos de ações coordenadas 

sistematicamente com a intencionalidade de conquistar certo objetivo (ZABALA, 1998). Por 

esse ângulo, os conteúdos procedimentais dizem respeito às ações desenvolvidas pelos 

estudantes. A aprendizagem de procedimentos ocorre por meio da exercitação reflexiva de 

modelos, daí a importância de várias atividades para seu aprendizado, bem como de reflexões 

sobre a prática desenvolvida (ZABALA; ARNAU, 2010). 

Os conteúdos atitudinais incorporam um acervo de conteúdos que podem ser agrupados 

em valores, atitudes e normas. Esses conteúdos estão dispostos “por componentes cognitivos 

(conhecimentos e crenças), afetivos (sentimentos e preferências) e atitudinais (ações e 

declarações de intenção)” (ZABALA; ARNAU, p. 102). Contudo, a aplicação ou aprendizagem 

desses conteúdos não se processa de maneira uniforme em todos os aprendizes, uma vez que 

significa elaborações complexas pessoais e envolvem relações afetivas. 

1.3.16 Para que compreender as implicações deste modelo de Ensino para o Componente 

curricular História? 

 

Esta pesquisa considera que o ensino aprendizagem de História na perspectiva do 

desenvolvimento de competências e habilidades possa ser uma possibilidade de rompimento com 

o ensino tradicional. Ensino esse centrado em uma aprendizagem memorizadora, de forma 

mecânica, aula expositiva e o estudo posterior do estudante, voltados somente aos conhecimentos 

conceituais e factuais. Assim, pondera-se ainda que os conhecimentos acumulados no contexto 

escolar se tornem significativos, contribuindo com a sua formação integral e que tenham 

aplicação nas situações vida cotidiana. David Ausubel (1980) diz que: “A aprendizagem 

significativa pressupõe que o aluno manifeste uma disposição para relacionar o novo material à 

sua estrutura cognitiva e, ainda, que o material aprendido seja potencialmente significativo para 

o aluno” (AUSUBEL, 1980, p. 34). 
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Para Jörn Rüsen (2007), aprender História é pensar historicamente no sentido de 

construir a consciência histórica. Não significa apenas apropriação dos fatos ou acontecimentos, 

mas apropriar-se das experiências históricas por meio de rememorar, interpretar, ampliar, 

diferenciar no tempo, e por fim, orientar em uma tomada de decisão para aplicá-la em um 

propósito prático em sua vida.  

1.3.17 Esse modelo de ensino sofre alguma crítica? 

 

Este modelo de ensino nas análises críticas a maior preocupação refere-se aos aspectos 

de sua natureza neoliberal no estabelecimento de um currículo nacional. Esses documentos 

curriculares oficiais, geralmente seguem a tendência da configuração mundial, que impõe um 

modelo econômico voltado para submissão às lógicas do mercado. Assim, visam à integração 

do indivíduo à sociedade estabelecida, ou seja, exercem o papel de agente de reprodução do 

sistema.  

Existe também a preocupação de que o ensino aprendizagem por competências e 

habilidades possa prejudicar a aprendizagem dos conteúdos disciplinares. Segundo Zabala 

(2010), esse raciocínio não se aplica, já que a proposta é conseguir fazer com que o estudante 

tenha competência para aprender e que competências e conhecimento não são adversos, mas 

um depende do outro e compõem-se de elementos específicos em sua atuação. 

Ainda existe a compreensão de que a proposta de competências empregada na educação 

tem a finalidade de “entender e desenvolver o currículo, dirigir o ensino, organizar a 

aprendizagem dos estudantes e balizar a avaliação” (SACRISTÁN, 2011, p. 13). A ideia de 

competência pode acobertar tendências de uma política polarizada eximindo-se 

simultaneamente, tanto o Estado bem como as instituições educacionais do fracasso do 

estudante. 

As propostas curriculares na maioria das vezes estão recheadas de propostas de 

mudanças e melhoria no ensino. No entanto, os movimentos posteriores para a implementação 

destas propostas evidenciam que, as aparentes mudanças ficam restritas a mudanças de 

nomenclaturas.  

1.3.18 Existe um método ou uma metodologia específica para o ensino por meio de 

competências? 
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O ensino por competências, devido a sua complexidade e suas características, permite 

concluir que não há apenas um único método alternativo para superação ao ensino tradicional. 

Mas a resposta às carências educacionais passa pelo domínio de diversas estratégias 

metodológicas. Isso quer dizer, um ensino diversificado e ao mesmo tempo complexo, por isso, 

exige a adoção de diferentes formas e métodos. Para Zabala e Arnau (2010, p. 143), “não há 

uma metodologia própria para o ensino das competências, mas condições gerais sobre como 

devem ser as estratégias metodológicas, entre as quais cabe destacar a de que todas devem ter 

um enfoque globalizador”. 

O resultado da busca pela superação do ensino tradicional aponta para a necessidade de 

um ensino possível de utilizar uma metodologia variada, como resolução de problemas, 

sequências didáticas, projetos investigativos dentre outros. Ressalta-se que o importante não é 

a quantidade de métodos e quais são os métodos, mas se estes são coerentes com o 

conhecimento e como se espera que as aprendizagens sejam construídas.   

Independentemente da metodologia escolhida, o estudante precisa ser sempre o 

construtor de suas próprias aprendizagens. A aprendizagem não pode ser forçada ou imposta, 

ela precisa fazer sentido para o estudante. A mediação do professor é fundamental no processo 

de construção da aprendizagem, por meio de planejamento de ações intencionais, sistemáticas 

e planejadas de forma a potencializar ao máximo as capacidades do estudante.  

As metodologias ativas são bastante debatidas como alternativa para superação do 

ensino tradicional. Afinal o que são métodos ou metodologias ativas?  Métodos ativos consiste 

na reunião de todas as metodologias que colocam o estudante como construtor do seu 

conhecimento, ou seja, são os sujeitos do ensino-aprendizagem (professores e estudantes) que 

precisam ser ativos. A metodologia consiste apenas no caminho a ser percorrido para que estes 

sujeitos se tornem ativos e construam o seu conhecimento.  

A SD, apesar de já ser uma proposta pedagógica já bastante consolidada no contexto 

atual, constitui-se em uma importante proposta para o desenvolvimento das competências e 

ainda em uma opção de arranjo das aulas que se contrapõe ao antiquíssimo modelo tradicional 

de ensino. 
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2 Como Planejar uma Sequência Didática (SD) por meio de competências 

e Habilidades para o componente curricular História? 

 

Zabala (1998) define SD como “[...] um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas 

e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que tem um princípio e um fim 

conhecidos tanto pelos professores como pelos estudantes” (ZABALA, 1998, p.18). 

Considerando SD como um conjunto de atividades orquestradas, e da compreensão da 

complexidade do profundo grau de importância que devem ter as aprendizagens das 

competências, esta SD de História foi pensada e estruturada obedecendo às fases colocadas por 

Zabala (2010) que são:  

• Estabelecer os objetivos;  

• Definir a (s) Habilidade (s), suas combinações (conteúdos e competências) de acordo 

com sua relevância, complexidade e caráter procedimental;  

• Prever as atividades e identificação da situação da realidade que será objeto de estudo 

(levantamento dos conhecimentos prévios);  

• Identificar as questões ou problema que se apresentam;  

• Construir, selecionar e apresentar possíveis esquemas de atuação;  

• Revisar os conhecimentos disponíveis para cada momento do desenvolvimento da 

competência e planejar as atividades de aprendizagem;  

• Aplicar os esquemas de atuação, tantas vezes forem necessárias, respeitando as 

especificidades e características de cada estudante;  

• Avaliar por meio de situação-problema, com situações mais ou menos reais, próxima 

a realidade do estudante, verificando o grau de aprendizagem de cada componente 

da competência (conceitual, procedimental e atitudinal) por meio das atividades 

realizadas, as experiências desenvolvidas e dos conteúdos de aprendizagem.  

2.1 Estabelecer os objetivos  

 

Os objetivos gerais consistem em uma delineação preliminar do esqueleto estrutural do 

plano a ser executado. São eles que darão forma ou esboçarão o planejamento das atividades e 

definirão os pressupostos teóricos (conceito principal), pedagógicos e disciplinares que se 

propõe ensinar. Os objetivos específicos, por sua vez, equivalem às fragmentações dos 
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objetivos gerais, contemplando os conteúdos (conceituais, atitudinais, procedimentais) que 

serão desenvolvidos nas atividades. 

A sequência que será proposta neste produto educacional gira em torno dos seguintes 

objetivos gerais:  

✓ Compreender que a cidadania é composta da conquista de direitos e deveres e que 

estes determinam as atitudes do cidadão perante a sociedade.  

✓ Respeitar a diversidade como uma responsabilidade social. 

Os objetivos propostos para esta sequência didática estão em consonância com as 

habilidades propostas para o 2º corte temporal55 do Documento Curricular para Goiás Ampliado 

(DC-GO Ampliado). 

2.2 Definir a (s) Habilidades (s), suas combinações (conteúdos e competências) de 

acordo com sua relevância, complexidade e caráter procedimental  

 

Quadro 4- 2º Corte temporal57 /Componente curricular História/ 5º Ano. 

Unidade 

Temática 

Objeto de 

conhecimento/conteúdos 

Habilidades 

Povos e 

culturas: meu 

lugar no mundo 

e meu grupo 

social 

 

Cidadania, diversidade cultural 

e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas: 

✓ Vida em Sociedade: 

Legislações e os 

marcos legais 

✓ Direitos Humanos: 

crianças, adolescentes 

e sua relação com a 

cidadania 

 

 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os 

princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e 

aos direitos humanos. 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à 

conquista de direitos dos povos e das sociedades, 

compreendendo-o como conquista histórica. 

(GO-EF05HI05-B) Conhecer os principais direitos 

e deveres contidos nos Estatutos Brasileiros, como 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

Estatuto do Idoso, Estatuto do Deficiente, Estatuto 

da Igualdade Racial, compreendendo-os como 

conquista de direito social histórico. 

Fonte: DC-GO Ampliado, 2018. 

 

                                                 
55 O segundo corte temporal corresponde aos meses de abril, maio e junho. 

 
57 Conforme documento orientador Documento Curricular para Goiás – Ampliado/Cortes temporais “Corte 

Temporal é a distribuição das habilidades em um determinado período, atendendo à progressão dos processos 

cognitivos pelos estudantes por meio do desenvolvimento de um conjunto de habilidades, sugerindo, ainda, uma 

sequência ou divisão dessas habilidades. [...] O primeiro período delimita-se aos meses de janeiro, fevereiro, março 

e à 1° quinzena de abril; o segundo inicia-se na 2° quinzena de abril, maio e junho; o terceiro, em agosto e setembro 

e o quarto período envolve os meses de outubro, novembro e dezembro. Essa periodicidade pode sofrer variações 

de acordo com cada Rede de Ensino (estadual, municipal) e instituições privadas”. (GOIÁS, 2019, p. 3). 
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Estas habilidades estão relacionadas ao objeto de conhecimento: Cidadania, diversidade 

cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. Com os respectivos conteúdos: 

Vida em Sociedade: Legislações e os marcos legais, Direitos Humanos: crianças, adolescentes 

e sua relação com a cidadania. Este objeto de conhecimento que por sua vez está organizado na 

Unidade temática: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social. Nessa sequência 

didática, estas habilidades serão relacionadas às seguintes competências: 

Competência Geral 9 - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, 

com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

Competência específica 1 - de Ciências Humanas - Compreender a si e ao outro como 

identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e 

promover os direitos humanos. 

Competência específica 3 - componente curricular História - 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. 

Como estas competências têm um efeito encadeado, as atividades deverão ser pensadas 

e elaboradas de acordo com a competência do Componente Curricular. Neste caso a 

competência específica de História, uma vez que o desenvolvimento dela contribuirá para o 

desenvolvimento da Competência específica da área de Ciências Humanas e esta da 

Competência Geral de número 9. Ficando assim relacionada, conforme o quadro 5. 
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Quadro 5 – Relação entre a competência específica de História e as Habilidades 2º corte temporal. 

Competência específica componente curricular 

História 3 
Habilidades 

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. 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os 

princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos 

direitos humanos. 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à 

conquista de direitos dos povos e das sociedades, 

compreendendo-o como conquista histórica. 

(GO-EF05HI05-B) Conhecer os principais direitos e 

deveres contidos nos Estatutos Brasileiros, como 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto do 

Idoso, Estatuto do Deficiente, Estatuto da Igualdade 

Racial, compreendendo-os como conquista de direito 

social histórico. 

Fonte: BRASIL,  2017. 

 

Sendo assim, baseado na competência três de História e nas habilidades (EF05HI04), 

(EF05HI05) e (GO-EF05HI05-B), do quadro um (1) pode-se destacar os seguintes conteúdos: 

✓ Conteúdos Conceituais – Cidadania, Direitos Humanos e Diversidade, Pluralidade, 

Preconceito e Racismo. (refere-se ao que o estudante precisa saber); 

✓ Conteúdos Procedimentais – Fazer associação, elaborar questionamento, hipótese, 

argumento e proposição, interpretar, utilizar diferentes linguagens e mídias (refere-se 

ao que o estudante precisa fazer); 

 

✓ Conteúdos atitudinais – Exercitar empatia, exercitar o diálogo, resolver conflitos, 

exercitar a cooperação. Empatia, Cooperação, Diálogo (saber falar, ouvir, respeitar o 

turno de fala), Respeito.  (refere-se ao como o estudante precisa agir) 

2.3 Prever as atividades e identificação da situação da realidade que será objeto de 

estudo (levantamento dos conhecimentos prévios) 

 

A sequência das atividades não tem intenções classificatórias ou de relevância da 

atividade, mas dos processos cognitivos. Em uma SD é essencial estabelecer quais serão as 

atividades iniciais, as intermediárias e aquelas que irão marcar sua finalização. As iniciais são 

as de levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes, também chamadas de 
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diagnósticas. As intermediárias aquelas que também são consideradas de desenvolvimento 

tanto dos processos como dos conceitos. E as atividades de finalização correspondem à 

avaliação, que deverá ter como parâmetros as avaliações diagnósticas iniciais. 

Esta SD vai ser realizada esporadicamente por meio de atividades não presenciais, uma 

vez que as escolas estão funcionando por meio do Regime Especial de Aulas não Presenciais 

(REANP) e ou presenciais mediadas por tecnologia. Para o desenvolvimento das habilidades, 

competências e conteúdos será elaborado um plano de intervenção por meio de cinco aulas/ 

atividades obedecendo as especificações contidas neste material de apoio. 

2.4 Identificar as questões ou problema que se apresentam  

 

  A identificação do problema ou questão é importante que seja construída junto com o 

estudante. Também pode ser apresentada pelo professor para contemplar alguma necessidade 

da turma detectada por ele. A problematização do objeto geralmente começa com questões a 

partir de interesses ou inquietações dos estudantes ou do professor e podem ser concernentes a 

questões de ordem social, política, ambiental, científica, ética, qualidade de vida, situações do 

cotidiano, do contexto escolar, saúde e cultural. 

De acordo com a competência e as habilidades esta sequência didática foi planejada a 

partir da seguinte problemática “Existe igualdade de todos perante a lei, e isto está garantido 

na nossa Constituição e assegurado em outras leis específicas. Mas, será que na prática 

isso realmente acontece? Será que as diferenças são respeitadas para que todos sejam 

considerados iguais perante a lei?” 

2.5 Construir, selecionar e apresentar possíveis esquemas de atuação  

 

Esse é o momento de elaborar a proposta de intervenção, as atividades a serem 

desenvolvidas na SD. Este é um momento que exige muita reflexão uma vez que, “[...] está 

implícita a preocupação de organizar as aulas previamente, ou seja, planejar o processo de 

ensino-aprendizagem” (MACHADO, 2013, p. 34) e introduzi-lo no contexto de uma 

combinação didática. Perrenoud (2000, p. 33) permite concluir que em uma SD não há espaço 

para o acaso em sala de aula, uma vez que as atividades são “[...] engendradas por um 
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dispositivo que coloca os alunos diante de uma atividade a ser realizada, um projeto a fazer, um 

problema a resolver” acordados entre as partes. 

Dessa forma, as atividades devem ser elaboradas pensando no desenvolvimento de cada 

um destes conteúdos da competência e das habilidades e por sua vez relacionadas aos objetivos 

de aprendizagem previstos para esse corte temporal. Isso quer dizer que, no planejamento de 

uma SD, os conhecimentos de qualquer natureza têm que estar correlacionados com o plano 

experiencial dos estudantes. As atividades devem assemelhar-se à realidade vivenciada pelo 

estudante. 

Ao elaborar a SD o foco de atenção do professor precisa estar no processo e não apenas 

no produto da aprendizagem. Assim, os procedimentos do ensino-aprendizagem de História, na 

BNCC, pautam-se em cinco processos. São eles: Identificação, Comparação, 

Contextualização, Interpretação e análise.  

2.5.1 Processo de Identificação  

 

O processo de identificação consiste na fase da atividade em que o estudante identifica 

o objeto a ser estudado, é o momento de reconhecimento. Por meio do processo de identificação 

pode-se levantar os conhecimentos prévios do estudante e ainda também o objeto pode ser 

problematizado por meio de questionamentos como “O que é?” “O que você já sabe sobre este 

objeto?” “Como é possível detalhá-lo?” “Como pode ser lido?” “Qual é o sentido atribuído a 

este objeto na sua cultura?” Este é o momento em que o estudante entra em contato com o 

objeto de estudo e busca as diversas maneiras de assimilar e se inteirar da sua história, das 

mudanças sucedidas no tempo, no espaço e, singularmente, nas relações sociais. Esse processo 

é básico, ele apenas faz a identificação e o reconhecimento. 

2.5.2 Processo de comparação  

 

Já o processo de comparação apresenta algumas complexificações. Neste momento o 

estudante deverá ser confrontado com fatos históricos análogos, mesmo assunto ou fato com 

opiniões idênticas ou análogas. Ou o mesmo fato com fontes diferentes, para possibilitar que o 

estudante faça a comparação entre eles ou entre os pontos de vista dos documentos ou fontes 

históricas. Assim este processo de comparação contribuirá para que o estudante amplie os 
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conhecimentos relacionados à compreensão dos sujeitos e dos processos, das relações humanas 

em diferentes culturas, espaços e tempos, das ações “espontâneas”.   

2.5.3 Processo de Contextualização  

 

O processo de contextualização é o momento na atividade em que o objeto de estudo é 

considerado dentro de seu contexto, dentro de suas referências sociais, culturais e econômicas.  

Os estudantes precisam conhecer os acontecimentos ou fatos históricos dentro de seus devidos 

contextos para que eles não venham perder o sentido, eles precisam percebê-los dentro de um 

espaço e de um tempo específico. 

2.5.4 Processo de Interpretação 

 

O processo de Interpretação possibilita ao estudante assumir posição de forma crítica 

em relação ao objeto ou fato histórico estudado no âmbito escolar. Para os estudantes desta fase 

de ensino este processo parece muito complexo, ainda que de forma incipiente é necessário que 

a atividade contribua para que o estudante tome posição crítica em relação ao objeto em estudo.  

2.5.5 Processo de análise  

 

O processo de análise é uma habilidade bastante complexa para essa fase de ensino, pois 

pressupõe problematizar a própria escrita da história e depende de habilidades prévias que os 

estudantes talvez ainda não desenvolveram. 

2.6 Algumas orientações  

 

Em primeiro instante, é bom deixar claro, que em uma sequência didática serão utilizadas 

atividades diagnósticas, que são aquelas que permitem verificar os conhecimentos prévios do 

estudante. Mas, contudo, no bojo do desenvolvimento da sequência didática, as atividades serão 

de aprendizagem. As atividades de aprendizagem são aquelas que devem orientar o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, pessoal e social, ou seja, que contribuam com a construção 
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da aprendizagem. E no final, são as atividades de verificação de aprendizagem que permitirão 

mensurar o desenvolvimento do estudante por meio da sequência de atividade de aprendizagem.   

O plano de atividades e o material de apoio são os elementos basilares da SD para o 

processo de ensino-aprendizagem. Este produto educacional apresenta além de uma sequência 

de atividades elaborada de acordo com o recorte temporal do currículo da escola pesquisada, 

um material de apoio, elaborado para subsidiar o plano de atividade, compreendido como uma 

referência prática para a elaboração de uma SD. A sequência de atividades terá duas versões, a 

versão para o estudante e a versão para o professor, que será explicada, e ainda um guia de 

correção das atividades. 

 Este material de apoio pode ser utilizado para vários temas, podem ser adaptados para 

outros componentes curriculares e ou até mesmo para SDs com abordagem de integração de 

conhecimento articulados com outros componentes. Os enunciados das questões também 

podem ser contextualizados com cada realidade local, colaborando para a aproximação do 

estudante com o que está sendo proposto na atividade.  

As tecnologias digitais são ferramentas muito importantes para o desenvolvimento das 

atividades de uma SD. No entanto, este modelo apresentado, buscou planejar atividades em que 

o estudante viesse usar minimamente estas ferramentas, para o desenvolvimento das atividades. 

Esse cuidado está relacionado com a intenção de não contribuir ainda mais com a exclusão 

digital já existente no meio escolar. Neste momento a tecnologia pode ser considerada um 

importante recurso pedagógico, no qual ela disponibiliza ferramentas de informações, de fontes 

de pesquisa, de meios (e-mail, WhatsApp e outros) de circulação das atividades. Contudo, esta 

é uma situação um tanto contraditória, pois, ainda muitos estudantes não têm acessibilidade a 

ela. Isso fica evidenciado e materializado, na escola participante desta pesquisa, na qual trinta 

por cento dos estudantes buscam as atividades impressas na escola por não terem acesso a uma 

rede de internet em sua casa.  

Assim, as atividades, utilizarão os seguintes recursos metodológicos ou recursos 

didáticos tais como: Leitura de textos do livro didático ou impresso junto à atividade, leitura de 

imagens, pesquisa no livro didático ou em outra fonte que o aluno tenha acesso, entrevistas com 

pessoas do seu convívio, resolução de atividades etc. 

A seguir apresenta-se um modelo de quadro para elaboração do plano de atividades. 

Destaca-se que esta é apenas uma possibilidade, e não traz a intenção de engessar o trabalho do 

professor, mas sim, contribuir com mais uma possibilidade de organização do planejamento da 

sua aula.  
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Quadro 6 – Plano de aula uma  SD 

Fonte: CASTELLAR, 2016, p. 32, adaptada pela autora.

PLANO DE AULA PARA UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Título 

Público-Alvo 

Caracterização dos estudantes Caracterização da escola Caracterização do ambiente escolar 

   

Problematização: 

Objetivos Gerais: 

Metodologia de Ensino 

Aulas Objetivos específicos Conteúdos Dinâmica das atividades 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

...    

Avaliação  

Referências Teóricas  

Material utilizado  
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2.7 Aplicar os esquemas de atuação, tantas vezes forem necessárias, respeitando as 

especificidades e características de cada estudante  

 

Um plano de aula baseado em uma SD pode abranger mais de uma aula, podendo cada 

aula conter uma ou mais atividades. Por sua vez cada atividade abrange tarefas com uma 

intencionalidade de atender aos objetivos gerais do plano, assim como os objetivos 

estabelecidos para a aula, ou seja, os objetivos específicos.  

Apesar dos estudantes estarem agrupados em uma mesma sala, terem mais ou menos a 

mesma idade, eles não aprendem no mesmo ritmo ou da mesma forma. Cada estudante é um 

indivíduo diferente do outro, vivenciam realidades diferentes. Portanto, não existe sala 

homogênea e nem tão pouco modos homogêneos de aprendizagem. Por isso, deve-se ficar 

atento durante o processo de desenvolvimento da atividade e também nas respostas que os 

estudantes dão a elas.  Pode ser que aquela atividade não foi suficiente para que todos 

desenvolvessem o objetivo proposto para que no final da sequência a habilidade ou parte da 

habilidade seja desenvolvida. Nesse caso é necessário aplicar de novo o esquema de atuação.  

Isso não quer dizer que os estudantes sejam apenas treinados, significa ajustar o ensino às 

necessidades dos aprendizes.  

2.8 Avaliação  

 

Se o ensino por competência propõe o ensino a partir de situações problemas, essa 

também precisa ser uma das formas de avaliar. Dessa forma, a avaliação conterá situações-

problema, com situações mais ou menos reais, próxima à realidade do estudante, verificando-

se o grau de aprendizagem de cada componente da competência (conceitual, procedimental e 

atitudinal) e ainda por meio das atividades realizadas, as experiências desenvolvidas e dos 

conteúdos de aprendizagem. 

Como as competências estão estabelecidas para o final da educação básica, ficam 

estabelecidos alguns parâmetros para a verificação da aprendizagem dos estudantes no final do 

desenvolvimento desta sequência de atividades. No final do desenvolvimento desta sequência 

de atividade os estudantes deverão em relação à competência: 

• Reconhecer e valorizar culturas e pontos de vista diversos.   
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• Interagir e aprender com outras pessoas, comunidades e culturas.  

• Refletir sobre preconceitos e suas consequências.  

• Compreender as emoções dos demais e o impacto das suas ações nos outros.  

Em relação aos conteúdos da competência e habilidades: 

2.8.1 Conteúdos Conceituais 

 

Identificar o que são cidadania, direitos humanos, diversidade, grupos sociais, 

identidades e culturas. Por se tratar dos anos iniciais do Ensino fundamental, essa é uma 

identificação básica, estes conceitos posteriormente serão complexificados à medida que forem 

avançando na escolaridade e adquirindo maturidade psicopedagógicas.  

2.8.2 Conteúdos Procedimentais  

 

Saber fazer associação, elaborar questionamento, hipótese, argumento e proposição, 

interpretar, utilizar diferentes linguagens e mídias. Todo isso dentro do raciocínio próprio desta 

faixa etária e ano escolar. Nessa fase de ensino não se espera algo muito elaborado, mas que 

apresentem indícios de aprendizagens destes processos.  

2.8.3 Conteúdos atitudinais  

 

Devem exercitar empatia, exercitar o diálogo (saber falar, ouvir, respeitar o turno de 

fala), resolver conflitos, exercitar a cooperação, saber respeitar o outro. Talvez em uma 

atividade não presencial, que é o caso desta proposta, isso seja a tarefa mais difícil, uma vez 

que, as atividades serão desenvolvidas a distância, e dessa forma perde a possibilidade de 

observação, das atitudes dos estudantes. Nesse caso as situações-problemas serão os 

instrumentos para avaliar os conteúdos atitudinais.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como benefícios deste produto educacional espera-se que ele possa contribuir com a 

prática docente diante das reformas propostas nos documentos curriculares normativos e 

diretivos de âmbito nacional. Que ele também possa fornecer subsídios para conhecimento de 

aspectos significativos referentes à aplicabilidade e limitação da prática docente por meio de 

competência e habilidade. Por fim, espera-se que este produto possa contribuir não só com a 

escola pesquisada, pois ele será disponibilizado para todos que precisarem ter acesso a ele.  
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PLANO DE AULA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Título: Cidadania? Para que? 

Público-Alvo 5º ano do Ensino Fundamental 

Caracterização dos estudantes 

Estudantes de baixa renda da região 

periférica e Aparecida de Goiânia. 

 

Caracterização da escola 

Região periférica da cidade de Aparecida 

de Goiânia, Escola Municipal de 

atendimento em tempo integral. Atende 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Anos iniciais. 

Caracterização do ambiente escolar 

A escola está funcionando no modo REANP (Regime Especial de Aulas Não Presenciais). 

Competência Geral  

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução 

de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro 

e aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e 

de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem 

preconceitos de qualquer natureza. 

 

Competência Específica de História  

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. 

Habilidade  

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e 

aos direitos humanos. 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, 

compreendendo-o como conquista histórica. 

(GO-EF05HI05-B) Conhecer os principais direitos e deveres contidos nos Estatutos Brasileiros, como 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, Estatuto do Deficiente, Estatuto da 

Igualdade Racial, compreendendo-os como conquista de direito social histórico. 

Problematização: “Existe igualdade de todos perante a lei, e isto está garantido na nossa Constituição e assegurado em outras leis específicas. Mas, será que na prática isso realmente acontece? 

Será que as diferenças são respeitadas para que todos sejam considerados iguais perante a lei?” 

Objetivos Gerais:  

✓ Ensinar que a cidadania é composta da conquista de direitos e deveres e que estes determinam as atitudes do cidadão perante a sociedade.  

✓ Apresentar o respeitar a diversidade como uma responsabilidade social no exercício da cidadania. 

 

Metodologia de Ensino 

Aulas Objetivos específicos Conteúdos Dinâmica das atividades 

1 

Identificar o que o estudante 

sabe sobre cidadania.  

 

Conceitual: Cidadania Questionamento para diagnóstico inicial, por meio de atividades 

impressas. 

2 

Esclarecer o que é cidadania 

e que ela está nas ações do 

dia a dia.  

 

Conceitual: Cidadania, Atitudinal: cooperação, respeito e empatia. 

Procedimental: Argumentar, elaborar questionamento e proposição. 

Leitura de texto e atividades de aprendizagens de forma 

impressas. 

3 

Mostrar a importância do 

respeito e valorização das 

diferenças.  

 

Procedimental: fazer associação 

Atitudinais: Respeito e empatia. 

Conceituais: Cidadania, cidadão, direito e deveres. 

 

Leitura de texto, assistir vídeo e atividades de aprendizagens de 

forma impressas.   



306 

 

 

4 

Mostrar a importância do 

respeito às diferenças para 

que todos considerados 

iguais perante a lei. 

Relacionar conquista dos 

direitos a luta pela cidadania 

e ressaltar a importância de 

participar delas. 

Atitudinais: respeito, resolução de conflito, diálogo, combate ao preconceito 

e racismo. 

Procedimentais: Fazer associação, argumentar, fazer, proposições e 

interpretar.  

Conceituais: Cidadania, Declaração dos Direitos Humanos, Constituição 

Federal, diversidade, pluralidade, preconceito e racismo. 

Leitura de texto e resolução de atividades de aprendizagens de 

forma impressas.  

6 

Sistematizar e avaliar os 

conhecimentos sobre os 

conteúdos, conceituais, 

procedimentais e atitudinais. 

 

Conceituais – Cidadania, Direitos humanos, Diversidade, Grupos sociais, 

Identidades. 

Procedimentais – Fazer associação, elaborar questionamento, hipótese, 

argumento e proposição, interpretar, utilizar diferentes linguagens e mídias.  

Atitudinais – Exercitar empatia, exercitar o diálogo, resolver conflitos, 

exercitar a cooperação. Empatia, Cooperação, Diálogo (saber falar, ouvir, 

respeitar o turno de fala), Respeito. 

Elaboração de um painel interativo. 

Avaliação Por meio das respostas das atividades e sistematizada em uma ficha de avaliação de acordo com os parâmetros estabelecidos.   

Referências 

Teóricas BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC /SEB, 2017. 

GOIÁS. Documento Curricular para – Ampliado. Consed/Undime. Goiânia: 2018. 

SIMIELLE. Maria Helena. Ápis interdisciplinar: ciência, geografia e história, 5º ano: Ensino Fundamental, anos iniciais. São Paulo: Ática, 

2017.  

CANAL Kids. Ser cidadão. [S. l.: s. n.], Disponível em: https://www.canalkids.com.br/cidadania/genteboa/index.htm Acesso em: 24 de mar. 

de 2021. 

NINGUÉM é Igual a Ninguém. Enviado pela Escola Stagium. [S. l.: s. n.], 2011. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=XrVjqhSh8jM&t=21s Acesso em: 24 de mar. de 2021. 

ESCOLA Stagium e Milton Karam. [S. l.: s. n.], 2011. Disponível em: https://www.vagalume.com.br/escola-stagium/ninguem-e-igual-a-

ninguem.html Acesso em: 24 de mar. de 2021. 

CANAL Kids. Cidadania na escola. [S. l.: s. n.]. Disponível em: https://www.canalkids.com.br/cidadania/genteboa/index.htm Acesso em: 24 

de mar. de 2021. 

GOMES Gustavo. colunista da Folhinha. Era uma vez uma sala de aula. [S. l.: s. n.]. Disponível em: 

https://atividadesparaprofessores.com.br/trabalhando-o-preconceito-com-textos-no-5o-ano/ acesso em: 28 de mar. de 2021. 

Material utilizado Textos digitais, livro didático, Vídeo e atividades impressas.  

 

 

 

 

https://www.canalkids.com.br/cidadania/genteboa/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XrVjqhSh8jM&t=21s
https://www.vagalume.com.br/escola-stagium/ninguem-e-igual-a-ninguem.html
https://www.vagalume.com.br/escola-stagium/ninguem-e-igual-a-ninguem.html
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TUTORIAL SOBRE AS ATIVIDADES 

  

Este tutorial tem a finalidade de auxiliar o professor na interpretação das atividades de 

intervenção. Lembrando que as atividades não têm a intenção de esgotar as habilidades.  

Competência específica componente curricular História 3 

 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. 

Habilidades  

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à 

pluralidade e aos direitos humanos. 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das 

sociedades, compreendendo-o como conquista histórica. 

(GO-EF05HI05-B) Conhecer os principais direitos e deveres contidos nos Estatutos Brasileiros, 

como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, Estatuto do Deficiente, 

Estatuto da Igualdade Racial, compreendendo-os como conquista de direito social histórico. 

✓ Conteúdos Conceituais – Cidadania, Direitos humanos e Diversidade, Pluralidade, 

Preconceito e racismo. (refere-se ao que o estudante precisa saber). 

✓ Conteúdos Procedimentais – Fazer associação, elaborar questionamento, hipótese, 

argumento e proposição, interpretar, utilizar diferentes linguagens e mídias. (refere-se 

ao que o estudante precisa fazer). 

 

✓ Conteúdos atitudinais – Exercitar empatia, exercitar o diálogo, resolver conflitos, 

exercitar a cooperação. Empatia, Cooperação, Diálogo (saber falar, ouvir, respeitar o 

turno de fala), Respeito.  (refere-se ao que o estudante precisa ser). 

 

QUINZENA 1 

 

Aula 1 – Levantamento dos conhecimentos prévios 

Inicia-se apresentando a problematização, para que o estudante já comece a 

atividade conhecendo que ele tem um problema, que esse problema tem uma 

relevância social, política e ética. Nesse sentido os estudantes precisam 

compreender que todos são iguais perante a lei, mas que também são diferentes uns dos outros 

e que precisam serem respeitados independentemente destas diferenças. O desrespeito a essas 
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diferenças são geralmente resultado de preconceitos. E também compreender que os direitos 

são resultados de lutas para serem conquistados, que as lutas resultam em leis que garantem os 

direitos e protegem os cidadãos. 

Levantamento dos conhecimentos prévios – Reflexão para estimular a 

curiosidade e percepção de que eles já trazem uma noção de cidadania. Chama a 

atenção para que eles coloquem o que eles sabem sem a interferência da leitura dos 

textos. Os questionamentos do exercício 1 também fazem parte do levantamento dos 

conhecimentos prévios dos estudantes ou diagnóstico. Eles servirão de parâmetro para 

acompanhar o desenvolvimento dos estudantes.  

Aula 2 – Intervenções de aprendizagem 

Nestas atividades a razão da escolha destes textos está no fato deles trazerem o 

conceito de cidadania em uma linguagem bastante acessível aos estudantes desta fase de ensino. 

Eles podem ainda contribuir diretamente para o desenvolvimento das habilidades. O texto 

“Cidadania” trabalha o conteúdo conceitual “cidadania” relacionada aos direitos e deveres e a 

importância de ser cidadão, e ser cidadão está relacionado também aos pequenos atos e 

acontecimentos do dia a dia. Os conteúdos atitudinais estão relacionados ao respeitar os 

diferentes, participar da comunidade e exercitar a cooperação.  

  Atividade 2 –  

✓ Esta relaciona-se ao processo de identificação. 

✓ O conteúdo conceitual Cidadania – Os conteúdos conceituais estão relacionados ao que 

é necessário ou essencial o estudante aprender. (O que é necessário o estudante saber) 

podem ser fatos, conceitos e princípios. Eles são muito importantes, pois são por meio 

deles que o estudante amplia sua visão, mobiliza ações, linguagens e conhecimentos. 

Estes conhecimentos não são estáticos e estão sempre em construção e podem ser 

ampliados ou aprofundados de acordo com a fase de ensino ou faixa etária. Eles se 

tornam basilares para os conteúdos procedimentais e atitudinais e devem ser trabalhados 

de forma harmônica.   

Atividade 3 –  

✓ Esta atividade está relacionada ao processo de identificação.  

✓ Ela trabalha os conteúdos atitudinais: Cooperação, respeito e Empatia - Como os 

conteúdos atitudinais só são possíveis perceber por meio de ação eles estão em forma 

de situações problemas para que o estudante perceba que as suas atitudes do seu dia a 

dia têm tudo a ver com cidadania. Os conteúdos atitudinais nas competências permitem 

ao estudante avaliar, analisar e tomar as devidas decisões nas situações da vida. 
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✓ O conteúdo é conceitual Cidadania. 

Atividade 4-  

✓ Esta atividade está relacionada ao processo de identificação.  

✓ Ela trabalha os conteúdos procedimentais:  Elaborar questionamento, argumento e 

proposição. Os conteúdos procedimentais expressam as ações que se espera que o 

estudante desenvolva, por meio das habilidades. Segundo a BNCC neste contexto 

mundial, o estudante necessita desenvolver a capacidade de “comunicar-se, ser criativo, 

analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e 

responsável” (BRASIL, 2017, p.14, grifo nosso). Sendo assim torna-se fundamental que 

o estudante se reconheça em seu ambiente histórico e cultural. 

✓ O conteúdo conceitual é cidadania.  

 

QUINZENA 2  

 

Aula 3 – Intervenções de aprendizagem 

 

O vídeo da turma da Mônica “Respeito e Tolerância” trabalha os conteúdos conceituais 

diversidades, pluralidade e identidade e o conteúdo atitudinal respeito e tolerância.  O texto 

“ERA UMA VEZ UMA SALA DE AULA” trabalha os conteúdos conceituais diversidade, 

cidadania e pluralidade e os conteúdos atitudinais respeito e combate ao preconceito. 

  

Atividade 1 –  

✓ A finalidade desta atividade consiste em identificar se o estudante teve acesso a várias 

possibilidades de linguagens (Verbal escrita e oral, visual, corporal, musical) oferecida 

nesta atividade.  

 

Atividade 2 –  

 

✓ Esta atividade relaciona-se ao processo de identificação. Tem a finalidade de perceber 

a capacidade do estudante em identificar. 

 

Atividade 3 – 

✓ Esta atividade relaciona- ao processo de comparação. Os textos apesar de aparecerem 

em suportes diferentes eles tratam de situações análogas. Ambos estão relacionados a 
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importância das diferenças na construção da identidade, da importância de respeitar e 

valorizar as diferenças. 

✓ Trabalha-se o conteúdo procedimental de fazer associações.  

 

Atividade 4 –  

✓ Esta atividade relaciona-se ao processo de interpretação o estudante deverá se 

posicionar de forma crítica.  

✓ Ela também se relaciona aos conteúdos atitudinais respeito, tolerância  e empatia.  

 

Atividade 5 – 

✓ Esta atividade refere-se ao processo de identificação.  

✓ Os conteúdos conceituais e atitudinais trabalhados nesta atividade são: empatia, diálogo, 

cooperação e  respeito – Estes conteúdos nesta atividade eles são ao mesmo tempo 

conceituais, por cada um deles ter um conceito e são atitudinais quando praticados.   

 

✓ As atividades a seguir estão relacionadas aos textos do livro didático Ciências, 

Geografia e História e à leitura dos textos das páginas 118 a 124. Os textos deste capítulo 

falam sobre a importância de lutar pela Cidadania, com os direitos de cidadão foram 

sendo conquistado como resultado de lutas e que essas lutas contavam com a 

participação dos interessados por aqueles direitos e também de pessoas que militavam 

por aquela causa!  Por exemplo, os trabalhadores, as mulheres, os negros, os idosos, as 

pessoas com deficiências, as crianças e adolescentes e tantos outros. Neles também os 

estudantes eles vão conhecer quando e onde iniciou essa história de cidadania. E ainda 

eles conhecerão a Declaração dos Direitos Humanos e as principais leis, estatutos e 

demais declarações de direitos. O texto trabalha os processos de Identificação, 

comparação, contextualização e interpretação.  

 

Atividade 6 – 

✓ Esta atividade relaciona-se ao processo de contextualização e comparação.  

✓ Os conteúdos conceituais trabalhados nesta atividade são: cidadania e direitos.  

✓ O conteúdo procedimental  trabalhado nesta atividade é  associação de fatos e conceitos.  

 

Atividade 7 – 

✓ Esta atividade relaciona-se ao processo de identificação. 
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✓ Os conteúdos conceituais trabalhados nesta atividade são: Declaração Universal dos 

Direitos Humanos.  

✓ O Conteúdo atitudinal desta atividade é a participação.   

 

Atividade 8 –  

✓ Relaciona-se ao processo de identificação  

✓ E aos conteúdos conceituais – Cidadania, Constituição Federal, direitos, diversidades  

✓ Conteúdo atitudinal – combate ao preconceito 

 

Atividade 9 –  

✓ Esta atividade relaciona-se ao processo de identificação.  

✓ Ela tem um caráter de ludicidade.  

✓ O conteúdo atitudinal desta atividade é o combate ao preconceito.  

✓ A recapitulação é um conteúdo procedimental desta atividade.  

 

Atividade 10 – 

✓ Esta atividade relaciona-se ao processo de interpretação. 

✓ Os conteúdos conceituais: desta atividade são: preconceito, Constituição Federal.  

✓ Os conteúdos procedimentais são a argumentação e o posicionamento.  

✓ O conteúdo atitudinal desta atividade é o combate ao preconceito.  

 

Atividade 11 –  

✓ Esta atividade tem a intenção de que o estudante sistematize todos os conteúdos 

desenvolvidos durante as atividades. (conceituais, procedimentais e atitudinais). 

✓ Ele ainda poderá utilizar todos os processos: identificação, comparação, 

contextualização e interpretação.  

 

Avaliação  

A avaliação será realizada de forma processual, mediante as respostas das atividades 

e das situações problemas. Se o ensino por competência propõe o ensino a partir de situações 

problemas, verificando o grau de aprendizagem de cada componente da competência 

(conceitual, procedimental e atitudinal). Ratifica-se aqui que as expectativas das respostas dos 

estudantes deverão ser avaliadas de acordo com a faixa etária e ano escolar. 
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Deve-se também lembrar de que as competências estão estabelecidas para o final da educação 

básica. Dessa forma, não se pode exigir que o estudante nesta fase contemple a competência na 

sua amplitude. ficam assim estabelecidos alguns parâmetros para a verificação da aprendizagem 

dos estudantes no final do desenvolvimento desta sequência de atividades.  

Em relação à competência, no final do desenvolvimento desta sequência de atividade, os 

estudantes precisam ter iniciado o processo de: 

✓ Reconhecer que existem várias culturas e pontos de vista diversos.   

✓ Interagir e saber a aprender com outras pessoas, comunidades e culturas.  

✓ Refletir sobre preconceitos e suas consequências.  

✓ Compreender as emoções dos demais e o impacto das suas ações nos outros.  

✓ Dispor a resolver conflitos com seus colegas. 

Em relação aos conteúdos da competência e habilidades: 

Conteúdos Conceituais 

Identificar o que são cidadania, direitos humanos, diversidade e pluralidade. Por se tratar dos 

anos iniciais do Ensino fundamental, essa é uma identificação básica, estes conceitos 

posteriormente serão complexificados à medida que forem avançando na escolaridade e 

adquirindo maturidade psicopedagógicas.  

Conteúdos Procedimentais  

Saber fazer associação, elaborar questionamento, hipótese, argumento e proposição, interpretar, 

utilizar diferentes linguagens e mídias, tudo isso dentro do raciocínio próprio desta faixa etária 

e ano escolar. Nessa fase de ensino não se espera algo muito elaborado, mas que apresentem 

indícios de aprendizagens destes processos.  

Conteúdos atitudinais  

Exercitar empatia, exercitar o diálogo (saber falar, ouvir, respeitar o turno de fala), resolver 

conflitos, exercitar a cooperação, saber respeitar o outro. Talvez em uma atividade não 

presencial, como é o caso desta proposta, seja a tarefa mais difícil, uma vez que, as atividades 

serão desenvolvidas a distância e, dessa forma, perde-se a possibilidade de observação das 

atitudes dos estudantes. Nesse caso as situações-problemas serão os instrumentos para avaliar 

os conteúdos atitudinais.    
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Você vive solitário e isolado no mundo e das 

pessoas, você faz somente o que quer, na hora em 

que bem entende? Certamente que não, certo? Mesmo sem perceber, você já tem 

noção do que é cidadania.   
 

 

Imagem disponível em: https://medium.com/@ayrtonramosdevasconcelos/o-que-o-termo-cidadania-representa-

8d9fa64d4858 Acesso em: 24 de mar. de 2021. 

Gostaria de saber de algumas coisas que você já sabe! Por isso antes de ler 

os textos a seguir, responda estas perguntinhas! Por favor, quando terminar 

a atividade não volte aqui e refaça as suas respostas deixa-as como você 

respondeu. Certo! 

 

1. Responda aos questionamentos a seguir:  

a) Você sabe o que é cidadania?  

b) Cite um exemplo de cidadania. 

c) Você acha que cidadania está relacionada somente a questão dos seus direitos e dos 

seus deveres? 

d) O que mais está relacionado à cidadania? 

e) Para você o que é ser cidadão? 

 

 

 

 

Faça todas as atividades e vamos ver se a gente consegue responder esse 

problema! 

Problematização - Existe igualdade de todos perante a lei, e isto está 

garantido na nossa Constituição e asseguradas em outras leis específicas. 

Mas, será que na prática isso realmente acontece? Será que as diferenças são 

respeitadas para que todos sejam considerados iguais perante a lei? 

5º ANO 
Logomarca da Escola ou SME 

HISTÓRIA 

CIDADANIA? PARA QUÊ? 

AULA 1 

https://medium.com/@ayrtonramosdevasconcelos/o-que-o-termo-cidadania-representa-8d9fa64d4858
https://medium.com/@ayrtonramosdevasconcelos/o-que-o-termo-cidadania-representa-8d9fa64d4858
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AULA 2 

 

Agora leia o texto a seguir. 

CIDADANIA 

Fazendo um mundo melhor 

Todo mundo que vive em sociedade tem deveres para 

cumprir e direitos para serem respeitados. Cidadania é 

justamente essa relação de respeito com o meio em que a 

gente vive e as pessoas que fazem parte dele. Os deveres 

existem para organizar a vida em comunidade. Em casa, na 

escola, na rua, no shopping – em qualquer lugar a gente vai 

encontrar regrinhas, o que pode ser feito e o que não pode. 

Às vezes você perde a paciência com tudo isso..., mas, se não fosse desse jeito, a convivência 

ficaria impossível. Os direitos existem para que cada um de nós tenha uma vida digna e decente, 

ainda que nem sempre eles sejam respeitados. Como cidadão, todo ser humano já nasce com 

uma série de direitos: direito à vida, ao trabalho, à liberdade. Também as crianças têm direitos 

só para elas, assim como os consumidores, e até mesmo os animais. Ser cidadão também é bater 

o pé para que os direitos não sejam só leis no papel. 

Mas cidadania não é só esse monte de definições bonitas... Sabe por quê? 

 Ser cidadão é também sair da toca e participar da vida em comunidade. Você pode até achar 

que esse papo não tem nada a ver com seu dia-a-dia..., mas tem sim! Cada vez que você agir 

pensando não só em si mesmo, mas também no bem-estar de todos, estará exercendo a 

cidadania. 

Porque a cidadania não é só direitos e deveres, mas também a 

consciência de que devemos nos esforçar para construir um mundo 

melhor, mesmo com pequenas ações. 

É isso aí, gente boa! Toda vez que você jogar o lixo no lixo, fechar a 

torneira para não desperdiçar água, respeitar quem é diferente de 

você, ajudar quem precisa - seja auxiliando uma pessoa idosa a 

atravessar a rua ou doando roupas e brinquedos que você não usa 

https://www.canalkids.com.br/cidadania/direitos/consumidor.htm
https://www.canalkids.com.br/cidadania/vocesabia/cidadania_animais.htm
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mais -, praticar atos que protejam o meio ambiente, você estará contribuindo para um mundo 

melhor. E fazendo parte dessa coisa tão importante chamada cidadania. 

Cada pequena ação que realizamos transforma nossas vidas e as vidas de outras pessoas. 

Para ser um bom cidadão basta perceber que não estamos sozinhos: vivemos em 

comunidade, seja em casa, na rua, na escola, na nossa cidade, no nosso país e no planeta 

Terra. 

Disponível em: https://www.canalkids.com.br/cidadania/genteboa/index.htm Acesso em: 24 de mar. de 2021. 

Vamos continuar aprendendo... Responda as atividades a seguir. 

 

 

 
 

2. De acordo com o texto marque com (V) para as alternativas que forem verdadeiras e (F) 

para as que são falsas. Cidadania é: 

a) (   ) Agir de forma responsável, buscando o bem de todos. 

b) (   ) Cumprir com todos os meus deveres e exigir os meus direitos e pronto.  

c) (   ) Cuidar do lugar onde vive, preservar a natureza o patrimônio público. 

d) (   ) Respeitar os outros, independentemente de sua cor, raça, etnia, religião ou qualquer 

outra diferença.  

 

3. Responda as situações a seguir identificando as atitudes de um bom cidadão: 

a) Estou indo para escola, na faixa de pedestre 

uma senhora esperava que alguém a ajudasse a 

atravessar a rua, como eu já estava na hora e 

não podia chegar atrasado, então eu atravessei 

correndo e deixei que outro a ajudasse! 

✓ Essa foi uma atitude de um bom cidadão? 

Por quê? 

✓ Quais são as consequências ou benefícios 

que essa atitude pode trazer? 

 

b) Fui ao supermercado e comprei uma 

bolacha. Depois comi todas as bolachas 

do pacote. Não tinha ninguém me 

vendo, mas como eu não encontrei 

nenhuma lixeira, eu dobrei o pacote, 

coloquei-o em minha mochila para 

jogá-lo fora a hora que eu conseguisse 

um meio apropriado de descarte.   

✓ Essa foi uma atitude de um bom 

cidadão? Por quê? 

✓ Quais são as consequências ou 

benefícios que essa atitude pode 

trazer? 

 

c) Domingo à tarde fui ao shopping com 

minha família. Estava ansioso para chegar logo 

✓ Na escola tinha uma senhora 

vendendo ovos de páscoa! Ela 

https://www.canalkids.com.br/cidadania/genteboa/index.htm
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para comer um delicioso sanduíche e visitar a 

exposição de dinossauros. Chegando lá o 

estacionamento estava cheio. As vagas que 

tinham eram as reservadas para pessoas com 

dificuldade de mobilidade ou idosas. Então 

como não tinha outras vagas, meu pai 

estacionou numa delas.  Como eu estava com 

pressa, eu nem liguei.  

✓ Essa foi uma atitude de um bom cidadão? 

Por quê? 

✓ Quais são as consequências ou benefícios 

que essa atitude pode trazer? 

 

carregava uma plaquinha dizendo 

“Compre um ovo de páscoa e ajude a 

comprar alimentos para minha 

família!” A minha religião não 

acredita nessa história de páscoa, mas 

como eu adoro chocolate e era para 

ajudar aquela senhora, peguei minhas 

moedinhas do lanche e comprei um 

chocolate! Hum! Estava uma delícia!  

✓ Essa foi uma atitude de um bom 

cidadão? Por quê? 

✓ Quais são as consequências ou 

benefícios que essa atitude pode 

trazer? 

 

d) Na minha cidade o transporte de transportar os alunos não tinha plataforma de acesso para 

criança com mobilidade reduzida. Eu fiquei sabendo que existem leis que asseguram esses 

direitos. Na minha escola tenho um coleguinha que usa cadeira de rodas. Todas as vezes de 

ele entrar no ônibus era uma dificuldade. Então eu e o meus colegas fizemos cartazes e fomos 

para a porta da prefeitura reivindicar que fosse feita uma adaptação no ônibus para ele! 

Graças a nossa reivindicação hoje o ônibus tem acessibilidade! 

✓ Essa foi uma atitude de um bom cidadão? Por quê? 

✓ Quais são as consequências ou benefícios que essa atitude pode trazer?  

 

Vamos usar sua criatividade... Faça um cartaz bem bonito! Pode colocar 

outra ilustração se você quiser. 

4. Agora, no quadro a seguir, elabore um possível cartaz reivindicando ao chefe do transporte 

da prefeitura, um transporte com acessibilidade. Este argumento tem que convencer este 

departamento.  
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Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/11/24/jovem-cadeirante-enfrenta-corrida-de-

obstaculos-para-utilizar-transporte-publico.ghtml Acesso em 24 de mar. de 2021. 

 

 

Vamos continuar tentando responder esse problema! 

Existe igualdade de todos perante a lei, e isto está garantido na nossa Constituição 

e asseguradas em outras leis específicas. Mas, será que na prática isso realmente 

acontece? Será que as diferenças são respeitadas para que todos sejam 

considerados iguais perante a lei? 

Se possível assista ao vídeo da turma da Mônica “Respeito e Tolerância” basta acessar o 

Link a seguir 

https://www.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQ 

 

AULA 3 

https://www.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQ
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQacesso em: 18 de abr. de 2021. 

Agora leia o texto a seguir. Ele foi escrito por um garoto do 5º ano assim como você! 

ERA UMA VEZ UMA SALA DE AULA 

Era uma vez uma sala de aula. Lá tem todo tipo de gente: tem a Júlia, baixinha e calma (que só 

fica nervosa quando a chamam de baixinha), tem a Laura, um pouco maluca, divertida e 

engraçada, e tem a Giovana, bem mais alta que eu…tem muita gente. Tem Jhonatan, tem 

Augusto, William e tem até o Gustavo, um garoto negro, baixinho e esperto (que, é claro, sou 

eu). Nessa sala tem todo tipo de coisa, só não tem uma coisa: preconceito. Todo mundo é 

diferente, e é isso que é bom. A diferença de altura da Júlia para a Giovana, por exemplo, nem 

importa. As duas são amigas. O fato de o William ser negro e o Augusto ser branco também 

não muda nada. Os dois têm até uma coisa em comum: amam jogar “Minecraft”. As diferenças 

só deixam as pessoas mais interessantes, não tem motivo para preconceito! Sem falar que, por 

dentro, somos todos iguais, só muda o caráter. As pessoas não devem julgar pelas aparências. 

Todos temos defeitos, mas também temos qualidades. 

GUSTAVO GOMES, 11 anos, colunista da “Folhinha” 

Disponível em: https://atividadesparaprofessores.com.br/trabalhando-o-preconceito-com-textos-no-5o-ano/ acesso em: 28 de 

mar. de 2021. 

Responda as atividades a seguir. 

1. Marque a alternativa a seguir: 

(  ) Foi possivel assistir ao vídeo, tenho acesso à internet. 

(  ) Não foi possivel assistir ao vídeo, não tenho acesso à internet.  

 

2. Qual é o asunto tratado no vídeo?  

 

 

3. Você acha que o vídeo e o texto falam do mesmo assusto? No quadro a seguir escreva 

um trecho do vídeo e um do texto, que tem o mesmo sentido. 
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Trecho do texto Trecho do vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De acordo com o vídeo e o texto o que é necessário para ter uma boa convivência e 

praticar a cidadania?  

 

 

 

 

Existem algumas atitudes importantes que precisamos exercitar para sermos bons cidadão(ã). 

Vamos ver aqui algumas delas: Empatia, Diálogo, Cooperação e Respeito. Leia o significado 

de cada uma dessas atitudes no glossário a seguir. 

Empatia  Ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da 

forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Aptidão para 

se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele 

deseja, aprendendo da maneira como ele aprende etc. 

Diálogo Fala interativa entre duas ou mais pessoas; conversa, expressar.  

Cooperação   Ação de cooperar, de auxiliar e colaborar, prestando ajuda ou auxílio; dar 

contribuição para; colaboração ou contribuição: a ONU busca atingir a paz 

através da cooperação internacional. 

Respeito Sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção 

e profunda deferência, consideração ou reverência. 

Fonte: Disponível em: www.dicio.com.br Acesso em: 18 de abr. de 2021. 

 

 

 

 

http://www.dicio.com.br/
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Agora vamos transformar estas atitudes em ações!  

 

5. Cidadania começa desde cedo e com pequenos gestos e ações. Identifique quais atitudes 

você praticou em cada uma das ações a seguir.  

Na hora do recreio você viu quando 

alguém passou e tomou o lanche do 

Marcos. Marcos mora na 

zona rural e ia demorar 

bastante a chegar em 

casa.  Enquanto você 

comia o seu lanche, ficou 

pensando como ia ser difícil Marcos ficar 

sem lanchar. Então você ficou 

sensibilizado e dividiu o seu lanche com 

ele, mesmo sem ele lhe pedir. 

Qual atitude você exerceu aqui?  

Imagem disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zmliw0V7K5k acesso em 

28 de mar. de 2021 

Na minha escola existem pessoas de todos os 

jeitos! Uma grande 

diversidade! Alguns 

fazem algumas coisas 

que eu não concordo, 

mas, eu faço algumas 

coisas que eles não concordam também. No 

entanto, eu procuro respeitar a todos! Assim 

me dou bem com todos. 

Qual atitude eu exerci aqui? 

Imagem disponível em: 

https://www.canalkids.com.br/cidadania/genteboa/index.htm 

 Acesso em: 24 de mar. de 2021. 

 

 

 

E com toda essa diferença, veja só: todo mundo é igual. Não só por sermos todos seres 

humanos, mas iguais também perante a lei, segundo a Constituição do Brasil. A atual 

Constituição foi elaborada em 1988 e é um conjunto de leis e normas que todos os cidadãos do 

país devem seguir. De acordo com essas leis, todos devem ser tratados da mesma maneira, sem 

discriminação, ou seja, sem levar em conta as diferenças de cada um. Mas, será que na prática 

isso realmente acontece? Será que as diferenças são respeitadas para que todos sejam 

considerados iguais perante a lei? Você sabia que existe uma coisa muito ruim chamada 

preconceito? Você sabe o que é Preconceito? 

Preconceito - pode ser definido por qualquer atitude contrária a algo ou alguém sem refletir 

direito, ou ofender alguém por causa da sua cor de pele, pela sua classe social, por causa da sua 

religião, da sua orientação sexual, do seu tipo de cabelo ou da sua condição física entre outras. 

AULA 4 

https://www.youtube.com/watch?v=Zmliw0V7K5k
https://www.canalkids.com.br/cidadania/genteboa/index.htm
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Vamos ver agora como essa história de cidadania começou! 

Pegue seu livro didático de Ciências, Geografia e História e leia os textos da Pag. 118 a 124.58  

Esse capítulo fala sobre a importância de lutar pela Cidadania! Que os direitos de cidadão 

foram sendo conquistados como resultado de lutas! E essas lutas contavam com a participação 

dos interessados por aqueles direitos e também de pessoas que militavam por aquela causa!  

Por exemplo os trabalhadores, as mulheres, os negros, os idosos, as pessoas com deficiências, 

as crianças e adolescentes e tantos outros.  

 

1. O texto da página 119 fala que a cidadania não existiu sempre e que ela foi inventada 

pelos gregos no final do século VI a.C., na antiguidade. Na Grécia antiga, seria possível 

uma mulher como Angela Merkel ter direito a cidadania e ocupar um cargo político? Por 

quê? 

 

2. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão é um documento histórico 

importante. Ela é resultado da luta dos franceses pelos direitos de todos, inclusive do rei 

que era a maior autoridade no país naquele contexto histórico. Leia alguns artigos deste 

documento que está na página 120 do seu livro didático de História e identifique quais são 

os principais direitos que estes artigos garantem.  

 

Vamos ver um documento brasileiro agora! 

 

3. A Constituição Federal é a lei maior do nosso país. Os direitos dos cidadãos foram 

sendo ampliados à mediada que foram surgindo às necessidades e as reivindicações dos 

cidadãos foram sendo ouvidas. Assim como a Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão, a Constituição Federal brasileira de 1967 Art. 150 § 1º diz que: “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção, de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções 

políticas. O preconceito de raça será punido pela lei”. (BRASIL, publicada em 

24/01/1967). De acordo com este Artigo da Constituição Federal pinte o balão que 

representa o direito assegurado neste parágrafo.  Também você pode pintar o desenho 

destacando e perceber a diferença entre cada um dos personagens.  

 

 

                                                 
58 Os textos estão no anexo “A” dessa dissertação.  

Liberdade  Fraternidade  
Igualdade  
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Você gosta de caça-palavras? Vamos ver quantas palavras do banco de palavras a 

seguir você vai conseguir encontrar? 

 

DIVERSIDADE – PRECONCEITO – DIREITO – RESPEITO – RACISMO – 

COOPERAÇÃO – CIDADANIA – PLURALIDADE – IGUALDADE – LIBERDADE – 

EMPATIA 

 

4. No caça-palavras a seguir você vai encontrar várias palavras relacionadas à cidadania. 

Marque todas as que você conseguir encontrar.  Destaque (pinte de cor diferente) a 

atitude que passou a ser crime no Brasil a partir da constituição de 1967 e está no § 1º 

do Artigo 150. 

 

D Q W E P R T Y U I O P A S D F P G E 

I Z D I R E I T O X C V B N M A L S M 

V Q W R E S P E I T O E R T Y U U I P 

E A R A C I S M O S D F G H J K R L A 

R Z X C O V B N C O O P E R A Ç A O T 

C M N V N C X Z A S D F G J K L L Ç I 

I O I U C I D A D A N I A Y T R I E A 

D Q A D E V E R E S Z X C F J G D K L 

A Z X C I V B N M K L Ç H G F D A S A 

D N P A T I A Q W I G U A L D A D E E 

E K L J O H G F L I B E R D A D E D S 

 

5. Mesmo apesar de o preconceito ter sido considerado crime e passar a ser punido no 

Brasil a partir da Constituição Federal de 1967, você acredita ou percebe atitude de 

Imagem disponível em: https://br.pinterest.com/pin/399272323215786164/ acesso em: 02 de abr. de 2021. 
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preconceito no seu dia a dia? Conte uma atitude de preconceito que você já presenciou 

ou na sua casa ou na escola e o que você fez diante desta atitude. 
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AULA 5 

Vamos sistematizar o que você conseguiu aprender nestas aulas sobre cidadania. 

1. Responda cada um dos questionamentos no quadro interativo. Cada resposta deverá ficar dentro do seu quadro. 

O que você compreendeu sobre cidadania? (A 

opinião deve ser sua) 
 

 

 

Imagem disponível em: 

https://captprotaguatinga.wordpress.com/2011/07/07/cidadania/Acesso em: 

19 de abr. de 2021. 

Quais as principais leis e declarações de direitos no 

Brasil (observe quais direitos elas garantem e quem 

elas protegem e se possível como foi conquistado). 

Você encontra essas leis e declarações no livro 

didático de Ciências, Geografia e História e leia os 

textos da Pag. 118 a 124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem disponível em: https://educacaoemvalores.wordpress.com 

/2012/12/07/declaracao-universal-dos-direitos-humanos/ Acesso em: 19 de 

abr. de 2021. 

Para você o que é ser cidadão. (principais atitudes 

de um cidadão, direitos e deveres, o que eu posso 

fazer na minha escola ou comunidade para ser um 

bom cidadão)? 

 

 

 
 

 

 

 

 

Imagem disponível em: 

https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/06/cidadania/ Acesso em: 

19 de abr. de 2021. 

Você acha que no Brasil a cidadania é para todos? 

Justifique. 
 

Imagem disponível em> 

https://plenarinho.leg.br/index.php/descubra/cidadania/ Acesso em 19 de 

abr. de 2021. 

Somos todos iguais perante a lei, mas somos cada 

um diferente um do outro (em que aspectos somos 

iguais e em que aspectos somos diferentes). 
Imagem disponível em: https://www.clicksociologico.com/2017/10/direitos-

civis-politicos-e-sociais.html Acesso em 19 de abr. de 2021. 

https://educacaoemvalores.wordpress.com/
https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/06/cidadania/
https://plenarinho.leg.br/index.php/descubra/cidadania/
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RESPOSTAS COMENTADAS 

Professor (a), todas as respostas dos estudantes serão consideradas respeitando a fase de ensino 

destes estudantes. Não se espera respostas muito bem elaboradas, elas serão de acordo com o 

que se estabelece para este ano escolar. 

QUINZENA 1 

Atividade 1 

Não dá para mensurar a resposta destes questionamentos. Estas respostas devem ser bastante 

pessoais e elas vão servir de parâmetros para acompanhar o desenvolvimento do estudante no 

processo de desenvolvimento das atividades. 

Atividade 2  

a) V; b) F; c) V; d) V - Espera-se que o estudante consiga identificar que cidadania vai 

além de tão somente cumprir deveres e requisitar os seus direitos. Que nas pequenas 

ações do dia a dia ele pode exercer a cidadania, respeitando as outras pessoas, em suas 

diferenças, sendo responsável, buscando sempre o bem coletivo, cuidar do meio onde 

vive. É só identificar, não significa que ele tenha que dominar tudo sobre cidadania. 

Atividade 3 – Estas situações problemas visam trabalhar algumas atitudes que se forem 

exercidas trazem benefícios e se não forem exercidas podem trazer consequências tanto para si, 

como para com o outro.  Elas são mais ou menos reais, são situações análogas ao que o estudante 

se depara no seu dia a dia e exigem do estudante tomada de decisão. 

a) Esta situação problema fala da importância da cooperação (ajudar o outro) e da 

empatia (se colocar no lugar do outro). Estas são atitudes que levam o estudante a 

refletir sobre a importância de agir em prol do bem-estar de outro e que isso acontece 

no seu dia a dia. Não é necessário grande eventos para exercer atitudes de um bom 

cidadão. E ainda eles precisam compreender que as atitudes positivas geram 

benefícios e as atitudes negativas geram consequências. Espera-se que o estudante 

perceba que essa não foi uma atitude de um bom cidadão, ele poderia ter feito uma 

boa ação apesar de estar em cima da hora e que o fato de deixar de fazer poderia 

trazer a consequência de um atropelamento ou coisa semelhante. 

b) Espera-se que o estudante perceba que esta situação problema, fala do respeito ao 

meio ambiente, e que este respeito começa com pequenas ações, mas que se não 

forem respeitadas, a soma delas podem causar grandes consequências. As atitudes 
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de bom cidadão não podem estar condicionadas pelas regras ou pelo monitoramento 

delas, mas pela conscientização interna de cada um. Portanto, essa foi uma atitude 

de bom cidadão, porque ele independente de ter alguém olhando esperou o momento 

certo para não jogar o lixo na rua. Dessa forma, ele pôde evitar sujar a rua, entupir 

bueiros de esgotos e uma série de outras consequências.  

c) Espera-se que o estudante perceba que esta situação problema fala da importância 

de respeitar os direitos legais das pessoas. Existem leis que normatizam e asseguram 

os direitos dessas pessoas e que quando elas são infringidas, a pessoa está cometendo 

crime. Além de a pessoa poder ser multada, ela está restringindo o direito do outro, 

o que é ainda mais sério.  

d) Esta atividade fala da importância da cooperação e do respeito à diversidade. 

Espera-se que o estudante perceba que independente de sua convicção religiosa, ele 

pode respeitar a do outro por meio de ações. Deixar de ajudar o outro só porque ele 

não pensa ou tem as mesmas convicções que a sua é preconceito. Essa foi uma 

atitude de bom cidadão e por ele ter comprado aquele chocolate, aquela senhora iria 

ter condições de comprar alimentos para sua família. 

e) Esta atividade fala da importância da participação do cidadão em busca de direitos 

que podem ser seus ou de outros. Espera-se que o estudante perceba a importância 

de participar, de reivindicar, para que as leis possam serem, de fato, cumpridas. 

Neste caso essa foi uma atitude de um bom cidadão. Como benefício, a lei que 

garante o direito a pessoas com dificuldade de mobilidade foi colocada em ação, e 

o colega passou a ter uma qualidade de vida melhor. 

 

Atividade 4  

Nesta atividade está relacionada ao conteúdo procedimental (ao saber fazer). Esta resposta é 

pessoal, cada um deve exercer a autonomia e criatividade para elaborar o cartaz. Espera-se que 

o estudante seja capaz de argumentar, reivindicar e de fazer proposições.   

 

QUINZENA 2  

 

Atividade 1 

Esta atividade ela tem a finalidade de identificar se o estudante teve acesso às várias linguagens 

(verbal escrita e oral, visual, musical e corporal) oferecidas nela. Assim, permite comparar a 

interferência das linguagens na construção do conhecimento. O estudante que teve condições e 
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acesso à internet, ouviu a música, ouviu a apresentação, viu a coreografia teve mais facilidade 

na hora de responder as atividades relacionadas a ela? 

 

Atividade 2 

Nesta atividade, espera-se que o estudante perceba que o vídeo fala da diversidade e que é ela 

que nos faz únicos, e nos diferencia das demais pessoas. As diferenças de aparências, formas 

de pensamentos, etnias contribuem para o progresso da humanidade. Dessa forma, não há 

necessidade de ele querer ser igual ao outro, e nem querer impor que o outro seja igual a ele, 

que cada um tem suas características e modo de ser e deve ser valorizada e respeitada. 

 

Atividade 3 

Espera-se que o estudante consiga perceber que ambos os textos falam das diversidades e da 

importância do respeito a elas. A habilidade desenvolvida aqui é a capacidade comparar. Nesse 

caso ele estará comparando semelhanças entre os textos. Mas em outros casos pode também 

comparar diferenças. Ele pode comparar, qualquer parte do texto com o vídeo eles são bastante 

parecidos.  

 

 

Atividade 4 

Espera-se que o estudante compreenda a importância do respeito e tolerância para com os 

diferentes e que só será possível uma boa convivência a partir dessas atitudes. As pessoas não 

devem julgar pelas aparências. Todos temos defeitos, mas também temos qualidades. 

 

Atividade 5 

Espera-se que o estudante compreenda que cada um destes conceitos tem um significado, e que 

estes significados são elaborados por uma convenção científica. Mas, estes conceitos tornam-

se atitudes quando a que são colocados em prática. Nesta fase de ensino, eles começam a passar 

da fase dos conceitos espontâneos aos conceitos científicos, mas é importante que eles já 

comecem a se familiarizar e construir seus conhecimentos sobre os conceitos. Assim, espera-

se que ele consiga identificar estes conceitos nas situações problemas. É o momento em que ele 

mobiliza estes conceitos em atitude para resolver uma situação complexa da vida cotidiana. A 

primeira situação problema está relacionada à atitude de ser empático, se colocar no lugar do 

outro. A segunda está relacionada ao respeito à diversidade.  
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Atividade 6 

Espera-se que o estudante consiga perceber que o conceito de cidadania foi sendo consolidado 

ao longo do tempo e do espaço. Na Grécia antiga, Angela Merkel não poderia exercer cargo 

político, uma vez que, as mulheres não eram consideradas cidadãs. Portanto, ela não poderia 

exercer cargos políticos. Apesar de ter suas raízes lá na Grécia, a cidadania na atualidade tem 

uma maior amplitude. E isso não aconteceu instantaneamente, mas, foi sendo conquistado ao 

longo do tempo. 

 

Atividade 7 

 Espera-se que o estudante consiga compreender que a Declaração de Direito do Homem e do 

Cidadão é um documento histórico importante. E que ele consiga associar a sua elaboração 

como resultado da luta dos franceses pelos direitos de Liberdade, igualdade e fraternidade.  

 

Atividade 8 

Espera-se que o estudante consiga associar e comparar o que está sendo garantido na Declaração 

de Direitos do Homem e do Cidadão ao que está sendo garantido na Constituição Federal do 

Brasil. Que direito de igualdade que está sendo garantido na Constituição Federal do Brasil foi 

primeiro garantido na Declaração de Direitos do Homem e do cidadão. É também uma atividade 

com um caráter de ludicidade. 

 

Atividade 9 

Esta atividade tem também um caráter de ludicidade e recapitulação. Mas, também que ele 

identifique que a partir da Constituição de 1967 o preconceito passou a ser punido no Brasil. 

D Q W E P R T Y U I O P A S D F P G E 

I Z D I R E I T O X C V B N M A L S M 

V Q W R E S P E I T O E R T Y U U I P 

E A R A C I S M O S D F G H J K R L A 

R Z X C O V B N C O O P E R A Ç A O T 

C M N V N C X Z A S D F G J K L L Ç I 

I O I U C I D A D A N I A Y T R I E A 

D Q A D E V E R E S Z X C F J G D K L 

A Z X C I V B N M K L Ç H G F D A S A 

D N P A T I A Q W I G U A L D A D E E 

E K L J O H G F L I B E R D A D E D S 

 

Atividade 10 
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 Esta é uma resposta pessoal ela vai variar de estudante para estudante, mas, espera-se que ela 

consiga identificar o que é preconceito e que apesar de várias ações de combate ele ainda precisa 

ser combatido constantemente, e que não se deve calar diante de uma atitude preconceituosa.  

 

Atividade 11 

Esta é uma atividade de sistematização e avaliação. Espera-se que o estudante sistematize os 

conhecimentos construídos durante as atividades. Agora é o momento de comparar o que ele 

entendia por cidadania e o que ele compreende agora no final das atividades. Perceber se 

realmente ele compreendeu quais são as principais atitudes de um bom cidadão. Conhecer os 

documentos e declaração tais como: Declaração de Direito do Homem e do Cidadão, 

Declaração dos Direitos Humanos, Constituição Federal Brasileira, Declaração dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Declaração de Direito dos Idosos, Declaração de Direito das pessoas 

Deficientes etc. 

Que ele exponha suas ideias sobre a cidadania no Brasil. Que eles percebam que somos iguais 

perante as leis, mas atitudes como preconceito às diferenças e falta de respeito impedem que 

todos sejam tratados de forma igual. Que ele é diferente nos aspectos físicos, na forma de 

pensar, na raça, religião, política, mas assim como ele quer ser respeitado, ele precisa respeitar.  

 

Avaliação 

Professor (a), ao finalizar a correção da atividade dos seus alunos, faça uma avaliação de cada 

um em relação ao desenvolvimento da competência e das habilidades. Como as competências 

são para o final da educação básica e eles ainda estão terminando a primeira fase do Ensino 

Fundamental, eles ainda não terão desenvolvido as competências na sua totalidade. As 

habilidades também não são possíveis de serem esgotadas apenas em uma sequência de 

atividade como essa. No entanto, alguns parâmetros evidenciam se o estudante está 

desenvolvendo ou não estas competências. No final do tutorial desta sequência de atividade, na 

parte avaliação, você encontra os parâmetros, elaborados por essa pesquisa, contendo os 

conteúdos essenciais para serem desenvolvidos pelos estudantes. Com base na resposta do 

estudante responda as seguintes questões. Seu aluno desenvolveu a competência ou habilidade 

de: 

✓ Reconhecer que existem várias culturas e pontos de vista diversos.   

✓ Interagir e saber a aprender com outras pessoas.  

✓ Refletir sobre preconceitos e suas consequências.  
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✓ Compreender as ações dos outros e o impacto das suas ações nos outros.  

✓ Identificar o que são cidadania, direitos humanos, diversidade e pluralidade. 

✓ Fazer associação, elaborar questionamento, argumentar e fazer proposições, 

interpretar, utilizar diferentes linguagens e mídias. 

✓ Exercitar empatia, o diálogo, exercitar a cooperação, respeitar o outro. 

 

Para sistematizar essa avaliação, por favor, preencha a ficha de avaliação. Só poderá marcar 

uma alternativa em cada campo ou parâmetro para cada estudante. Pode usar mais de uma ficha 

se necessário. Marque (S) sim, se você julga que o estudante desenvolveu a competência dentro 

do parâmetro, (V) às vezes se você julgar que ele não desenvolveu de forma satisfatória e (N) 

se ele não conseguiu desenvolver nada.  
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AVALIAÇÃO PROPOSTA DE INTERVENÇÃO COMPETÊNCIAS E HABILIDADES E O ENSINO DE HISTÓRIA ANOS INICIAIS 

5º ANO  TURMA DATA DE INÍCIO DATA DO TERMINO 

Nome do estudante 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2021. 
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APÊNDICE B – Tutorial formativo no modelo de livreto 
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https://br.pinterest.com/pin/252483122845840120/
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APÊNDICE B - Termo de  Consentimento e Esclarecido – TCLE 

 

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado(a) professor(a) ou coordenador pedagógico, 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada 

“A prática docente por meio de Competência e Habilidade: suas implicações no processo 

de Ensino Aprendizagem de História nos anos iniciais do ensino fundamental”.   Meu nome é 

Fátima Garcia Santana Rossi, sou o (a) pesquisadora responsável e minha área de atuação é 

Ciências Humanas/História. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, 

sendo que uma delas é sua e a outra ficará comigo. Esclareço que em caso de recusa na 

participação, em qualquer etapa da pesquisa, você não será penalizado (a) de forma alguma. 

Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo (a) 

pesquisador (a) responsável, via e-mail fatima.rossi@seduc.go.gov.br e, através do(s) 

seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) 99350 6637, inclusive com possibilidade de ligação a 

cobrar. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você 

também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás, pelo telefone (62)3521-1215, que a instância responsável por dirimir as dúvidas 

relacionadas ao caráter ético da pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás (CEP-UFG) é independente, com função pública, de caráter consultivo, 

educativo e deliberativo, criado para proteger o bem-estar dos/das participantes da pesquisa, em 

sua integridade e dignidade, visando contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos vigentes. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 

O objetivo principal desta pesquisa é pesquisar e analisar as transformações 

(concepções) didáticas e pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem de História, 

analisando os conceitos de competência e habilidade a partir dos documentos curriculares 

diretivos e normativos de âmbitos nacionais, da LDB 9394/96 a BNCC (2017). Para tanto, 

propõe-se verificar os limites e as possibilidades do ensino por meio de competências e 

habilidades para o ensino de História nos anos inicias do Ensino Fundamental.  

Sua participação é voluntária e livre de qualquer remuneração e benefício. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper sua participação a 

qualquer momento. A recusa em participar não irá acarretar penalidade ou perda de benefícios. 

Caso sinta algum desconforto emocional, constrangimento, intimidação, angústia, mal-estar, 

irritação entre outros, você poderá desistir de sua participação na pesquisa. 

Sua contribuição consistirá em participar e responder os questionários para o 

levantamento dos dados, contribuir com o planejamento, elaboração e aplicação da SD, e fazer 

parte de possíveis entrevistas que serão gravadas em áudio e vídeos. A pesquisa será realizada 

no horário do seu trabalho na unidade de ensino em que atua e será realizada em etapas, 

conforme descrita abaixo: 

Na primeira etapa será feita a contextualização por meio de aplicação do questionário, 

com a finalidade de obter informações, de como tem sido a prática do ensino de História na 

instituição pesquisada e também compreender o nível de conhecimento dos professores e equipe 

pedagógica em relação ao ensino por meio de competências e habilidades. 

Será aplicada ainda uma avaliação de caráter diagnóstica, que igualmente será um 

questionário e será aplicada, aos estudantes, para investigar o interesse deles pelo pelas aulas 

de História.  

A segunda etapa será a elaboração da Sequência didática pela pesquisadora a partir das 

dificuldades dos estudantes e das necessidades do professor regente da sala. A SD será 

organizada contemplando cada uma os seguintes itens (1) Tema; (2) Apresentação/Justificativa; 

(3) Pressuposto Teórico; (4) Objetivos Gerais e Específicos; (5)  
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Público Alvo; (6) Definição das competências, dos conteúdos e das habilidades a serem 

desenvolvidas; (7) Quadro sintético das aulas; (8) Recursos Didáticos e Pedagógicos de ensino; 

(9) Descrição de aula a aula; (10) Processo Avaliativo; (11) Referências. 

A terceira etapa será aplicação da SD criada na fase anterior. A previsão para a aplicação 

desta SD é de oito a dez aulas, respeitando o horário de aula já estabelecido pela instituição, 

visando interferir o mínimo possível em sua rotina.  A sua aplicação obedecerá aos seguintes 

passos: apresentação do tema e do projeto, aos estudantes; produção inicial, ou seja, avaliação 

prévia para conhecer as dificuldades dos estudantes em relação ao tema/conteúdo, os 

conhecimentos e dificuldade dos estudantes nortearão a elaboração das atividades; aplicação 

das atividades planejadas metodicamente, com a finalidade de desenvolver as capacidades do 

estudante. As atividades serão direcionadas às dificuldades encontradas na produção inicial dos 

estudantes e visando a superação delas. E por fim, a avaliação final, quando será avaliado o 

desenvolvimento dos estudantes, no decorrer da sequência didática, tendo a produção inicial 

como o principal parâmetro. 

Quanto à metodologia utilizada, durante a aplicação da SD, para a coleta de dados será 

a observação. Ela será realizada de três maneiras: a) o registro filmado e gravado das aulas 

experimentais; b) a observação direta pela pesquisadora; c) o registro sistemático no diário de 

campo da pesquisadora, sendo que a segunda tem a intenção de ampliar a observação para além 

do espaço da sala de aula, expandindo para todo o contexto socioeducacional, vislumbrando 

assim a possibilidade de ter uma maior amplitude do desenvolvimento, não só cognitivo da 

competência, mas também o socioemocional. Sobretudo será tomado o máximo de cuidado 

possível para não ferir a privacidade dos sujeitos envolvidos.   

A análise será realizada a partir de evidências coletadas a partir dos dados, dos 

questionários, das atividades de aprendizagem e avaliativas, dos registros do diário de campo, 

dos áudios, dos vídeos e dos comportamentos atitudinais dos sujeitos envolvidos na pesquisa, 

tanto estudantes, como professores e demais participantes, do contexto educacional onde 

ocorrerá as situações de desenvolvimento das Competências e Habilidades e as possíveis  

manifestações de mobilização dos conhecimentos nas situações cotidianas. Esta será uma 

análise qualitativa dos dados e deverá estar orientada não para as possibilidades ideais, mas da 

maneira mais fidedigna possível dos fatos reais observados. Após as considerações sobre o 

experimento, será elaborado um relatório do Experimento Didático em forma de dissertação 

produto final desta pesquisa. 

Com o propósito de garantir a privacidade dos sujeitos, utilizarei pseudônimos para 

fazer referência aos participantes da pesquisa. Seja durante a transcrição das entrevistas na 
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elaboração da dissertação ou apresentação do trabalho para fins acadêmicos e científicos, a 

identidade dos sujeitos será preservada. Do mesmo modo, ao utilizar as avaliações dos 

estudantes, esses serão identificados por pseudônimos, de maneira que seja mantido o sigilo a 

de suas identidades. 

Os possíveis riscos para os participantes da pesquisa são o cansaço para executar as 

atividades e o constrangimento que possivelmente eles possam sentir durante os debates e as 

atividades propostas. Com o intuito de amenizar os possíveis riscos, será assegurada a 

possibilidade de se retirar qualquer dito exposto durante os debates ou as atividades de 

aprendizagem, sejam elas individuais, em grupos ou coletivas, caso o (a) estudante não queira 

que sejam publicadas no trabalho final. Será concedida aos participantes a possibilidade de 

questionamento sobre qualquer aspecto relacionado à pesquisa. Os participantes envolvidos na 

pesquisa terão acesso aos dados obtidos durante a realização das atividades da SD e bem como 

dos questionários semiestruturados. Sendo assim, é relevante ressaltar que nenhum dado será 

utilizado sem o consentimento dos participantes desta pesquisa. 

Deixo bem claro que a recusa em assinar o termo não acarretará em nenhum prejuízo 

para esses sujeitos. Caso autorizem a participação de seus filhos, os pais deverão saber que esse 

consentimento poderá ser retirado em qualquer momento sem que isso cause algum dano aos 

seus filhos. Os pais que não comparecerem à reunião receberá o termo de consentimento em 

sua residência por meio de seus filhos, objetivando, desse modo, um maior número de 

participantes.  

A pesquisa não oferece nenhum tipo de custo financeiro aos participantes, não conta 

com nenhum tipo de financiamento e todas as despesas do orçamento para o desenvolvimento 

desta pesquisa serão custeadas pela pesquisadora.   

Como benefícios espera-se que os resultados decorrentes deste estudo, possam 

contribuir com a prática docente, diante das reformas propostas nos documentos curriculares 

normativos e diretivos de âmbito nacional, fornecer subsídios para conhecimento de aspectos 

significativos referentes à aplicabilidade e limitação da prática docente por meio de 

competência e habilidade.  

Para tanto, será construído um E-book com a SD desenvolvida durante a aplicação do 

experimento didático formativo. Na aplicação da SD assumirei o papel de observadora das aulas 

e da aplicação das atividades, a professora regente será a mediadora do conhecimento, para tal, 

todas as atividades serão desenvolvidas por meio de métodos ativos, e os estudantes assumirão 

a postura de protagonistas e construtores do seu conhecimento. 
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  As atividades avaliativas das etapas serão registradas, e utilizadas para a coleta dos 

dados qualitativos, considerando os pseudônimos e o anonimato de todos os envolvidos. Para 

materializar e registrar todo o trabalho de pesquisa principalmente, as atividades desenvolvidas 

na SD.   

 Portanto, esta pesquisa além de ajudar os estudantes na compreensão dos conteúdos e 

no desenvolvimento das habilidades e competências, contribuirá também com orientações para 

a prática dos professores de História diante dos desafios de novas práticas, novos métodos e 

uma “nova” abordagem da educação.  

Reitero que todas as informações serão confidenciais por isso serão despersonalizadas, 

e o conteúdo das gravações não será veiculado em nenhum meio de comunicação. Servirá 

apenas como fonte de dados. Somente trechos considerados relevantes pela pesquisadora serão 

transcritos, sem identificação de seus autores.  Os dados coletados poderão ser divulgados 

apenas em eventos ou publicações científicas. 

Reafirmo também a garantia expressa de liberdade do participante de se recusar a 

responder questões que lhe causem constrangimento em entrevistas e questionários. Informo 

que os participantes têm direito de pleitear indenização (reparação de danos imediatos ou 

futuro) garantida por Lei, (Resolução 510/16, do Ministério da Saúde que regulamenta pesquisa 

envolvendo seres humanos no Brasil) decorrentes da participação na pesquisa, caso seus 

direitos sejam, de alguma forma, violados. 

Durante todo o período da pesquisa e na divulgação dos resultados, sua privacidade será 

respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de alguma forma, 

identificar-lhe, será mantido em sigilo. Todo material ficará sob minha guarda por um período 

mínimo de cinco anos.  

Para condução da entrevista é necessário o seu consentimento para utilização de um 

gravador, faça uma rubrica entre os parênteses da opção que valida sua decisão: 

 

(                  ) Permito a utilização de gravador durante a entrevista. 

(                      ) Não permito a utilização de gravador durante a entrevista. 

 

As gravações serão utilizadas na transcrição e análise dos dados, sendo resguardado o 

seu direito de ler e aprovar as transcrições. Pode haver necessidade de utilizarmos sua voz em 

publicações. Faça uma rubrica entre os parênteses da opção que valida sua decisão: 

(                    ) Autorizo o uso de minha voz em publicações. 

(                        ) Não autorizo o uso de minha voz em publicações. 
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Pode haver também a necessidade de utilizarmos sua opinião em publicações, faça uma 

rubrica entre os parênteses da opção que valida sua decisão: 

 

(               ) Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa. 

(                  ) Não Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da 

pesquisa. 

 

Pode haver também a necessidade de utilizarmos sua imagem em publicações, faça uma 

rubrica entre os parênteses da opção que valida sua decisão: 

 

(               ) Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 

(                  ) Não Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados da 

pesquisa. 

 

Solicito autorização para utilização dos dados em pesquisas futuras. Para validar sua 

decisão, faça uma rubrica entre os parênteses abaixo: 

 

(              ) Permito a utilizar esses dados para pesquisas futuras. 

(                        ) Não Permito a utilizar esses dados para pesquisas futuras. 

 

 

Declaro que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não. 
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Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo intitulado “A prática docente por meio de Competência e 

Habilidade: suas implicações no processo de Ensino Aprendizagem de História nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental”.  Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado (a) e esclarecido 

(a) pelo (a) pesquisador (a) responsável Fátima Garcia Santana Rossi sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes 

de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo 

com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável  
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APÊNDICE C – Questionário Inicial Professor 

Prezado (a) Professor (a) suas respostas serão muito importantes para nossa pesquisa! 

Qual é seu nível de formação? 

(  ) Médio  (  ) Superior (  )Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado 

 

Qual sua área de formação? 

(  ) Pedagogia (  ) Área específica – 

Qual______________________________________________ 

 

Você acompanha sempre o planejamento das aulas dos professores? 

(  ) sim (  ) Não (  ) às vezes 

 

Com base em qual o documento curricular você direciona o planejamento dos professores? 

(  ) BNCC (  ) Documento Curricular para Goiás ( ) outro 

Qual?____________________________________________________________________

______________ 

Você já sugere aos professores que planejem suas aulas por meio de sequência didática? 

(  ) Sim, Sempre (  ) Sim, raramente (  ) às vezes  (  ) não 

 

Você julga que os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental gostam das aulas de 

História?  

(  ) Sim (  ) Não   

Justifique sua resposta: 

 

 

Você já tem alguma experiência na prática de ensino por meio do desenvolvimento de 

competências e habilidades? 

(  ) sim, tenho muita experiência (  ) Sim, com pouca experiência (  ) Não tenho nenhuma 

experiência 
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O que você sabe sobre competências e habilidades? 

 

 

 

Que tipos de dificuldades ( Limites) você encontra com essa proposta curricular? 

 

 

Quais são as vantagens (possibilidades) desse modelo de ensino?  

 

 

 

 

 

 

   Obrigada por responder esse questionário! 



382 

 

 

APÊNDICE D - Questionário Final Professor 

 

COMPREENDENDO O MODELO DE ENSINO POR MEIO DE 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Caro professor participante, a sua resposta será muito importante para 

a nossa pesquisa. Responda às questões considerando a escala 

numérica, sendo 1 para totalmente insatisfeito e 10 para 

completamente satisfeito. 

 

EM RELAÇÃO A APRESENTAÇÃO DO TUTORIAL  

1. Eu gostei da apresentação, ela não foi cansativa e de fácil 

manuseio. 

 

2. Eu gostei da linguagem, ela foi bastante acessível.  

 

3. Gostei do tamanho do tutorial, ele foi compatível com a 

importância dos conteúdos.  

 

 

 

4. Minhas sugestões para a apresentação do tutorial é que: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO – ANTES DO 

TUTORIAL 

 

5. Já conhecia a prática de ensino por competências e habilidades. 
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6. Já sabia o que era uma competência, e o que era uma habilidade 

e também diferenciar uma da outra.  

 

 

 

7. Já compreendia a importância de trabalhar por meio do 

desenvolvimento de competências para a formação integral do 

estudante. 

 

 

 

8. Já compreendia como conectar a aprendizagem das 

Competências com as habilidades dos componentes 

curriculares? 

 

 

 

9. Já sabia que as competências eram compostas por conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. 

 

 

10. Eu já planejava minhas aulas de acordo com os pressupostos 

pedagógicos da BNCC.  

 

 

 

11.  Eu já sabia da importância de tornar minhas aulas mais 

significativas para o estudante visando a sua aplicação prática na 

vida cotidiana do estudante. 

 

 

 

 



384 

 

 

12. Eu já sabia que as atividades pedagógicas por meio de resolução 

de situações problemas contribuíam para o estudante aproximar 

o conhecimento escolar da sua prática cotidiana. 

 

 

 

EM RELAÇÃO AOS CONTEÚDOS PÓS-TUTORIAL 

13. Os conteúdos foram expostos com clareza.  

 

 

 

14. A maneira como eles foram expostos contribuiu com a minha 

compreensão.  

 

 

 

15. Ampliei os meus conhecimentos sobre o que são competências e 

o que são habilidades. 

 

 

16.  Agora consigo diferenciar melhor entre competências e 

habilidades. 

 

 

 

17.  Passei a compreender melhor sobre a importância do 

desenvolvimento de competências para a formação integral do 

estudante. 

 

 

 

18. Passei a compreender melhor como as competências e as 

habilidades articulam nos componentes curriculares. 

 

 

 

19. Ficou mais claro para mim a questão dos conteúdos (conceituais, 

procedimentais e atitudinais) da competência.  
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20. Compreendi que preciso adequar em minhas próprias práticas 

(aprendizagem significativa, resolução de problemas, práticas 

ativas, autonomia do estudante na construção do conhecimento) 

e atitudes para desenvolver as Competências com meus 

estudantes. 

 

 

 

 

EM RELAÇÃO A SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES NÃO 

PRESENCIAIS 

 

21. Elas foram claras e de fácil compreensão para os estudantes. 

 

 

 

 

22. Elas serviram para me ajudar a identificar, na prática, a 

importância de os conteúdos das competências serem 

trabalhados de forma sincrônica.  

 

 

 

23. Elas contribuíram para compreensão do desenvolvimento de 

competência e habilidades na prática.  

 

 

 

 

 

DE UM MODO GERAL 

 

24. Eu estou satisfeita em ter participado dessa pesquisa, pois ela me 

ajudou a compreender melhor esse modelo de ensino. 
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25. Eu participaria outra vez de outro projeto como esse, pois ele 

contribui com o aprimoramento das minhas práticas 

pedagógicas.  

 

 

26. Eu compreendi que esse modelo de ensino tem possibilidade e 

limites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Cite alguns limites e algumas possibilidades que você detectou. 

 

POSSIBILIDADES LIMITES 
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ANEXOS 
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Anexo A – Texto Livro didático Ápis Interdisciplinar utilizado na SD  
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Fonte: SIMIELLI, Maria Elena; NIGRO, Rogério G e CHARLIER, Anna Maria.  Ápis interdisciplinar: ciência, 

geografia e história, 5º ano: Ensino Fundamental anos iniciais. São Paulo: editora ática, 2017, p. 118 – 124. 
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Anexo B – Termo de anuência da Instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



396 

 

 

Anexo C - Parecer consubstanciado do CEP 
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