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Resumo 

O artigo se propõe a refletir sobre o currículo da área das Ciências Humanas e originou-se da 

discussão do Caderno II, Etapa II do Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio. O 

objetivo do estudo é apresentar aspectos conceituais referentes ao currículo das Ciências Humanas. 

Estrutura-se em duas partes: uma reflexão sobre as Ciências Humanas e sua materialização no 

currículo escolar. Tradicionalmente, este foi marcado epistemologicamente pela especialização e 

disciplinarização do conhecimento e pedagogicamente pela sua transmissão e reprodução. Na 

sequência, apresenta-se uma breve discussão dos componentes curriculares que compõem as 

Ciências Humanas, objeto, conceitos estruturantes da área, os conceitos estruturantes, eixos e 

temas de cada componente curricular. A reflexão pode servir de provocação e subsídio para as 

escolas e professores discutirem o currículo das Ciências Humanas no Ensino Médio. 

Palavras-chave: Ciências Humanas. Currículo. Conceitos estruturantes. Ensino Médio. 

 

 

Abstract 

The article aims to reflect about the curriculum in Human Science area. It has originated from the 

discussion in the Notebook II, Phase II of the National Pact At High School Strengthening. 

Presenting conceptual aspects related to the curriculum of Human Science is the objective of the 

text. It is divided in two parts: a reflexive study of the Humanities and its materialization in school 

curriculum. Traditionally, this area was marked epistemologically by expertise and knowledge 

disciplining, and pedagogically for its transmission and reproduction. Following, a brief discussion 

of the curricular components, which form the Human Sciences are presented, as well as its object, 

structuring concepts in the field, the structural concepts, axis and themes of each subject. The 

reflection may serve as a provocation and subsidies for schools and teachers discuss the Human 

Science curriculum in High School. 

Keywords: Human Science. Curriculum. Structural Concepts. High School. 
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Introdução 
 

Tomemos como ponto de partida de nossa reflexão a compreensão de que as Ciências 

Humanas são imprescindíveis à interpretação do mundo que vivemos. As Ciências 

Humanas, conforme as atuais DCNEM
1
, enquanto área do conhecimento, compreende a 

História, a Geografia, a Filosofia e a Sociologia. “Cada um desses componentes 

curriculares é derivado de conhecimentos científicos e disciplinares, os quais, em função de 

suas tradições e procedimentos instituídos, possuem atualmente estatutos epistemológicos 

próprios” (BRASIL, 2014, p. 9). Essa tradição epistemológica e pedagógica curricular 

disciplinar produziu marcas profundas em nossa cultura escolar. Repensá-la requer visitá-la 

e interrogá-la. Esta é a intenção da reflexão que segue, ainda que de modo muito sucinta. 

Entre os muitos desafios apresentados ao Ensino Médio está o seu redesenho 

curricular, o que, por sua vez, implica a reestruturação do Projeto Político-Pedagógico
2
 da 

escola (PPP) e da Proposta Pedagógica Curricular
3
 (PPC). Compreende-se que a 

organização curricular constitui a materialização dos pressupostos epistemológicos e 

pedagógicos da escola expressos no Projeto Político-Pedagógico. Logo, a mudança na 

proposta pedagógica, pressupõe também que a escola (re)estruture o currículo, mantendo 

assim, a coerência com os princípios da identidade pedagógica da escola.  

A reflexão originou-se da discussão do Caderno II
4
, da Etapa II do Pacto Nacional pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio com os professores orientadores de estudos das 21 escolas 

de Ensino Médio da 14ª Coordenadoria Regional de Educação de Santo Ângelo, 

envolvendo 11 municípios da região missioneira. O objetivo do estudo que segue é 

apresentar aspectos conceituais referentes às Ciências Humanas, o seu objeto, os conceitos 

estruturantes da área, bem como os conceitos estruturantes, eixos e temas de cada 

componente curricular, elementos organizados em um quadro síntese ao final da exposição 

dos componentes da área. 

Para o estudo, recorre-se às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(1998); aos Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio (1999); aos PCNs+ do 

Ensino Médio: Ciências Humanas e suas tecnologias (2002); às Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio - Ciências Humanas e suas tecnologias (2006); às atuais Diretrizes 

Curriculares do Ensino Médio (2012) e ao Caderno II - Ciências Humanas do Pacto 

Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (2014), entrecortado por autores que 

abordam a discussão. O texto assume um caráter ensaístico e se apresenta como 

possibilidade de orientar práticas de intervenção na realidade escolar e, como tal, serve de 

suporte e provocação para as escolas e para os professores discutirem o currículo das 

Ciências Humanas no Ensino Médio. 

O estudo estrutura-se em duas partes. Inicialmente apresenta uma reflexão sobre as 

Ciências Humanas e sua materialização no currículo escolar, este marcado 

epistemologicamente pela especialização e disciplinarização do conhecimento e 

pedagogicamente pela transmissão e reprodução. Na sequência, apresenta-se uma breve 

discussão dos componentes curriculares que compõem as Ciências Humanas, apontando, 
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sucintamente, seu objeto, seus conceitos estruturantes, seus eixos e seus temas. Esses 

elementos aparecem organizados em forma de quadro para facilitar a visualização. 

 
 
1. O desafio das Ciências Humanas 
 

Os fenômenos humanos não são naturais, mas históricos e sociais. Assim, a 

disciplinarização e especialização do conhecimento são produções humanas com as marcas 

de nossa tradição científica e para, ser compreendida, necessita ser interrogada ou olhada 

como uma entre outras formas de organização do conhecimento. Esse processo de 

especialização e de disciplinarização do conhecimento que “atingiu praticamente todos os 

campos do conhecimento, desde pelo menos o final do século XVII e início do século 

XVIII, nas sociedades do ocidente europeu” e marca profundamente nossa realidade escolar 

contemporânea. Mas nem sempre foi assim. “Ocorre que, antes da generalização desse 

processo de especialização, havia um certo domínio de conhecimentos cuja herança, de 

uma forma ou de outra, foi reivindicada por cada nova disciplina científica surgida desde 

então. Esse domínio comum chamou-se Humanidades” (BRASIL, 2014, p. 9). 

Assim, com o avanço das ciências ao longo da modernidade temos um crescente 

processo de especialização e de disciplinarização do conhecimento. Tal forma de 

organização do conhecimento foi gradativamente incorporada à cultura escolar ao longo, 

dos séculos XIX e XX, configurando os tempos, os espaços e, especialmente, o currículo 

escolar. Portanto, a ideia de organização disciplinar do conhecimento, da forma como a 

conhecemos e que usualmente organiza o cotidiano das escolas, se constitui em nossa 

tradição desde o pensamento cartesiano
5
 e se aprimora ao longo da modernidade. 

A ciência moderna se caracterizou pela busca de conhecimento objetivo ou como 

verdade cientificamente comprovada e, para tal, a construção de um método foi 

fundamental. Além de necessidade, esse se constitui como antídoto contra todo e qualquer 

conhecimento não sistemático ou não submetido aos rigores do método. Assim, no século 

XVII, com René Descartes e a obra “Discurso do Método: regras para a direção do espírito” 

em busca da verdade ou da certeza, formulam-se os princípios que, ao longo da 

modernidade, se constituíram o que passamos a denominar de método científico, uma 

forma de conhecer que se apresenta como contraponto às explicações metafísicas e 

teológicas das sociedades tradicionais.  

Essa nova perspectiva de conhecimento é fundada no método matemático, ou como 

formulada nas palavras de Descartes (2002, p. 13 -14), “penetramos o reino da física e da 

matemática com espírito de pesquisador. Nem acreditamos, nem deixamos de acreditar, 

apenas neutros. Desejamos que as coisas sejam demonstradas. Entramos pela porta do 

ceticismo na tesouraria dos mistérios”. Assim, o modelo científico do século XVII tem em 

Descartes um de seus grandes pensadores. Em busca de um método que assegurasse um 

conhecimento verdadeiro, claro ou distinto, surge o que denominamos método, 

posteriormente denominado de método científico, responsável em última instância pelo 

crescente processo de especialização das diversas ciências. Partindo da compreensão que é 
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possível chegar a um conhecimento claro ou distinto, “verdade”, Descartes formula seu 

método fundado em três princípios: a disjunção, a redução e a generalização. 

A disjunção se caracteriza pela divisão de cada uma das “dificuldades que devesse 

examinar em tantas partes quanto possível e necessário para resolvê-las” (DESCARTES, 

2002, p. 31). Transportando-se a compreensão da fragmentação dos objetos de investigação 

para as áreas do conhecimento e, igualmente, para as disciplinas, originam-se as distinções 

entre as ciências naturais e as ciências humanas ou do espírito. E transposta para o 

cotidiano escolar manifesta-se nas múltiplas disciplinas que compõem o currículo escolar. 

Da mesma forma que a disjunção produz a divisão do objeto investigado em unidades 

menores para torná-lo distinto, no âmbito escolar produz áreas do conhecimento e suas 

respectivas disciplinas que são gradativamente divididas ainda em unidades menores, 

capítulos, aulas, etc. 

O segundo princípio do método é a redução. Se a disjunção fragmenta, a redução 

simplifica. Trata-se, conforme Descartes (2002, p. 32), “em conduzir por ordem os meus 

pensamentos, iniciando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para chegar, 

aos poucos, gradativamente, ao conhecimento dos mais compostos, e supondo também, 

naturalmente, uma ordem de precedência de uns em relação aos outros”. Reduz-se o 

elemento complexo em unidades menores, mais simples. Tradicionalmente o currículo 

escolar tem se orientado nessa perspectiva, do mais simples e imediato para o mais 

complexo e abstrato. Na realidade escolar, os conteúdos são repartidos em unidades 

sequenciais menores para serem ensinados. Na aprendizagem, parte-se do mais simples 

para o mais complexo. 

O terceiro princípio do método, a generalização, busca validar os conhecimentos 

formalmente e universalmente. Para tal, Descartes (2002, p. 32) sugere fazer em cada 

objeto investigado “enumerações tão completas e revisões tão gerais, que eu tivesse a 

certeza de não ter omitido nada”. A generalização assegura, dessa forma, a validade formal 

dos conhecimentos (conteúdos), uma vez abstraídos da realidade, permite que sejam 

transformados em conteúdos para os livros didáticos. Essa abstração dificulta o processo de 

assimilação e compreensão dos conteúdos. Assim, muitas vezes, esses conteúdos ensinados 

na escola perdem sua concretude, de modo que não dizem mais respeito à vida os alunos. 

Esses três elementos do método cartesiano estão na base do que chamamos de 

conhecimento que se especializa e se disciplinariza, conforme Araújo (2003). No 

paradigma disciplinar, para valer-nos da expressão de Morin (2001), os conhecimentos 

fecham-se sobre si, sobre suas especificidades e perde-se a dimensão de totalidade. Os 

currículos escolares organizados em disciplinas se tornam isoladas, de forma que não há 

possibilidades de comunicação entre as áreas do conhecimento, tampouco entre as 

disciplinas e seus conteúdos. Nessa perspectiva, insiste Marques (1993, p. 106) que 
 

Os currículos escolares se configuram como mera justaposição de disciplinas 

autossuficientes, grades nas quais os conhecimentos científicos reduzidos a 

fragmentos desarticulados se acham compartimentados, fechados em si mesmo e 

incomunicáveis com as demais regiões do saber. A elaboração cognitiva se faz 
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com a negação das complexidades do mundo da vida, do engajamento humano e 

da questão dos valores, questão política, em que implica. 

 

Soma-se ao pensamento cartesiano, no caso da especialização e disciplinarização das 

ciências humanas, as influências filosóficas positivistas. A perspectiva positivista infere que 

a legitimidade e a validade do conhecimento das ciências humanas e sociais só será objeto 

de crédito se forem conduzidos segundo o método das ciências exatas ou da natureza. Nas 

palavras de João Ribeiro Júnior, tratava-se de um programa cujo objetivo “fundamental era 

unificar as duas culturas – a humanística e a científica – num novo humanismo, fundado na 

ciência; uma ciência capaz de redescobrir e reavaliar a exigência humana, conferindo-lhe 

um significado de valor universal” (2006, p.10). Nesse sentido, a busca pelas leis que 

governam a sociedade é a meta: conhecer para controlar e intervir na sociedade e quem 

sabe resolver seus problemas. Cabe ao cientista social ser objetivo, neutro e imparcial na 

investigação dos fenômenos sociais e também depurá-los de qualquer subjetividade ou de 

suas dimensões sociais na perspectiva de torná-los válidos universalmente. A perspectiva 

positivista reconhece o método das ciências exatas e naturais como referência para um 

conhecimento seguro. Define que tal método deveria ser incorporado às ciências sociais e 

humanas de tal modo que o conhecimento e as leis produzidas sobre a sociedade tivessem 

estatuto de verdade, fundado na objetividade, na neutralidade. 

Tradicionalmente em nossa história da ciência, a origem da organização disciplinar do 

conhecimento é atribuída ao avanço das ciências da natureza (biologia, física e química) e 

tal forma foi, posteriormente, aplicada às demais áreas do conhecimento humano. A 

especialização que fragmenta os fenômenos em unidades diminutas produz as disciplinas 

escolares. Se se deve a essa especialização o avanço crescente das ciências em diferentes 

frentes, cabe-nos o alerta que a excessiva especialização produz, no entender de Morin 

(2001), múltiplas formas de cegueira. Limita a compreensão da realidade em sua 

complexidade. 

Assim, a crítica ao positivismo se caracteriza pela denúncia dessa forma altamente 

especializada de produção do conhecimento ou a transposição do método das ciências da 

natureza para as ciências sociais. Trata-se de conhecimento objetivo, só possível, se 

orientado pelos rigores do método científico. “Seus procedimentos metodológicos e 

critérios epistemológicos foram então tomados como parâmetros de verdade, 

confiabilidade, utilidade, progresso e civilização” (BRASIL, 2014, p.14). Nesse caso, a 

assepsia da subjetividade é critério de validade do conhecimento. Assim, as discussões e 

proposições em torno das áreas do conhecimento e da interdisciplinaridade nos permite 

visualizar a complexidade da questão, e também perceber o quanto essa tradição, de caráter 

científico e disciplinar, contribuiu para separar e distanciar os diversos campos de 

conhecimento. 

Mas é importante ressaltar que nem sempre foi assim. Pois as “humanidades 

renascentistas elas fizeram reviver os ideais romanos de uma educação voltada à 

transmissão de uma cultura liberal ou cultura geral”, embora essa forma de organização do 

conhecimento não seja caracterizada pela disciplinaridade. Dessa forma, “nada há que 
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possa antecipar a nossa atual procura de uma abordagem interdisciplinar para as 

Humanidades
6
. Isso nos permite enfatizar que interdisciplinaridade não é sinônimo de 

generalidade. Ao contrário, a interdisciplinaridade requer disciplinas e especialidades bem 

estabelecidas” (BRASIL, 2014, p. 12). 

A organização da escola moderna, século XIX, traduz em seu currículo, em sua 

disposição espacial e temporal, nos conhecimentos considerados relevantes, as marcas 

epistemológicas do método, inicialmente proposto por Descartes e, posteriormente, pelo 

positivismo. Assim, “As escolas, como espaços de instrução, de educação e de formação de 

sujeitos os mais variados, foram afetadas por todas essas questões de fundo” (BRASIL, 

2014, p.14). Nesse percurso de construção, a escola moderna passou a se ocupar com o 

conhecimento objetivo (verdades) produzido pela ciência a ser ensinado aos alunos. Miguel 

Arroyo (2007, p. 192) nos alerta que nesse percurso de constituição afirma-se uma “escola 

transmissiva, que organiza os espaços e tempos tanto do professor quanto do aluno, em 

torno dos conteúdos a serem transmitidos”. Os conteúdos a serem ensinados se tornaram o 

eixo vertebrador da nossa escola. Acrescenta que nesse percurso a formação ética e estética 

ficou a margem do trabalho do professor e da escola. 

Dessa forma, o que se consolidou epistemologicamente, pedagogicamente e 

metodologicamente ao longo dos últimos séculos no currículo escolar são as marcas da 

disciplinarização e da crescente especialização do conhecimento. Assim, “o sonho de uma 

retomada da unidade, nos moldes antigos das Humanidades, torna-se um tanto impraticável. 

Talvez, o possível de ser feito é, nas palavras de Marjorie Garber (2001), “reimaginar as 

fronteiras do que chegamos a acreditar serem as disciplinas e ter a coragem para repensá-

las” (apud BRASIL, 2014, p. 18). O movimento de discussão das áreas do conhecimento e 

da interdisciplinaridade visa a uma compreensão complexa da realidade e dos fenômenos 

humanos, mas mais do que isso, trata-se de romper com uma determinada forma de 

produção histórica do conhecimento e da ciência que pôs a margem a dimensão ética e 

estética do conhecimento e da formação humana. Como expressa Arroyo, (2007, p. 148), 

“Ainda somos vítimas nas escolas e em nossa formação docente de uma visão a-ética da 

ciência e do conhecimento”.  

Articular em áreas não é unificar. A organização do conhecimento em áreas, com 

práticas interdisciplinares orientadas metodologicamente pela pesquisa, não tem por 

finalidade suprimir os conhecimentos disciplinares. Assim, o projeto, problema gerador do 

projeto, um experimento, um plano de ação para intervir na realidade ou numa atividade, a 

partir do que são identificados os conceitos de cada disciplina que podem contribuir para 

descrevê-lo, explicá-lo e prever soluções (BRASIL, 1998). A pesquisa articulada em torno 

de problemáticas emergentes da realidade é uma possibilidade de diálogo entre as áreas e os 

componentes curriculares, permitindo ao aluno compreender aquilo que toca ao seu 

cotidiano, a sua vida. É por meio dos conhecimentos sistemáticos, objeto da escola, que o 

aluno pode ler de forma ampliada a realidade. 

Nessa perspectiva de organização, são as áreas do conhecimento, as disciplinas e os 

seus conteúdos que vão dialogar com esses percursos de aprendizagem organizados a partir 

de problematizações, da pesquisa. Diferentemente do que se afirma, na articulação dos 
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conhecimentos disciplinares em áreas do conhecimento, não se desperdiça a tradição dos 

conteúdos historicamente relevantes das disciplinas, nesse sentido a escola é conservadora. 

A intenção é significá-los a partir da contextualização que a pesquisa oferece. É o 

conhecimento formal e sistemático que conversa com os problemas do mundo 

contemporâneo, com a realidade. Para Young (2011), assegurar o acesso ao conhecimento 

no contexto escolar é a forma que temos de empoderar os sujeitos e interrogar crítica e 

reflexivamente a realidade. É a possibilidade que a escola tem de contribuir nesse processo 

de formação humana.  

O autor aponta que entre as preocupações primordiais da escola deve se situar a 

questão do conhecimento. Nesse sentido, a distinção feita por Young (2007) entre 

conhecimento não escolar e conhecimento escolar no artigo “Para que servem as escolas?” 

é pertinente para a nossa reflexão aqui. Referente ao conhecimento não escolar, ele afirma 

tratar-se de 
 

Um é o conhecimento dependente do contexto, que se desenvolve ao se resolver 

problemas específicos no cotidiano. Ele pode ser prático, como saber reparar um 

defeito mecânico ou elétrico, ou encontrar um caminho num mapa. Pode ser 

também procedimental, como um manual ou conjunto de regras de saúde e 

segurança. O conhecimento dependente de contexto diz a um indivíduo como 

fazer coisas específicas (YOUNG, 2007, p. 1296). 

 

Em relação ao conhecimento escolar, o autor afirma que se trata de outro tipo de 

conhecimento, teórico ou independente do contexto. É um conhecimento “desenvolvido 

para fornecer generalizações e busca a universalidade. Ele fornece uma base para se fazer 

julgamentos e é, geralmente, mas não unicamente, relacionado às ciências. E esse 

conhecimento independente de contexto é, pelo menos potencialmente, adquirido na 

escola” (YOUNG, 2007, p. 1296). A esse conhecimento ele se refere como “conhecimento 

poderoso” e esse não está disponível em casa. Trata-se de um conhecimento especializado 

que necessita da escola e de professores para ser transmitido. Dessa forma, “A escolaridade 

envolve o fornecimento de acesso ao conhecimento especializado incluído em diferentes 

domínios” (Idem, p. 1295). 

Nesse sentido, a escola pública pode se constituir em “espaço onde o diálogo, a 

colaboração e o comprometimento coletivo podem potencializar os processos educativos 

dos sujeitos”, mas também pode por meio das “práticas de ensino alheias à realidade social 

da comunidade, o incentivo à competitividade entre os estudantes, a ausência de debates, de 

espaços de negociação e de participação democrática na gestão escolar apenas concorrem 

para o desencantamento com a instituição escolar (BRASIL, 2014, p. 21). Posto isso, é 

importante o alerta que Young (2007, p. 1297) faz às escolas: “Este currículo é um meio 

para que os alunos possam adquirir conhecimento poderoso”? No sentido de assegurar aos 

alunos que, participando ativamente, adquiram o “conhecimento poderoso e serem capazes 

de caminhar, ao menos intelectualmente, para além de suas circunstâncias locais e 

particulares”, uma vez que “não há nenhuma utilidade para os alunos em se construir um 
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currículo em torno da sua experiência, para que este currículo possa ser validado e, como 

resultado, deixá-los sempre na mesma condição”. Nesse sentido, o currículo escolar permite 

ao aluno ler a realidade em sua complexidade, de modo conceitual e reflexivo. 

Em se tratando da área de conhecimentos das Ciências Humanas, essas são marcadas 

pela reflexividade, “isto é, que pensam sobre a historicidade de suas próprias práticas, sobre 

os sujeitos que as pensam e sobre a própria sociedade” (BRASIL, 2014, p. 22). 

Reflexividade sobre a sociedade e seus múltiplos fenômenos só é possível pelo 

empoderamento dos sujeitos pela via do conhecimento escolar, tal como preconiza Young.  

Significa romper com a compreensão, conforme Kuenzer (1999), dos modelos 

epistemológicos e pedagógicos em que o aluno aprende “com a prática, tomada no seu 

sentido utilitário, como se a prática por si só ensinasse, falasse por si, sem a mediação da 

teoria” (apud AGUIAR, 2009, p. 68). Contexto em que, conforme a referida autora, “Não 

se leva em consideração que os fatos práticos, ou fenômenos, têm de ser identificados, 

contados, analisados, interpretados, uma vez que a realidade não se deixa revelar pela 

observação imediata”. Reitera ainda que a tarefa da escola e do professore é ir “além da 

imediaticidade para compreender as relações parte e totalidade, as finalidades, que não se 

deixam conhecer nos primeiros momentos, quando se percebe apenas os fatos superficiais, 

aparentes que ainda não se constituem em conhecimento” (Kuenzer, 1999, apud AGUIAR, 

2009, p. 68-69). Tal forma de proceder exige uma “postura investigativa que desnaturalize, 

que estranhe e que nos sensibilize sobre a realidade” (BRASIL, 2014, p. 22). 

Desnaturalizar requer interrogar o instituído e o normalizado. “A desnaturalização 

significa, justamente, o oposto daquela atitude de achar que tudo na vida é “natural”, como 

se a “realidade” correspondesse exatamente às representações que fazemos dela”. Em 

outras palavras, o “procedimento da desnaturalização consiste em interpretar e reinterpretar 

o mundo, construir novas explicações para além daquelas mais recorrentes, usuais, 

rotineiras, banais ou simplistas, existentes em nossas vivências cotidianas e no que 

chamamos de “senso comum” (BRASIL, 2014, p. 22). 

O estranhamento, outra marca epistemológica e pedagógica requerida pelas Ciências 

Humanas, só é possível à medida que interrogamos o naturalizado. Uma escola fundada na 

transmissão, repetição e memorização não está orientada pela desnaturalização e pelo 

estranhamento, pois lida com o que já está posto, com verdades dadas. Assim, “romper com 

a atitude de achar tudo “natural” implica, portanto, estranhar esse próprio mundo, nosso 

cotidiano, nossas rotinas mais usuais” (BRASIL, 2014, p. 23) e também abrir possibilidades 

de construção e reconstrução do conhecimento historicamente situado. 
 

Assim, a perspectiva do estranhamento requer certo reencantamento do mundo, 

isto é, uma atitude de voltar a admirá-lo e de não achá-lo “normal”. Implica 

também em não nos deixarmos levar por aquilo que usualmente conhecemos 

como “conformismo” e “resignação”. Ou seja, sentir-se insatisfeito ou 

incomodado com a “vida como ela é” nos conduz a formular perguntas, sugerir 

hipóteses, questionar, portanto os próprios “fatos”, tais como eles se nos 

apresentam (Idem, p. 23). 
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A educação deve tornar o “novo humano” mais humano e uma das marcas que nos 

distingue é a sensibilidade. Por sensibilização, entende-se como a “possibilidade de 

percepção atenta das vivências e experiências individuais e coletivas, rompendo-se assim 

com atitudes de indiferença e incompreensão na relação com o outro e com os problemas 

que afetam comunidades, povos e sociedades” (BRASIL, 2014, p. 23). A ciência, quando 

assume uma perspectiva instrumental, e essa tem sido a sua marca distintiva ao longo da 

modernidade, desconsidera as dimensões éticas e estéticas do conhecimento humano. Essa 

compreensão se fez e se faz presente na organização curricular das escolas que centram sua 

formação no conhecimento objetivo, útil e instrumental. Arroyo (2007, p. 148) considera 

fundamental que a formação moral, ética e estética “é inseparável da formação intelectual, 

científica, (...) social e cultural de qualquer ser humano”. 

Concordando com o proposto, se atentarmos ao objeto das Ciências Humanas: “o 

mundo social, o mundo que nos é familiar, seja no presente ou no passado” (BRASIL, 

2014, p. 24), é fácil perceber a sua contribuição à formação emancipadora dos estudantes. 

“Nesse caso, as Ciências Humanas têm um papel primordial, pois além de localizar os 

estudantes no tempo e no espaço, por meio da dimensão cultural, permite dialogar com as 

especificidades dos diversos grupos sociais” (BRASIL, 2014, p. 29). Oportuniza ao aluno 

situar-se na humanidade, no mundo comum. 

Oportunizar o acesso ao conhecimento científico no âmbito escolar pode se dar por 

diferentes estratégias pedagógicas. Nessa reflexão, enfatiza-se a pesquisa como princípio 

pedagógico, que estimula a curiosidade e o estranhamento, de forma que desafie o aluno “a 

pensar sobre si e sobre o outro”, bem como “ampliar a sua compreensão sobre ciência e 

estruturar as suas práticas cognitivas, ampliando a leitura de mundo” (BRASIL, 2014, p. 33 

– 34). Se o objeto das ciências humanas é o mundo social e se entre os conceitos 

estruturantes da área de ciências humanas se explicitam as “relações sociais, a dominação, 

o poder, a ética, a cultura, a identidade e o trabalho”, conforme (PCNs +, 2002, p. 33), é 

relativamente simples perceber que a tarefa da escola se estende para além da simples 

formação intelectual, assumindo o ser humano em formação em sua inteireza.  

Nesse ponto, como afirma o Caderno II – Ciências Humanas – Etapa II do Pacto 

Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, os componentes curriculares das Ciências 

Humanas têm muito a oferecer e a contribuir com a formação dos estudantes na 

compreensão do mundo. Assim, “busca-se, pelo conhecimento reflexivo e crítico, baseado 

na desnaturalização, no estranhamento e na sensibilização, (...) entender o mundo no qual 

vivemos e dimensionar as implicações de nossas escolhas morais, políticas, religiosas, 

jurídicas (BRASIL, 2014, p. 37). Nesse sentido, é pertinente a ponderação de Paulo Freire 

(2000) que nos “lembrou diversas vezes, em várias obras, que a leitura do mundo precede a 

leitura das palavras, apontando para a dicotomia entre ler as palavras e ler o mundo, nos 

alertando sobre a escola e suas funções no ato de ler, compreender e interferir na realidade” 

(Idem, p. 37).  

Tradicionalmente o currículo escolar não tem oportunizado aos alunos a palavra. A 

reestruturação do currículo escolar a partir das áreas do conhecimento tem por intenção 
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reinventar as fronteiras do conhecimento disciplinar e, além disso, por meio da pesquisa 

como princípio pedagógico, constituir alunos e professores como protagonistas das 

aprendizagens. Assim, “Romper com essa “cultura do silêncio”, ouvir atentamente as 

muitas vozes do mundo e com elas dialogar e aprender, é uma das contribuições fundamen-

tais que as Ciências Humanas podem oferecer” (BRASIL, 2014, p. 38). Ainda dessa forma, 

as Ciências Humanas, a História, a Geografia, a Filosofia e a Sociologia, “cada uma a sua 

maneira, têm muito a dizer ao realizarem a reflexão crítica, compreensiva e dialógica sobre 

as vidas que sujeitos humanos experienciaram em diversas temporalidades e 

espacialidades” (Idem, p. 38). Cabe, assim, a cada componente curricular ou disciplina da 

área contribuir com os educandos para que construam e reconstruam conhecimentos e 

desenvolvem autonomia intelectual. Nesse sentido, hoje, a interdisciplinaridade se 

apresenta com um desafio epistemológico, pedagógico e metodológico para as escolas e 

professores. 

No percurso da discussão, como apontado anteriormente, segue-se uma visita rápida 

aos componentes curriculares que constituem a área das Ciências Humanas. A intenção é 

apresentar sucintamente cada componente curricular, seu objeto e seus conceitos 

estruturantes de forma que os professores possam visualizar os atravessamentos que 

caracterizam a área. Ao final, organiza-se um quadro síntese da área das Ciências Humanas 

contendo os conceitos da área, os conceitos estruturantes dos componentes curriculares, os 

eixos temáticos e os temas possíveis à organização da Proposta Pedagógica Curricular 

(PPC)
7
 da escola e do Plano de Trabalho Docente (PTD)

8
. 

 
 
2. Caracterização dos componentes curriculares 
 
2.1 História 

 

Todos os conhecimentos humanos possuem história (BRASIL, 2014, p. 41). Eles 

foram e são construídos situados em um tempo e espaço, produzindo, dessa forma, 

determinadas interpretações e compreensões da realidade passada e presente. Dessa forma, 

o currículo do Ensino Médio deve, entre outros conhecimentos, garantir ações que 

promovam a compreensão do processo histórico de transformação da sociedade e da cultura 

(DCNEM, 2012). 

Todas as ciências se constituem a partir de leis, teorias, fenômenos, métodos e 

conhecimentos construídos a partir da realidade, válidos, ainda que compreendidos como 

temporais. Assim, “nenhuma teoria se estabelece enquanto tal se não se remeter às 

maneiras e procedimentos como determinados fenômenos, naturais e culturais, vieram a ser 

explicados, compreendidos e significados” (BRASIL, 2014, p. 41). Com a História não é 

diferente.  

Posto isso, as teorias, as leis e os próprios fenômenos investigados são construções 

históricas. Nessa relação, o reconhecimento dos métodos e metodologias de investigação de 

uma ciência ou de uma área de especialização assegura a legitimidade do conhecimento 
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produzido. “Por vezes, reflexões sobre a história das ciências são pouco mobilizadas em 

determinados componentes curriculares, com mais recorrência na Matemática e nas 

Ciências da Natureza” (BRASIL, 2014, p. 41), contexto em que se perde a historicidade de 

seus conhecimentos.  

O objeto da História é o tempo, passado ou presente. 
 

[...] sob essa perspectiva, quando nos referimos ao passado, não estamos nos 

referindo de modo impreciso a todas as coisas que aconteceram antes do 

momento presente, e sim ao passado construído pelas ações humanas em 

diferentes épocas e espaços, valorizando, portanto, o papel dos indivíduos como 

criadores de realidade e agentes das transformações a partir das relações sociais 

que constroem entre si. É esse conjunto, portanto, que constitui o objeto da 

História (BRASIL, 2002, p. 70). 

 

O documento refere-se ao passado como “uma série de eventos que tiveram lugar num 

momento anterior àquele que a consciência das pessoas identifica no momento presente” 

(Idem, p. 67). Trata-se daquilo que se “sabe” que um dia existiu e que não existe mais. 

Contudo, os conhecimentos do passado podem estar relacionados com o presente e, dessa 

forma, contribuir com a sua compreensão, bem como gestar mudanças. O documento 

compreende que 
 

O objetivo do ensino de História no ensino médio é o desenvolvimento de 

competências e habilidades cognitivas que conduzam à apropriação, por parte 

dos alunos, de um instrumental conceitual – criado e recriado constantemente 

pela disciplina científica -, que lhes permita analisar e interpretar as situações 

concretas da realidade vivida e construir novos conceitos ou conhecimentos. Ao 

mesmo tempo, esse instrumental conceitual permite a problematização de 

aspectos da realidade e a definição de eixos temáticos que orientam os recortes 

programáticos, bem como, apontam para novas possibilidades de criação de 

situações de aprendizagem (Idem, p. 77). 

 

Nesse sentido, reitera o Caderno II - Ciências Humanas, “os saberes, conhecimentos, 

vivências e experiências dos estudantes em seus ambientes socioculturais, devem ser 

utilizados para promover a reflexão a respeito das identidades, das crenças, das atitudes, das 

visões de mundo” (BRASIL, 2014, p. 42), neste sentido, educa para o protagonismo. 

Assim, a dimensão do protagonismo histórico dos alunos aparece nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio. “A produção historiográfica atual redimensiona 

aspectos da vida em sociedade e o papel do indivíduo nas transformações do processo 

histórico” (BRASIL, 1999, p. 299). Assim, conhecer e compreender o processo histórico 

passado é a possibilidade de se constituir como sujeito emancipado, autônomo e livre. 

Importante reiterar a compreensão dos PCNs +, componente de História, na formação 

para a cidadania. Assim, 
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[...] a formação do estudante como cidadão pode ser favorecida pela apreensão 

das noções de tempo histórico, pois essas noções têm um importante papel na 

compreensão que os alunos possam ter sobre os limites e as possibilidades de 

sua atuação na transformação da realidade em que vive. O tempo histórico 

utiliza o tempo cronológico, portanto, é importante que os alunos possam situar 

os acontecimentos temporalmente, tendo como referência o calendário 

convencionalmente institucionalizado. Porém, uma outra percepção é 

igualmente importante: a de que os acontecimentos se inscrevem em processos 

com ritmos próprios que não obedecem os fenômenos físicos ou astronômicos. 

Essa percepção é fundamental para a compreensão das mudanças e 

permanências no processo histórico (PCNs +, 2002, p. 79). 

 

Os conceitos estruturantes da História, processo histórico; tempo; sujeito histórico; 

trabalho; poder; cultura; memória e cidadania, entre outros possíveis, oportunizam que os 

estudantes desenvolvam uma leitura crítica do mundo e da realidade de seu entorno e se 

constituam como protagonistas. Nesse sentido, o estudo da História deve assegurar ao aluno 

“Situar as diversas produções da cultura – as linguagens, as artes, a filosofia, a religião, as 

ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais – nos contextos históricos de sua 

constituição e significação” (PCNs +, 2002, p. 75). Como referido pelos PCNs + os 

conceitos históricos podem ser compreendidos, dessa forma, como ““lentes” através dos 

quais estudamos e nos posicionamos em relação ao passado e ao presente” (Idem, p. 67). 

Assim, “Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações 

de sucessão e/ou de simultaneidade” (PCNs +, 2002, p. 76), nos permitem “Comparar 

problemáticas atuais e de outros momentos históricos”, oportunizando a alunos e 

professores se posicionarem de forma reflexiva e crítica diante dos fatos presentes, 

tomando como referências suas relações com fatos transcorridos em nosso passado. 

 

2.2 Geografia 

 

O objeto de investigação da Geografia é o espaço. Como ressaltam os PCNs + das 

Ciências Humanas, “o ser humano se relaciona com o espaço não somente por meio de um 

processo de apropriação/organização, mas igualmente de construção, como grupo social, 

vindo a construir nesse espaço uma série de unidades distintas que se diferenciam pelo grau 

de estruturação de suas ações” (BRASIL, 2002, p. 57). No cenário de investigação do 

espaço, a Geografia investe em três conceitos básicos: 
 

[...] a paisagem, uma dimensão mais naturalizada; o lugar, algo mais próximo de 

cada indivíduo e com um sistema de relações entre as pessoas e as coisas que 

produzem relações mais perceptivas; e um processo de apropriação por forças de 

domínio, denominado território, cuja dinâmica relacionada ao sistema de poder e 

organização nele instalado constitui a territorialidade (Idem. p. 57). 
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Dessa forma, no entendimento do documento, “paisagem, lugar e território constituem 

manifestações do espaço geográfico em seu processo de produção/apropriação pela 

sociedade humana, com destaque para um sistema de organização que denominamos 

territorialidade. Esses, portanto, são elementos e conceitos espaciais” (Idem, p. 57). Hoje, 

em função dos complexos sistemas de informação e comunicação, possibilita-se o 

estreitamente das relações em âmbito do espaço terrestre, fenômeno denominado de 

globalização que permite a implementação de redes de circulação de mercadoria, de 

pessoas, pensamentos e ideias. Nesse sentido,  
 

Já que o espaço geográfico é uma unidade ampla, não só do ponto de vista da 

extensão, mas também sob o prisma dos elementos componentes a serem 

considerados, esse espaço comporta unidades espaciais que são a paisagem 

(unidade perceptível), lugar (unidade sensível), território (unidade construída 

mediante estruturas de poder), cujo mecanismo de delimitação se faz por meio 

da territorialização (BRASIL, 2002, p. 59). 

 

O Caderno II – Ciências Humanas aponta para a especificidade da Geografia e orienta 

como tarefa primordial da escola e do professor assegurar “a compreensão do espaço 

geográfico, concretizado nas relações entre natureza e sociedade” (BRASIL, 2014, p. 39). 

“Além disso, conceitos tais como lugar, paisagem, região, território e natureza, entre outros, 

expressam a dinâmica e por sua vez a dificuldade na interpretação do espaço geográfico. 

No entanto, sua apropriação permite o entendimento das questões locais e mundiais” (Idem, 

p. 39). Toma o lugar como “categoria de análise geográfica fundamental, pois nele 

concretizamos a organização espacial, resultado da relação entre natureza e sociedade, 

mediada pela ciência e pela técnica” (Idem, p. 39). Assim entendida, a Geografia se 

constitui componente curricular fundamental à leitura crítica e compreensiva do mundo. 

 

2.3 Filosofia 

 

A Filosofia fornece elementos para o aluno examinar de forma crítica as certezas 

recebidas e descobrir os preconceitos muitas vezes velados que as permeiam. O 

estranhamento constitui-se como postura filosófica que auxilia professores e alunos a 

desvelar o velado ou naturalizado. Conforme os PCNs + das Ciências Humanas (2002, p. 

45) “ao refletir sobre os pressupostos das ciências, da técnica, das artes, da ação política, do 

comportamento moral, a Filosofia auxilia o educando a lançar outro olhar sobre o mundo e 

a transformar a experiência vivida numa experiência compreendida”. Ainda conforme o 

documento, a Filosofia em sua dimensão pedagógica, como disciplina do Ensino Médio, 

deve estar comprometida com a formação cidadã.  

O filósofo, em nossa história da filosofia, é apontado como aquele que se admira diante 

do óbvio, aquela que estranha o mundo e o questiona. Para Ghiraldelli (2006, p. 13), a 

Filosofia e o filósofo têm a tarefa de desbanalizar o banal. Por banal, compreende-se aquilo 

que é corriqueiro. “Banal é aquilo que a maioria das pessoas está acostumada a aceitar 
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como o que está aí, o estabelecido, sobre aquilo sobre o qual é descabido ter curiosidade ou 

o que parece loucura querer mudar”. 

Dessa forma, os “conceitos estruturadores da Filosofia: o ser, o conhecimento e a ação” 

(BRASIL, 2002, p. 45), se voltam a interrogar as diferentes dimensões do mundo, tudo que 

se torna banal. Ao interrogar o conceito de ser, “busca a origem, o sentido das coisas, das 

idéias, dos comportamentos estabelecidos” (Idem, p. 45). Em suas reflexões sobre os 

“fundamentos e fins do conhecimento, a Filosofia investiga os instrumentos do pensar, 

como a lógica e a metodologia; distingue e compara as diversas formas de apreensão do 

real, tais como mito, religião, senso comum, ciência, filosofia etc.; elabora a teoria do 

conhecimento, indagando sobre as possibilidades e os limites desse conhecimento” (Idem, 

p. 45). Quando se volta à análise dos “fundamentos e os fins da ação, parte-se das grandes 

áreas de reflexão da ética, estética, política, antropologia etc., a fim de compreender as 

formas de agir nos campos da moral, da arte, do exercício do poder, da técnica, da magia 

etc.” (Idem, p. 46).  

O Caderno II – Ciências Humanas, quando se refere à Filosofia como componente 

curricular no Ensino Médio, afirma que a este compete 
 

[...] oportunizar aos jovens estudantes experiências de pensamento conceitual, 

no qual possam interpretar e criticar as diferentes manifestações humanas. Os 

desafios que se apresentam na sociedade pós-moderna fazem da Filosofia uma 

importante aliada para resistir à desmobilização da reflexão, da compreensão e 

da crítica. Assim, a partir desses desafios, cabe à Filosofia integrar-se aos 

demais componentes das Ciências Humanas e criar as condições para que o 

estudante aprofunde o conhecimento de si, do outro e do seu contexto cultural 

(BRASIL, 2014, p. 40). 

 

O protagonismo dos estudantes é outro aspecto que deve estar contemplado no ensino 

da Filosofia. Como afirma o documento, é imprescindível na educação para a reflexão 

filosófica o exercício da autoria, “no qual os estudantes são estimulados a produzir seus 

textos e discursos em diálogo com os textos estudados” (BRASIL, 2014, p. 41). Esse 

exercício de autoria “é entendido como uma atitude de apropriação do novo, articulado à 

maneira criativa do jovem se expressar. O diálogo valoriza o exercício coletivo do 

confronto de ideias e da autocrítica, condições para um pensamento antidogmático e 

problematizador” (Idem, p. 41). 

Pertinente ponderar ainda acerca da importância de auxiliarmos na formação estética 

dos nossos jovens, pois é por ela que os seres se constituem no processo humano, fazem a 

si mesmos e ao mundo (ZATTI, 2007). “A arte, portanto, comunica os sentimentos, as 

ideias, as sensações, as percepções e as ações produzidas pelos indivíduos e pelas 

sociedades em diferentes espaços e tempos” (apud BRASIL, 2014, p. 36). Também para 

Freire (2000) a educação, “como processo contínuo, pode criar o belo. Nesse sentido, a arte 

favorece, entre outras coisas, a compreensão da cultura, envolve as dimensões éticas e 
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estéticas de seu tempo. O estudo e a compreensão dessas dimensões são fundamentais para 

a criticidade da análise do produto cultural” (apud BRASIL, 2014, p. 36). 

 

2.4 Sociologia 

 

Em uma conceituação ampla compreende-se como objeto da sociologia o estudo da 

sociedade. Assim entendido, esse objeto invade outras ciências ou componentes 

curriculares. Conforme os PCNs + das Ciências Humanas, 
 

A sociologia contemporânea está, atualmente, muito empenhada em oferecer, 

tanto ao estudioso, quanto ao estudante, a melhor compreensão possível das 

estruturas sociais, do papel do indivíduo na sociedade e da dinâmica social, isto 

é, das possibilidades reais de transformação social, na procura de uma sociedade 

mais justa e solidária (PCNs +, 2002 p. 88). 

 

A Sociologia é uma ciência eminentemente reflexiva na medida em que busca 

compreender e interpretar criticamente os fenômenos sociais. “Enquanto em outras áreas de 

conhecimento é possível haver, eventualmente, um exercício de reflexão acerca da 

historicidade de seus conceitos e teorias, tal reflexividade é fundamental para a Sociologia” 

(BRASIL, 2014, p. 42 - 43). 

Neste sentido, é fundamental ao professor de Sociologia, como nos alerta o Caderno II, 

Ciências Humanas, a compreensão de que “o conhecimento sociológico pode ser 

confundido com aquilo que julgamos serem nossas certezas a respeito do mundo que 

conhecemos habitualmente” (Idem, p. 43). Se assim for compreendido pela escola e pelo 

professor do ensino da Sociologia, pouco se avança no entendimento da sociedade e de seus 

fenômenos sociais. Cabe à Sociologia, enquanto conjunto de conceitos sistemáticos, 

assegurar que os estudantes se apropriem de suas formas de conhecimento, de forma que os 

faça “refletir e questionar suas próprias certezas, convicções e visões de mundo” (Idem, p. 

43). Assim posto, orienta-se metodologicamente que “a reflexão sociológica pode ser feita 

mediante o aprendizado da problematização e da contextualização” (Idem, p.43). 

Uma vez que o objeto da Sociologia, em sentido “lato”, é a “própria sociedade, tudo 

que é produzido, impresso e vivenciado pode ser analisado de forma rigorosa” (BRASIL, 

2014, p. 43). Desdobrando esse objeto, tomando como referência os PCNs + das Ciências 

Humanas esses classificam 3 conceitos estruturadores para a Sociologia: a cidadania, o 

trabalho e a cultura. 

Para a elaboração do conceito de cidadania, torna-se necessário acessar um conjunto de 

outros conceitos, o que pode ser feito por meio da pesquisa que requer considerar “as 

relações entre indivíduo e sociedade; as instituições sociais e o processo de socialização; a 

definição de sistemas sociais; a importância da participação política de indivíduos e grupos; 

os sistemas de poder e os regimes políticos; as formas do Estado; a democracia; os direitos 

dos cidadãos; os movimentos sociais, entre outros princípios” (BRASIL, 2002, p. 88). 

Por sua vez, 
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Os fundamentos econômicos da sociedade; os modos de produção; a produção e 

o consumo; a mercadoria; o capital; a exploração e o lucro; as desigualdades 

sociais; a estratificação social; as classes sociais; o desenvolvimento e a pobreza; 

a tecnologia; o emprego e o desemprego; os países ricos e os países pobres; a 

globalização etc., constituem alguns dos conceitos associados ao trabalho (Idem, 

p. 88). 

 

O conceito cultura contempla o conjunto das produções humanas, em outras palavras, 

todas as ações humanas são ações culturais. O termo cultura se vincula a outros conceitos 

como “identidade cultural; diversidades culturais; ideologia e alienação; indústria cultural e 

meios de comunicação de massa; cultura popular e cultura erudita; tradição e renovação 

cultural; contracultura; cultura e educação, etc.” (BRASIL, 2002, p. 88). Assim, cidadania, 

trabalho e cultura constituem os conceitos estruturantes da Sociologia, mas que, de um 

modo ou de outro, também atravessam os demais componentes da área de Ciências 

Humanas. 

 
 
3. Trabalho, ciência, tecnologia e cultura 
 

Esses são os eixos propostos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, Parecer do CNE/CEB nº 5/2011, instituídos pela Resolução do CNE/CEB nº 

2/2012. Trata-se das diretrizes em vigor para a organização do Ensino Médio no Brasil. Por 

serem diretrizes não se apresentam detalhadas ou desdobradas em conteúdos como o são os 

PCNs e os PCNs +. Por se tratar de uma questão de definição e gestão curricular, o Parecer 

nº 2/2011 orienta que esse se dirija, predominantemente, “aos jovens, considerando suas 

singularidades, que se situam em um tempo determinado” (DCNEM, 2011, p.11). Nesse 

sentido, abre a possibilidade de os sistemas educativos preverem “currículos flexíveis, com 

diferentes alternativas, para que os jovens tenham a oportunidade de escolher o percurso 

formativo que atenda seus interesses, necessidades e aspirações”, de forma que 

oportunizem a permanência do jovem na escola para que esse conclua a Educação Básica. 

Assim, compreende-se o currículo 
 

[...] como a proposta de ação educativa constituída pela seleção de 

conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se por práticas escolares 

que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, 

permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes 

e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e condições 

cognitivas e sócio-afetivas. (DCNEM, 2012, p. 2). 

 

Diferentemente das DCNEM de 1988 que organizam a base curricular nacional comum 

em torno de três áreas do conhecimento – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas 
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Tecnologias –, as DCNEM de 2012 preveem o currículo organizado a partir de quatro áreas 

de conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. 

Nesse sentido, os conhecimentos das áreas (seus conteúdos) conversam, de modo 

crítico e reflexivo, com esses quatro eixos da realidade social, política, econômica e 

cultural, na perspectiva da intervenção no cotidiano do aluno e do bem comum. Trata-se de 

oferecer ao aluno o acesso a conhecimentos científicos que promovam a reflexão e a crítica 

sobre as produções humanas nos seus diferentes âmbitos, “por essa razão trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura são instituídos como base da proposta e do desenvolvimento curricular 

no Ensino Médio” (DCNEM, 2011, p. 20). 

Ainda conforme o Parecer em tela, 
 

Essa integração entre as dimensões do trabalho, ciência, tecnologia e cultura na 

perspectiva do trabalho como princípio educativo, tem por fim propiciar a 

compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos sociais e 

produtivos, devendo orientar a definição de toda proposição curricular, 

constituindo-se no fundamento da seleção dos conhecimentos, disciplinas, 

metodologias, estratégias, tempos, espaços, arranjos curriculares alternativos e 

formas de avaliação (DCNEM, 2011, p. 46). 

 

Assim, o parecer e a resolução propõem uma nova organização para o currículo escolar 

no Ensino Médio. Apresentam-se na sequência, embora não de modo exaustivo, os eixos 

orientadores do currículo para o seu redesenho na escola. Compreende-se que seja 

importante iniciar pela apresentação da categoria trabalho. 

O trabalho é, no entender de Cortella (2011, p. 37), 
 

Essa ação transformadora consciente é exclusiva do ser humano e a chamamos 

de trabalho ou práxis, é consequência de um agir intencional que tem por 

finalidade a alteração da realidade de modo a moldá-la às nossas carências e 

inventar o ambiente humano. O trabalho é, assim, o instrumento de intervenção 

do humano sobre o mundo e de sua apropriação (ação de tornar próprio) por nós. 

 

Assim, o mundo do trabalho sobre o qual estamos referidos faz parte do cotidiano dos 

seres humanos. Pois se entende que o ser humano produz e transforma seu espaço, sua 

história, inventa, inova, cria, pesquisa e oferece novas formas de trabalho, 

consequentemente, novas formas de produção. É pelo trabalho que nos diferenciamos das 

demais espécies. É pelo trabalho, enquanto práxis humana coletiva, que nos humanizamos. 

Dessa forma, ao incorporar o trabalho em nossa esfera educativa, possibilitamos um novo 

olhar e um novo pensar sobre o que fazemos, por que fazemos, como fazemos e para que 

fazemos. O que de antemão espelha, em nosso fazer pedagógico, que tipo de homem 

queremos formar e que tipo de sociedade queremos para o futuro.  

O Parecer 5/2011 compreende o trabalho como a transformação da natureza pelo 

homem para a produção de sua existência. E, como tal, “essa dimensão do trabalho é, 

assim, o ponto de partida para a produção de conhecimentos e de cultura pelos grupos 
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sociais” (DCNEM, 2011, p. 19). Assim, no momento em que o homem se envolve no 

trabalho, ele é capaz de perceber sua ação em âmbito social ou coletivo. No ato de se 

integrar ao fazer, ele faz parte de sua história, transforma a realidade, possibilita a 

emergência do novo. Ao trabalho soma-se a ciência e a tecnologia. 

Em nosso tempo, a ciência e a tecnologia protagonizam transformações sociais e 

culturais profundas. Oportunizar o acesso ao conhecimento produzido pela ciência é a 

tarefa primordial da escola. Sabemos que a evolução é muito rápida e que a ciência e a 

tecnologia são os carros chefes dessas transformações. O espaço e o tempo escolar têm 

como atribuição construir conhecimentos e apresentar aos adolescentes e jovens os avanços 

da ciência e da tecnologia, seus resultados e consequências para a nossa existência.  

O Parecer 5/2011 conceitua a ciência como “conjunto de conhecimentos 

sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história, na busca da compreensão e 

transformação da natureza e da sociedade, se expressa na forma de conceitos 

representativos das relações de forças determinadas e apreendidas da realidade” (DCNEM, 

2011, p. 19). Ainda, acrescenta que se refere à ciência significa reportar-se aos 

conhecimentos “produzidos e legitimados socialmente ao longo da história (...) resultados 

de um processo empreendido pela humanidade na busca da compreensão e transformação 

dos fenômenos naturais e sociais” (Idem, p. 19). 

Articulada com a ciência está a tecnologia. Essa é apresentada como “a extensão das 

capacidades humanas, mediante a apropriação de conhecimentos como força produtiva” 

(DCNEM, 2011, p. 20). Ainda, de acordo com o documento, a tecnologia pode se 

conceituada “como a transformação da ciência em força produtiva ou mediação do 

conhecimento científico e a produção, marcada desde sua origem pelas relações sociais que 

a levaram a ser produzida” (Idem, p. 20). Assim situada, o desenvolvimento da tecnologia 

visa à “satisfação de necessidades que a humanidade se coloca, o que nos leva a perceber 

que a tecnologia é uma extensão das capacidades humanas” (Idem, p. 20). O que não 

significa desconhecer a perversidade que a relação ciência e tecnologia produziu e produz 

quando referidas à racionalidade instrumental, como compreendida por Adorno e 

Horkheimer (1985). 

Ramos (2005, p. 121-122) reconhece que são os “saberes científicos, técnicos e 

operacionais que estão na base dos fenômenos naturais e das relações sociais, (...) 

constituem em objetos de ensino das diferentes áreas do conhecimento” e, portanto, “devem 

se organizar em programas escolares considerando que um corpo de conhecimentos 

obedece às suas próprias regras internas de estruturação”. Dessa forma, não é qualquer 

coisa que serve para ocupar os estudantes no espaço e tempo escolar, já que há 

intencionalidade na tarefa da escola e no trabalho do professor. O que não significa que 

qualquer fenômeno não possa ser transformado em objeto a ser investigado e conhecido. 

Outra dimensão apontada pelo documento como dimensão do currículo escolar da 

formação humana integral é a cultura. Por cultura, o documento entende o 
 

[...] resultado do esforço coletivo tendo em vista conservar a vida humana e 

consolidar uma organização produtiva da sociedade, do qual resulta a produção 
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de expressões materiais, símbolos, representações e significados que 

correspondem a valores éticos e estéticos que orientam as normas da conduta de 

uma sociedade (DCNEM, 2011, p. 20). 

 

A escola, nesse sentido, é ou deveria ser o espaço privilegiado de acesso à cultura. Não 

apenas à cultura dos livros didáticos, mas a todas as manifestações culturais da 

Humanidade. Se é pela cultura acadêmica que oportunizamos a formação intelectual, é 

também pelo acesso ao conhecimento e reconhecimento da diversidade cultural ou 

multiplicidade de manifestações culturais que podemos constituir a escola como espaço e 

tempo de formação ética e estética. O acesso à cultura em todas as suas manifestações é 

condição de mais humanização. 

A acolhida dos eixos como orientadores do currículo escolar não resolve os desafios 

imediatos da escola. Refiro-me a exigências epistemológicas, pedagógicas e metodológicas 

que esse redesenho curricular requer da prática pedagógica cotidiana da escola e da sala de 

aula. A produção de crítica à epistemologia da escola transmissiva e repetitiva implica nova 

orientação epistêmica, da reprodução para a produção ou construção do conhecimento. Tal 

entendimento requer nova postura dos professores, conforme as DCNEM (2011, p. 22), nos 

quais esses deixam de “ser transmissores de conhecimentos para serem mediadores, 

facilitadores da aquisição de conhecimentos” e acrescenta que cabe aos professores 

“estimular a realização de pesquisas, a produção de conhecimentos e o trabalho em grupo. 

Essa transformação necessária pode ser traduzida pela adoção da pesquisa como princípio 

pedagógico”. 

A adoção da pesquisa como princípio pedagógico remete a dimensão ativa dos alunos e 

professores no processo de produção, construção ou reconstrução do conhecimento. A 

pesquisa, dessa forma, “instiga o estudante no sentido da curiosidade em direção ao mundo 

que o cerca, gera inquietude, possibilitando que o estudante possa ser protagonista na busca 

de informações e de saberes, quer sejam do senso comum, escolares ou científicos” 

(DCNEM, 2011, p. 22). 

A pesquisa escolar orientada a partir dos eixos trabalho, ciência, tecnologia e cultura 

“implica na identificação de uma dúvida ou problema, na seleção de informações de fontes 

confiáveis, na interpretação e elaboração dessas informações e na organização e relato 

sobre o conhecimento adquirido” (DCNEM, 2011, p. 22). Como não se trata de uma leitura 

fragmentada dos fenômenos, a pesquisa, remete a uma perspectiva integradora ou 

interdisciplinar do conhecimento. Conhecer os fenômenos em sua complexidade, 

compreende vê-los sob a óptica das áreas do conhecimento e dos diferentes componentes 

curriculares. Nesse sentido, há um duplo desafio a ser enfrentado, um de ordem 

epistemológica e outro de ordem metodológica. O primeiro remete à necessidade de 

rompermos com uma escola passiva/reprodutiva, e o outro remete à instauração da pesquisa 

como possibilidade metodológica de organizar o cotidiano da escola e das aprendizagens.  

Os conhecimentos escolares que constituem as áreas do conhecimento e, 

respectivamente, cada componente curricular é a possibilidade de o professor e de o aluno 

lerem e compreenderem de modo crítico e reflexivo a realidade que os circunda no âmbito 
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do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura. Dessa forma, o conhecimento escolar 

assume centralidade na formação das novas gerações. As DCNEM (2011, p. 39) 

reconhecem como conhecimento escolar “aqueles produzidos pelos homens no processo 

histórico de produção de sua existência material e imaterial, valorizados e selecionados pela 

sociedade e pelas escolas que os organizam a fim de que possam ser ensinados e 

aprendidos”, fundamentais à formação cognitiva, ética, estética e política dos alunos. 

Mas não se trata mais de conhecimentos estanques fechados nas suas respectivas áreas 

ou em seus componentes curriculares como sugere o Parecer 5/2011 e confirmado pela 

Resolução 2/2012
9
 acerca das DCNEM. Os documentos propõem que o “diálogo entre 

saberes precisa ser desenvolvido, de modo a propiciar a todos os estudantes o acesso ao 

indispensável para a compreensão das diferentes realidades no plano da natureza, da 

sociedade, da cultura e da vida” (DCNEM, 2011, p. 40). O que se está tentando inserir no 

currículo é o “diálogo entre os saberes”, e a pesquisa, por sua vez, seria a possibilidade 

metodológica. Conclui o Parecer 5/2011 que a organização do currículo, a partir das áreas 

de conhecimento, favorece a “comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes 

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

curricular sejam preservados” (DCNEM, 2011, p. 46). Posto isso, busca-se a construção de 

uma escola que viabilize “apropriação do conhecimento e desenvolvimento de métodos que 

permitam a organização do pensamento e das formas de compreensão das relações sociais e 

produtivas, que articule trabalho, ciência, tecnologia e cultura na perspectiva da 

emancipação humana” (Idem, p. 29). 

Tal perspectiva epistêmica e metodológica de redesenho do currículo escolar remete à 

terceira exigência anteriormente referida, ou seja, a exigência pedagógica. Refiro-me a uma 

concepção de pedagogia, que aqui denomino de pedagogia crítica, na mediada que 

compreende a escola como instituição implicada na transformação da sociedade. No âmbito 

pedagógico, essa perspectiva crítica, transformadora e emancipadora de educação toma, no 

campo das práticas educativas, o contexto e a cultura como geradoras de “propuestas de 

transformación de los entornos, los sujetos, las práticas cotidianas a partir de metodologias 

participativas y el análisis de la sociedad” (MEJÍA, 2011, p. 59), que se voltam a 

construção de um outra sociedade. 

As DCNEM propostas pela Resolução 2/2012 implicam, dessa forma, que a escola seja 

repensada em sua tríplice exigência – epistemológica, pedagógica e metodológica –, o que 

só pode ser feito considerando os aspectos filosóficos, antropológicos, sociológicos, 

psicológicos e pedagógicos da escola. Embora a discussão esteja centrada nas Ciências 

Humanas, os princípios e as orientações das diretrizes atravessam todas áreas do 

conhecimento. Os eixos trabalho, ciência, tecnologia e cultura, por serem transdisciplinares, 

são possibilidades de articular as áreas do conhecimento e os componentes curriculares. A 

pesquisa como princípio pedagógico é a possibilidade metodológica de lermos os 

fenômenos em sua complexidade, permitindo que cada área ou componente contribua à 

compreensão da realidade. 
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Quadro Síntese 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEITOS ESTRUTURANTES DA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS:  

GEOGRAFIA, FILOSOFIA, HISTÓRIA E SOCIOLOGIA 

RELAÇÕES SOCIAIS; DOMINAÇÃO; PODER; ÉTICA; CULTURA;  

IDENTIDADE; TRABALHO (PCNS+, 2002, p. 33). 

CONCEITOS ESTRUTURANTES DOS COMPONENTES CURRICULARES 

Geografia Filosofia História Sociologia 

Paisagem;  

Lugar;  

Território. 

Ser;  

Conhecimento;  

Ação. 

Historicidade dos conceitos; 

Processo histórico; Tempo; 

Sujeito histórico; Trabalho; 

Poder; Cultura; Memória; 

Cidadania. 

Cidadania;  

Trabalho; 

Cultura. 

EIXOS TEMÁTICOS POR COMPONENTE CURRICULAR 

Geografia Filosofia História Sociologia 

1- A dinâmica do espaço 

geográfico. 

1- Relações de poder 

e democracia. 

1- Cidadania: diferenças e 

desigualdades. 

1- Indivíduo e 

sociedade. 

2- O mundo em transformação: as 

questões econômicas e os 

problemas geopolíticos. 

2- A construção do 

sujeito moral. 

2- A cultura e trabalho. 2- Cultura e 

sociedade. 

3- O homem criador de 

paisagem/modificador do espaço. 

3- O que é filosofia? 3- Transporte e comunicação 

no caminho da globalização. 

3- Trabalho e 

sociedade. 

4- O território brasileiro: um 

espaço globalizado. 

 

 

4- Nações e nacionalismos. 4- Política e 

sociedade. 

TEMAS DEFINIDOS A PARTIR DOS EIXOS TEMÁTICO 1 

TEMAS TEMAS TEMAS TEMAS 

1.1- Fisionomia da superfície 

terrestre. 

1.1- A democracia 

grega. 

1.1- O cidadão e o Estado. 1.1- Ciências 

Sociais e o 

cotidiano. 

1.2- Conquistas tecnológicas e 

alteração do equilíbrio natural. 

1.2- A democracia 

contemporânea. 

1.2- Cidadania e liberdade. 1.2-Sociologia: 

ciência da 

sociedade. 

1.3- Defesa do substrato natural e 

da qualidade de vida.  

1.3- O avesso da 

democracia. 

1.3- Cidadania e etnia. 1.3- As instituições 

sociais e o processo 

de socialização. 

1.4- Informações e recursos: 

representação dos fatos relativos à 

dinâmica terrestre. 

 1.4- O cidadão e o planeta: 

tecnologia. 

1.4- Mudança social 

e cidadania. 
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Fonte: Elaboração própria. 

TEMAS DEFINIDOS A PARTIR DOS EIXOS TEMÁTICOS 2 

TEMAS TEMAS TEMAS TEMAS 

2.1- O mundo que se abre e se 

fecha. 

2.1- Autonomia e 

liberdade. 

2.1- Tecnologia e fontes de 

energia. 

2.1- Culturas e 

sociedade. 

2.2- Tensões, conflitos e guerras. 

 

2.2- As formas da 

alienação moral. 

 

2.2- Relações de produção. 

 

2.2- Culturas erudita 

e popular e indústria 

cultural. 

2.3- Mapas, índices e taxas. 2.3- Ética e política. 

 

2.3- Transformação do 

tempo. 

2.3- Cultura e 

contracultura. 

  2.4- Mentalidades: o trabalho 

no tempo 

2.4- Consumo, 

alienação e 

cidadania; 

TEMAS DEFINIDOS A PARTIR DOS EIXOS TEMÁTICOS 3 

TEMAS TEMAS TEMAS TEMAS 

3.1- O espaço geográfico 

produzido e apropriado. 

3.1- Filosofia, mito 

e senso comum. 

3.1- Meios de transporte. 

 

3.1 A organização do 

trabalho. 

3.2- Paisagem natural. 3.2- Filosofia, 

ciência e 

tecnocracia. 

3.2- O poder da palavra. 3.2- Trabalho e as 

desigualdades 

sociais. 

3.3- Paisagem urbana. 3.3- Filosofia e 

estética. 

3.3- Novos suportes para a 

palavra. 

3.3-Trabalho e o 

lazer. 

3.4- População mundial: estrutura, 

dinâmica e problemas. 

 3.4- A era da imagem. 3.4- Trabalho e a 

mobilidade social. 

MAS DEFINIDOS A PARTIR DOS EIXOS TEMÁTICOS 4  

TEMAS TEMAS TEMAS TEMAS 

4.1- Nacionalidade e identidade 

cultural. 

 4.1- O conceito de Estado. 4.1- Política e 

relações de poder. 

4.2- Ocupação produtiva do 

território. 

 4.2- Formação dos Estados 

nacionais. 

4.2- Política e Estado. 

 

4.3- O problema das 

comunicações num território 

extenso. 

 4.3- Os discursos 

nacionalistas. 

 

4.3- Política e 

movimentos sociais. 

4.4- Questão ambiental no Brasil.  

 

4.4- Conflitos nacionalistas. 4.4- Política e 

cidadania. 

OBS.: A organização de um quadro como este não tem a finalidade de prescrever ou engessar a organização 

curricular da escola, mas tão só possibilitar um olhar complexo e interdisciplinar do professor e da escola para a 

área, bem como para os componentes curriculares que a constituem. 
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Considerações finais 
 

Tomando as reflexões aqui expostas sobre a nossa tradição científica responsável pela 

especialização e disciplinarização das áreas do conhecimento e componentes curriculares, 

pode-se afirmar que ainda há vasto caminho a trilhar, tanto no que diz respeito à ruptura 

com as questões epistemológicas, quanto com as pedagógicas e metodológicas do ensino 

das Ciências Humanas instaladas no cotidiano escolar. 

O estudo sistemático pelo coletivo de professores dos documentos legais, diretrizes, 

parâmetros e demais produções acerca do currículo para o Ensino Médio é prerrogativa. 

Não visualizo possibilidades de rupturas na escola instituída sem a apropriação da tradição 

que a fundou e funda. Como professor de Ciências Humanas no Ensino Médio, constato o 

desconhecimento, em parte significativa dos professores, das questões relativas ao currículo 

dessa etapa. Falar em objeto, eixos, temas das áreas do conhecimento e dos respectivos 

componentes curriculares, é quase uma novidade. 

A reconstrução coletiva da escola passa pela discussão de suas bases epistemológicas, 

pedagógicas e metodológicas, o que requer, além de muito estudo, reflexão teórica, muito 

ensaio prático. Teoria e prática constantemente interrogadas é a possibilidade de 

avançarmos sobre os limites instalados no Ensino Médio. É preciso que a escola e os 

professores se constituam protagonistas, autores dessa caminhada. 

Cabe à escola e aos professores revisitar e reconstruir suas compreensões sobre as 

áreas do conhecimento, o que lhes permitirá visualizar que seus componentes se 

atravessam, uma vez que o objeto é comum, da mesma forma que há conceitos comuns. Tal 

postura não significa negar as especificidades que dizem de cada componente curricular. 

Nesse sentido, é fundamental a ampliação da compreensão epistemológica da ciência, bem 

como das diversas ciências que constituem o conhecimento escolarizado. Não se produzem 

rupturas pedagógicas sem rupturas epistemológicas, mas não menos desafiante ao cotidiano 

escolar é a construção de outra perspectiva metodológica. Assim, se é um desafio romper 

com a herança epistemológica disciplinar da ciência moderna, da mesma forma é, também, 

um desafio repensar pedagogicamente e metodologicamente o ensino das Ciências 

Humanas em uma perspectiva interdisciplinar. 

Autonomia, emancipação, protagonismo, crítica, reflexão, construção, diálogo e 

transformação são termos presentes nos projetos políticos pedagógicos nas escolas. O mais 

significativo é perceber que tais opções remetem à concepção pedagógica da escola que 

destoa radicalmente da escola transmissiva e repetitiva que ainda vigora, em grande medida 

aqui e acolá. É preciso considerar que se a escola tem liberdades de escolher sua concepção 

pedagógica, ela marca o currículo. Significa que epistemologicamente e 

metodologicamente a escola também terá que se repensar sempre.  

A opção pela pesquisa como princípio pedagógico é uma possibilidade metodológica 

de um diálogo interdisciplinar, o que pressupõe ruptura epistemológica. Reiteram-se as 



 
MARTIN KUHN 
 
 

 
136 

contribuições de Young e Kuenzer quando afirmam a tarefa da escola e do professor em 

sua tarefa de empoderamento do aluno pelo caminho do acesso ao conhecimento 

escolarizado, o que, de modo algum, significa desconsiderar a realidade circundante dos 

sujeitos. A escola, pela via dos conhecimentos sistemáticos, possibilita uma leitura para 

além da imediaticidade do real, o que é tarefa das Ciências Humanas, bem como das 

demais ciências.  

Assim, as rupturas a serem produzidas são um desafio para a escola e os professores. 

Espero que a reflexão aqui desenvolvida contribua com as escolas e professores na 

ampliação da compreensão da área das Ciências Humanas e amplie o seu olhar sobre o(s) 

componente(s) curricular(es) que ensinam. O estudo sistemático dos documentos legais, 

parâmetros e discussões sobre currículo pelo coletivo de professores passa a ser uma 

exigência. Não vejo muitas possibilidades de transformar o trabalho da escola fora dessa 

relação de estudo sistemático ascendente fora da dialética constante entre a reflexão teórica 

e prática. 
 

 

Notas 

 
1. DCNEM - Define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 30 DE JANEIRO, 

2012. Art. 8º O currículo é organizado em áreas de conhecimento, a saber: I – Linguagens; II - Matemática; III - 

Ciências da Natureza; IV - Ciências Humanas. Art. 9º, IV - Ciências Humanas comportam os componentes 

curriculares de: a) História; b) Geografia; c) Filosofia; d) Sociologia. 
2. PPP – Projeto Político Pedagógico. Nomenclatura usada por Ilma Alencastro Passos Veiga (2004). 
3. A Proposta Pedagógica Curricular (PPC), de acordo com as bases legais (LDB e DCNEM), significa expressão da 

autonomia da escola em converter o redesenho curricular do Ensino Médio, articulado aos fundamentos do PPP, em 

construção coletiva de ações pedagógicas no contexto das Áreas de Conhecimento e de suas disciplinas como direitos 

à aprendizagem e ao desenvolvimento humano dos estudantes (BRASIL, 2014, p. 28 – 29). A Proposta Pedagógica 

Curricular diz respeito diretamente às questões de organização de conhecimento escolar, considerando os sujeitos, os 

tempos e o espaço do processo educativo [...]. Refere-se ao processo de ensino e aprendizagem e tem como objeto a 

organização do conhecimento, a forma e o conteúdo da experiência formativa (Ibidem, 2014, p. 33). 
4. Caderno II – discute as Ciências Humanas no Ensino Médio. 
5. Modelo cartesiano, por apoiar-se no pensamento do filósofo francês René Descartes. Estruturou o conhecimento a 

partir de um método, denominado posteriormente de método científico. Araújo (2003) aponta 3 elementos do método 

cartesiano como requisitos para a obtenção de um conhecimento verdadeiro: disjunção, redução e generalização. A 

disjunção caracteriza-se pela separação do conhecimento em diferentes áreas, de um lado as ciências naturais e de 

outro as ciências humanas ou do espírito, bem como as múltiplas disciplinas que compõem o currículo escolar. A 

redução ou simplificação consiste em reduzir os elementos complexos em unidades menores, mais simples. Como 

exemplo, podemos ilustrar a organização do plano de trabalho do professor que desdobra os conteúdos em unidades 

menores (ano, trimestre, bimestres, meses, dias, horas, etc). E, por fim, a generalização ou a abstração que se 

caracteriza pela abstração do conhecimento da realidade. Os conteúdos ensinados na escola, uma vez abstraídos, 

perdem sua conexão com a realidade, o que dificulta o processo de assimilação e compreensão dos conhecimentos 

escolares (Cf. Araújo, 2003, p. 7 – 17). 
6. Os estudos humanísticos ou estudos das humanidades, segundo Hoyrup (2000), eram voltados a [...] temas e questões 

centrais para uma vida virtuosa: gramática (latina), retórica, poesia, história e filosofia moral. (...) A cultura humanista 

foi moldada pela cultura literária da classe alta romana e passou, então, a ser também considerada o símbolo e a 

garantia das qualidades pessoais e especialmente cívicas – utilidade, de fato, sempre significou utilidade cívica (p. 83 - 

85 apud BRASIL, 2014, p. 14). Conforme Aranha (2006, p. 107), o currículo das humanidades desde a Idade Média 

se orientava a partir do trivium e do quadrivium. No trivium (três vias), constavam “as disciplinas de gramática, 
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retórica e dialética, que correspondiam ao ensino médio”. O quadrivium (quatro vias), era “formado por geometria, 

aritmética, astronomia e música, destinava-se ao ensino superior, a que tinha acesso a um número menor de pessoas”. 
7. PPC – A Proposta Pedagógica Curricular diz respeito diretamente às questões de organização de conhecimento 

escolar, considerando os sujeitos, os tempos e o espaço do processo educativo [...]. Refere-se ao processo de ensino e 

aprendizagem e tem como objeto a organização do conhecimento, a forma e o conteúdo da experiência formativa 

(BRASIL, 2014, p. 33). 
8. PTD – O Plano de Trabalho Docente refere-se ao conjunto dos registros das “discussões coletivas entre os docentes de 

uma ou mais disciplinas, com base na Proposta Pedagógica Curricular e princípios do Projeto Político-Pedagógico” 

(BRASIL, 2014, p. 30). 
9. Art. 16. O projeto político-pedagógico das unidades escolares que ofertam o Ensino Médio deve considerar: 

I – atividades integradoras artístico-culturais, tecnológicas e de iniciação científica, vinculadas ao trabalho, ao meio 

ambiente e à prática social; 

II – problematização como instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado e ao desenvolvimento do 

espírito inventivo; 

III – a aprendizagem como processo de apropriação significativa dos conhecimentos, superando a aprendizagem 

limitada à memorização; 

(...) 

XVI – análise e reflexão crítica da realidade brasileira, de sua organização social e produtiva na relação de 

complementaridade entre espaços urbanos e do campo; 

XXI – participação social e protagonismo dos estudantes, como agentes de transformação de suas unidades de ensino 

e de suas comunidades (DCNEM, 2012, p. 7). 
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