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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a recepção e 
percepção dos especialistas da área de Ensino de 
História acerca dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
de História - PCN, seus pontos negativos e positivos, e 
como foi recebido pela comunidade acadêmica. 

Introdução  

Os PCN desenvolvidos no ano de 1997 e divulgados no 
ano seguinte durante o governo de FHC (1994-2002) são 
o produto de uma longa discussão que ocorreu ao longo 
da década de 90, impulsionada pelos acontecimentos 
sócio-políticos da época, sobre como deveria ser um 
currículo de história. Segundo a teoria crítica do currículo 
esse artefato gera disputas que se revelam da produção 
à recepção e implementação nas escolas e meios 
acadêmicos. Para avaliar sua recepção no meio 
acadêmico e escolar, foram averiguados artigos e 
dissertações durante os anos de 1998 a 2018, que 
discorressem sobre o documento curricular, assim como 
a sua aplicação em sala de aula.  

Material e Métodos 

Para o desenvolvimento de nossa pesquisa 
selecionamos artigos e dissertações encontradas nos 
sites da Capes, Google Acadêmico, Anais dos Encontros 
Perspectivas do Ensino de História de 1988 a 2018 e 
revistas e dossiês acadêmicos brasileiros sobre Ensino 
de História disponível em: 
https://www.rodahistorias.pro.br/revistas-dossies-ensino-
historia. Para filtrar os textos encontrados nesses bancos 
de dados utilizamos as seguintes palavras-chaves: 
PCNs, parâmetros curriculares nacionais, currículo e 
ensino de história; a escolha por essas palavras se deu 
pelo fato de queríamos limitar os resultados encontrados, 
Em seguida realizamos uma leitura sistemática dos 
textos e uma síntese de sua posição crítica com relação 
ao documento revelando a recepção do autor e também, 
indiretamente da recepção no meio escolar. Com isso 
pudemos perceber mudanças nas formas de recepção 
ao longo do tempo. 

Resultados e Discussão 

Ao longo de nossas leituras notamos que alguns autores 
que avaliaram os PCN após sua divulgação não o 
consideraram um currículo apropriado, suas principais 
queixas eram em torno do viés neoliberal que cercavam 
os PCNs, além das criticas feitas sobre a falta de 
atenção que os autores do currículo deram as opiniões 
dos professores da rede publica, já que seriam eles 
quem trabalhariam com o documento.Uma segunda linha 
surgiu nos anos pós-implementação, nesse meio tempo 

os especialistas conseguiram acompanhar de perto o 
desenvolvimento dos PCNs em sala de aula, podendo 
assim avaliar o currículo em sua pratica, e verificar quais 
pontos eram possíveis de serem utilizados, e quais não.E 
por último verificamos que as publicações recentes 
tendem a um olhar positivo em relação ao documento, 
principalmente aos temas transversais, fora a questão 
dos PCNs serem um parâmetro, e não um guia 
curricular, sua flexibilidade a realidade do aluno.  

Conclusões 

Podemos observar que os PCNs foram de grande 
importância para uma nova forma de se pensar e ensinar 
a História. O documento absorveu os principais temas 
discutidos durante as décadas de 80 e 90. Apesar do 
governo da época ser de cunho neoliberal, os 
profissionais que criaram os documentos buscaram 
incluir a história de uma parcela da população que 
durante muitas décadas foi deixada de lado pela 
historiografia tradicional, além de incorporar novas 
tendências, dar foco ao ensino a partir de problemas, e 
estimular práticas fundadas nos métodos da História. 
Apesar das percepções diferentes, uma observação 
comum nos textos analisados é de que ocorreram 
problemas durante a implementação dos PCNs, mas os 
autores analisados não atribuem isso aos conteúdos ou 
sua metodologia, e sim pela forma que foi levado até a 
escola, e pelas contradições com a formação dos 
professores da rede publica dos anos 90 e inicio dos aos 
2000. Esses problemas  poderiam ter sido resolvidos se 
esse houvesse investimento nas estruturas físicas dos 
colégios, nos materias didaticos (já que eles ainda 
continha as disciplinas de história e geografia juntos), e 
em condições de implementação do currículo na sala de 
aula pelos docentes. 
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