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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo localizar o ensino de História a partir de provocações e 
questionamentos que ascendem da nossa prática docente, ao tempo em que precisamos nos apropriar das novas 
legislações e normativas como forma de fazer enfrentamento e resistir ao que está posto para o profissional de ensino 
de História. Enquanto professora de educação básica, defendo um ensino crítico da História frente ao apagamento de 
narrativas estabelecidas pela BNCC (RALEJO, MELLO, AMORIM, 2021), a qual consiste em um documento resultante de 
disputas políticas de poder sobre a educação. A pesquisa foi construída com base em um levantamento bibliográfico 
das leituras desenvolvidas na disciplina História do Ensino de História, parte integrante do mestrado profissional em 
ensino de História da Universidade Federal de Sergipe. 
ENSINO; HISTÓRIA; CURRÍCULO. 
 
ABSTRACT: El presente estudio tiene como objetivo ubicar la enseñanza de la Historia a partir de las provocaciones y 
cuestionamientos que surgen de nuestra práctica docente, en el momento en que necesitamos apropiarnos de nuevas 
leyes y normativas como forma de confrontar y resistir lo que se le plantea al profesional de la enseñanza de la historia. 
. Como docente de educación básica defiendo una enseñanza crítica de la Historia frente al borramiento de narrativas 
instaurado por la BNCC (RALEJO, MELLO, AMORIM, 2021), que consiste en un documento resultado de disputas políticas de 
poder sobre la educación. La investigación se construyó a partir de un levantamiento bibliográfico de las lecturas 
desarrolladas en la disciplina Historia de la Enseñanza de la Historia, parte integrante de la maestría profesional en 
Enseñanza de la Historia de la Universidad Federal de Sergipe. 
ENSEÑANDO; HISTORIA; REANUDAR. 
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