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Resumo 

Este artigo pretende discutir o Ensino de História no final do século XX a partir da análise do 

Currículo Básico para a Escola Pública do Paraná - História (1990). O referido documento foi 

analisado na condição de força implicativa por expressar conceitos, metodologia e conteúdos que 

intentaram o rompimento com o que estava posto tradicionalmente no contexto paranaense do 

Ensino de História. Entendendo o currículo como importante referência no processo educacional e 

ao ter este suscitado por sua narrativa discussões e mudanças sobre a explicação histórica 

tradicional analisamos suas contribuições para outras elaborações que repercutiram sobre o Ensino 

de História e a formação da consciência histórica.  

Palavras chaves: currículo, ensino de história, consciência histórica. 

 

 

 

Abstract 

This paper intends to address the Teaching of History at the end of the 20th Century from the 

analysis of the Basic Curriculum for the Public School in Paraná – History (1990). This document 

was analyzed in the condition of implicative force by expressing concepts, methodology and 

content that intended to break away from what was traditionally exposed in the Paraná context in 

the Teaching of History. Understanding the curriculum as an important reference in the 

educational process and since it has, with its narrative, raised discussions and changes on the 

traditional historic explanation, the authors analyzed its contributions for other elaborations that 

had impact on the Teaching of History and the formation of historic conscience.  

Key words: curriculum, teaching of history, historic conscience. 
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Em qual contexto são produzidas diretrizes curriculares? Em que medida representa 

determinado contexto sociocultural e histórico no que se refere à macro política e nestas a 

política educacional dos estados? Quais pressupostos norteiam opções curriculares em 

determinado tempo e espaço? A leitura das Diretrizes Curriculares do Paraná de 2008 nos 

trouxe estas questões assim como nos remeteu ao processo de redimensionamento do 

Ensino de História no Brasil e à consideração do Currículo Básico do Paraná publicado em 

1990, ao emergir questões inquietantes como: O que diferencia o contexto de produção do 

documento de 2008 daquele produzido no final da década de 80? O que tais documentos 

nos trazem das discussões resultantes dos debates historiográficos e suas repercussões para 

o Ensino de História perante o movimento da década de 1980 e o fortalecimento da 

abordagem neoliberal que se fortaleceu na década de 1990? Quais dimensões das 

abordagens enunciadas na década de 1980 para o Ensino de História e quais dentre elas se 

afirmaram e permanecem no de 2008?  

O movimento a que nos referimos está relacionado à influência da Nova história e da 

história social inglesa sobre novos caminhos para a História e o Ensino de História no 

Brasil o que pode ser exemplificado nas palavras de Le Goff (1989,p.71)), como a busca de 

dimensão que possibilitasse “[...] ponto de junção do individual e do coletivo, do longo 

tempo e do quotidiano, do inconsciente e do intencional, do estrutural e do conjuntural, do 

marginal e do geral” para a inserção de sujeitos sociais que não encontravam nas 

prescrições normativas historiográficas e educacionais vigentes as respostas que 

necessitavam em relação ao conhecimento histórico.  

Esta necessidade de reforma expressada por variados movimentos sociais e 

especificamente pela categoria de professores de História está situada temporalmente na 

década de 1980 e não se alinha àqueles discursos que clamam pela ‘reforma’ como 

necessidade natural, pois o contexto espacial e temporal era de posicionamentos para 

mudanças que se expunham como necessidade perante o contexto de silenciamento vivido 

no Brasil nas décadas anteriores. 

Entendemos com Goodson (1995, p.71-75) que neste contexto há necessidade de se dar 

importância às experiências de vida e ao ambiente sociocultural, pois trazem sentido ao ‘eu’ 

propiciando o emergir do ‘modelo funcional’ que influenciará na prática profissional de 

professores. Nesta perspectiva, para o entendimento de contextos de produção de 

documentos norteadores para o Ensino de História encontramos no sétimo apontamento do 

autor aquele que melhor esclarece nossa intenção ao considerar que são os contextos dos 

sujeitos sociais os que 
 

[...] podem ajudar-nos a ver o indivíduo em relação com a história do seu tempo, 

permitindo-nos encarar a intersecção da história de vida com a história da 

sociedade, esclarecendo, assim, as escolhas, contingências e opções que se 

deparam ao indivíduo. (GOODSON ,1995, p.71-75) 

 

Neste estudo tentamos aproximarmo-nos ao documento Currículo Básico para a Escola 

Pública do Estado do Paraná – História do ano de 1990, intentando o reconhecimento da 
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potencialidade apresentada para o redimensionamento do Ensino de História na 

consideração de que ao olharmos com maior atenção o ‘passado como experiência’ na 

relação com o tempo presente nos permitirá compreender as perspectivas do futuro em 

elementos que considerados na perspectiva de Rüsen possibilitam entender que 
 

A consciência histórica evoca o passado como um espelho da experiência na 

qual se reflete a vida presente, e suas características temporais são, do mesmo 

modo, reveladas [...] A consciência histórica deve ser conceituada como uma 

operação do intelecto humano para aprender algo neste sentido. A consciência 

histórica trata do passado como experiência, nos revela o tecido da mudança 

temporal dentro do qual estão presas as nossas vidas, e as perspectivas futuras 

para as quais se dirige a mudança. (RÜSEN, 2010, p.56-57) 

 

Assim, pretendemos analisar com base na proposição metodológica e de conteúdo do 

Currículo Básico de 1990 a potencialidade que apresentava para mudanças sobre o Ensino 

de História em período no qual a palavra ‘transição’ pode ser aplicada ao Estado brasileiro 

por viver este o processo de redemocratização e reconfiguração dos compromissos políticos 

com as forças sociais onde figurava a educação como um dos focos importantes.  

Manifestações de reação ao instituído pela ditadura militar se constituíam desde o final 

da década de 1970, passando pela década de 1980 que foi permeada por movimentos que 

visavam ao controle social do Estado. No cerceamento da prática de conflitos na dinâmica 

social há, paradoxalmente, o fortalecimento de movimentos para a superação do descrédito 

e da perda do sentido social da democracia. 

Esta necessidade de superação do sentimento de impotência se fortalece dentre os que 

labutam no magistério quando “parcelas significativas do professorado procuravam 

alternativas para o seu trabalho. Isso faz repensar a memória consagrada sobre a atuação do 

professor em geral e do de História em particular no ensino fundamental e médio.” 

(RICCCI, 1999, p.46).  

A autora analisa o movimento do Estado de São Paulo e dele nos apropriamos por 

exprimir ‘resistências’ que ocorriam nacionalmente, portanto, também no Paraná, onde os 

professores de todos os níveis de ensino buscavam formas para o confronto das políticas 

educacionais coercitivas. 

É importante destacar que a década de 1980 foi aquela de intensos debates no processo 

da redemocratização, que abrigou realizações objetivas para estas mudanças como a 

Constituição de 1988, além de que se incorpora à ordem econômica - social “[...] amplas 

teses do projeto de desenvolvimento “nacional-popular” e logrou ganhos significativos na 

afirmação de direitos econômicos, sociais e subjetivos” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p 

104). 

Para Santos (2001,p.107) o texto constitucional trará preceitos “ sobre a questão do 

financiamento público. O que está no cerne da questão de tais definições são as 

possibilidades de uso dos recursos públicos que pudesse enfrentar o enorme déficit 

educacional da sociedade”. No Paraná, a precariedade das condições internas de 
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financiamento público está presente em dois movimentos distintos “[...] o de 1981-84 e o 

de 1985-89, o primeiro de recessão e o segundo em que o desempenho econômico estadual 

não demonstrou uma tendência inequívoca, mas [que] em relação aos demais estados da 

região sul, teve o segundo melhor desempenho.” (SANTOS, 2001, p.108).  

Do que nos indica a autora tal contexto não revela movimento econômico linear e sim 

comportamento econômico flutuante tanto para a recessão quanto para sua reversão, 

repercutindo ambas sobre as condições do financiamento dos serviços públicos. O Ipardes 

(Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) aponta que neste período 

houve aumento do gasto com a educação fundamental de 51% para 55% e diminuição nos 

investimentos para o Ensino Médio e Superior. 

Considerando o primeiro período (1983-1986) como decisivo para as ações posteriores, 

Santos (2001) aponta no segundo governo peemedebista o aprofundamento do déficit das 

contas públicas com repercussão sobre o salário dos profissionais da educação, em meio às 

ações dirigidas à implantação do Ciclo Básico de Educação para a redução dos índices de 

retenção nas séries iniciais do Ensino Fundamental e a sistematização da diretriz 

pedagógica denominada “Currículo Básico” que foi implantado em 1990. 

Esta aproximação com o contexto de produção do documento curricular do Paraná de 

1990 se torna necessário para estudos sobre a educação (escola, ensino, aprendizagem, 

currículo, professores), pois conforme Popkewitz (1997) a consideração do aspecto 

dinâmico, ou seja, o reconhecimento do “[...] contexto apropriado dos campos sociais 

dentro dos quais ocorre a experiência humana” (p.28) é o que nos aproxima das 

possibilidades de mudanças em suas regularidades e limites, ampliando a leitura de 

ocorrências em quadro das condições sociais e históricas herdadas, pois  
 

O passado intromete-se no presente como fronteiras dentro das quais ocorre a 

escolha e as possibilidades se tornam disponíveis. Neste contexto, o conceito de 

estrutura concentra-se nas coações e repressões colocadas na escolarização. Ao 

mesmo tempo, no entanto, a atenção na estrutura vê a produção de inovações 

como o resultado das rupturas e modificações nas rotinas, hábitos e padrões 

existentes.” (POPKEWITZ, 1997, p. 30) 

 

O currículo como parte da ‘construção social’ traz a necessidade do seu entendimento 

no conjunto das relações sociais e estruturais e se insere como documento atrelado às 

prescrições que o concretizam como estruturado, seqüenciado e também ligado ao conceito 

de ‘disciplina’ como “entrecruzamento em configuração social”, o que este estudo 

focalizará ao buscar seu contexto de produção. (GOODSON, 1995) 

Tal posicionamento nos remete ao construcionismo social que tem o contexto social e 

histórico como âmbito de esclarecimentos de situações sociais e circunstâncias culturais. 

Para Pearce (1996, p.180), o contexto social é o âmbito da ‘prefiguração’ de nossa atuação, 

o que possibilita na análise da ‘prefiguração do contexto de produção’ do Currículo Básico 

de 1990, o reconhecimento de elementos da possibilidade de mudanças no ensino de 

história na qual se constituiu. 
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Reconhecendo elementos do documento de 1990 como perspectivas de mudanças no 

cenário do Ensino de História no Paraná, teremos dados que nos permitirão afirmar ou não 

em quais aspectos sua condição de transformador se expressa no intento de mudanças sobre 

o contexto. Enfim, detectar as implicações desta ação sobre o contexto nos remeterá à sua 

repercussão em mudanças suficientemente fortes sobre a consciência histórica advinda da 

História tradicional no que se refere ao Ensino de História.  

Nesta intenção acreditamos que ao reconhecer estratégias que colocam em evidência os 

embates de concepções sobre a História e o Ensino de História nos colocará perante o que 

para Chartier são 
 

[...] lutas de representações [que] têm tanta importância como as lutas 

econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou 

tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o 

seu domínio. Ocupar-se dos conflitos das classificações ou de delimitações não 

é, portanto, afastar-se do social – como julgou durante muito tempo uma história 

de vistas demasiados curtas. Muito pelo contrário, consiste em localizar os 

pontos de afrontamento tanto mais decisivos quanto menos imediatamente 

materiais. (CHARTIER 1990, p.17).  

 

Esta perspectiva na intenção deste estudo está relacionada à História como disciplina 

escolar no Brasil o que se fortaleceu a partir do século XIX, valorizando a perspectiva 

eurocêntrica da historiografia dominante, na obediência da ordem cronológica, destaque 

dos grandes fatos políticos e institucionais e com função ideológica bem definida no rumo 

da concepção de progresso. 

As mudanças historiográficas que se estabeleceram a partir da década de 1980 no 

Brasil e sua relação com o Ensino de História nos levou nesta análise a optar por situar 

algumas das discussões que circulavam no período do contexto de elaboração do currículo 

de 1990 no que se refere às séries finais do então 1º Grau, na hipótese de que o mesmo se 

constituiu como importante disseminador de novas ideias sobre ensinar história ao 

expressar conceitos, metodologia e conteúdos que rompiam com o que estava posto 

tradicionalmente ao intentar em sua narrativa mudanças sobre a explicação histórica 

tradicional para o Ensino de História o que contribuiu para outras elaborações que 

repercutiram sobre a formação da consciência histórica.  

 
 
Abordagens historiográficas e o contexto de produção do Currículo Básico 

para a Escola Pública do Estado do Paraná (1990) 
 

Para esclarecer nosso intento apresentamos elementos que compõem historicamente o 

pensamento histórico e sua repercussão sobre o tipo de conteúdos dominantes para 

aplicação em escolas que em muitos aspectos se distanciavam da Historia como prática 

social assim como, destes documentos elaborados nos séculos XX (1990) e XXI (2008). 
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Retomando os conteúdos definidos como essenciais para serem ensinados no Brasil do 

séc. XIX temos questões da história da civilização européia mais precisamente da 

civilização ocidental, elencados para desenvolvimento baseado na teoria advinda da escola 

metódica onde cada fato histórico é único, sem possibilidade de repetição, em história 

reconstituída de forma objetiva para ser verdadeira e assim adquirir a condição de 

científica.  

No caso brasileiro estas características que repercutem sobre os conteúdos escolares se 

tornam preponderantes após a proclamação da república com a introdução de História do 

Brasil nos currículos das escolas primárias e secundárias. Neste período a definição dos 

conteúdos escolares coube a um grupo de professores do Colégio D. Pedro II situado no 

Rio de Janeiro e também a membros do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro a 

definição de quais conteúdos sobre a história do Brasil seriam trabalhados na escola, sendo 

estes relacionados à história pátria e à constituição do povo brasileiro. Segundo Elza Nadai 
 

O século XIX acrescentou paralelamente aos grandes movimentos que 

ocorreram visando construir os estados nacionais sob hegemonia burguesa, a 

necessidade de retornar-se ao passado, com o objetivo de identificar a base 

comum formadora da nacionalidade. Daí os conceitos tão caros às histórias 

nacionais, Pátria, Nacionalidade, Cidadania. (NADAI, 1986, p.106) 

 

O IHGB( Instituto Histórico Geográfico Brasileiro) nesse momento propicia a 

consolidação da História nacional que teria como modelo um conjunto de acontecimentos 

como indicativos de conteúdo que acabariam por transformar-se em referencia que insere o 

descobrimento do Brasil, a independência, dentre outros acontecimentos como marcos 

fundadores da História nacional brasileira, que teria como referência temporal a cronologia 

inicial estabelecida no ano de 1500. 

Estes conceitos e indicadores temporais elencados a partir da formação dos estados 

nacionais acompanharam o Ensino de História por vários anos. O processo de consolidação 

da disciplina de história nos currículos das escolas brasileiras sempre envolveu uma grande 

discussão em torno da história pátria. Sendo referendada em objetivos para a constituição 

da história da nação institucionalizou-se como conteúdo escolar a história construída 

basicamente por questões políticas e adminstrativas. Seguindo esta direção os livros 

didáticos selecionaram os conteúdos tendo como referencial a história política do país e da 

Europa. 

Durante o século XX os conteúdos relacionados à história política foram 

predominantes no Ensino de História. Os manuais didáticos destinados a crianças e 

adolescentes contemplavam como conteúdos a história das instituições políticas, a história 

dos governos, dos lideres governamentais, das disputas em torno do poder sejam por 

guerras, revoluções ou revoltas. As mudanças na forma de ensinar História não 

acompanhavam nestes anos o mesmo ritmo das mudanças historiográficas e os conteúdos 

ensinados são lentamente modificados e/ou repensados, permanecendo a estrutura escolar e 

os materiais destinados ao ensino de história, inalterados. 
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Das mudanças historiográficas que produziram alguma interferência na seleção de 

conteúdos de História no ensino fundamental e médio figura a que tinha por referência 

pressupostos marxistas no que se refere aos modelos explicativos. Causando maior impacto 

na forma de abordagem dos conteúdos políticos e econômicos a utilização de conceitos 

como exploração, hegemonia, luta de classes, assim como feudalismo, burguesia e 

capitalismo passam a compor muitas dessas produções onde também se identifica a 

desconsideração do alerta de Thompson (1981) para o fato de que: 
 

Certas categorias ou conceitos próprios empregados pelo materialismo histórico 

só podem ser compreendidos como categorias históricas, isto é, categorias ou 

conceitos próprios para a investigação do processo, ao escrutínio dos “fatos” que 

no momento mesmo de interrogação, modificam sua forma (ou conservam sua 

forma mas modificam seus “significados”), ou se dissolvem em outros fatos; 

conceitos adequados ao tratamento das evidências não passíveis de 

representação conceptual estática, mas apenas como manifestação ou como 

contradição. (THOMPSON,1981 p. 56) 

 

O que se tem como ausência na modificação da forma de composição dos conteúdos ao 

se colocar como objetivo para o ensino de história a constituição de cidadãos com 

capacidade de crítica do social foi que o Ensino de História centrado na formação de 

cidadãos não propiciou modificações sensíveis nos conteúdos ensinados que ainda recaíam 

sobre a história política a partir deste momento vista pela ótica das ‘classes sociais’ o que se 

revelou como opção complexa ao reconhecermos com Thompson (1981, p.57) que 

“Nenhuma categoria histórica foi mais incompreendida, atormentada, transfixada e des-

historizada do que a categoria classe social” . 

O movimento que buscava a construção de outro paradigma chegou a ter presença em 

ações institucionais promovidas pelo Ministério de Educação e Cultura sob a direção de 

Darcy Ribeiro que como ministro possibilita abertura para que o Departamento de História 

do ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros) elabore e produza a coleção História 

Nova com textos alternativos solicitados pela CAPES para o uso da disciplina de História 

no curso superior. Sob a coordenação de Nelson Werneck Sodré esta possibilidade 

representou em 1963 o enfrentamento da ‘fúria reacionária’ instalada no país. Deflagrado o 

golpe militar em 1964 o ISEB foi extinto, seus professores presos e/ou exilados e os 

fascículos da História Nova do Brasil publicados e/ou em elaboração apreendidos. 

Esta ação representa uma das iniciativas do momento de debates e embates vivenciado 

nos primeiros anos da década de 1960 no Brasil. O que chama atenção é que em termos 

governamentais o redimensionamento da História e de seu ensino acontece em meio a 

ações contraditórias o que podemos exemplificar com proposta anterior (1962) do próprio 

MEC que elabora, lança e distribui gratuitamente aos professores do ensino primário por 

meio de Programa de Emergência livros da coleção Biblioteca do Professor Brasileiro. 

Dentre as publicações figura o livro denominado Estudos Sociais na Escola Primária 

elaborado sob orientação e redação de Josephina de Castro e Silva Gaudenzi. Assumindo 
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‘Estudos Sociais’ como compatível com o ensino de História no nível de ensino 

denominado ‘primário’ expressa a permanência de abordagens do movimento iniciado na 

década de 1930 por Anísio Teixeira com base no modelo americano. No que se refere aos 

objetivos e conteúdos mantém a concepção de progresso, de harmonia, de personagens 

heróicos, de sucessão de fatos formadores da evolução histórica, valorização do passado, 

relações causais mecânicas. São ações de um mesmo governo que possuem abordagens 

conflitantes e tratam os diferentes níveis de ensino como se estes não se comunicassem.  

O que se afirma nestas iniciativas é a busca de mudanças na forma de abordagem de 

conteúdos tradicionais no ensino de história que mesmo apresentando contradições afirma o 

propósito de repensar os conteúdos escolares na manutenção da ausência da inserção da 

perspectiva daquilo que significam para as crianças e adolescentes. 

Estabelecida a ditadura militar em 1964 os Estudos Sociais serão afirmados como 

disciplina na LDB 4024/61 expressa na Lei 5692 de 1971 para o Ensino de História no 1º 

Grau (atual Ensino Fundamental). A Lei 5692 traz dentre as alterações que promove para o 

atual Ensino Fundamental a retirada da condição de disciplina autônoma da História que 

passa com a Geografia a compor a disciplina de Estudos Sociais. 

O que temos é o fato de que os conteúdos tradicionais trabalhados no ensino 

fundamental começam a sofrer alterações que assumem papel significativo após 1970 do 

século XX com a renovação temática e a inclusão de novos objetos que proporcionaram 

mudanças significativas no entendimento do que vem a ser conteúdo em História, o que 

ocorre paralelamente ao período de expressivo fortalecimento da repressão no país. 

São as temáticas como mulheres, crianças, religiosidades e questões relacionadas à 

própria estrutura do conhecimento histórico como fontes, documentos, temporalidade que 

começam a fazer parte das discussões e opções para conteúdos em História, e que de forma 

lenta começa a atingir também os manuais didáticos. No entanto, é preciso levar em 

consideração que as mudanças historiográficas não proporcionam modificações 

substanciais na forma de ensinar história. É necessário um movimento articulado entre as 

renovações da historiografia e as renovações na forma de ensinar história para que haja 

significativamente uma mudança na forma de seleção dos conteúdos. 

Dominique Bourne (1998) ao falar do Ensino de História na França traz um argumento 

que pode muito bem ser utilizado para o ensino de história no Brasil: 
 

Todo ensino é uma busca de sentido, explícita ou implícita. Por muito tempo, o 

professor de história orientou seu ensino de acordo com uma ideologia do 

progresso, que reservava à França um papel particular em sua realização. Hoje, 

duvida-se do progresso, afirma-se menos freqüentemente a excepcionalidade 

francesa. O ensino ainda pode, sem dúvida, afirmar finalidades cívicas e 

culturais, mas hesita em ser o vetor de certezas militantes. Essa mutação deve 

ser assumida como libertadora. (BOURNE, 1998, p139) 

 

Este movimento articulado entre as mudanças historiográficas e o novo pensar 

metodológico tem maior visibilidade no Ensino de História a partir de discussões que 
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remetem à problemática do ensino reprodutivista nas escolas do ensino fundamental e 

médio no decorrer da década de 1980 do século XX. É um debate nacional em torno da 

educação escolar que acontece em meio à permanência de perspectivas curriculares ainda 

influenciadas pelo positivismo que intenta trazer as relações de poder como categoria em 

entendimento que para Horn; Germinari (2006) apresenta “[...] de um lado, a idéia de 

cultura na perspectiva do materialismo histórico, a cultura como produção material, de 

outro, a cultura é vista como símbolo.” (p.34). O que não se discute é a especificidade de 

cada categoria, mas sim, a forma que estas serão apropriadas “[...] como parâmetro para 

estudar, no entender do currículo, as sociedades humanas”. (HORN; GERMINARI, 2006, 

p.35) 

Paralela a este movimento que traz o enfoque cultural tem-se a abordagem da 

sociedade como objeto e do tempo como categoria explicativa da História o que insere a 

influência do movimento do Les Annales em sua terceira geração denominada Nova 

História, na elaboração curricular, que se pautará conforme Horn; Germinari (2006,p.50) 

em pressupostos que colocam o “[...] tempo como elemento fundamental para a análise das 

sucessões e transformações que ocorrem numa determinada sociedade [...] e a História 

como disciplina responsável por situar o aluno diante das permanências e rupturas, [...]”.  

Nestes apontamentos situamos abordagens que evidenciam nas elaborações 

curriculares a repercussão do redimensionamento das abordagens historiográficas no Brasil 

sobre a disciplina escolar História onde se constata a presença do pensamento de Benjamin, 

Foucault, Le Goff, Hobsbawm e Thompson que dentre outros evidenciam a presença da 

História social inglesa e da História Nova francesa nos debates e produções mesmo 

apresentando estes características distintas.  

No bojo de mudanças políticas da década de 1980 é o redimensionamento da produção 

historiográfica no Brasil e sua repercussão sobre o repensar e a ampliação das abordagens 

interdisciplinares, dos temas, fontes e problemas que gera a construção do currículo de 

História em uma práxis que expressa 
 

A relação de determinação sociedade-cultura-currículo-prática [e] explica que a 

atualidade do currículo se veja estimulada nos momentos de mudanças nos 

sistemas educativos como reflexo da pressão que a instituição escolar sofre 

desde diversas frentes, para que adapte seus conteúdos à própria evolução 

cultural e econômica da sociedade. (SACRISTÁN, 2000, p.20) 

 

Deste contexto faz parte pensar o professor e o aluno como sujeitos do conhecimento e 

a escola como um espaço de produção de conhecimento e não apenas como um lugar de 

disseminação de conhecimentos produzidos o que traz o questionamento da seleção de 

conteúdos. 

Afinal quais seriam os conteúdos essenciais para o ensino de história? Segundo Bourne 
 

Ensinar a história é, em primeiro lugar, levar os alunos a se apropriarem de uma 

linguagem específica. Neste sentido, os conteúdos do ensino são inseparáveis 

das modalidades de sua transmissão. Apropriar-se de uma linguagem não passa 
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por uma simples memorização, e sim pela aprendizagem das operações 

intelectuais que permitem a construção de um discurso. Como o historiador, mas 

no nível que lhe é próprio o aluno deve descobrir, analisar, classificar. Em suma, 

operar um ordenamento no tempo. (BOURNE, 1998, p.139) 

 

Nesse sentido se caracteriza uma discussão no que se refere à organização das 

disciplina escolar de história e de seus conteúdos com a presença do conhecimento 

produzido pelos historiadores, sendo entendido este como necessário aos alunos para a 

apropriação da temporalização histórica em sua constante transformação. Esta é a 

perspectiva que emerge em reflexões e ações que visam possibilitar ao aluno o que 

relacionamos ao que Kosseleck considera como ‘tensão’ que se manifesta no desvio do 

olhar do tempo presente para o passado e possibilita aproximações ao fato de que “Existem 

diferentes estratos das experiências, já adquiridas ou que podem ser vividas, do que é ou 

pode ser lembrado, enfim do que foi esquecido ou jamais foi transmitido, aos quais 

recorremos e que são organizados a partir de perguntas atuais.” (2006, p.267)  

Tais pressupostos fazem parte das proposições apresentadas no Currículo Básico do 

Paraná de 1990 ao ter este preocupação relacionada à abordagem dos conteúdos, portanto, 

às mudanças metodológicas que devem possibilitar para os alunos e professores dar sentido 

àquilo que “[...] parece desprovido de raízes, nascido de improvisação e do reflexo, gestos 

maquinais, palavras irrefletidas, vem de longe e testemunha em favor da extensa 

repercussão dos sistemas de pensamento” (LE GOFF, 1988, p.72).  

Quais as discussões que objetivamente eram realizados na década de 1980 sobre os 

saberes docentes, da História e neste contexto o do Ensino de História? Tal questão nos traz 

perguntas complexas que nos remeteram à tentativa de reconhecimento de algumas das 

preocupações presentes nos debates conduzidos no período com base no documento Anais 

do Seminário “Perspectivas do Ensino de História” de 1988. Este documento é decorrente 

de evento que se configurou no período como um dos poucos espaços que propunham 

discussões mais amplas sobre a história e seu ensino. Dirigido aos professores dos três 

níveis interessados em questões relacionadas às perspectivas da abordagem teórica da 

História no que se refere aos conteúdos e metodologias para o Ensino de História teve a 

participação de 21,01% de professores universitários, pesquisadores e estudantes de pós-

graduação e a maciça presença dos professores de escolas públicas que representavam 

68,80% do total de participantes. Tendo por foco o Ensino de História as discussões foram 

direcionadas aos anos finais do 1º Grau sendo 74,25% participantes graduados em 

História
1
. (NADAI, 1988, p.9).  

Acontecendo paralelamente ao processo de concretização da Constituição Federal de 

1988 e à elaboração do Currículo Básico do Paraná que é objeto de nosso estudo, promoveu 

discussões em seminários, cursos e grupos de trabalho sobre questões relacionadas aos 

eixos explicativos tradicionais como, por exemplo, sobre a insuficiência da ‘memória 

oficial’ para a apreensão da totalidade. Também visou questões relacionadas às propostas 

curriculares em elaboração ou postas em prática pelos sistemas educacionais analisando os 

contextos de produção e os pressupostos da História como disciplina escolar.  
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Reafirmamos este evento como referência para o Ensino de História também por este 

espaço, nas palavras de Nadai (1988, p.1), ter como objetivo propiciar discussões sobre os 

princípios norteadores para a inserção da História como disciplina escolar passível de 

investigações mais criteriosas no campo das ciências Humanas, ou seja, foi neste contexto 

que discussões e produções que colaboraram para a atual condição do Ensino de História 

como campo de pesquisa puderam se constituir em possibilidades de tratamento por 

metodologias mais abrangentes e sofisticadas e incorporação de novas linguagens. 

Há na apresentação do referido Anais a afirmação da necessidade de investigações 

sobre a História e a Educação em diálogo para que o “ensino dogmático, sustentado por 

mitos, heróis e estereótipos que tem composto parte do conteúdo tradicional [...] fosse 

superado, o que teria na formação do professor um importante apoio. É na esteira destas 

necessidades que a programação do Seminário promoveu amplo debate sobre as:  
 

[...] condições do Ensino de História no Brasil, seus desafios suas prioridades e 

lacunas; refletir sobre as formas pelas quais o professor tem sido formado; criar 

condições de divulgação das práticas quotidianas e de projetos realizados na 

escola de 1º, 2º e terceiro graus e criar oportunidade para a atualização do 

professor de História. (NADAI, 1988, p.2).  

 

Este panorama sucinto do evento é reconhecido por nós como uma escolha perante 

outras ações que aconteciam por assumir o Ensino de História como seu principal foco. Tal 

afirmativa em relação ao ‘Perspectivas do Ensino de História’ de 1988 está relacionado 

também ao fato de que contou com 734 participantes inscritos sendo 477 do próprio estado 

de São Paulo. Realizado pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo com a 

colaboração do Departamento de História, da ANPUH e APEOESP teve dentre os apoios 

financeiros órgãos como CNPq, CAPES e INEP. Trazendo visibilidade às preocupações 

sobre o Ensino de História no Brasil da década de 1980 manteve-se como ‘lugar’ de 

discussões teóricas e práticas que buscam alternativas para o que atualmente se constitui 

como campo de pesquisa - o Ensino de História. Em sua condição de precursor nasceu 

como aglutinador de estudiosos deste campo no Brasil o que se constata na presença 

expressiva de profissionais e estudantes do Rio de Janeiro (72 pessoas); Minas Gerais (42), 

Santa Catarina com 32 e Mato Grosso do Sul com 17 participantes. O Paraná (9 

participantes) figura dentre os seis estados que tiveram mais de sete participantes o que nos 

remete ao fato de que as referidas discussões já ecoavam por 21 estados brasileiros. A 

América Latina estava presente com pequena participação da Argentina e Peru. 

As discussões da década de 1980 colocam em pauta os conteúdos significativos 

relacionados aos conceitos básicos para a produção e apreensão do conhecimento histórico 

o que foi orientado pelos conceitos de tempo, espaço, sociedade. Esta tendência permeada 

pela consideração das contradições sociais reclamava o acesso pelo aluno ao processo 

histórico como conhecimento apropriado na relação com suas vivências do cotidiano. O 

que se busca é a ampliação da compreensão da dinâmica do tempo para propiciar aos 

alunos diálogos entre o tempo presente e passado articulados à prática social. Tal 
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apropriação terá a mediação pedagógica como possibilitadora da expressão pelos alunos 

dos sentidos que atribuem ao contexto sociocultural em dimensão histórica para a 

compreensão do projeto de sociedade no qual se insere e a apropriação das “[...] 

ferramentas culturais necessárias à luta social’ (SAVIANI, 1993, p.81) 

Tal observação é pertinente ao lembrarmos que as categorias elencadas são 

fundamentais tanto para a construção do conhecimento histórico quanto para a formação da 

consciência histórica ao propiciar na concepção de Rüsen “[...] um modo específico de 

orientação em situações reais da vida presente: tem como função ajudar-nos a compreender 

a realidade passada para compreender a realidade presente.” (p.56).  

O que afirma o documento de 1990? Ele se aproximará ao teor das preocupações acima 

indicadas? Enfrentará resistências ao intentar a superação do senso comum em relação à 

abordagem historiográfica ainda considerada como de pouca cientificidade? 

 
 
O Currículo Básico do Paraná de 1990: potencialidade e repercussões 
 

O Currículo Básico para a Escola Pública do Estado do Paraná de 1990 conforme já 

apresentamos emerge em contexto propício ao desencadeamento de ações comprometidas 

com uma sociedade democrática. O impacto decorrente das disposições oriundas da 

Constituição de 1988 e do ambiente democrático que se instaurava repercutia em 

experiências sociais que levavam em conta a população como interlocutora na busca da 

superação de lacunas presentes em variadas dimensões sociais. 

No Estado do Paraná acontecem ações na política educacional que passavam pela 

reorganização do sistema escolar com a implantação do Ciclo Básico e a elaboração do 

Currículo Básico de 1990. Reconhecendo este último como proposta motivadora “para o 

desencadeamento de ações mais abrangentes e desafios maiores” e que o 

“comprometimento e a continuidade dependem, mais uma vez, de vocês, professores” 

(POLI, 1990), a Secretária de Estado da Educação na entrega do currículo e em sua 

primeira página demonstra o desejo de um ‘continuum’ para as transformações políticas e 

socioculturais reconhecendo a dependência de ações relacionadas à atuação pedagógica dos 

professores.  

Ainda no Currículo Básico de 1990, nas páginas anteriores à proposição de 

encaminhamentos metodológicos e conteúdos por área do conhecimento dirigido ao 1º 

Grau, há na Introdução assinada pela Diretora do Departamento de Ensino do 1º Grau – 

Cleusa Maria Richter e a Assessora-Pedagógica Carmem Lúcia Gabardo a apresentação da 

trajetória da produção do documento. O texto a seguir foi elaborado por docentes do setor 

da Educação da Universidade Federal do Paraná que abordam aspectos relacionados ao 

Ensino do 1º Grau: Elementar e Fundamental. Neste texto é indicado que o referencial 

teórico da proposta curricular apresentada é a Pedagogia histórico - crítica destacando-se a 

proposição de Dermeval Saviani. Para os autores tal opção contempla as questões 

relacionadas à transmissão-assimilação do saber sistematizado como foco da construção do 

saber escolar que terá nos “agentes sociais presentes na relação ensino-aprendizagem 



 
A experiência do passado reconhecida no tempo presente... 

 

 
299 

sujeitos inseridos e determinados socialmente. Ou seja, professor e alunos estão inseridos 

numa mesma prática social global, embora, ocupem, relativamente ao processo pedagógico, 

funções diferenciadas” (SANTOS; NUNES, p.16-17).  

Saviani em 1983 apresenta a 1ª edição do livro ‘Escola e Democracia’ no qual tendo 

por base o pressuposto do materialismo histórico e o processo de produção do 

conhecimento como produto da atividade humana, real, objetiva, material, coloca como 

intento da escola democrática o conhecimento que se realiza na relação entre sujeito e 

objeto num dado contexto histórico-social. Nesta proposição tal relação é mediada pela 

prática com a qual estabelecerá relação dialética em processo de contínua transformação, 

pois se a sociedade a determina por ela também é determinada, o que a situa para além da 

pedagogia da essência e da existência, na superação da crença que coloca a educação na 

autonomia ou dependência absoluta do contexto social. 

Não ignorando os métodos tradicionais e os que se colocam como novo em seu intento 

de vinculação entre educação e sociedade tem os alunos e professores como agentes sociais. 

Nesta abordagem conforme o próprio autor o primeiro movimento para a educação 

democrática está no reconhecimento da prática social que mesmo sendo comum aos 

professores e alunos estes se diferenciam pelo nível do conhecimento e da experiência da 

prática social. Na seqüência coloca como segundo passo o reconhecimento de questões e 

problematização da prática social que remeterá ao movimento de apropriação dos 

instrumentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento, sendo esta a 

instrumentalização necessária à luta social. À apropriação teórica e prática elaborada chama 

de generalização quando o retorno à prática social apresentará alteração qualitativa que 

dependerá dos próprios agentes. A educação como mediadora do processo terá na prática 

social o ponto de partida e de chegada. (SAVIANI,1993, p. 80-82) 

Evidentemente tal proposta é mais ampla e requer estudo mais aprofundado o que não 

é nosso objetivo, mas a menção é necessária pelo fato de que a Pedagogia Histórico-Crítica 

permaneceu como referencial também para a proposta curricular da SEED-PR de 2008.  

Reservando espaço específico para discussão sobre o que é próprio da Pré-escola o 

currículo é organizado em cada área do conhecimento com pequenas variações decorrentes 

da especificidade e na seguinte estrutura: I. Pressupostos Teóricos; 2. Encaminhamento 

Metodológico; 3. Conteúdos; 4. Avaliação. Para esta elaboração foram convidados 

professores universitários, professores de equipes pedagógicas de Núcleos Regionais e de 

Secretarias Municipais além da equipe da SEED.  

Aconteciam neste período cursos em Curitiba,capital do Paraná, que visavam à 

formação dos professores que retornariam aos municípios onde disseminariam aos 

professores da Rede as discussões teóricas, além da análise das proposições da equipe de 

ensino do Departamento de Ensino de 1º Grau – DEPG e consultores. Esse processo que 

visava na análise de Dias (1996) esclarecer aos professores “o que era e como funcionaria a 

nova proposta” (p.391) foi em sua perspectiva de docente (1991-1994) paradoxal, pois para 

ele a SEED partia de premissa que não correspondia à realidade escolar ao manter a 

ausência de ações direcionadas para a reversão das más condições do trabalho docente e ser 

pautada por dinâmica da atualização de professores que mantinha “[...] certa hierarquia 
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tradicional ao ser alimentada, implícita ou explicitamente, na compreensão de que alguns 

convidados, regra geral atuantes no 3º Grau, teriam a complexa tarefa de traduzir teórica e 

operacionalmente a reformulação.” (DIAS, 1996, p.491).  

Na análise apresentada no 2º Encontro Perspectivas para o Ensino de História realizado 

na Faculdade de Educação da USP em 1996, Dias também considera que “Na prática, os 

professores da rede eram reduzidos, como usuários da chamada educação bancária, à 

condição de alunos que vinham receber um conhecimento que depois deveriam reproduzir” 

(DIAS,1996, p.491). 

O currículo de História foi conduzido pelas professoras Judite Maria Barbosa Trindade 

e Maria Auxiliadora M. Santos Schmidt com a consultoria de Antonio Simão Neto; Ivani 

Omura e Marionilde Dias Brepohl Magalhães, todos estes professores universitários. No 

item destinado aos conteúdos estes são apresentados de acordo com o nível a que se refere, 

ou seja, pré-escola; Ciclo Básico de alfabetização (dois anos), contemplando a seguir as 

demais séries do extinto 1º Grau. 

Na apresentação dos conteúdos de História a teoria marxista advinda da releitura da 

história social inglesa. O que se tem na proposta é a presença da tendência daquele contexto 

que conforme Horn; Germinari (2006, p.30) buscava captar para a elaboração de currículos 

de História “as formas de poder e dominação nas relações interpessoais, afetivas, de 

trabalho e assim por diante. Entende-se (no currículo) que o poder está presente no 

conjunto das relações sociais, revelando-se tanto na dimensão do público (Estado) como do 

privado (sociedade civil)”. Esta perspectiva repercute na seleção dos conteúdos e não em 

sua supressão em abordagem metodológica que traga visibilidade à classe trabalhadora 

situada historicamente em relações de poder. 

Tendo a escola pública como foco o que dominava era a retomada de outra perspectiva 

na análise das relações sociais e políticas o que implicava na mudança da abordagem 

historiográfica e do Ensino de História. Esta constatação no currículo de 1990 nos remete 

ao que consideramos como êxito na superação da estruturação temporal linear ascendente e 

da espacial concêntrica, com a composição de conteúdos baseada na produção do 

conhecimento histórico, temporalidades, concepções e fontes.  

Também é diferencial desde o ciclo básico a problematização das realidades 

socioculturais dos alunos para deslocamentos temporais que abrangem desde a inserção da 

interpretação das vivências dos alunos relacionadas à dinâmica social e experiência humana 

local ao diálogo entre o presente e o passado de múltiplas realidades. 

A organização de conteúdos por temas já se evidencia em proposições das décadas de 

1970 e 1980 nas práticas escolares de professores da rede pública e como proposição 

curricular de Estado acontece de forma polêmica, pela primeira vez em 1986, na proposta 

da Secretaria de Educação de São Paulo. (BITTENCORT, 2004). A Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná neste movimento opta pela História temática organizada a partir de 

uma Unidade Anual seguida de temas; sub-temas e conteúdos. A opção pelos conteúdos 

significativos mesmo que apresentando a permanência de alguns dos conteúdos 

tradicionais, propiciou abordagem para a organização da leitura de mundo historicamente 

situado em suas dimensões sociocultural, política e econômica.  
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Neste processo apesar das mudanças consubstanciais na seleção dos conteúdos há 

manutenção da periodização o que entendemos como opção pensada para a articulação 

entre o que muda e o que permanece, o que remete à questão da continuidade e ruptura em 

interpretação que deve considerar segundo Prost (1996) a condição de que terá 
 

“[...] em el interior de um periodo, es la homogeneidad la que prevalece.” 

Assim, a periodização tem componentes de arbitrariedade o que traz a 

necessidade de análise em que “decirnos cuáles son los aspectos em que difieren 

y, aunque sea como reverso, de forma implícita o explícita, cuáles em los que se 

amesejan.[...] Hace que La historia sea, si no inteligible, al menos pensable”. 

(PROST, 1996, p.125) 

 

Com a preocupação de não situar de maneira fechada os conteúdos relacionados aos 

períodos e possibilitando articulações entre o presente e o passado de variados espaços, 

temos opção que dependerá da abordagem metodológica usada pelo professor. Assim, esta 

é uma proposta que precisou enfrentar o contexto da formação de professores o que se 

revelou um desafio que foi superado parcialmente. Neste contexto, conforme já indicamos 

na análise de Dias (1996, p.491), aconteceram equívocos que colocavam em contradição o 

proposto pelo documento no que se refere à apropriação teórica da proposta e as condições 

objetivas de formação pelos professores, pois como “[...] momentos excepcionais em uma 

rotina de trabalho que lhe impunha inúmeras dificuldades para atualizar-se, é perfeitamente 

compreensível que o professor buscasse obter resultados operacionalmente palpáveis nesse 

curto espaço de tempo”. 

Sendo este um dos aspectos da realidade objetiva e concreta das condições de trabalho 

dos professores não podemos ignorá-lo no processo de implantação do currículo, mas é 

necessário reconhecer que mesmo em condições desfavoráveis esta proposta colocou para 

os professores discussões que possibilitaram o reconhecimento das novas abordagens 

historiográficas o que gerou avanços em práticas que intentaram a superação da concepção 

fragmentada do conhecimento histórico e a articulação entre diferentes tempos. O que se 

apresenta como limitador é a ênfase dada à relação presente/passado. Na constituição da 

proposta em nosso entendimento a relação do tempo presente com o passado como ‘espaço 

de experiência’ está explicitado, permanecendo vaga as relações com o futuro como 

‘horizonte de expectativa’. Essas categorias históricas na perspectiva de Koselleck não 

possibilitam nas palavras ‘experiência’ e ‘expectativa’ a transmissão da realidade histórica 

ao serem categorias formais que não esclarecem o que se teve como experiência e nem o 

que se espera, mas: 
 

“Trata-se de categorias do conhecimento capazes de fundamentar a possibilidade 

de uma história. Em outras palavras: todas as histórias foram constituídas pelas 

experiências vividas e pelas expectativas das pessoas que atuam ou que sofrem. 

Com isso, porém, ainda nada dissemos sobre uma história concreta – passada, 

presente ou futura.” (Koselleck ,2006, p.306) 
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A relação que fazemos com o currículo está na falta de proposições que coloquem 

claramente conexões com o futuro o que entendemos como necessário aos deslocamentos 

temporais desejados, pois esta ausência remete ao fato de que “[...] experiência e 

expectativa são duas categorias adequadas para nos ocuparmos com o tempo histórico, pois 

elas entrelaçam o passado e o futuro. São adequadas também para se tentar descobrir o 

tempo histórico, pois, enriquecidas em seu conteúdo, elas dirigem as ações concretas no 

movimento social e político.” (KOSELLECK, 2006, p.308).  

A proposta ainda apresentou potencialidade para a consideração das ‘representações 

sociais’ no Ensino de História ao propor trabalhos que possibilitavam reconhecer o que 

Chartier(1982, p.30). entende como “representações do mundo social [que] são os 

componentes da realidade social.” Tal perspectiva passa a compor, ainda que maneira 

frágil, as discussões de professores, propiciando a inserção na prática de ensino das 

relações sociais e econômicas como parte do campo das práticas e produções culturais. 

Tendo como pressuposto as afirmações aqui colocadas alguns questionamentos são 

importantes de serem levantados: Qual é a função que os professores desempenham na 

produção do currículo? Quais as possibilidades e limites da ação de professores nas 

definições e decisões e inovações curriculares? Entendemos como afirma Zeichner que: 
 

Os professores deveriam desempenhar papéis ativos na formulação dos 

propósitos e finalidades do seu trabalho [...], de liderança na reforma escolar. 

[...] de que a produção de novos conhecimentos sobre o ensino e a aprendizagem 

não é propriedade exclusiva dos colégios, universidades ou dos centros de 

pesquisa e desenvolvimento, [...] de que os professores também possuem teorias, 

de que podem contribuir com a construção de um conhecimento comum sobre 

boas práticas de ensino” (Zeichner, 2002, p. 34).  

 

 
O que nos foi possível concluir... 
 

O que se constata no documento analisado é que este se alinha aos que clamavam por 

mudanças nos pressupostos da ação pedagógica para o Ensino de História no Brasil no final 

do século XX o que repercutiu na seleção dos conteúdos e de abordagens que incidirão 

sobre as representações de professores de História repercutindo em múltiplas adesões e 

resistências. Tal contexto permite inferir que o Currículo Básico de História – 1990 

provocou mudanças na prática escolar ao propor abordagem que se diferenciava da 

tradicional, além de desencadear e fomentar discussões em torno do Ensino de História, 

permanecendo muitos de seus pressupostos em posteriores iniciativas institucionais, assim 

como em perspectivas para a área do Ensino de História no cotidiano escolar e em 

temáticas de pesquisa. 

Tendo expectativas que dependiam da ação pedagógica do professor desencadeou 

embate que no processo de redefinição do que se ensinava na disciplina de História remeteu 

às condições objetivas de trabalho, o que propiciou relações conflitantes na falta ou 
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possibilidades para mudanças nas concepções de História e de Ensino de História mantendo 

na realidade escolar movimentos para a manutenção das abordagens tradicionais e outros 

que buscavam reais mudanças. Assim, esta proposição curricular deu visibilidade à 

demanda por ações para a formação continuada de professores que ao não se efetivar 

desacelerou o processo de reversão da presença da abordagem tradicional no Ensino de 

História nas escolas públicas paranaenses. 
 

 

 

Notas 

 
1 Além destes aspectos tal evento permanece como referência acontecendo sua XIII edição em Campinas no ano de 2012 

voltado para a participação de professores dos três níveis de ensino, além de pesquisadores nacionais e internacionais do 

Ensino de História. 
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