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PROPOSTA PARA UM CURRfcULO INTEGRADO DE HISTORIA* 

BOLIEN GONÇALVEZ BEZERRA 
VERA BERCtLIA F. P. BORGES 

porrtifCcia Unive1'lJ'Í.ÕlZà8 eatóUoa de são PauZo 

Nossa porposta tem por finalidade colocar ã discussão dos co
legas a viabilidade de se elaborar um currículo para o curso de 
História. em nível de graduação. que consiga proporcionar aos ba
charelandos informações seguras e globais sobre o processo histórj. 
co, capacitação mlnima para a produção do conhecimento histórico, 
auxiliando-os a se situarem criticamente frente ã sociedade na 
qual estão inseridos. 

Para tanto, seria importante discutir as seguintes questões: 

1. OBJETIVOS 

Não se trata, evidentemente, de encontrar os objetivos para 
l1li curso de História, ou de redefinf-los • Eles existem, expllcita 
ou implicitamente. Nossa proposta é que a explicitação dos objeti
vos do curso de História deva estar presente e presidir qualquer 
trabalho de planejamento e avaliação do curso como um todo, atuan
do como aglutinador das atividades docentes e discentes. 

A titulo de sugestão e como ponto de partida para debates, a-
chamos que os objetivos poderiam ser explicitados levando-se em 
consideração os seguintes enfoques: 

1.1 - TRANSMISS~O CRfTICA DE CONHECIMENTO DO PROCESSO HISTORICO 

o currlculo de Histõria deveria preocupar-se em traçar meca 
nismos aptos a auxiliar os estudantes de gradução a conseguirem 
uma visão ampla do processo histórico. conhecido e elaborado pela 
historiografia. Mesmo ao nível de transmissão de conhecimentos i i,m 
prescindível que os mesmos sejam datados e nominados. insistindo-

(*) Comunicação apresentada na 2a. Sessio de Estudos, Equipe C. no 
dia 19 de Julho de 1977 (Nota da Redação). 
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-se nos pressupostos teórico-metodológicos que informam I 

historiografia corrente. 

Decorrente deste objetivo seria de se desejar que, no c~ 
so de graduação as disciplinas se preocupassem em cobrir O 

assunto que lhe compete de uma maneira globalizante, evitan
do-se os cursos monogrãficos. A objeção seria: caiMamos na 
superficialidade. De ua lado e um risco calculado - não i 
posslvel conhecer-se toda a historiografia, por exemplo, so
bre a Idade Moderna em quatro ou cinco aulas semanais durante 
um ano. De outro lado. porém, não podemos nos esquecer de que 
se trata de um curso de graduação que supõe,eventualmente,uma 
continuidade de estudos institucionalizados ou não. Se consi
derarmos ainda que a maioria dos graduados em História se de
dicarão ao magistêrio secundãrio e preferivel que tenham um 
sólido conhecimento glObalizado do processo histõrico do que 
um aprofundamento minucioso de momentos do mesmo processo. 

Atraves de cursos de extensão universitãria, voltados pa
ra os interesses e expectativas dos estudantes, poder-se-ã a
profundar aspectos ou momentos que não ficaram suficientemen
te elucidados no transcorrer do curso de graduação. 

A composição e efetivação dos objetivos aqui enunciados 
tem por finalidade ultima apontar as possibilidades que o cur -so de História apresente para auxiliar a formação de um espJ[ 
rito critico, em vista da situalização consciente do indivi
duo na sociedade. 

1.2 - CONDIÇOES PARA A PRODUÇ~O DO CONHECIMENTO HISTORICO 

A História-conhecimento estã condicionada aos conhecedo
res: individuo - grupo social - ideologia - condições mate
riais, etc. Isto e paclfico. Somente vivenciando o processo 
do conhecimento, procurando produzir conhecimento. i que os 
estudantes têm a pOSSibilidade de perceber mais concretamente 
a sua complexidade e amadurecer o espirito critico e uma per
cepção cientlfica da sociedade. E nesse contexto que se deve
ria dar importância suficientemente destacada ã pesquisa his
tórica, tanto ao nlvel de exercicio curricular, quanto ao nj[ 
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vel de projeots de pesquisa desenvolvidos por professores e alunos. 
Ou pensar-se, concomitantemente, em um possível entrosamento entre 
a graduação e a pós-graduação em trabalhos conjuntos de projetos 1~ 
tegrados. 

A pesquisa histórica ao nivel de principiante não pode ser re

legada ã boa vontade dos estudantes ou ao interesse pessoal e dis~ 
nibi1idade de alguns professores abnegados. r desejável que seja 
assimilada pelo próprio curso, constando de seu currículo. 

1.3 - INTEGRAÇ~O NA UNIVRRSIDADE 

A busca de um modelo de Universidade que se coadune com as exi 
gências de uma sociedade em mudança, que tenha algo a dizer, que d! 
sempenhe um papel relevante no momento histórico ainda não chegOU i 
maturidade. Pelo contrário, as assim chamadas -Reformas universitá
rias" ou "Reformas do Ensino"no Brasil não passaram de arremedos a
pressados, vindos da cúpula, deixando o problema educacional ainda 
insolúvel. O desafio lançado ãs Universidades brasileiras persiste. 
Os esforços feitos para responder às necessidades de novos cursos, 
aumentar o número de vagas, treinar o corpo docente exigindo dele 
esforços supremos para cumprir as eXigências formais da .n~ 
univer8itáz.ia"~ não parecem ter satisfeito as expectativas e dese
jos implícitos na conclamação ã Reforma. 

Além do papel de formar profissionais capacitados para o exer
cicio de suas funções. está afeto i Universidade um papel de van
guarda na reflexão crítica sobre a sociedade de seu tempo, a fi. 
de auxiliá-la na busca de seus verdadeiros caminhos. 

A Universidade não e um conceito abstrato, algo definido de ~ 
do perene. ã qual se deve moldar o esforço consciente (ou inconsci
ente) das pessoas que a ela se integram por ofício. [ um organismo 
vivo e sua vitalidade está na dependência da capacidade de se consi 
derar em construção permanente. em revitalização constante. A Uni
versidade não e: faz-se. r antes de tudo um dev1r. 

Ao se integrar na Universidade o currículo do curso de Histi 
ria objetiva dar uma contribuição i existência da própria Universi
dade. da qual se nutre. A integração não e passiva - realizar 
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objetivos da Universidade; deve ser construtiva - buscar ser 
a Universidade. juntamente com os outros curriculos. 

O curso de Histõria não pode estar alheio às aspirações 
e reformulações latentes ou patentes no meio universitário.As 
contradições em que estamos mergulhados não podem ser equac1~ 
nadas pela fuga em enfrentar problemas. Constantemente volta
do para o conjunto da Universidade, atraves das atividades d~ 
centes e discentes,o curso deverã objetivar o caminho árduo 
de uma integração na Universidade. e, atraves dela. na socie
~ade. O como ~~,~-i0 ê tc~~~a que compete õ ~odos descobrir. 

1.4 - DEFESA DO CURR!CULO DE HISTORIA 

As investidas oficiais, com fluxos e refluxos mais ou me
nos intensos fizeram aflorar a necessidade de uma defesa qu~ 

se intransigente da Histõria, Geografia, Ciências Sociais.c~ 
tra as pretensões (por vezes honestas) dos "estudos sociais-. 
As posições ficaram claras no debate que ainda estã longe de 
ser encerrado. Não estamos, no momento, preocupados com o de
bate em si, mas com as seqüelas que poderão engrossar as nos
sas preocupações. 

Não seria maduro defender pura e simplesmente estes "cur-

808 em extinção" como eles existem. Uma dinâmica de aperfei
çoamento constante deveria levar-nos a aprofundar uma refle
xão em torno das propostas jã antigas sobre a necessidade p~ 
mente de uma inter-disciplinariedade indispensãvel para O co
nhecimento em ciências sociais, entendidas como ciência do so 
cial. 

r expressão corrente que a História deve encontraras seus 
metodos, os seus modelos, deixando de ir atrãs dos modelos s~ 
c;olõgicos, antropolõgicos. lingüísticos, etc •.• O que nio p~ 
de supor um desvinculamento destas ciências que buscam o co
nhecimento do mesmo Objeto, cada uma 
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o currículo de História precisa estar atento a esta inter-dis
ciplinariedade, tanto ao nível da articulação interna de suas dis
ciplinas, quanto a solicitar das ciências afins uma integração cur
ricular. e, ao mesmo tempo.abrir as portas para a freqUência efeti
va e qualificada de interessados de outros cursos. 

* 
* * 

2.0PERACIONALIZAÇAo DOS OBJETIVOS 

Buscando-se operacionalizar, ainda que timidamente, os objeti
vos propostos tentou-se chegar a um consenso no Departamento em to~ 
no dos seguintes (tens: 

2.1 - ESTRATrGIA DE ENTROSAMENTO: BLOCOS DE INTERESSE E PERloDOS 
LETIVOS 

r de se desejar que o estudante, ao terminar seu curso, tenha 
uma visão global do processo histórico sem graves lacunas que lhe 
dificultariam o trabalho profissional. Para cobrir as diversas pro
blemãticas inseridas no curso, seria conveniente agrupar as disci
plinas por blocos de afinidade didãtica (sentido horizontal do pro
cesso) e por períOdo letivo, visando um entrosamento racional das 
disciplinas de um mesmo períOdo. situado no conjunto de todos os 
períOdOS que compõem o curso. 

a) Oriente - Ocidente - Africe 
BLOCOS b) America - Brasil 

c) Teoria - Metodologia e afins 

PER!ODOS 
LETIVOS 

Os grupos a) e b), embora utilizando-se da periodização clissi 
ca e oficializada pelos órgãos educacionais do Estado, teriam a li
berdade de planejar o currículo utilizando-sede outros parâmetros e 
balizas. Ao grupo c) compete pesquisar, enumerar e discutir o emba
samento teórico da problemãtica histórica, de modo a facilitar uma 
fluidez de conceitos e posturas teóricas, 
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2.2 - FLUXOGRAMA POR PER!ODOS LETIVOS 

Os perfodos letivos são planejados de tal modo que, den
tro do posslve1. haja um entrosamento razoãvel entre as disci 
plinas de um mesmo periodo. Essa integração, embora planejad, 
não necessariamente serã evidente no transcorrer do perlodo. 
porém e importante que no final do curso ela fique patente. 

A integração por periodo supõe entrosamento dos professo
res do mesmo perlodo. trabalhando em esplrito de equipe, des
de o planejamento ate a avaliação final do mesmo. passando 
por reuniões constantes durante o processo. 

O quadro abaixo .ostra a tentativa feita em nosso Departa
mento. no sentido de planificar o curriculo. Estã desenvolvido 
apenas a 
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2.3 - CURSO PLANEJADO, N~O SERIADO 

o planejamento do curso a nível interno, como vimos nos 
(tens anteriores, visa oferecer aos bacharelandos a possibili 
dade de serem auxiliados na aquisição de uma visão global ,cri 
tica,coerente,ao final do curso. Deixa, no entanto. a possibl 
lidade de uma escolha por parte dos interessados em organizar 
um curso de maneira mais pessoal, uma vez que não hã pré-re
quisitos formais que os obriguem a fazer um curso seriado.Sa! 
vam-se, assim. posslveis interesses pessoais ou necessidades 
prãticas. 

2.4 - r~rCIAç~O ~ PESQUISA 

O curriculo deverã necessariamente assimilar. em seu pla
nejamento, a disciplina "Introdução à pesquisa histórioa" (cfr. 
quadro, grupo c, p. 6). com a duração de dois a três períodos 
letivos. Serão discutidos problemas relacionados aos aspectos 
teóricos da pe~quisa. assim como tecnicas e mecanismos neces
sãrios ã produção do conhecimento histórico. A pesquisa pro
pri amente di ta e sua redação serão acompanhadas, pari-pas8u~ 
pela equipe de professores responsãveis pela disciplina. 

r desejãvel que diferentes grupos de bacharelandos desen
volvam projetos de pesquisa em torno de temas comuns ou afin~ 
visando uma racionalidade e praticidade do trabalho. do qual 
participem professores e alunos, com possibilidade de conti
nuação em r:lvel de pós-graduação. 

* 

3 METODOLOGIA 

A metoc.c I 3gia, numa .isâo bem ampla, tem como função pri
morC!1a 1 mEClCt a relação entre o sujeito e o objeto para a 
prOdu,ác Cc conhecimerto; ela seri~. 
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para a elaboração da Histõria-conhecimento. Porem aqui nos inte~ 
sa a metodologia vista especificamente em função da transmissiocr! 
tica dessa História-conhecimento. Embora nos pareça padfico. e i~ 
dispensivel lembrar que a Histõria. como toda forma de conhecimen
to. não ê UI produto acabado e seu próprio processo de transmissão 
altera o seu produto (na dialetica produção-recepção). 

3.1 - PRESSUPOSTOS 

Na produção do conhecimento histórico podemos destacar dois 
aspectos essenciais: um de natureza teórica e um de pesquisa pro
priamente dita. Esses dois elementos só se tornam inteligíveis 
quando encarados como uma totalidade. ou seja. não se compreende 
lIDa pesquisa sem bases teõricas ou uma teoria sem levantamento de 
dados. sendo impossível imagini-los isoladamente pois são ambos 
igualmente interdependentes e fundamentais. Nessa pesquisa. os c~ 
nhecimentos teóricos ao mesmo tempo que -infOl'fTK11Tltl o trabalho sio 
constanta.ente rearticulados ou redefinidos em função do desenro
lar da própria pesquisa. e um processo de elaboração dinimico e 
continuo. semelhante ao próprio processo histórico no qual ele 
se encontra inserido e que o condiciona. 

Paralelamente. na transmissão desse conhecimento assim elabo 
rado. procura-se levar o estudante a trabalhar sempre com esses 
dois ele.entos concomitantes einterligados. parecendo-nos impossí
vel UI ensino universitirio de História que não leve em conta essa 
problaitica. 

Sendo a História uma forma de conhecimento eminentemente glo
balizante e tendo sido ji acentuado nos itens precedentes a neces
sidade e as vantagens de um enfoque multidisciplinar. voltamos a 
mencionã-los como especialmente importantes em relação i problemá
tica acima. Dentro dessa visão de totalidade da História surgecon! 
tantemente a necessidade de usarmos conceitos das outras ciências 
humanas; estas nos sio grandemente úteis. fornecendo-nos posturas 
teõricas ou conceitos valiosos como por exemplo. classe social, E! 
tado, ideologia. inflação. popUlação. etc ••• E o que visamos oper! 
cionalizar mais 
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C. (cfr. p. 6). Mas a preocupação com esse aspecto deve estar 
presente na programação das disciplinas dos outros dois gru
pos A. e B. Parece-nos importante, tambem, nesta linha procu
rar mostrar como a História-conhecimento ainda está a procura 
da explicitação de conceitos que lhe são prõprios como por 
exemplo, fato, tempo, processo, etc. 

3.2. IMPLICAÇUES 

Frocurando estar sempre atenta aos pontos bãsicos acima 
mencionaoos, cada disciplina do currículo. no seu planejamen
te e na complexidade da avaliação. deveria, ao tratar cada um 
dos assuntos de seu programa, caminhar de acordo com os se
guintes momentos: 

INFORMAÇM 

Visando propiciar ao estudante informações globais sobre 
o tema em pauta, deverão ser fornecidos textos suficientemen
te abrangentes para que se possa ter uma visão global do as
sunto; a indicação de outros textos informativos que os alu
nos deverão trabalhar, opcional ou obrigatoriamente, permiti
rã um aprofundamento factual, ta~e para que se torne possível 
a interpretaçãG mais segura. 

DOCUMENTAÇ~O (Fontes) 

t de fundamental importância o manuseio de textos documen 
tais para habituar o aluno a ver nas fontes a base do conhecjL 
mento histõrico. Embora carregado do cunho de exemplariedade 
o contato com estes documentos poderá servir para um trabalho 
comparativo com as afirmações contidas no texto informativo,e 
para preparar o momento seguinte, da interpretação. 

INTERPRETAÇAQ 

Os textos interpretativos poderão 
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o assunto. Neste momento do trabalho, serã possível apresentar in
terpretações diferentes sobre o mesmo problema focalizado. cabendo 
aos estudantes buscar em cada enfoque interpretativo as bases teó
ricas que o informam. para poderem se posiCionar. 

* 
* * 

Concluindo, resta-nos lembrar que a proposta elaborada para 
esta comunicação estã sendo Objeto de estudos e tentativas de efe
tivação em nosso Departamento. E parece-nos que. conforme afirma Vi 
torino Magalhães Godinho. o u ••• fundamenta~ em quaZqusr dos casos 

é muito m:zis o esptrito com que o ensino de História é feito do que 

a organização no pape~. Essa organização deve - parece-me - ser 

jle:x:tve~. Sirrrp~smente, nada se fará sem os homens. Que o corpo for:.. 

me a verdadeira p~êiade de pesquisadores audazes, re~tidos, u
V1'es, que não se ~imitem a r.:inistrar resu~tados mas mostrem o cami

nhar do pensamento com todos os seus tropeções, e saibam despertar 

o entusiCldmo pe ~ marcha dura que vai abrindo senpre panoramaa mais 

a~iciantes" (Godinho. Vitorino Magalhães - Ensaios, Vol. 111. Sobre 

Teoria da História e Historiogra~. Lisboa.Livraria sã da Costa 
Editora. 1971. p. 245). 

.. 
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INTtRVENÇOES 

Do Prof. ~os. Bueno Conti (da Universidade de São Paulo). 

Pergunta: 

"Gostaria a. saber se nesse ~auZo foi pNVist;a wna 

carga horária dE Geo;rafia Humana e de SocioZogia pGN 

perrrritil' ao l.icenciado em História a posribi7.i.dtza. a. 
obter o registro em Estudos Soci.als - 29 (Il'QU?" 

* 
Da Profa. Ivani Apareaida Onzata (da Fundação Universidade E.!. 
tadua1 de Maringa-- PR) 

Indaga: 

19) -QuaZ a carga hol'át-ia prevista para as di.scipl.inae: 

1.1 - Introdução à História I 

1 .2 - Introdução à Histórla II 

1.3 - Teoria da História I 

1 .4 - Teoria da Hi.stória II 

1 .5 - Historiografia Bl"ClBil.eira? 

29) Qual. o conteúdo previsto para os (tens 1.1-õ 1.2-õ 1.3-
• 1.47 

39) A di.scipUna Pesquisa (I-II-III) previ que a Te0z0i4 se 

conscientize na pmtica, s:r:igindo do gNdw:zndo ef.aboM

ção de 1ITICZ moncgzoafia?" 

49) Nesse cu.zorolcuZo é prevista a ezistSnoia a. p~
to?" 

* 
Da Profot. Maria Fl'ancútca de Souaa (da Universidade Federal do 

Acre) 
Disse: 

"Em alguns CIa"l"ÍauZoD a diacip7.i.na Geo-Hütória se ClpH8Bnta 

aomo obrigatória". 
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Pergunta: 

"E>I! que base o cumcuZo proposto àei= de incluir Geo-História 

nem mesmo como disciplina optativa?" 

Da Profa. Maria Luiza COraBsin (da Uni vers i dade de São Paulo). 

Indaga: 

-Q".uzl a carga horo:r.:a reservada para História Antiga? Há divi

são em História Grega. Romana e Oriental?" 

* 
.. .. 

RESPOSTAS 

Ao Prof. .Tosé Buer.o Conti 

-A carga bãsica de Geografia Humana e de quatro aulas semanais. 
perfazendo um total de 60 horas-aula. sendo que os alunos têm 
a possibilidade de freqUentar. optativamente. geografia f{sica 
ou geo-histõria no Departamento de Geografia. 

Com relação ã Sociologia, a carga horãria e de três horas sema 
nais para Sociologia 1 e quatro horas semanais para Sociologia 
11. perfazendo um total de 105 horas-aula. Soma-se ã carga ho
rãria de Sociologia a disciplina de Antropologia com carga ho
rãria de três horas serr.anais em dois semestres, perfazendo um 
total de 90 horas-aula, o que e suficiente para a obtenção do 
registro em Estudos Sc~;ais em 19 grau" • 

.. 
.. .. 
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~ Profa. lvani Aparecida R. Qmura 

"19) - Carga horãria: 
1. 1 - Introdução ã História I = 3 h.a. semanais 
1. 2 - Introdução ã História II = 3 h.a. semanais 
1. 3 - Teoria da Histõria I = 4 h.a. semanais 
1. 4 - Teoria da Histõria 11 = 4 h.a. semanais 
1. 5 - Historiografia Brasileira = 3 h.a. semanais 

29) Com relação ã explicitação de conteúdos pode ser 
consultado o quadro incluldo na prõpria comunicação 
A pergunta da Profa. Ivani traz implicita a ques
tão da defasagem entre o número de aulas reservadas 
ã fundamentação teõrica e o número de aulas das di! 
ciplinas que compõem os blocos A. e B. (cfr. quadro~ 
Quanto a isso devemos esclarecer que se trata de uma 
das preocupações da presente comunicação: como ofe
recer aos estudantes um embasamento teórico que pel: 
passe constantemente o estudo da histõria e a ini
ciação ã produção do conhecimento histõrico. A ten
tativa de superar a dificuldade estã justamente na 
articulação interna das disciplinas do bloco C. co
mo explicitado no texto da comunicação. 

39) A disciplina Pesquisa História I. 11. 111 tem a fi
nalidade de ser um exerclcio prãtico de 'produair~ 
nhecimento". Um tema e escolhido e a ele se procura 
dar um tratamento cientIfico. 

49) Tendo em vista problemas prãticos por parte dos al! 
nos, os pré-requisitos foram abolidos. embora se 
aconselhe vivamente aos alunos que respeitem a se
riação. em função de maior racionalidade e aprovei
tamento do curso·. 
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~ Profa. Maria Franci6ca de SOWKZ 

"Concordamos com a proponente no sentido da importância da Geo

-Histõria no curso. Não estã incluído no presente currículo a
penas por falta de possibilidade da carga horária, já totalme~ 
te preenchida pelas disciplinas fundamentais. Estã-se estudan
do a solução para o problema. Poderã ser incluída como disci
plina optativa, dependendo da solicitação dos alunos, como e 
feito com relação ã inclusão de outras disciplinas·. 

* 
* * 

~ Profa. Maria Luiaa.Corassir. 

UHi stõri a Antiga I e 11 contam com carga horãri a de 4 horas-au 
la semanais, respectivamente. São ministradas pela mesma pro
fessora. A divisão mencionada com certeza e respeitada pela 
responsãvel pela disciplina. sendo-nos difícil especificar co
mo os temas sio trabalhados, pOis a professora não estã prese~ 
te no momento·. 
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