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HISTORIA E ESTUDOS SOCIAIS: UM ESTUDO COMPARATIVO DOS 
GUIAS METODOLOGICOS DO M.E.C. (*) 

RAQUEL GLEZER 

do Depa~tamen 
to de Bi8tó~i4 
da PFLCH da 
Univer8idade 
de são Pawlo. 

O M.E.C. - Ministerio de Educação e Cultura. atravis 
da FENAME. imprime e vende em todo o Brasil Caderno8 de 
exerctcios para alunos e Gwias Metodológicos para profes
sores de diversas disciplinas. Nesse momento. para nós. 
interessa apenas o material destinado i irea de Estudos 
Sociais e i de História, cuja densidade sugere virios ti
pos de trabalho. como um referente às mudanças no conteú
do do material didático. ou acerca da influencia deste m! 
terial no ensino. ou ainda, uma anilise sobre o mater1al 
oferecido para o estudo da História. desde a decada de 
1950 com a edição do AtZas Bi8tó~eo E8cola~. 

Selecionamos o material e optamos por fazer uma comp! 
ração entre os Gwia8 MetodoZógico8 de Estudos Sociais e 
de História complementada com os Cade~os de exercícios. 
como um ponto de partida para a compreensão dos problemas 
existentes no ensino de primeiro e segundo graus desde o 
final da decada de 1960, e como foram equacionados por 
uma instituição oficial. 

O material utilizado em nossa anilise não e de edição 
recente. e tem sido lido e discutido frequentemente pelos 
professores preocupados com o problema de Estudos Sociais 

f*) Comunicação apresentada na ~a.Sessão de EstudosLEqul
pe C. no di. 21 de j~IMo de 1977 (Nota da Redaçac). 
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e História, mas, ate o presente momento, não encontramos 
nenhum trabalho impresso, o que nos levou a redigir esta 
tentativa de comparação. 

A autoria dos guias e de James Braga Vieira da Fonse
ca e Lydineia Gasman. bem como a dos cadernos de exercí
cios (auxiliados por Arno We11ing e El1a Grinstein Dotto
ri nos cadernos de Histõria Geral). A apresentação de to
dos os livros e de autoria de Humberto Grande. diretor e
xecutivo da FENAME. 

o Guia Metodológico pa~a cadernos MEC - Estud08 80-

cia~s - 1 data de 1969 e em suas 63 pãginas trata das fi
nalidades da educação e os Estudos Sociais. a determina
ção dos objetivos nos Estudos Sociais. a estrutura dos E! 
tudos Sociais. o planejamento didãtico dos Estudos So
ciais. a orientação das atividades discentes nos Estudos 
Sociais, a verificação da aprendizagem nos Estudos So
ciais, a fixação da aprendizagem nos Estudos Sociais, a 
conclusão e a bibliografia. 

O Guia Metodológico para cadernos MEC - História 

data de 1971 e em suas 140 pãginas trata das finalidades 
da educação em nível medio. a Histõria e as ãreas curric~ 
lares. objetivos do ensino da Histõria. planejamento em 
diferentes funções docentes. os programas de Histõria 
sua estruturação. dosagem e estruturação do conteúdo em 
aulas de História. metodos do ensino de Histõria.recursos 
auxiliares nO ensino de Histõria. as atividades extra
classe a Histõria. o professor de Histõria e o ensino me
dio e a bibliografia. 

Ao compararmos o conteúdo dos citados guias. separa
mos inicialmente o que pertence aos autores e o texto que 
cabe ao diretor da FENAME. 

Os primeiros elementos que nos chamam a atenção são o 
volume diferente dos dois guias. a discrepãncia bãsica no 
nive1 de colocação dos problemas metodo1õgicos e no trata 
mento dispensado ao professor, o que nos poderia levar ã 
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ideias errôneas. Procurando compreender as diferenças en
tre as colocações. passamos a analisar o conteúdo indivi
dual de cada guia. discriminando as concepções sobre a 
disciplina. o professor e a orientação que recebe. e. a 
finalidade da disciplina em relação ao aluno. 

Para James B.V. da Fonseca e Lydineia Gasman. os Est! 
dos Sociais apresentam-se como ·0 campo de estudo. obser
vação. anã1ise. slntese. crltica e experimentação da con
duta do homem como ser individual ou participante de um 
grupo· (1). uma disciplina ainda em formação. sem caract! 
rlsticas próprias. 

Estudos Sociais são considerados uma disciplina peda
gógica. uma maneira de se usar os conhecimentos das Ciên
cias Sociais. de acordo com que o professor considerar n! 
cessãrio. para o desenvolvimento do tema em estudo. visa~ 
do atingir aos objetivos da escola de grau medio:auto-re! 
lização do educando. relacionamento social, atuação econo 
mica. responsabilidade cultural. 

O professor de Estudos Sociais e orientado para Uadqul 
rir o esplrito dos Estudos Sociais e saber trabalhar com 
uma nova tomada de posição cultural· (2). Cabe a ele de
senvolver-se e atingir uma ·definição segura de Filosofia 
de vida; a interpretação clara da ·consciência coletiva • 
de sua epoca; o domínio cultural do conteúdo dos Estudos 
Sociais, e domínio e emprego das tecnicas diditicas ade
quadas. (3). 

Este professor precisa ser um ajustado social. porque 
a consciencia coletiva de sua epoca representa a base do 
ajustamento social, deixando em aberto a possibilidade de 
ser ·um analisador qualificado para promover impulsos re
novadores. aperfeiçoadores. porque não hã aceitação tici
ta de tudo. (4). 

Cabe aos professores de Estudos Sociais uma constante 
reflexão para que seus conceitos se tornem adequados ã fi 
nalidade proposta: ·um 
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vens atuantes os rumos da verdadeira consciência do 'o~em 

responsãvel N (5). Homem responsãvel e entenaido como 6~U! 
1 e que -engl ob a a segura nça de sua pos i çitl (i4 face da Te! 
ra cercado por fenõmenos da Natureza; e seguro das fun
ções e problemas a enfrentar como membro de uma fam;lia e 
de uma comunidade; aceita os desafios constantes da ciên
cia tecnológica aplicada. estende a mão a todos os povos 
que procuram os mesmos ideais de entendimento. e.tem a cm 
vicção que natureza e inteligência são doações e devem 
ser recebidas com humildade 8 (6). 

Para formar esse homem responsável. com o comporta
mento social adequado. os Estudos Sociais utilizaram- se 
das ciências do homem. procurando 8integrar o educando na 
sua comunidade. desenvolver o sentido de nacionalidade 
formar um cidadão responsãvel. esclarecido e consciente~ 
obrigações e dos direitos para consigo. para com os ou
tros e para com a sua pátria 8 (7). 

t:o Guia Metodológico paJ"a cadeJ"noB MEC - HiBtóJ"ia~ de,! 
de a apresentação, a postura dos autores ê diversai colo
cam claramente a necessidade de reformular o ensino da 
História. dando a conceituação das funções do raciocínio 
e da memória na aprendizagem e valorizando a ação educat! 
va da História na dignificação e aproximação dos Homens, 
rejeitandO totalmente a violência (entendida como o ensi
no valorativo da violência em geral, de guerra e ódios ra 
ciais e nacionais). 

Anunciando i nova escola, que seria implantada pela 
Lei 5.692/71. marca seus aspectos báSicos: escola empres! 
rial, articulada. visando i formação generalizadora, I 

profissionalização. ã integração comunitiria e i poliva
lência (esclarecendo a sua adeQuação ã realidade do merca 
do de trabalho lO qual se destinam seus alunos). Esta no
va escola necessita de um novo tipo de professor -- o po-
1 ivllente. 

o orofessor de História e Guremente criticadO. desd~ 
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a sua formaçã'o pelas Faculdades de Fl1osofia, que se uti
lizam do mesmo processo desde 1935. o qual di maior dest! 
que i informação especializada do que ã formação pedagóg! 
ca. O novo tipo de professor, necessãrio a essa nova esc! 
la anunciada, deve ter uma bagagem maior de cultura ge
ral e uma melhor formação pedagógica para poder ter maior 
participação no processo formativo dos alunos. 

A atitude dos professores de História que rejeitam os 
Estudos Sociais e tambem criticada, pois, segundo eles, 
essa rejeição tem sido colocada em termos inadequados,co
mo a alegação de que haveria competição por mercado de 
trabalho que encobre na verdade uma posição contra a evo
lução do conhecimentoi ou o fato de ser trabalhosa a rea
daptação do professor para o ensino de outra disciplina. 
a seu ver. uma atitude vergonhosa de recusa de aperfeiço! 
mentoi ou ainda. a recusa da escola polivalente como vi
sio exclusivista que nio admite o ensino de uma discipli
na como meio e não como fi_. 

Acrescentam os autores que nem o material diditico. 
nem o conteudo ensinado e nem o interesse dos alunos, jus 
tificam a permanência do ensino de História sob a forma 
erudita como e feita. 

Resta ao professor de História adequar-se diante das 
novas necessidades atualizando-se: na metodologia e filo
sofia da História, na metodologia do ensino da História, 
no conhecimento das novas teorias de aprendizagem, na in
formaçio sobre as ireas de conhecimento familiares aos a
lunos e quanto ao conteúdo específico de sua disciplina • 
Concretizando tudo isso o professor vai poder atuar, solu 
cionando os problemas do ensino da História. 

Na nova escola a tarefa primordial do professor de 
História. juntamente com todos os outros professores. e a 
de ensinar o aluno a aprender, sendo o objetivo do ensino 
da História a -integração do homem na cultura de seu gru
po e de sua epoca, 
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passado, com o fito de .anter ou renovar os padrões cul
turais de seu gr~pe. (8). 

A razão de ser deste ensino na escola media, alem da 
informação de datas. eventos e nomes é a de fornecer um 
modo de ·pensar histórico·, com as noções de globalidade, 
relatividade, realidade. complexidade decisória, funcion~ 
lidade, pluricausalidade e a "humildade do cientista so
cial· diante da magnitude dos problemas do homem" (9). 

O conceito de Histõria não é colocado em discussão, e 
o Guia apresenta as razões do ensino da Histõria na esco
la media e o resultado que deve obrigatoriamente atingir 
no educando. 

Ao professor de História cabe ·instrumentalizar o en
sino a fim de que o aluno aprenda a aprender, aprenda a 
aprender História e desenvolva uma visão histõrica da hu
manidade (onde o passado se liga ao presente e permite p~ 
jetar-se para o futuro)", capacitando o -homem a identif! 
car a cultura de seu tempo, compreendê-la e amã-la", co.!!, 
tribuindo para a ·formação de homens felizes, que sabem 
·como pensar" aquilo que e digno de ser pensado acerca de 
sua vida e da vida de seu tempo· (10). 

Comparando o conteúdo dos dois guias, verificamos que 
o de Estudos Sociais caracteriza-se pela superficialidade 
no enfoque dos proble.as de implantação de uma disciplina 
pedagógica que não e uma ãrea de formação cientlfica. pe
la lhaneza no trato com O professor. pelo destaque dado 
às técnicas didãticas e pela ênfase à formação do compor
tamento social do educando. Aparentemente, o Guia Metodo

lógico para Estudos Sociais poderia ser considerado como 
um ele.ento de atração de professores para a disciplina, 
pois pouco lhe e cobrado em termos de reflexão. 

Contrastando com ele, o Guia Metodológico para Hist~ 

ria e .ais complexo, tanto na discussão dos problemas me
todológicos da História e nos de seu ensino, como na apr~ 
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guia seja colocado como orientação para o caderno de ati
vidades. na prãtica isso não ocorre. Na própria apresent! 
ção os autores mostram que pretendem reformular o ensino 
de História e. no decorrer da obra. o professor e insta'! 
do a refletir profundamente sobre a disciplina que ensina. 
desde seus problemas conceituais ate as tecnicas diditi
cas que utiliza para transmitir o conteudo planejado. Em
bora os autores valorizem abertamente o professor poliva
lente. de maior carga de cultura geral e menor formação 
especializada. na prãtica. o que propõem para o ensino de 
História, ao contrãrio, exige professores com formação e! 
pecializada profunda, amplos conhecimentos teóricos e me
todológicos e grande capacidade de reflexão crltica, para 
poder selecionar o conteudo a ser ensinado. 

A diferença gritante ao nível de colocação dos probl! 
mas que ocorrem nos Guias MetodoZógicos e reproduzida nos 
Cadernos de exercícios destinados aos alunos. 

o Caderno MEC - Estudos Sociais - 1 contem 164 pãgi
nas e divide-se em duas partes: a primeira e de orienta
ção às atividades, e a segunda, e a de atividades que co
brem os seguintes tópicos: o indivíduo e a sociedade. a 
família na comunidade; estrutura da comunidade; vida so
cial e a comunidade; a comunidade e a cultura: evolução e 
progresso; a comunidade nacional e o Estado e as socieda
des de Estados. O emprego desse Caderno obriga o profes
sor a seguir a sequencia indicada, com as leituras reco
mendadas e mantendo suas explicações em nível elementar. 
Na verdade, um aluno interessado pode utilizar este mate
rial sozinho, dispensando totalmente o auxílio do prOfes
sor, e durante o ano letivo manuseã-lo facilmente. 

Os Cadernos MEC - História Geral - 1 - Antiga e Hedie 
val,e História Geral-2 - Moderna e Contemporãnea perfazem 
498 pãginas cobrindo os seguintes tópicos: a História; o 
início da História; o Oriente na História; a vida no Eg1-
to; o mundo grego; a helenização do mundo antigo; a vida 
em Roma na República 
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cadência de Roma; sociedades bãrbaras; Imperadores e pa
pas; feudalismo; o império do Oriente e do Islão; o mundo 
no final da Idade Media; Tempos Modernos. sub-divididos em 
8 unidades. e Idade contemporânea. sub-dividida em o secu 
lo XIX e o seculo XX. 

Nestes Cade~nos o nTvel de complexidade e crescente. 
exigindo dos alunos maior atenção e maior trabalho de pe! 
quisa. Os professores. por sua veio podem utilizar apenas 
os tópicos que desejarem. mas devem estar bem preparados, 
dominando a bibliografia especializada que foi utilizada 
na confecção dos exercícios. Sua participação é obrigató
ria. tanto na orientação dos alunos quanto na pesquisa bi 
bliogrãfica. A boa utlização e manuseio dos Cadermos de 
História Geral dependem integralmente da orientação do pr.Q. 
fessor. impossibilitando sua completa exploração e colo
cando o aluno em total dependência da orientação. 

Ora. se a diferença nos Cadernos de exercícios repro
duz a dos Guias e se. na verdade, teoricamente. todos são 
dedicados ã mesma clientela, a saber. os Cadernos para 
alunos de 2Q grau e os Guias para professores. a questão 
que se nos apresenta e a de procurar compreender a razão 
de tal fato. 

Descartamos a resposta inicial simplista que propunha 
a razão da discrepância entre o material didãtico de Estu 
dos Sociais e História como uma tentativa de atrair pela 
facilidade. no primeiro caso tanto professores como alu
nos, e. no segundo caso. repelí-los. Seria essa uma atitu 
de infantil e incompreensível em um órgão oficial com a 
responsabilidade da FENAME. o que levaria em ultimo caso. 
a atribuirmos tal atitude ao próprio Ministerio da Educa
ção e Cultura. 

A resposta que nos parece mais plausível para a expli 
cação da diferença de colocação nos Guias Metodotógicosde 

Estudos Sociais e História. compreende dois aspectos dis
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o primeiro deles a lembrar e o ào período em que os 
Guias foraM editados: 1969 e 1971. respectivamente. A pr~ 
posta de colocar Estudos Sociais no currlculo da escolam! 
dia brasileira data de 1968 e o Guia de Estudos Sociais 
faz parte da primeira tentativa da implantação dessa dis
ciplina. que era proposta para o nlvel colegial (atual 29 
grau). englobando e substituindo o ensino de Geografia 
História. Sociologia ou Antropologia e Filosofia.Essa te! 
tativa acabou sendo frustrada e o papel que deveria dese~ 
penhar foi atribuldo ã Educação Moral e Clvica. incluída 
nos currículos do Ginãsio e Colegio (atuais 19 e 29 graus} 
conforme a legislação publicada. 

Nas discuss~es que antecederam a alteração do curríc! 
lo das escolas brasileiras. o termo Estudos Sociais reto! 
na. não mais como uma disciplina pedagógica. mas como uma 
ãrea no nucleo comum obrigatório. Como ãrea inclui Geogr! 
fia. História. Organização Social e política Brasileira e 
Educação Moral e Cívica. 

Na lei 5.692/71. Estudos Sociais ê apresentado como 
uma ãrea no nucleo comum obrigatório. no 19 e 2Q graus 
devendo passar de atividade a conhecimento especializado. 

Na legislação em vigor o ensino no 19 grau cabe aos 
professores poliva1entes, formados em licenciaturas cur
tas, e, no 2Q grau, a professores especializados, portad~ 
res de licenciaturas longas. 

Por outro lado, o Guia de História, de 1971. jã con
tem os novos aspectos da escola de 19 e 29 graus que iria 
ser colocada em vigor. e embora tenha a incoerência de de 
fender o professor poliva1ente, exigindo do professor.por 
outro lado. profundo conhecimento teórico, metodológico e 
erudito da História. transporta as concepções que embasa
ram a primeira tentativa de implantar Estudos Sociais pa
ra ensino da História. com maior complexidade. 

Assim como os Estudos Sociais deveriam ·integrar o 
educando na comunidade, desenvolvendo o sentido de nae10-
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nalidade. formar um cidadão responsãvel. esclarecido. e 
consciente das obrigações e dos direitos para consigo, pa 
ra com os outros e para com sua pãtria" (lI), a Hist5ria: 
ou melhor, o ensino da História deve preparar o educando 
para "identificar a cultura de seu tempo, entend~-la e 
a~ã-la", formando "homens felizes, que sabem" como pensar 
"aquilo que i digno de ser pensado acerca de sua vida e da 
vida de seu tempo· (12). 

O segundo aspecto a considerar i que hã uma ideia of! 
cial, pelo menos ao nlvel da instituição FENAME, do que e 
Histõria, qual a sua finalidade no ensino e como deve ser 
ensinada. 

Esta ideia pode ser encontrada nos Guias e nos Cader

nos~ nos prefãcios e apresentação desses, de autoria de 
Humberto Grande, diretor executivo da FENAME na epoca da 
edição do citado material. 

Segundo ele. a introdução de Estudos Sociais, disci
plina difícil e complexa. visava, atraves do ensino, Rle
var o educando ã realizações de valores sociais exigidos 
pela ipoca a

• As Ci~ncias Sociais são investigadoras bdas 
relações humanas em função dos nossos tempos", e os Estu
dos Sociais são Uatividade interdisciplinar,com metodolo
gia de ensino própria, que usa o conhecimento das primei
ras para obter conclusões prãticas, uteis ã vida da so
ciedade" (13) 

Para mostrar quais são os valores SOClalS exigidos P! 
la ipoca e as conclusões prãticas, ele recorre ã História. 
A seu ver, as concepções filos5ficas pessimistas estão d~ 
minando o mundo, e esse pessímismo deve ser combatido PO! 
que jã causou muito dano e destruição nas duas guerras 
mundiais. Ele confia na humanidade, pois crê que ela der
rotará a misiria pela indústria, a ignorância pela educa
ção do povo. as doenças pela medicina, a injustiça pelo 
Direito e o mal pela ttica. 

Os jovens para desempenharem seu papel histórico 
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seguir a orientação dada: crença nos novos horizontes do 
homem, convicção de uma nova era e esperança do advento 
de mundo melhor, que ocorrerá quando as transformações da 
epoca se tiverem realizado; a Revolução Industrial. a Re
volução Social e a Revolução Cultural. 

Esses termos. no vocabulãrio de Humberto Grande. pos
suem uma significação diversa da que usualmente utiliza -
mos. 

Assim, segundo ele, a Revolução Industrial trouxe um 
novo modo de pensar e agir, um espírito lúcido e esclare
cido que recusa as superstições, crendices e formas vici! 
das de raciocínio. ensinando a utilização do raciocínio 
com fatos. com dados concretos, o que leva ã idéias cla
ras, com propósitos definidos e vontade firme. demonstra! 
do limpeza mental e permitindo normas de conduta ajusta
das, recusando as abstrações, teorias e doutrinas. 

A Revolução Social e o resultado do aperfeiçoamento 
da sociedade, do desenvolvimento da humanidade que leva a 
uma nova visão das coisas. Esta visão e o espírito do te~ 

po, cuja compreensão e essencial para escritores. filõso
fos e estadistas. As novas realidades trouxeram a trans -
formação dos costumes, dos cõdigos e dos regimes. modifi
cando a Moral, o Direito e a política. 

As duas revoluções citadas são exteriores e a tercei-
ra e uma revolução espiritual. que reformarã o homem e 
a sociedade. obra que estã para o porvir. 

A Revolução Cultural acredita nas possibilidades do 
homem, em novas elites, na luta pela cultura, no culto da 
competência, na primazia dos valores morais e espirituais, 
na fe, no progresso e na perfeição humana. A Cultura dir! 
girã a civilização e os mais capazes dominarão. havendo a 
justa hierarquização dos valores. 

Cultura, segundo ele, e o domínio sobre os instintos 
primitivos e bãrbaros, abrangendo a cultura biológica. p! 

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977



874 

ra a saude do corpo; a cultura psicológica para o equilí
brio do espírito e a cultura sociológica para a vitalida
de dos processos sociais. A cultura desperta a conscien 
eia da humanidade, sufocada pela impulsividade de massas 
ignaras, agitadores mal intencionados, artificialismo da 
tecnica e mecanização social. O homem hoje ué escravo da 
tecnica e do grupo soci~l em que vive- (14). 

A visão do futuro requer alto esforço de imaginação. 
e ele deseja mostrar as reais possibilidades de desenvol
vimento dos atributos humanos. Para esse objetivo. os Es-
tudos Sociais são a disciplina polarizadora dos valores 
soc1a1s, na elaboração de um novo humanismo. capaz de 
abrir novos horizontes ã cultura e ã civilização. 

Aos alunos no Caderno de exercícios (15). a discipli
na e apresentada como sendo de rico conteudo e alto senti 
do cultural, propondo o desenvolvimento da natureza asso
ciativa do educando e a compreensão dos problemas que de
vem ser resolvidos pela cultura. 

O seu valor educativo e o de solucionar desajustamen
tos entre massas e classes dirigentes, pOder espiritual e 
poder temporal, Economia e Política, progresso material e 
progresso mental e cultura e civilização. 

Tudo isso porque hã necessidade de reorganizar o mun
do que estã em transição e mudança. Assim, os Estudos So
ciais são estimulados, associados ã educação cívica. ao 
novo conceito de humanismo, formando o estudante brasilei 
ro com uma mentalidade mundial, compreendendo os grandes 
problemas sociais da nossa epoca. 

Como o ensino de Estudos Sociais sofreu a competição 
de Educação Moral e C;vica, sendo eSv.aziado em seu conteu 
do, e logo após a lei 5.692/71 veio alterar a estrutura 
curricular do ensino brasileiro, as pretensões que orien
taram sua proposta de introdução foram transferidas ao en 
sino de História, conforme apresentamos. 

O mesmo autor. Humberto Grande. no preficio do Guia 

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977



875 

m.todotógico de História retoma as posições anteriormente 
apresentadas, sob um enfoque mais histórico (16) 

O ensino de História é importante porque ela tem uma 
missão, que e a de alcançar a segurança, desenvolvimento e 
justiça no genero humano, promovendo o entendimento harmo 
nioso entre as nações e os povos. 

A História é concebida como intimamente ligada ã Filo 
sofia, que dã sentido a ela, iluminando-a, dando a signi
ficação dos fatos e interpretando os acontecimentos. 

A finalidade da História e a de compreender a nossa 
época. Retoma o autor do preficio o tema do fracasso das 
gerações anteriores, que levaram o mundo a duas guerras 
mundiais, criando a confusão, a desordem, o caos. A huma
nidade está doente e se não for curada, entrari em deca
dencia. Apesar dessa declaração, critica a concepção spe! 
gleriana de História como a responsivel pelos erros come
tidos. 

A História e a disciplina capaz de relacionar o sen
timento nacional com o sentimento internacional e por is
so seu estudo deve ser incentivado. 

Aos alunos, no Caderno de exercicios, o ens1ho da Hi1 
tória ê apresentado como um valor cultural por ser ela a 
mestra da vida, dando a consciencia do passado, a com
reensio do presente e a visão do futuro. Realça Humberto 
Grande o aspecto de arte na História, como animação dos 
processos e imagem viva e animad.a do passado. Ao mesmo 
tempo, a vê como dinâmica e criadora e com três dimensõe~ 
passado, presente e futuro. 

Sendo a História, quando bem interpretada, a verdadel 
ra biografia da cultura, seu ensino na educação moderna é 
o que permite compreender o desenvolvimento das forças do 
passado e se fundamenta nas potencialida~es do futuro. 

Se o acontecimento do passado ê o domínio do homem s~ 
bre a natureza, o fato do porvir será o domínio do homem 
~cbre si mesmo: "então ~ nossa espec;e at~ngirã alto grau 
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de evolução e a sociedade tomará aspectos ineditos. Um n~ 
vo mundo. mais perfeito e humano. surgirá com os melhores 
fundamentos. (17) 

Para que tal fato ocorra. uma nova geração deve estar 
a altura dos tempos para desempenhar seu papel. isto e.d! 
ve ser combatente, militante, criadora, com ideais) prin~ 
cípios e leis que inovem na moral, política, arte e filo
sofia. 

Essa geração, que deve ser consciente. esclarecida 
responsãvel, transformarã o mundo, reconstruindo-o, orde
nando-o e reorganizando-o para que a vida se expanda, a 
civilização retome seu curso e a cultura desenvolva suas 
futuras possibilidades. 

O ensino da História. pois, deve empolgar os alunos. 
entusiasmã-los. tornando-os cidadãos conscientes de sua 
pátria e cidadãos esclarecidos do mundo. sendo aulas de 
civismo. 

A análise comparativa do material didãtico para o en
sino de Estudos Sociais e Histõria nos permite então per-
ceber a razão da diversidade da colocação dos problemas 
teóricos. assumindo o seu verdadeiro carãter ideolõgico. 

Assim o professor de Histõria deve ser convencido, em 
dois níveis diferentes. teórica e praticamente. que o en
sino de sua disciplina se propõe a ser doravante um meio 
e não um fim. Mas um meio com um objetivo claramente ex -
plicitado. -a formação de homens felizes. que sabem ·como 
pensar· aquilo que e digno de ser pensado acerca de sua 
vida e da vida de seu tempo· (18). O que em outros termo~ 
significa a mesma coisa que formar o homem responsável. 
que era o objetivo do ensino de Estudos Sociais. tal como 
foi apresentado. 

A diferença de tratamento dado aos professores das 
duas disciplinas fica assim esclarecida. Ao professor de 
Estudos Sociais. oriundos de diferentes formações profis
sionais, cobra-se apenas seu Majustamento 
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bastante vago e nebuloso. que com a inexistência de for.! 
ção profissional específica e de discussões dos problemas 
teóricos do campo. torna-se de fãcil assi.ilação. Ao pas
so que ao professor de História sistematica.ente informa
do que sua formação profissional e de pessima qualidade. 
que o ensino que ministra e de b.iXo nível e desinteres
sante aos alunos. que e um elemento desligado da realida
de social atual. obriga-se a tomada de conhecimentos de 
novos conceitos. que claramente são os propostos pela 1n! 
tituição responsável pela edição do material, que devem 
ser introjetados para que ele se torne um professor atua
lizado. 

O que aconteceu na prática e que não sendo possfvel a 
introdução de Estudos Sociais como disciplina de 29 grau. 
transferiu-se ao ensino da História as suas proposições. 
e ao professor de História passou-se. cobrar sua adapta
ção aos novos tempos. inicialmente d;minuindo-o co.o pro
fissional. para facilitar a introdução de conceitos que 
não são especificamente de seu campo. para poder .anipu
lã-lo como agente transmissor desses conceitos aos educan 
dos. 

Aos professores de História. alvos fãceis de qualquer 
proposta de renovação de ensino. por problemas que não V! 
mos colocar em discussão. foi proposta uma cooptação. Pa
ra não serem mais criticados. bastaria. utilização dos 
novos conceitos e passariam a ser profissionais competen
tes. 

Ao inves de se propor ao professor de História u •• 
anãlise crftica de sua formação e atuação como proftss1o-
na1. a conscientização dos problemas educacionais e se 
discutir os meios de aperfeiçoamento. ofereceu-se uma 
ideologia pronta a ser transmitida aos alunos. 

Com tudo que acabamos de dizer nãc somos contra o ma
terial didãtico fornecido pela FENA~E. Ao contrãrio. con
sideramos esse material de alta qualidade. oferecendo gl1l.!l 
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des oportunidades de trabalho com alunos, e pelo baixo p~ 
ço. acessível a todos; mas queremos ressaltar a responsa
bilidade do professor de Histõria. que não pode ser um m! 
ro transmissor de ideologia pronta, e sim um elemento 
critico do material didático colocado ã sua disposição. 

NOTAS 

(1) Guia Metodológico 
ciais-l - p.9. 

(2) Idem~ p.IO. 

(3) Idem~ p. 11 • 

(It) Idem~ ibidem. 

(5) Idem~ p .61. 

(6) Idem~ ibidem. 

(J) Idca. p.20. 

( 8) op.cit.~ p.35. 

(9) op.cit.~ p.39. 

(10) op.cit •• p.3S. 

(11) op.cit •• p.20. 

... * 

para cadernos MEC - E8tud08 50-

(12) Guia Metodológico para Cadernos MEC - Bistória~p.35. 

(13) Guia Metodológico para Caderno8 MEC - E8tudos 50-
ciai8-1~ p.(3-S). 

(J1t) Idem, p.S. 

(15) Caderno8 MEC - E8tud08 50ciais-l. P.(3-'). 

(16) Guia Metodológico para cadernos MEC-Bist5ria.~.~-8. 

(11) Cadern08 MEC-História Geral-2-Moderna li Ccnternporâ _ 
nea~ p.It. 

(18) Vide note 10. 
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