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A PULVERIZAÇÃO DA HISTÓRIA 
ENQUANTO CONHECIMENTO CONSTRUÍDOl 

Carlos Eduardo dos Reis 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Nas últimas décadas, o ensino de História vem sofrendo um 
longo processo de revisão e reformulação, estimulado, sobretu
do, pelo questionamento ao regime autoritário, como também 
pelo amplo movimento de ampliação das fronteiras do conheci
mento histórico. 

Desencadeou-se um amplo movimento de reformulação de 
seus currículos, estimulado pelas críticas a um ensino qualifica
do de insignificante aos alunos, distante de sua realidade, line
ar, positivista, aliado ainda a uma vigorosa crítica ao livro didático 
como único instrumento na relação ensino-aprendizagem. 

A característica marcante de tal movimento foi a tentativa 
de incorporar ao ensino de História uma gama enorme de novas 
fontes e manifestações da experiência humana -literatura, artes 
plásticas, cinema, teatro, televisão etc - ampliando sobremanei
ra as fronteiras do ensino, criando uma multiplicidade curricular 
e abrindo múltiplas formas para ensinar a História. 

Todavia, na contramão desse processo, assistimos a uma im
posição, por parte dos poderes constituídos de um projeto políti
co, que do ponto de vista educacional se materializaria nos atu
ais parâmetros curriculares nacionais que apontam para uma 
pulverização da História enquanto conhecimento construído, em 
nome de um pretenso respeito às individualidades, à formação 
da cidadania, aos processos históricos culturais, anulando as-
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sim contradições e diferenças dentro de uma ordem social cada 
vez mais autoritária e desigual. 

Desta feita, dentro do tema proposto nesta mesa redonda -
"Fronteiras do Ensino de História: múltiplos currículos, múlti
plos ensinos" - coloco-me na posição de levantar questões que 
apontem para uma reflexão acerca do conhecimento histórico, 
sua produção e difusão. 

Tendo como referência o documento intitulado "Parâmetros 
Curriculares Nacionais" - História e Geografia -1' a 4' séries do 
ensino fundamental, pretendo, aqui, levantar questões referentes 
ao ensino de História e sua pulverização enquanto conhecimento 
construído, pois sua leitura nos leva muito mais a pensar sobre os 
seus silêncios, do que propriamente a uma discussão sobre o sig
nificado aparente de suas propostas. 

Assim, se tal documento pretende ser como está expresso 
em sua introdução, "um referencial comum para a formação es
colar no Brasil, capaz de indicar aquilo que deve ser garantido a 
todos, numa realidade com características tão diferenciadas, sem 

164 promover uma uniformização, que descaracterize e desvalorize 
peculiaridades culturais e regionais"z, faz sentido, então, pensar
mos e discutirmos a forma com que este concebe a História, seu 
ensino e difusão. 

11. 
As autoridades educacionais brasileiras, ao longo da últi

ma década, estiveram empenhadas na consolidação de diretri
zes básicas que remetem para uma reestruturação da educação 
no país, fundamentadas, sobretudo, em conferências internaci
onais, apoiadas por organismos internacionais do porte da ONU, 
UNICEF, BIRD e Banco Mundial, onde a questão educacional 
tem se constituído num importante fórum de discussão, e a 
reestruturação dos modelos educacionais dos países signatários 
dessas entidades são parte importante dos programas de finan
ciamento da educação. 

Para tanto, o MEC tem se empenhado em implantar tais di
retrizes, expressas em documentos como "Plano Decenal de Edu
cação para Todos" (1993-2003); Provão (avaliação de desempe-
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nho dos cursos superiores), Avaliação do ensino médio e funda
mental, Lei Federal 9394 (LDB) e os atuais Parâmetros Curriculares 
Nacionais; somente para nos atermos a alguns deles. 

Todavia, se pensarmos na perspectiva de sua constituição en
quanto documento norteador do processo educacional, o primeiro 
grande silêncio imposto pelos PCNs é justamente a sua 
desvinculação com a política social e educacional do governo fede
ral, onde se torna quase impossível aos professores identificar o 
"lugar social" de onde partem as falas expressas em tais parâmetros. 
Sabemos muito bem que a política que norteia atualmente as ações 
dos atuais mandatários da nação pauta-se fundamentalmente por 
critérios econômicos, baseados na idéia de eficiência e à extrema 
racionalização dos processos produtivo e administrativo. 

Portanto, como salientou muito bem o parecer da Faculdade 
de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o 
processo de constituição dos PCNs, "além de deixar de fora as 
múltiplas e diversas vozes que teriam algo a dizer sobre essa 
questão; preferia privilegiar um número extremamente reduzi-
do de especialistas e consultores/as" onde "( ... ) existem muito 165 
mais discordância e diversidade do que aquelas que estão su-
postas no número restrito de pessoas que participou da elabora-
ção da política curricular ora analisada"J. 

Mas os silêncios atribuídos aos PCNs não se esgotam nas 
proposições acima, estendedo-se sobretudo nos documentos 
destinados a oferecer orientações específicas para cada área de 
conhecimento, perfazendo um total de dez volumes. 

É a respeito do volume dedicado ao ensino de História que 
teceremos algumas considerações. 

III. 
Quando nos debruçamos na análise das proposições para o 

ensino de História, contidas nos PCNs de 1 a a 4a séries do ensino 
fundamental, percebemos claramente que apesar de sua pers
pectiva parcial, sua aparente simplicidade e linguagem discur
siva, oculta uma complexidade de proposições teórico-metodo
lógicas, onde sob a indicação de "pressupostos gerais que orien-
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tariam a prática do profissional de História", recolocam ques
tões acerca do conhecimento histórico, sua prática e difusão. 

O volume dedicado ao ensino de História abre com uma 
"caracterização da Área de História" - (destituída aí de seu status 
de disciplina). 

Procurando traçar os caminhos que o ensino de História per
correu na escola fundamental, o texto professa, contudo, um gran
de silêncio sobre os processos que resultaram na sua instituição. 

Adotando alguns marcos fundamentais como periodização 
- História Profana x História Sagrada; Civilização x Nacionalis
mo; a substituição do ensino de História e Geografia pelo de Es
tudos Sociais - tal introdução constitui-se em uma espécie de 
enxerto de vários textos, sem identificar de onde partem e quais 
são seus pressupostos. 

Em nenhum momento o texto faz referência às instituições 
ou aos agentes que criaram e sedimentaram tais projetos e con
cepções de História - como por exemplo os Institutos Históricos 
e Geográficos e a Fundação do Colégio D. Pedro 11. 

166 Nota-se uma completa falta de articulação com o próprio 
movimento de construção da História e da Historiografia. 

A narrativa dos fatos se caracteriza pela ausência de contra
dições e conflitos - o ensino de História é apresentado, em sua 
sucessão linear sem que os agentes históricos ou mesmo os pro
cessos que lhes deram origem, sejam citados. 

Para se avaliar a importância que os profissionais da educação 
(professores de História/Geografia) possuem em tal abordagem, basta 
lembrarmos que à organização política destes, que ao longo das 
décadas têm se mobilizado para garantir e recuperar sua autono
mia enquanto docentes é citada resumidamente em poucas linhas 
e limitada ao contexto da "volta da História e Geografia". 

Está ausente ainda no texto a preocupação em situar os pro
fissionais da educação no que concerne às perspectivas e à cons
trução da Historiografia. Pelo contrário, a generalização leva à 
caracterização da Nova História, por exemplo, vista como um 
grupo "que lançou uma produção didática". 

Todo movimento de reconstrução e os avanços que ocorre
ram na produção do conhecimento histórico se resumem na ex-
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pressão "influência ( ... ) entre as diversas tendências historiográ
ficas", sem, no entanto, procurar situá-las no tempo e no espaço 
e colocar suas proposições teóricas e metodológicas, passando 
ao largo das discussões da forma como vêm sendo incorporadas 
pelas várias reformas curriculares a partir dos anos 70. 

Exemplo claro disto é a referência a uma chamada "História 
Crítica" e a uma "História Temática", sem situar o momento em 
que estas aparecem nas propostas curriculares do ensino de His
tória e com quais objetivos - ou seja, num momento em que se 
questionavam a periodização estanque e linear, a cristalização 
dos conteúdos e temáticas, e como esta História abria uma nova 
perspectiva ao ensino de História. 

Todavia, se pensarmos que a História, seu ensino e difusão, 
implicam, acima de tudo, pensar a produção do conhecimento 
histórico, "não apenas com o saber erudito, escolha de um méto
do, desenvolvimento das técnicas, mas como aquele que é capaz 
de apreender e incorporar essa experiência vivida, é fazer retornar 
homens e mulheres não como sujeitos passivos e individualiza-
dos, mas como pessoas, que vivem situações e relações sociais 167 
determinadas, com necessidades e interesses e com antagonis-
mos"4, então torna-se mister refletirmos a forma com que os PCNs 
abordam a questão do conhecimento histórico, pois como sali-
entou Déa Fenelon, implicam acima de tudo desenvolvimento 
de habilidades e capacidades cognitivas para que se possa refle-
tir, pensar abstratamente, contestar valores e perceber a possibili-
dade de modificação da ordem existente. Recorrendo mais uma 
vez às reflexões de Fenelon acerca do ensino e aprendizagem da 
História, vemos que 

( ... ) a discussão sobre o modo de conceber o ensino em qualquer 
circunstância ou nível é ( ... ) de uma importância fundamental, 
principalmente se vier acompanhada do nosso posicionamento 
no presente e da explicitação de nossas concepções fundamen
tais para conhecer e fazer a História e produzir conhecimento 
desde tantas formas de abordagem ( ... )5 

Se tomarmos como base as reflexões anteriores, torna-se 
estranho que os PCNs, na sua seção a respeito do "Conhecimen-
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to histórico: características e importância social", apesar de fa
zer referência ao amplo movimento de revisão e reformulação 
do conhecimento histórico, não se preocupa em situá-lo na sua 
historicidade e nem com sua ligação aos processos históricos 
que o engendraram. 

Assim, referindo-se às abordagens da História -, a aproxi
mação da História com as outras "ciências sociais", a ampliação 
e renovação das fontes documentais, as temáticas e a periodiza
ção, essas são tratadas de forma genérica e descontextualizada, 
sem que os agentes responsáveis por tais perspectivas sejam se
quer aventados. 

Cabe salientar também que não há por parte do texto dos PCNs 
a preocupação em situar dentro deste contexto a complexa e con
traditória relação da História com outras disciplinas, na medida em 
que se apropria de seus métodos e categorias conceituais, comuns 
a diversos paradigmas explicativos dentro da História. 

Esta discussão aparece no texto expressa na temática "Cons
trução da Identidade"; eleita nos parâmetros como objetivo espe-

168 cífico mais relevante do ensino de História, e que passa a permear 
todo o restante do documento, incluindo a organização dos con
teúdos, bem como as orientações didáticas do mesmo. 

Sem desprezar a importância crucial desta discussão, que por 
si só demandaria uma outra reflexão, cabe lembrar que se pen
sarmos que o propósito da História, "não é o de "desencavar" o 
passado para apenas descobrir raízes de nossa identidade, mas o 
nosso compromisso de construir a transformação do presente"6 
torna-se muito estranha a tentativa de definição de uma identida
de complexa, problemática e sujeita a múltiplas interpretações. 

Por outro lado, como frisa o parecer da UFRGS, a discussão 
sobre a construção de uma identidade, demanda pensar que 

( ... ) os interesses e os pontos de vista diversos e conflitantes. 
num mundo social dividido e hierarquizado por classe. gênero. 
raça. entre outros eixos. o estabelecimento de um currículo nacio
nal que garantisse uma "identidade cultural nacional" teria. an
tes de mais nada. que perguntar em que consiste essa "identida
de cultural NacionaF. 
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Iv. 
Salientamos anteriormente que a noção de "construção da 

identidade" aparece nos PCNs como o objetivo específico mais 
relevante do ensino de História e que esta perpassa todo o res
tante do texto. 

Entretanto, é no espaço dedicado à História e seu ensino 
que ela se expressa de forma marcante, sendo definida como um 
"compromisso" . 

Desta feita temos: 

( ... ) o ensino de História envolve relações e compromissos com o 
conhecimento histórico de caráter científico com reflexões que 
se processam no nível pedagógico e com a construção de uma 
identidade social pelo estudante, relacionadas às complexida
des inerentes à realidade com que conviveR. 

A leitura deste fragmento, no entanto, é reveladora dos si
lêncios e das práticas propostas pelos PCNs. Ao tratar a questão 
do 'i\.prender e Ensinar História", o documento expressa um silên
cio absoluto a respeito da relação e do divórcio existente entre 
os três níveis de ensino, questão chave para se entender os pro
blemas do ensino de História e sua produção. 

Cabe aqui recordar que uma das mais importantes propostas 
de reformulação curricular do ensino de História ocorrida ainda 
durante a década de 80 - proposta curricular da CENP-SP, gestada 
na administração de Franco Montoro - tinha como um dos eixos 
principais a produção de conhecimento histórico na escola de 1· 
grau, superando assim a concepção de que a produção do conhe
cimento estaria restrita aos níveis de pós-graduação ou universi
dade. Além disso, questionava a suposição de que caberia aos 
alunos e professores o simples papel de agentes passivos e recep
tores de um conhecimento produzido por especialistas. 

Silenciando acerca desse debate, no qual estiveram envol
vidos grandes órgãos da imprensa, universidades e outras insti
tuições ligadas à Educação, o texto apresentado pelos PCNs con
sagra enfaticamente a fragmentação da História ao propor a exis
tência de "um conhecimento escolar" e um "conhecimento his
tórico de caráter científico", que seria reelaborado por professo-

169 
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res e alunos (leia-se transmitido), coroando definitivamente a 
divisão do trabalho entre os "especialistas" e os professores 
vulgarizadores desse saber a ser transmitido aos estudantes. 

No entanto, o que não é revelado aos futuros professores 
"organizadores e reelaboradores" do "conhecimento científico" 
é o fato de que estão em jogo, acima de tudo, concepções dife
rentes e projetos contraditórios que acenam para múltiplas pers
pectivas do ensino de História. 

Neste sentido, cabe ressaltar que, durante a década de 80, 

algumas instituições universitárias assumiram o discurso da in
tegração das diversas instâncias e níveis de ensino e participa
ram do debate sobre tais mudanças. Contudo, não aceitaram rom
per com vínculos entre estas diferentes instâncias, colocando 
limites à sua renovação, onde o novo ensino de História deveria 
se constituir sob a tradição historiográfica acadêmica,locus privi
legiado e controlador do aprender e desaprender, e pensar histo
ricamente em nossa sociedade9

• 

Assumindo a perspectiva de fragmentação do conhecimento 
170 histórico, o "conhecimento histórico escolar", segundo as formula

ções do documento, estaria estruturado sob três noções fundamen
tais a saber: fatos históricos, sujeitos históricos e tempo histórico. 

Mas uma análise mais acurada de tais noções nos leva a 
verificar que estas não aparecem no texto como algo pensado e 
construído pelo historiador. Os fatos estão prontos, não se fala 
em nenhum instante da intencionalidade de quem os seleciona 
e preserva - para usar a expressão de E.H. Carr, aparecem nos 
parâmetros como o "peixe na tábua do peixeiro" (neste caso es
pecífico, o professor) - podem ser, segundo o texto, fatos políti
cos, ações de heróis nacionais, mas também podem ser entendi
dos como "ações humanas significantes" 

( ... ) dependendo das escolhas didáticas, podem se constituir em 
fatos históricos as ações realizadas pelos homens e pelas coleti
vidades que envolvem diferentes níveis de vida em sociedade: 
criações artísticas, ritos religiosos, técnicas de produção, formas 
de desenho, atos de governantes, comportamentos de crianças 
ou mulheres, independências políticas de povoslO

• 
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Todavia, há que se questionar se todas as manifestações cita
das acima não são ações realizadas por homens e mulheres re
ais, afinal de contas, são o quê? 

Além do mais, não podemos deixar de vislumbrar que as "es
colhas didáticas", ou seja, a seleção daquilo que se vai ensinar ou a 
quem se vai ensinar, constitui-se como uma ação profundamente 
política e ética, e o êxito de nossas intervenções educacionais está 
profundamente ligado a um compromisso consciente e cuidadoso 
com a comunidade a qual se pretende educar; apesar das "vozes" e 
discursos conservadores negarem e dissimularem tal perspectiva 11. 

Por outro lado, é interessante notar a perspectiva despoli
tizadora e neutra do texto, ao fazer referência ao conceito de 
"sujeito histórico do conhecimento escolar": 

o sujeito histórico pode ser entendido, por sua vez, como sendo 
os agentes de ação social que se tornam significativos para estu
dos históricos escolhidos com fins didáticos, sendo eles indiví
duos, grupos ou classes ( ... ) Podem ser trabalhadores, patrões, 
escravos, reis, camponeses, políticos, prisioneiros, crianças, 
mulheres, religiosos, velhos, partidos políticos etc12 • 

Se no fragmento anterior, homens e mulheres aparecem dis
sociados de suas ações, e a noção de fato histórico não leva em 
consideração as conseqüências implícitas e explícitas na sele
ção dos objetos para se ensinar História, observamos que na no
ção de "sujeito histórico", a noção de processo social, a perspecti
va de pensar a História como experiência de classe e luta, cons
truída por homens e mulheres, vivendo relações de dominação 
e subordinação em todas as dimensões do social são substituí
das por uma generalidade despolitizada de "sujeitos" - tudo passa 
a ser História, não há conflitos, contradições, intencionalidades. 
Thdo convive harmoniosamente, pois a História foi reduzida a 
"um fim didático". 

Não importa, portanto, pensar na dimensão política que se 
tem quando se elege este ou aquele sujeito, nem muito menos 
pensar que "fazer História como conhecimento é recuperar a ação 
dos diferentes grupos que nela atuam, procurando entender o 
processo, porque tomou um dado rumo e não outro, significa 

171 
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resgatar as injunções que permitem a concretização de uma pos
sibilidade e não outras"13 . 

Por último, completando a "noção de conhecimento históri
co escolar", o texto se ocupa da questão do Tempo Histórico. 

Se pensarmos na noção de tempo como uma construção 
social e possuindo uma dimensão histórica, é de se estranhar, 
em primeiro lugar, a ausência de tal dimensão no texto dos PCNs. 

Novamente o silêncio se faz presente pois, assumindo clara
mente a concepção Braudelairiana de longa duração, que conce
be o tempo histórico como "tempo do acontecimento", "tempo 
da conjuntura" e o "tempo da estrutura", o texto não se refere 
sequer de onde parte tal concepção de tempo, e nem porque o 
adota e quais as implicações para o ensino de História quando 
se concebe o tempo histórico dessa maneira. 

Também a idéia de tempo histórico como objeto de constru
ção do historiador - refiro-me à periodização dos fatos e sua se
leção - é pulverizada por uma perspectiva de tempo a partir do 
presente, como se pode inferir, quando o texto se refere a "outros 

172 tempos", "outros costumes", "outras Histórias", "muitas Históri
as de outros tempos" e "outros espaços". 

Por outro lado, ainda, o texto se posiciona claramente a par
tir de uma perspectiva do presente, sem contudo explicitar o 
que informa esse compromisso com esse "presente". 

Como salienta de forma contundente Déa Fenelon, se o tem
po se constitui como nossa matéria-prima, então "há que se de
finir uma concepção de tempo presente que nos permita atribuir 
o significado ao passado e mais, que nos oriente em direção ao 
futuro que queremos construir, ou estaríamos traduzindo em con
servadorismo social o culto pelo passado e transformando a me
mória em instrumento de prisão e não de libertação como deve 
ser"l\ e não um tempo vazio e indefinido, no qual as ações hu
manas se perdem na memória vazia de significados. 

Outro aspecto fundamental com relação ao "tempo históri
co escolar" é a própria periodização dos conteúdos propostos 
pelos PCNs. Adotando a perspectiva de uma História temática e 
privilegiando uma abordagem demográfica, o texto novamente 
silencia sobre suas opções. 
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A opção por eixos temáticos constitui-se em uma das pro
postas mais renovadoras em termos de ensino de História no 10 

e 20 graus, pois, ao romper com a periodização estanque dos 
conteúdos, trouxe a possibilidade do professor incorporar ao 
ensino de História outras manifestações da experiência huma
na, até então restritas ao círculo acadêmico, ampliando a 
criatividade e criticidade do professor frente ao conhecimento 
histórico. Porém, outra questão fundamental se coloca com rela
ção aos eixos temáticos. 

Optando claramente em trabalhar com o eixo temático His
tórica Local e do Cotidiano, também presente nas justificativas 
posteriores, quando se refere ao segundo ciclo, o texto informa 
que estes foram os critérios que orientaram a seleção dos con
teúdos propostos pelo documento. 

No entanto, é clara a ausência de uma reflexão sobre o signifi
cado do local e do cotidiano, permanecendo a idéia de um tempo e 
espaço vazio, como observamos em passagem anterior deste texto. 

A respeito da temática do cotidiano, cabe aqui lembrar o 
artigo esclarecedor de Petersen, que faz uma reflexão a respeito 173 
de um grupo de trabalhos publicados a partir da década de 80, 
cujo objeto é a vida cotidiana. 

Sem entrar na complexidade da discussão proposta pela 
autora, esta salienta que na historiografia brasileira, via de re
gra, a temática do "cotidiano" - a par das dificuldades conceituais 
que o termo implica - foi reduzida "ao seu sentido mais comum, 
de "vida de todo dia" tão genérico que não tem qualquer utilida
de analítica ou ao "palco" onde algumas tramas se desenrolam, 
não constituindo um campo teórico ou mesmo uma categoria 
que contribua para desvendar a própria trama, desdobrando-se 
em uma rede de relações analiticamente significativas que possi
bilite ultrapassar a representação fenomênica do cotidiano"15. 

Não menos complexa também se constitui a discussão so
bre o "local", como salienta Marcos Silva, ao discutir as implica
ções de uma historiografia que assume explicitamente visões 
locais e regionais, aventando para os limites e possibilidades de 
tais construções 16 . 
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v. 
Poderíamos nos estender por, pelo menos, mais uma deze

na de páginas, sem contudo dar conta da complexidade que tal 
tema exige. Deixei de abordar alguns aspectos relevantes do tex
to, que por si mesmos se constituem objetos de demoradas refle
xões, como é o caso das ditas "orientações didáticas" do texto e a 
suposta autonomia do trabalho docente e da escola. 

Uma reflexão acerca dos PCNs exigiria um posicionamento 
mais claro e efetivo de todos aqueles envolvidos no fazer educa
cional na perspectiva de se apontar a possibilidade de avançar
mos com este projeto na busca de uma sociedade menos injusta 
e autoritária. 

Todavia, ao silenciar as múltiplas vozes e possibilidades do 
pensar e construir o conhecimento histórico, os PCNs cerceiam 
ainda mais o parco espaço democrático construído e conquista
do arduamente pelos constantes embates dos educadores. 

Apesar da tentativa deliberada de se apagar da "memória" a 
"outra História", o momento exige que nos posicionemos a res-

174 peito de qual História queremos construir, qual memória histó
rica preservar, por meio do ensino e sua difusão. 

Não se pode ainda avaliar, com clareza, qual é o impacto 
que os denominados PCNs vão ter no futuro da educação brasi
leira, enquanto projeto político explícito na área educacional. 

O texto reconhece como discurso a necessidade de mudan
ça, assume a precariedade das instituições educacionais e sua 
deficitária qualidade. Salienta, pelo intermédio de dados e esta
tísticas, que há muito a realizar quanto à formação e capacitação 
de professores, contudo, suas proposições estão muito distantes 
de milhares de profissionais, cujo trabalho diário com seus alu
nos se pauta pela "arte do possível". Já se afirmou que propostas 
curriculares morrem definitivamente nas mãos dos professores 
ao entrarem na sala de aula. Em muitas escolas e até mesmo na 
universidade, o que se nota é que estão bem dispostos nas res
pectivas estantes, onde lá chegam e permanecem. 

Cabe a questão: conformismo ou "resistência"? 
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