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A ESPECIFICIDADE DA HISTÓRIA 
COMO DISCIPLINA ESCOLAR 
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Escrever história, como trabalho de um tipo 
específico de profissional, é atividade que 
possui exigências e servidões inevitáveis -
formação específica, familiaridade com 
uma certa prática, obediência às regras di
tadas pelo ofício l

• 

A referência da epígrafe serve como introdução às questões 
que pretendo tratar nesta oportunidade. Na afirmação do autor 
consta que, para escrever história, que é uma das funções do 
ofício do historiador, há a necessidade de um tipo específico de 
profissional que é submetido a "algumas exigências e servidões"; 
cabe a pergunta: para o trabalho com o ensino de história no 
primeiro e segundo graus poderíamos afirmar que essa exigên
cia também procede? 

A posição da história no currículo do ensino médio brasileiro 
tem sofrido alterações ao longo do século XX. A última mudança 
está sendo sugerida pelas diretrizes curriculares nacionais para o 
ensino médio, que têm como novidade a reintrodução de outras disci
plinas, como sociologia e filosofia na chamada área de humanas. 

Como fica a questão das fronteiras do conhecimento na área 
de humanas? Nesta proposta está aparentemente assegurado o 
lugar da história no currículo do ensino médio. Observa-se, no 
entanto, na prática educativa, que não é assegurado ao profissio
nal de história o trabalho com a sua disciplina. É um campo 
onde profissionais de várias disciplinas podem atuar. Da forma 
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como tem sido encaminhada a discussão sobre a elaboração do 
novo currículo. e também pelo resultado de experiências já im
plantadas em outros países. esse tipo de proposta abre uma possi
bilidade de "inventar um professor generalista" e proporcionar 
um ensino superficial na área de humanas. Dar aula de geogra
fia. história. filosofia e sociologia sem ter formação específica é 
viável? Longe estou de questionar o ressurgimento das discipli
nas escolares de sociologia e filosofia no âmbito dos conteúdos 
obrigatórios no ensino de primeiro e segundo graus. Estou tentan
do pensar na estrutura ora existente nas escolas para a implan
tação de disciplinas e na possibilidade de se respeitar minima
mente as peculariedades do conhecimento que envolve cada uma 
delas. Se a atual estrutura não sofrer modificações. significaria 
em termos concretos que um professor teria que dar pinceladas 
de cada disciplina. 

FRONTEIRAS DA ATIVIDADE HISTORIADORA 

Discutir a fronteiras da História e do historiador no ensino 
154 de 1° e 2° graus é uma proposta pertinente? Utilizando o argu

mento da historiadora Borne. podemos levantar a hipótese des
sa pertinência. pois. segundo ela. 

( ... ) ensinar a história é. em primeiro lugar. levar os alunos a se 
apropriarem de uma linguagem específica. Neste sentido. os con
teúdos do ensino são inseparáveis das modalidades de sua trans
missão. Apropriar-se de uma linguagem não passa por uma sim
ples memorização. e sim pela aprendizagem das operações inte
lectuais que permitem a construção de um discurso. Como o 
historiador. mas no nível que lhe é próprio. o aluno deve desco
brir. analisa. criticar. classificar. Em suma. operar um ordena
mento no tempoz. 

Ser professor de história com formação específica garante 
uma melhor atuação como professor de história? Quais são os 
problemas que enfrentam os profissionais formados em geogra
fia. sociologia e filosofia quando se defrontam com a disciplina 
escolar de história? Discutir isso soa paroquial, corporativista? 
Essa dúvida sobre quem deveria dar aula de história reflete a 
crise por que passa a História? 
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Analisando a realidade inglesa, Chaffer e Taylor afirmam: 
"os professores de história parecem hesitar, constrangidos, entre 
a reivindicação de independência no sentido de salvaguarda da 
especificidade da "cadeira", e a resistência a que ela se torne 
uma "matéria de serviço" dentro das Ciências Humanas e de 
outros'esquemas integrados3• 

Muitos historiadores já admitem que a disciplina de história 
e a profissão do historiador passam por uma crise (Boutier, Julia, 
Cerruti, Falcon, Vilar, são alguns exemplos). Segundo Falcon, a 
crise de identidade do historiador passou a ser uma realidade, 

( ... ) existe no território da história hoje, uma diferença básica e um 
duelo de posições cujo tema fundamental é, ainda, o da relação que 
cada historiador supõe, ou não supõe, existir entre a história (conheci
mento) que ele escreve (produz) - o texto ou a obra de história - e a 
História propriamente dita, enquanto realidade ou objeto de conheci
mento. Estaria aí indicada uma identidade plural?4 

o ponto de convergência na expressão da identidade do histori
ador seria a formação de um tipo de profissional especializado -prati
cante do ofício intelectual- que consiste em saber produzir um tipo 
específico de conhecimento em forma de texto/discurso reconheci
do como de História por seus pares, ou o que caracteriza essa identida
de seria a existência ou não de marcas discursivas capazes de confe
rir o caráter de História a um determinado texto, que como tal se 
apresenta independentemente se foi ou não um historiador, no sen
tido de profissional de História, que escreveu o textoS. 

Falcon reconhece, ao longo do texto, que existem pelo menos 
dois critérios diferentes, não necessariamente complementares 
para se identificar o historiador - o da formação em história e o do 
reconhecimento de seus trabalhos como sendo de História. 

QUAL A RELAÇÃO ENTRE A DISCIPLINA "ACADÊMICA" E A ESCOLAR? 

Tenho verificado que não dá para afirmar a priori, sem cor
rer sérios riscos de erro, a independência dos percursos discipli
nares escolares e acadêmicos; eles variam grandemente, a depen
der da disciplina que está em tela, do tempo e do espaço, nos 
quais a pesquisa em torno do assunto se movimenta, assim como, 
dependem do universo institucional, no qual o pesquisador 

155 
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pretender inscrever sua investigação. "( ... ) embora seja prudente 
não afirmar Q priori que o comportamento das disciplinas acadêmi
cas repercute ou não no comportamento das disciplinas escolares, 
parece-me fértil, em contrapartida, trabalhar com a hipótese de que 
esses comportamentos, ainda que variáveis no tempo e no espaço, 
tendem a manter algum grau de influência recíproca"6. 

Se aceitarmos a hipótese de interdependência entre a disci
plina acadêmica e a disciplina escolar poderíamos afirmar que a 
disciplina escolar acompanha a crise de legitimidade por que 
passa a História? E que se a formação do historiador se fragmen
tou, podemos dizer que a formação do professor de história tam
bém se fragmentou? Elza Nadai, em estudos realizados sobre o 
ensino de História, aponta para uma crise conjuntural desse ensi
no e que em sua análise estaria diretamente relacionada à crise 
da própria história e da sua produçã07

• 

Essa crise da história, essa indefinição sobre quem deveria 
trabalhar com a história como disciplina escolar estaria na sua 
aparente comprovação e homologação, como afirma Chervel, de 

156 que historicamente a disciplina escolar de história não está tão 
claramente definida como se pensa, pois ela, ao longo da histó
ria, não soube encontrar um estatuto disciplinar sólido, ou me
lhor, encontrou vários, o que vem a dar no mesmo. Citando 
Langlois e Seignobos e Michele Perrot, o autor mostra como a 
história, pelo menos na França, não conseguiu, como outras dis
ciplinas, encontrar o seu lugar no ensino. Segundo Perrot, a cri
se atual do ensino de história, sucedendo a outras crises, parece 
confirmar essas análises antigas: o desequilíbrio interno da dis
ciplina, favorecendo determinado componente às custas de um 
outro, não permite a ela produzir os efeitos buscados de modo 
que ela se beneficie, por parte dos alunos, de uma motivação 
suficiente, seja pelo fato das circunstâncias históricas, seja pelo 
fato das "qualidades pedagógicas" do mestre. 

Deve-se levar também em consideração nas discussões sobre 
a crise da história que o problema da disciplina não se restringe 
ao fato do professor ter uma formação específica, é necessário ter 
uma formação muito sólida também como professor de história, 
pois, segundo, Audigier, "ensinar história é um métierque se apren-
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de e como todo métier, particularmente aqueles qualificados de 
intelectuais, o ato de aprender não tem fim, aprende-se pela expe
riência, aprende-se pela reflexão teórico-prática"8. 

No bojo das mudanças curriculares apontadas pelos DCNEM 
está a proposta de um investimento a curto, médio e longo prazo 
para atender à grande massa de jovens que estão e estarão em idade 
de freqüentar o ensino médio. Quando isso aconteceu na França, 
houve uma tentativa de priorizar a área de exatas no currículo do 
ensino médio, os historiadores do porte de Femand Braudel, Jacques 
Le Goff travaram uma luta muito grande para manter o lugar da 
história nos programas e tiveram naquele momento um papel deci
siv09 • Em outros lugares, onde não houve essa preocupação dos 
historiadores, como na Inglaterra, a História vem perdendo espaço 
no ensino médio. Dá para deixar que as escolas resolvam essa ques
tão sem apoio, sem uma discussão da cúpula historiadora sobre o 
ensino de História no ensino médio brasileiro? 

Em que pesem certos exageros, parece não haver dúvidas 
quanto a um mal-estar que domina hoje em dia as avaliações 
acerca da disciplina e de seus profissionais. 157 

o QUE MUDA PARA HIsróRIA - DISCIPUNA ESCOlAR - COM A PROPOSTAS DOS DCNEM? 

Na proposta dos DCNEM para o ensino médio é reforçada a 
tradição humanista, tentando conscientizar os profissionais da edu
cação da importância, num mundo em mudança, de se pensar glo
balmente e de um modo desinteressado, sem preconceitos políti
cos ou corporativistas - a função educativa "como missão" volta a 
ser colocada. Por outro lado, o profissional que os parâmetros cur
riculares nacionais entendem como necessário para responder às 
necessidades do momento, deve dominar muito bem a forma de 
produzir e a produção de sua disciplina para que possa selecionar, 
definir o que deverá ser ensinado e como fazê-lo, a autonomia do 
professor é intensamente defendida. Nesse sentido, percebe-se uma 
preocupação em direcionar o professor para um trabalho interdis
ciplinar - já bastante defendido por especialistas e pouco visível na 
sua aplicabilidade - mas ao mesmo tempo fica a preocupação de 
que na prática a interdisciplinaridade pode significar trabalhar com 
todas as disciplinas da área de humanas. 
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Nas diretrizes para o ensino médio, a interdisciplinaridade 
está colocada nos seguintes termos: 

( ... ) deve ir além da mera justaposição de disciplinas e ao mes
mo tempo evitar a diluição das mesmas em generalidades. De 
fato será principalmente na possibilidade de relacionar as disci
plinas em atividades ou projetos de estudo, pesquisa e ação, que 
a interdisciplinaridade poderá ser uma prática pedagógica e 
didática adequada aos objetivos do ensino médio 10 • 

o "temor" sobre a exigência do professor "generalista" mani
festado na introdução está calcado em críticas feitas por profes
sores de ensino médio na 11 JORNADAS "Los que ensefiamos 
historia", na Argentina, em 1998. A indignação dos professores 
se concentrava na forma como os CBCII foram implantados, ou 
seja, os professores que estavam nas escolas eram obrigados a 
trabalhar com a área de Ciências Humanas como um todo. Com 
qual formação? Nesse encontro ficou claro que não levamos em 
consideração experiências já feitas em outros países, ou melhor, 
que prevalecem, nos últimos tempos, modelos estandardizados 
de educação de massas, desde a própria concepção de organiza
ção curricular até a inclusão/exclusão de disciplinas, seu valor 
relativo e respectivos programas. O que acusa a existência de 
"currículos mundiais", ou seja, "os currículos nacionais são confi
gurados mais pelos processos mundiais que pelos nacionais"12 . 

Margarida Felgueiras, ao analisar o lugar da história no cur
rículo de Portugal, esclarece que a sua posição, naquele país, 
tem se afirmado continuamente. Entretanto, ela coloca também 
que a forma "aligeirada" com que foi introduzida a área de Ciên
cias Sociais, em 1975, na escola, "sem que o professores tives
sem bem claro qual era a finalidade dessa área", resultou em um 
"ensino superficial" de História, Geografia e de Economia13. 

Na Argentina, a introdução do CBC desde 1996 tem gerado 
uma série de discussões sobre a implantação de um ensino por 
áreas. Como naquele país já existem a duas possibilidades de 
formação de professor14 - via Universidade e via Institutos Supe
riores - a formação de professores na área de Ciências Sociais 
nos moldes dos CBC - ou seja, levando em consideração o dese-
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nho curricular do ensino de primeiro e segundo graus - foi 
aligeiradamente implantando nos Institutos Superiores15 • 

Sobre a participação dos institutos Superiores na Formação 
dos professores, Eiros16

, afirma que na Argentina, nas últimas déca
das, tem se produzido um processo de terciarizaci6n17 e privati
zação da formação de professores e que do ponto de vista da orga
nização dos estudos, os institutos funcionam com um sistema que 
tem uma certa semelhança com o ensino médio e que de uma 
certa forma explica também a pequena distância que há entre a 
lógica curricular e institucional do instituto formador e a da esco
la destinatária do profissional (no caso a escola primária e média) 
pois o professor tem de comparecer diariamente a uma sala, com 
uma matrícula por ano letivo e não por matéria, em blocos horári
os de 40 minutos. Os estudantes consultados sobre a escolha ma
nifestam que optaram pelos estudos de licenciatura nos institutos 
e não pela universidade por achar difícil assumir uma carreira 
mais ampla e de organização livre, sem horários definidos e regu
lares, o que exigiria um certo grau de autonomia. 

Quando se analisa esses dois exemplos de formatação 159 
curricular por área - CBC e DCNEM - percebe-se que no Brasil há 
uma preocupação de manter a distinção disciplinar, já no caso da 
Argentina a sugestão de conteúdos é por blocos onde estão dispos-
tos os conteúdos de geografia, história, sociologia, economia, antro-
pologia e ciência política, rompendo com o caráter disciplinar. No 
Brasil, manteve-se a disciplinarização mas isso não significa que 
o risco de um professor generalista diminui, em primeiro lugar 
porque a realidade da escola sugere isso, e em segundo lugar, pela 
proposta de criação dos Institutos Superiores cujo objetivo é for-
mar professores com menos custo e em prazo menor. 

Alguns exemplos de distribuição de carga horária para o en
sino Médio em Curitiba18, destinando uma hora/aula semanal 
para as disciplinas da área de humanas, ou duas/horas semanais 
por série (do primeiro ao terceiro ano) mostram que a variação 
pode ocorrer menos por uma discussão sobre a importância da 
disciplina e do seu conteúdo para o ensino, e mais em função de 
conflitos e relações de poder entre a áreas ou no interior delas 
numa disputa entre as disciplinas que a compõem. As negocia-
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ções no interior de uma mesma área. como nos exemplos cita
dos. podem sofrer a influência do número de professores efeti
vos na escola de uma determinada disciplina ou servir para alocar 
professores de determinada área que necessitam manter uma 
função na escola. Esse comportamento contribui para compro
var o que os estudos sobre a história das disciplinas já apontam: 
numa perspectiva histórica. o estudo dos fatores mais diretamente 
ligados às mudanças de conteúdo e métodos de ensino. permite 
a análise de contradições. conflitos. relações de poder e prestí
gio envolvidos no processo de constituição de uma disciplina. 
sua instauração num currículo dado e seu lugar na hierarquia 
das matérias que o compõeml9

• 

Por outro lado. quando se anuncia uma mudança curricular 
que vai exigir uma nova prática do professor. percebemos pelos 
menos dois comportamentos: ou gera tensão. o professor fica 
apreensivo com a mudança. pois ela provoca um esforço a mais 
para a adaptação na forma de atuar. ou gera indiferença. principal
mente naqueles que já estão desiludidos com os resultados do 

160 seu trabalho ou com a reformas curriculares já empreendidas. 
situação que também pode influenciar nas tomadas de decisão. 
A nossa esperança talvez seja a de que não serão os programas 
que transformarão o ensino de História; os docentes e os meios 
como são formados são ainda fundamentais nesse processo. 

NOTAS 

'FALCON, Francisco. "Apresentação". In BOUTIER, J. e JULIA, Dominique. Pas
sados Recompostos: campos e canteiros da História. Rio de Janeiro, Ed. UFRJ/ 
FGV, 1998, p. 11. Esta citação de Falcon consta da apresentação da obra Passados 
Recompostos: campos e canteiros da História. Ainda na apresentação dessa obra, 
Falcon faz referência muito positiva sobre vários artigos nela contidos - qualifi
cando-os como próprios da atividade historiadora ou então como produtos de 
autênticos especialistas do ramo. Me intrigou a não referência ao único artigo 
sobre o ensino de História "Comunidade de Memória e Rigor Crítico", que quali
fico como um texto que amplia o debate, a partir da especificidade francesa, 
sobre a relação entre a produção historiográfica, currículos e o saber escolar e 
acredito que a introdução de um artigo sobre o ensino de História, numa obra tão 
importante e atual como ele mesmo a qualifica, mostra preocupação dos histori
adores franceses com mais uma das funções do historiador o que no Brasil pode 
parecer uma heresia. 
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ZBORNE, Dominique. "Comunidade de Memória e Rigor crítico". In BOUTIER, 
J. e JULIA, Dominique. (orgs.), op. cit .• 1998, p. 139. 

'CHAFFER, J. e TAYLOR, L. A história e o professor de História. Lisboa, Horizon
te, 1984, p. 120. 

4FALCON, Francisco. "A Identidade do Historiador". In Estudos Históricos, 
Historiografia. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, nO 17, 1996, p.12. 

'Idem, pp. 12-13. 

'WARDE, Miriam. "Questões teóricas e de Método: a história da Educação nos 
Marcos de uma História das Disciplinas". In SAVIANI, D.; LOMBARDI, J. C. e 
SANFELICE, J. L. História e História da Educação.Campinas, Autores Associa
dos, HISTEDR, 1998, p. 89. 

7NADAI, Elza. "O ensino de história no Brasil: trajetórias e perspectivas". In 
Revista Brasileira de História. São Paulo, ANPUH/Marco Zero, vol. 13, set.92-
ago. 93, nO 25-26, p. 144. 

8LE PELLEC, J.; MARCOS ALVAREZ, V. Enseigner l'histoire: un métier qui 
s'apprend. Paris, Hachette Éducation, 1991, p. 10. Préface de François Audigier. 

"BOUTIER, J. e JULIA, Dominique. (orgs.). op. cit., 1998, p. 22. 

10BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Diretrizes Curriculares Nacionais 
Para o Ensino Médio: História. 1998, p. 38. 

"Na Argentina foi implantado em 1996 os CBC - Contenidos Basicos Comunes 
para a educação geral básica. 161 

12BENAVOT, et aI., Apud SAVIANI. Nereida. "Currículo e matérias escolares: a 
importância de estudar sua História". In Idéias, Currículos, Conhecimento e So-
ciedade. São Paulo, FAE, 1995, p. 21. 

13FELGUElRAS, Margarida. Pensar a história repensar seu ensino: a disciplina 
de história no 3° ciclo do Ensino Básico: alguns princípios orientadores da 
metodologia de ensino. Porto, Porto Editora, 1994, p. 39. 

"Essas duas modalidades já em vigor na Argentina estão sendo propostas para o 
Brasil com a criação dos Institutos Superiores que estão em processo de discus
são e com previsão de implantação a curto prazo. 

15EIROS, Nélida. "La formación de profesores de historia y la reforma educativa: 
Historia o Ciencias Sociales". In Clio &' Associados, La historia enseftada. Centro 
de Publicaciones, Universidade Nacional dei Litoral, Santa Fé (Argentina), nO 
03,1998, p. 347. 

"Idem. 

17 Terciarización é uma expressão para designar os professores formados pelos 
institutos terciarios que tem como único objetivo a formação de professores para 
o nível médio. 

18No Colégio Estadual Professor José Guimarães a distribuição das disciplinas 
para área de Humanas ficou assim: duas aulas de História e Geografia e uma de 
filosofia e sociologia nas 3a séries do segundo grau para o ensino diurno, para o 
Noturno diminui História e Geografia e aumenta o número de aulas de Filosofia 
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e Sociologia; no Instituto de Educação Erasmo Piloto: duas aulas de Geografia 
nas três séries, História com duas horas no 1 ° e 2° ano e com 03 horas no 3° ano 
do segundo graus, sociologia não será ofertada e filosofia ficou com 02 horas/ 
aula no segundo ano e no colégio Paulo Leminsky a disciplina de História ficou 
com 02 horas em todas as 38 séries, geografia ficou com 02 horas somente em 
duas séries e Filosofia e Sociologia ficaram com 03 horas aulas concentradas em 
uma das séries. 

"SAVIANI, Nereida. "Currículo e matérias escolares: a importância de estudar 
sua História". In Idéias, Currículos, Conhecimento e Sociedade. São Paulo, FAE, 
1995, p.15. 
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