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POLÍTICA EDUCACIONAL E ENSINO DE HISTÓRIA: ALGUMAS REFLEXÕES 
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Introdução 
 
 
 A abordagem de questões relativas à política educacional e a formação do profissional de História se insere 

numa problemática bem mais abrangente do que inicialmente possa parecer. Demanda, inicialmente, contextualizarmos 

o tema no âmbito das políticas públicas nas duas últimas décadas, a partir das quais profundas modificações vem se 

desenvolvendo no cenário educacional, influenciadas pelas transformações históricas concretizadas no âmbito da 

sociedade. Até duas décadas atrás, a política educacional era construída a partir do Estado-Nação. A partir de então, as 

políticas públicas passaram a ser influenciadas pelos países com poder de influenciar as agendas a nível global. O que 

se ganha e o que se perde tem muito a ver com o papel do Estado Nacional, como filtro das políticas globais ou 

amplificador dessas políticas produzidas nos países supra-nacionais.  

 Faz-se necessário, portanto, considerar o papel do Estado, mesmo que aqui não pretendamos desenvolver a 

discussão sobre sua natureza, apenas afirmar sua importância fundamental para o entendimento do tema que abordamos, 

mesmo que, paradoxalmente, tenha se criado, no rastro da concepção da tese do Estado-Mínimo, a idéia de perda de sua 

importância. Ao contrário, partimos do pressuposto de que há um redimensionamento do papel do Estado, que perde 

expressão em sua capacidade de intervenção econômica, aumentando extraordinariamente sua capacidade de controle 

social. 

 É nossa compreensão que temos em curso, no Brasil, uma reforma educacional não dita mas concretizada. 

Várias ações apontam nessa direção, compondo um cenário complexo onde se situa, também, a formação dos 

profissionais da História. Podemos exemplificar, como indicadores dessa reforma: 

a) Parâmetro Curriculares Nacionais, para os ensino fundamental e médio, que buscam a homogeneização do ensino 

nesses níveis; 

b) Diretrizes Curriculares para o ensino superior, que atuam na mesma direção dos parâmetros, ou seja, sem explicitar, 

encaminham uma tendência de padronização e homogeneização do ensino; 

c) Criação dos Institutos Superiores de Educação, como instituição responsável pela formação de professores dos 

vários níveis e modalidades, sem a discussão necessária e constituindo um modelo que certamente não integra os 

poucos consensos que haviam sido definidos ao longo do debate dos últimos anos; 

d) Instalação, em todos os níveis, de processos de avaliação universal de cursos e instituições, para identificar seu 

desempenho para fins de classificação e controle, inclusive com ameaças de descredenciamento: Exame Nacional 

de Cursos (PROVÃO), estabelecido pelo MEC, que criou o ranking das universidades e vinculou o ensino neste 

nível aos interesses do mercado, auxiliando, com o tempo, também na homogeneização do ensino superior, através 

da adequação dos currículos à orientação das provas; Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que já começa a 

ser utilizado por várias universidades como critério para ingresso nas instituições;  

e) Inviabilização das intenções inclusivas do Plano Nacional de Educação, em função de dez vetos presidenciais, sete 

dos quais se referem à vinculação de recursos, o que traduz um PNE incapaz de efetivar-se em suas melhores 

intenções, implicando em redução das políticas sociais no campo educacional; 

f) Incremento expressivo do Livro Didático para as escolas de todo o país, bem como um incremento de recursos para 

equipamentos e instrumentalização de todas as escolas públicas do país (antenas parabólicas, TV, vídeo, 
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informática), apontando para uma tendência a um neotecnicismo, com a retomada da ênfase pedagógica nos meios, 

no saber fazer; 

g) Privatização exarcebada do ensino superior, provocando um acirramento na competição no mercado do ensino 

superior. O último censo dá indicações claras disso: a expansão das vagas públicas atingiu o número de 31.000, 

enquanto as vagas privadas sobem a 223.000. Essa situação expressa a orientação predominante na política 

educacional brasileira, marcada pela concepção de educação como mercadoria. 

Neste momento, dada a amplitude do tema, nos propusemos a tratar com um pouco mais de atenção um desses 

aspectos que, se não dá conta do todo, permite que situemos a questão da formação do profissional de História no 

conjunto da política educacional atual, ou seja: a política para a formação de professores. A partir desses elementos, 

pretendemos contribuir com a reflexão que se faz necessária entre os historiadores, tendo em vista as implicações na 

formação das novas gerações de professores de nossa disciplina, na escola brasileira de todos os níveis e na 

universidade. 

 

A política educacional e a formação de professores  

 

O Parecer 09/01/CNE/CP e a respectiva Resolução 01/02/CNE/CP, ao serem oficializados no âmbito da política 

educacional brasileira, desconsideraram a discussão significativa que vinha ocorrendo nos últimos anos, entre a 

comunidade de professores e especialistas em educação e o Governo, através das diversas entidades e instituições 

representativas. A concepção que apresentam não contempla o pensamento educacional que vem sendo construído ao 

longo dos anos, referendando, ao contrário, a concepção do Governo e de seus intelectuais. 

Em termos da política de formação de professores, no tocante às formas de estruturação e organização, temos a 

criação de dois espaços de formação diferenciados, em nível superior.  

 O caráter complexo assumido pela atividade docente no mundo globalizado fez com que os profissionais da 

educação preconizassem a formação de nível superior tendo em vista o avanço do conhecimento científico, da 

tecnologia e da cultura. Em paralelo, a escola passa a ser freqüentada, em função da gradativa democratização, por 

grupos cada vez mais diferenciados sob o ponto de vista cultural e pelos filhos dos trabalhadores, dos desempregados e 

dos excluídos, que têm sua relação com o conhecimento problematizada pelas dificuldades culturais decorrentes das 

dificuldades econômicas. A escola passa a assumir cada vez mais tarefas relacionadas à socialização e à assistência. 

 Nesse contexto das novas relações sociais e da realidade do mundo do trabalho, a atuação docente se torna 

cada vez mais complexa. No fundo desse processo contrapõem-se os dinâmicos processos de produção do 

conhecimento e do desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e a crescente precarização das relações de 

trabalho e de vida de fatias cada vez maiores da população. 

 Nesse contexto, a formação dos profissionais da educação necessita ser no mínimo de nível superior, 

multidisciplinar e de caráter investigativo, para que possa enfrentar as novas demandas da vida social e produtiva de 

qualidade. A esse requisito, presente nas reivindicações dos profissionais da educação nos processos Constituinte e de 

elaboração da LDB, a política oficial respondeu com a obrigatoriedade da formação em nível superior (art. 62 da lei 

9394/96). No entanto, na configuração dessa política, abriu-se a brecha para que ela se efetue em Institutos Superiores 

de Educação, fora do âmbito das Universidades. 

 Fundamenta a criação desses Institutos a constatação da insuficiência da formação, que seria responsabilidade 

do modelo das licenciaturas das Academias, desgastado por suas propostas cristalizadas e que não possibilitaria 

condições para mudanças. Daí a necessidade da criação de um novo espaço de formação, mais adequado aos novos 

tempos. Frente à melhor preparação oferecida pelos bacharelados, as licenciaturas são consideradas espaços de 
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formação insuficientes, fundamentando-se a criação de um curso com maiores condições de solucionar  a separação 

entre a teoria e prática na escola, entre o conhecimento científico, o conhecimento escolar e o conhecimento 

pedagógico. 

 Os Institutos Superiores de Educação ultrapassariam esses limites, atingindo sobretudo a dois fins: preparar  

professores para educação infantil e para as séries iniciais do ensino fundamental e professores das disciplinas para as 

séries finais do ensino fundamental e para o ensino médio, em cursos “... com identidade, centrados na formação de 

professores”, cursos não mais caracterizados como apêndices dos cursos de Pedagogia e demais bacharelados.2 

 Esse tipo de interpretação da problemática que cerca a questão da formação de professores merece ser vista 

mais de perto, tendo em vista as premissas sobre as quais se sustenta que, em nosso entendimento, merecem sério 

questionamento. 

 Primeiramente, merece ser rebatido o pressuposto presente nas argumentações oficiais, no sentido de reafirmar 

a lógica de que a formação se dá apenas no curso. Há muito tempo, na discussão pedagógica e epistemológica 

brasileira, afirmou-se a convicção de que a qualificação docente se concretiza a partir da relação estabelecida entre a 

vivência construída nas relações sociais e no mundo do trabalho, os conhecimentos escolares, a formação profissional 

específica, a possibilidade de obter e entender as novas informações, características pessoais, entre outros elementos. 

Assim, a formação de qualidade para os docentes ultrapassa o mero preparo escolar, caracterizando-se como um 

processo permanente que se estende por toda a vida, por meio das vivências de trabalho e das oportunidades de acesso à 

qualificação permanente. Nesse processo formativo, a preparação inicial é que é constituída  no curso superior. 

 A segunda premissa questionável situa-se na suposição de que um “novo espaço” seria suficiente para 

solucionar os problemas crônicos dos processos de formação de professores, dentre os quais salientam-se o novo 

princípio educativo e as distintas concepções relativas às teorias e práticas de ensino e aprendizagem, às teorias e 

práticas de currículo, à relação entre homem e sociedade e às próprias concepções de homem e sociedade. 

A criação de um “novo espaço” não resolve, por si só, as dificuldades que circundam a formação de 

professores, fundamentalmente centrada na problemática da articulação dos conhecimentos científicos específicos, o 

conhecimento escolar como delimitação peculiar deste conhecimento e o conhecimento pedagógico. Interferem, 

também, nesse processo, as concepções de prática, disciplinaridade e transdisciplinaridade, polêmicas, que têm dividido 

os profissionais da formação específica e os da formação pedagógica. As mudanças curriculares que têm sido realizadas 

demonstram que a problemática continua: ou o enfoque, na formação, coloca o foco de maneira mais presente na 

formação específica, deixando a preparação pedagógica num segundo plano, ou co contrário se estabelece, sendo o 

resultado a permanência de uma formação docente insuficiente para dar conta dos desafios contemporâneos. 

  As modificações ocorridas nas relações sociais e no mundo do trabalho requerem, portanto, uma reflexão 

profunda sobre a formação docente, a partir da qual se possa estruturar um processo formativo mais rigoroso, centrado 

numa preparação geral que contemple, conforme propõe Acácia Küenzer, os seguintes eixos3:  

a) contextual, articulando os conhecimentos sobre a relação entre educação, economia, política e sociedade, 

tomada em seu desenvolvimento histórico; 

b) institucional, contemplando as formas de organização dos espaços e processos formativos escolares e não 

escolares; 

c) teórico-prático, integrando os conhecimentos relativos às teorias e práticas pedagógicas, gerais e específicas, 

incluindo cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano; 

d) ético, compreendendo as finalidades e responsabilidades sociais e individuais no campo da educação, em sua 

relação com a construção de relações sociais e produtivas segundo os princípios da solidariedade, da 

democracia e da justiça social; 
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e) investigativo, comprometido com o desenvolvimento das competências em pesquisa, tendo em vista o avanço 

conceitual na área de educação. 

 

As modificações contemporâneas que marcam o mundo globalizado expõem as limitações do modelo de graduação 

tradicional, que se esgota diante da racionalidade econômica  de um mercado que impõe demandas cada vez mais 

restritas de pessoal, com perfil mais diversificado de formação. Nesta direção, as comissões de especialistas que 

elaboraram as diretrizes curriculares propuseram a redução dos conteúdos obrigatórios, básicos e específicos, bem como 

a criação de ênfases e opções que recriaram a taylorização na perspectiva pós-moderna. O fundamento disso é a 

flexibilização, a qual, por tudo que podemos perceber, acabará substituindo uma formação já precária, por caminhos 

mais curtos e mais baratos, que oferecerão resposta à procura por ensino superior. 

 Essa contextualização nos explica o surgimento dos Institutos Superiores de Educação, conforme aprovados na 

nova LDB. Deles, como síntese, pode-se concluir o exposto abaixo. 

 

Formação aligeirada e de baixo custo, a concentrar formação específica e formação pedagógica em 

espaço não universitário, que pode terceirizar a realização de cursos ou a força de trabalho, ou até 

mesmo ser virtual. Assim, o Governo responde à demanda de formação em “nível superior” de um 

grande contingente de professores para cobrir as necessidades de universalização do ensino 

fundamental e de expandir, na medida dos recursos disponíveis, uma versão secundarista e 

propedêudica, portanto barateada, de ensino médio. Igual raciocínio deve ser feito em relação às 

diretrizes curriculares para as licenciaturas, que em muitas áreas estão adotando o aligeiramento e a 

desqualificação do professor através da redução da carga horária total e das disciplinas e atividades 

relativas aos conteúdos responsáveis pela formação para a docência e para a pesquisa, sem análise 

mais aprofundada do perfil do professor em face das novas demandas, dando cumprimento às 

orientações oficiais relativas à formação básica inespecífica.4   

  
A direção exposta pela política oficial, expressa na Resolução CNE 01/99 deixa claro que a formação de 

professores deve “ser realizada como um processo autônomo, em curso de licenciatura plena, numa estrutura com 

identidade própria”.5 A busca arduamente sustentada pelas instâncias universitárias responsáveis pelos conteúdos 

específicos, sua forma escolar e o saber pedagógico ficou, no texto, restrita à procura de “estreita parceria”, processo 

que supões a existência de um espaço – a Licenciatura – que se constitue por um passe de mágica em um conjunto 

orgânico de concepções e conhecimentos relativos ao ato de ensinar e aprender, e que, para realizar sua finalidade, vai a 

cata de parceiros externos, das áreas do conhecimento, que dêem a sua contribuição para a execução da tarefa de formar 

professores. 

 Dessa forma, a busca da superação da cisão entre conhecimento específico e transposição pedagógica, que até 

agora privilegiava os conteúdos, gera o seu oposto, igualmente parcial: é o conhecimento pedagógico que determina a 

formação, para o que os conhecimentos são meros apêndices. 

 O processo que vem sendo construído nos últimos anos nas Universidade que se dispuseram a enfrentar este 

impasse tem evidenciado outra coisa: é preciso, sim, estabelecer a identidade dos cursos de formação de professores, 

para além das práticas dissociadas que vêm se desenvolvendo ao longo dos anos. Esta superação, contudo, exige uma 

nova dialética entre o tratamento dado à forma e ao conteúdo, à relação entre teoria e prática, entre o pedagógico e o 

específico, que não se resolve criando um espaço de formação que não integre verdadeiramente as Faculdades de 

Educação e os demais bacharelados (ou Licenciaturas). E esta integração só será construída no debate entre as 
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instâncias; e, para integrar, é preciso primeiro diferenciar as especificidades de cada espaço, a partir do que poder-se –á 

construir algo novo; não é possível integrar sem primeiro conhecer e compreender cada parte, tarefa que tem sido 

dificultada por históricas divergências entre estas instâncias, que sempre chamam para si “toda a competência para 

formar professores”, desconhecendo a especificidade dos objetos tomados pela Educação e pelas demais áreas do 

conhecimento que precisam ser ensinadas.6  

    Todos esses elementos nos permitem concluir que o Parecer 09/01, ao conceber a identidade, o faz 

privilegiando o pedagógico, colocando-lhe a reboque as áreas do conhecimento, repetindo o erro que critica, de forma 

inversa. 

 

Considerações finais7 

As considerações que apresentamos tiveram a finalidade de chamar a atenção para a problemática da formação 

de professores, no âmbito da política educacional implementada em nosso país, nos oito anos do governo de Fernando 

Henrique Cardoso. Em paralelo, procuramos salientar a problemática do ensino da História, no mesmo contexto onde 

são implementadas as políticas oficiais, marcadas pela globalização, com forte influência das agências internacionais, 

na definição do que caracterizamos como uma reforma educacional, não dita, mas realizada no Brasil. 

Os desdobramentos que percebemos relacionam, mais uma vez, política, história e educação. Aos profissionais 

do ensino da História e aos educadores, de um modo geral, resta o desafio da busca de uma reversão do quadro que 

apresentamos, na direção da formação de educadores, quer de História, quer das demais ciências, que possam contribuir 

com a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, onde a formação de qualidade não seja apanágio dos 

setores mais privilegiados da sociedade e, sim, possa ser estendida a todos os cidadãos.  
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