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O Centro Paula Souza é uma autarquia estadual criada através de decreto-lei em 1969 e que 

tem como objetivo oferecer ensino técnico e tecnológico de nível médio e superior no estado de São 

Paulo. Sua criação precisa ser entendida no contexto das políticas educacionais do período da 

ditadura militar quando o governo federal esforçava-se em implantar uma política, já traçada pela 

reforma universitária de 1968, da multiplicação dos cursos de curta duração localizados fora das 

universidades.1  

Assim, paralelamente à iniciativa do governo federal, o governo do estado de São Paulo 

projetou uma instituição que cuidasse do ensino tecnológico: para os fundadores do Centro Paula 

Souza, esse novo instituto cuidaria de uma educação superior “aplicada”, de curta duração, 

destinada aos jovens mais carentes. Além disso, esses jovens preencheriam as necessidades de um 

mercado de trabalho que parecia promissor, intenção essa em sintonia com a política educacional do 

governo militar.2  

O Centro, a princípio, concentrou suas atividades nas faculdades de tecnologia, as Fatecs, e 

a partir de 1980 houve a formação de uma rede de escolas técnicas de nível médio, as ETEs. No 

final desta década a instituição, por meio da Coordenadoria do ensino de segundo grau (CESG) 

técnico, provocou uma discussão sobre reforma curricular propondo reformulações nas diferentes 

disciplinas das escolas técnicas. Em relação ao ensino de História a nova proposta curricular 

normatizada na instituição previa a organização do conhecimento histórico através de temas. Essa 

nova proposta constituiu-se na  proposta oficial das escolas técnicas da instituição até 1998.3  

Tal projeto não é um projeto isolado: possui as marcas de seu tempo. Em meados da década 

de 1980, acontecia em diferentes espaços institucionais - nas escolas, nas universidades, na 

imprensa - um debate sobre reforma curricular que vinculava a escola e o ensino ao chamado 

processo de redemocratização política do país. No estado de São Paulo, as novas propostas 

curriculares foram construídas essencialmente dentro de um órgão público, a Coordenadoria de 

Estudos e Normas Pedagógicas, a CENP, quando equipes de professores elaboraram uma proposta 

que alterava aspectos teóricos e metodológicos do ensino de História. Tal projeto, que prevê a 

organização do conhecimento histórico através de temas, ficou conhecido entre os professores, a 

partir de 1986, como a proposta temática da CENP.  

Assim, a proposta de História temática do Centro participa das discussões político-

pedagógicas de sua época, mas não é o projeto da CENP: é um projeto normatizado dentro de uma 

instituição que goza de autonomia administrativa, financeira e didática.  
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Tendo como referência os estudos sobre o currículo4 que o consideram como um campo 

atravessado por múltiplos agentes, entre eles os professores que intervém na configuração dos 

significados das propostas curriculares, pretende-se discutir as distintas maneiras como os 

professores se apropriaram da proposta de História temática do Centro Paula Souza, mostrando as 

diferentes configurações que a proposta assumiu em sala de aula. Essa abordagem, que o currículo 

ao mesmo tempo em que molda os professores é traduzido na prática por eles que intervém nos 

significados das propostas, pode possibilitar um maior entendimento sobre reformas dos programas 

das disciplinas escolares e sobre o papel dos professores nesses processos.  

 

A proposta de história temática do Centro Paula Souza 

No final de 1990, atendendo a uma solicitação da Coordenadoria de 2º grau do Centro, a 

professora responsável pela disciplina de História do Centro Paula Souza (PRD), Maria de Fátima 

Simões de Souza, juntamente com o professor Pedro Paulo Funari, assessor da disciplina da 

instituição5, elaboraram uma proposta de ensino que previa o desenvolvimento dos estudos 

históricos a partir do tema “Escravidão e Cultura Popular”, a ser desenvolvido nas primeiras séries 

das ETEs. Os conteúdos selecionados foram divididos em quatros tópicos: “A escravidão e a 

exploração do trabalho: a escravidão como sistema”; “A Resistência à escravidão”; “Abolição”; 

“Cultura Afro-brasileira”.6 

No final de 1991 tal proposta foi muito mal avaliada pelos professores que lecionaram 

durante aquele ano e o projeto foi revisto. A coordenação de História7, então, elaborou uma outra 

proposta e a nova versão, aprovada pelos professores, organizava o conhecimento histórico a partir 

do tema “Trabalho e Cultura Popular”, dividido entre “O Trabalho nas sociedades pré-industriais” e 

o “Trabalho nas sociedades industriais” para serem desenvolvidos nas primeiras e segundas séries 

das escolas técnicas da instituição.  

Os conteúdos selecionados para as primeiras séries foram divididos em três tópicos: “O 

Trabalho (Oculto) na Sociedade de Consumo”; “O Significado (individual, social e cultural) do 

Trabalho e “As Transformações pelas quais passou o Trabalho”. Para as segundas séries, os 

conteúdos foram divididos em quatro itens correspondendo aos quatro bimestres do ano letivo: 

“Características das Sociedades Atuais”, “As origens da Sociedade tecnológica atual”, “O Brasil na 

era das máquinas” e “Brasil: Industrialização dependente e subdesenvolvimento industrial.”8 Essa 

nova versão, com algumas modificações, foi a proposta oficial da instituição e parâmetro para o 

trabalho os professores em sala de aula.   

 
 
 
 

2 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

Os professores e a proposta no espaço de sala de aula 
Para o curriculista espanhol Gimeno Sacristán, no plano teórico, os papéis possíveis do 

professor diante do desenvolvimento de um currículo podem englobar desde o papel passivo de 

mero executor até o de um profissional crítico que utiliza o conhecimento para propor soluções 

próprias frente aos problemas educativos com os quais se depara. Segundo o autor, no entanto, a 

condição de executor não existe na prática: é uma configuração política a que se quer submeter o 

professor como executor de algo planejado fora da esfera de sua decisão9.  

Quando o professor analisa determinado conteúdo e toma decisões sobre como e por que 

ensiná-lo aos seus alunos, está agindo sob influências externas, bem como a partir sua própria 

cultura, suas ponderações, sua experiência profissional. Nos seus escritos, o autor procura 

compreender essas relações rejeitando tanto a perspectiva do professor autônomo como a do 

professor apenas como executor: para ele a idéia do professor autônomo é tão irreal quanto acreditar 

que as suas respostas são ações meramente adaptáveis. O trabalho do professor ocorre dentro de 

“espaços profissionalmente organizados antes da existência de seus atores” e não se pode 

desconsiderar a existência de variadas limitações10. Nas escolas o professor encontra-se com alunos 

selecionados pela própria estrutura do sistema educativo, ordenados em níveis por critérios de 

competência intelectual, distribuídos nos espaços com um horário compartimentalizado, com 

formas de se relacionar com os companheiros e com exigências mais ou menos precisas para 

considerar a avaliação e a promoção dos alunos.11 Por outro lado, é inegável que há  margens para 

“a expressão da individualidade profissional”.  

Assim, como existe uma margem de autonomia no trabalho do professor em sala de aula- 

maior ou menor conforme as políticas educacionais em distintos momentos históricos - as 

concepções dos professores sobre a disciplina que lecionam e sobre a educação em geral têm um 

papel fundamental quando eles tomam qualquer decisão relativa à sua prática. Segundo o autor, a 

idéia do que é “conteúdo de aprendizagem” e “conhecimento valioso”, isto é, daquilo que se 

considera útil ensinar aos alunos de um determinado grupo social e da importância desse ensino, 

levará o professor a selecionar determinados saberes, a dar maior ou menor importância a 

determinados elementos, escolher atividades, demarcar normas de comportamento na aula e decidir 

aquilo que deve ser avaliado12.  

No caso do Centro Paula de que maneira os professores se apropriam da proposta de 

História temática da instituição? Para responder essa questão foram entrevistados doze professores 

de história que trabalhavam na instituição entre 1991 e 1998, período de vigência da proposta. 

Desse total, onze professores afirmam trabalhar com o projeto de história temática da instituição e 

apenas um deles relata que segue um projeto próprio.13   
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Analisando-se as entrevistas desses onze professores, pode-se perceber, num primeiro 

momento, um divisor de águas entre eles: para um grupo ela é a possibilidade de um afastamento 

completo daquilo que chamam de ensino tradicional em relação ao ensino de História. Entendem a 

História temática como a possibilidade de mudar os objetivos, os conteúdos ensinados aos alunos, 

os métodos de ensino; recolocar o papel dos professores e dos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem e rever o conceito e os métodos de avaliação. Para outro grupo de professores a 

chamada História tradicional nem sempre é criticada.  

Nas entrevistas dos professores do primeiro grupo, percebe-se que aquilo que os une é a 

idéia de ser contra a História tradicional. Porém, quando se persegue nas entrevistas como a 

História temática é apropriada por esses professores a unidade do primeiro grupo se desfaz e a partir 

daí pode-se observar três posturas entre os onze professores em relação à proposta de História 

temática da instituição: para uma professora não existe ensino de História se não for o ensino de 

História temática; para um professor a proposta é entendida como um “reforço estratégico” e para 

outros nove professores existem possibilidades e oportunidades.  

 

Ser professor de História é ser professor de História temática 

Para a professora E04, não é possível pensar o ensino da disciplina sem ser a partir da 

História temática. O projeto de História temática significa para ela a realização de projetos políticos, 

pedagógicos e profissionais. 

A professora defende que o ensino de História é o ensino de História temática porque ele 

possibilita ensinar aos alunos os fatos históricos, possibilita o aprofundamento dos estudos através 

das relações de trabalho, traz para a sala de aula a discussão e a crítica à versão oficial da História - 

ao discutir a produção historiográfica e a produção de livros didáticos -, possibilita explicar a 

realidade atual do aluno, que é seu ponto de partida e permite que o aluno se posicione em relação a 

essa realidade.   

Essa professora apresenta um discurso bem articulado, conhece as discussões do período, 

participou dos debates sobre a proposta da CENP, mas não consegue explicar como é possível 

abordar todas aquelas questões que, segundo ela, a História temática consegue abarcar. Por outro 

lado, reconhece as limitações da proposta quando é colocada  nas situações reais de ensino: 

dificuldades burocráticas da própria escola, questão de espaço, questão de recursos, questão de 

limite de aula, pois eram apenas duas aulas  por semana. 

 

Reforço estratégico: 
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Para o professor E01 o objetivo da História é fazer com que o aluno se perceba enquanto 

sujeito da História e a História temática permite que se alcance esse objetivo se o tema Trabalho for 

entendido sob a perspectiva da luta de classes  

O professor, que tem uma formação marxista, entende o tema na perspectiva dos conflitos 

entre as classes sociais e da exploração do homem através do trabalho e isso é importante para ele 

ensinar ao aluno. Assim, foi possível implementar a proposta de História temática do Centro porque 

ela veio facilitar algo que já fazia antes. O tema Trabalho, na perspectiva da luta de classes, 

possibilita que o professor faça um recorte naquilo que deve ser ensinado aos seus alunos 

trabalhadores, que são alunos do curso noturno, pois é preciso segundo E01, que esses alunos 

compreendam, se posicionem e transformem essa realidade. A proposta do Centro possibilitou a 

continuidade de seu trabalho: para ele, não há mudança naquilo que considera importante ensinar, 

isto é, a História a partir da abordagem da luta de classes.  

Por outro lado, se os conteúdos selecionados estão ligados à necessidade da discussão sobre 

a exploração através do tema Trabalho, o professor se preocupa também com a relação entre este 

tema e os acontecimentos históricos nos diferentes períodos estudados. Para o professor E01, essa 

era uma questão mal resolvida da História temática O professor tentava, na prática, solucionar uma 

das grandes críticas à História temática desde as discussões da Proposta da CENP de 1986: como 

relacionar o tema escolhido ao contexto histórico mais geral. Ele entende que não é possível 

desconsiderar um conhecimento sistematizado associado a uma cronologia, mas na prática não 

encontra a maneira de como fazer isso e esse problema não foi resolvido ao longo dos anos. O 

professor pensou na questão do hiper-texto: sua idéia era usar um recurso da informática que 

possibilita que um texto se articule a outro para trazer informações que expliquem alguns conceitos 

e fatos do texto principal.  

 
Possibilidades, oportunidades. 

Para nove entrevistados, a proposta de História temática do Centro significa a possibilidade 

de desenvolver projetos que consideram importantes: assim valorizam determinados aspectos da 

proposta, selecionam determinados saberes, escolhem atividades, demarcam normas de 

comportamento na aula, decidem aquilo que deve ser avaliado. Nesse caso existe uma variedade de 

posturas, muitas das quais não são estanques, mas que foram analisadas, nas entrevistas, como 

centrais nos discurso dos professores. 

 

Aposta de melhoria no ensino: 

As professoras E08, E11 e E12 partem do princípio de que era preciso fazer algo para mudar 

o ensino de História que até então ministravam. A frustração vinha do fato de que os alunos não 

aprendiam porque não se interessavam pela disciplina e a proposta de História temática da 
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instituição trouxe uma possibilidade para que esse quadro pudesse ser superado, ou pelo menos 

minimizado, ao envolver o aluno no processo de ensino e aprendizagem. Assim, para E12, o que 

caracteriza a proposta de História temática do Centro é que seu ponto de partida é um tema que 

interessa ao aluno. A professora vê no projeto de História temática da instituição a possibilidade de 

envolver o aluno e trazer sua participação para o processo de ensino e aprendizagem. Isso é 

importante porque acredita que o processo de aprendizagem só acontece a partir dessa motivação do 

aluno.  

 

Contra o livro didático: 

Para dois professores a proposta de História temática do Centro é vista como a 

possibilidade de se afastar do livro didático. Para a implementação da proposta de História temática 

na instituição foram excluídos os livros didáticos, substituídos por apostilas que eram elaboradas 

pelos professores a partir de coletâneas de textos e documentos organizados pela professora Julia 

Alves e trocados entre os professores nos encontros.  

A professora E09 vê na proposta de História temática a possibilidade de não adotar o livro 

didático, que, segundo ela, serve apenas para o aluno “decorar a matéria”. Por outro lado, sem o 

livro o conhecimento é da professora e está nas suas mãos: “ela discorre”, “ela desenvolve” e os 

alunos precisam prestar atenção na aula para adquirir esse conhecimento para “ir bem na prova”. A 

questão de não se utilizar o livro didático colocada na proposta foi adotada pela professora como 

forma de reforçar sua concepção de relação aluno-professor, focada no papel de professor enquanto 

concentrador e divulgador do conhecimento. 

A questão da desvinculação do livro didático também aparece como elemento fundamental 

para o professor E03 como forma de fazer com que professores e alunos possam interferir na 

seleção e organização dos conteúdos. O professor, quando narra sobre sua prática, mostra que 

centrava o ensino nos tópicos da proposta: escravidão, servidão medieval e trabalho assalariado nos 

diferentes períodos da História. Para caracterizar o período e as sociedades em que, por exemplo, a 

escravidão acontecia, o professor oferecia aos alunos um texto que apresentasse “o grosso” e, caso 

isso não fosse suficiente, orientava os alunos para que buscassem informações, segundo ele, na 

História tradicional, isto é, no livro didático.O professor recusa o livro didático e volta ao livro 

didático para que o aluno possa compreender aquilo que ele chama de “curiosidade”, que na 

verdade é o entendimento dos acontecimentos históricos de um período que esse aluno desconhece. 

Mas essa volta ao livro normalmente é feita pelo aluno, que complementa as atividades 

desenvolvidas em sala de aula através da leitura do livro didático, e também, segundo o professor, 

de seminários e pesquisas. O conhecimento veiculado pelo livro não é interrogado pelo professor. 
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Mercado de trabalho: 

Para a professora E06, a proposta de História temática do Centro é vista como a 

possibilidade de atualizar o aluno e prepará-lo para o mercado de trabalho. A professora parte de 

uma certa idéia da participação do aluno no processo de aprendizagem, do interesse dos alunos pela 

História mais recente, e sobretudo, do interesse e da necessidade dos alunos da escola técnica pela 

tema “Trabalho”, para defender que o objetivo do ensino de História é preparar o aluno para se 

adaptar às exigências atuais do mercado.  

 

O recorte necessário: 

Para a professora E05, a História temática é vista como uma forma de aproximar a disciplina 

da opção de curso profissionalizante do aluno. No entanto, ela entende a proposta como um guia 

curricular e os encontros na instituição eram espaços de discussão de como aplicar a proposta na 

íntegra, de receber orientações e seguir um certo rumo que, a priori, já estava colocado por outros, 

ou seja, pela coordenação.A professora parece estar entre aqueles que, segundo Gimeno Sácristán, 

entendem as reformas como grandes ações de pessoas ilustres e só por isso valem a pena ser 

implementadas.14 Por outro lado, a “história cronológica” que, segundo a proposta, teria de ser 

ultrapassada era valiosa, para outros alunos em outros tempos:“Eu já tive grandes turmas no 

Estado, tempo de três anos de História.Isso era uma fase áurea de realmente de ótimas 

lembranças!” A professora não parte da discussão da impossibilidade do ensino de toda a História, 

mas da impossibilidade do ensino de toda a História atualmente nas escolas do Centro Paula Souza.  

O que se percebe, na entrevista da professora, é que ela traz um discurso contraditório: 

mostra que está de acordo com as discussões sobre a disciplina que aconteceram na instituição mas 

quando fala sobre sua prática apresenta um outro projeto: acha interessante o tema Trabalho, porque 

são alunos do curso técnico, mas defende o quanto é necessário que o aluno saiba mais, pois o 

conhecimento através do tema “Trabalho” é limitado.  

                                                                                               *** 

Quando se examina  as entrevistas dos professores verifica-se que a proposta de História do 

Centro Paula Souza tem poder de reforma: os professores entrevistados narram mudanças no seu 

trabalho.  

A proposta escrita tem um discurso da mudança total, mas, o que se percebe é que quando 

narram sobre sua prática e o que pode ser uma História temática para os professores, as mudanças 

são parciais e seletivas e estão relacionadas às concepção de História, de ensino de História, ao 

contexto das escolas técnicas e da instituição Centro Paula Souza, ao relacionamento aluno e 

professor.  
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Os professores são protagonistas, como defende Gimeno Sacristán, para enriquecer ou 

empobrecer propostas porque no agir formulam uma certa proposta, que assumiu diferentes 

composições, objetivos, formas de agir, de se relacionar com os alunos, com os materiais didáticos, 

com as avaliações. Fica o desafio de se pensar, como argumenta o autor, mais do que propor 

conteúdos e sugestões a serem implantadas deveria se fomentar os dilemas para que estimulem esse 

espaço problemático que os professores desenvolvem no nível do pensamento e da prática quando 

se confrontam com propostas. 
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