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Resumo

Este artigo tem por objetivo conhecer a trajetória do ensino de História no Brasil e o legado deixado por outros períodos, com
o intuito de melhor compreender as atuais discussões relacionadas ao currículo de história, a construção de seus saberes e a
formação de seus profissionais. A partir das reflexões de Marcos Silva, Selva Guimarães Fonseca, Thais Nivia de Lima
Fonseca, Elza Nadai, Zygmunt Bauman discutiremos a construção do ensino de história no Brasil e sua trajetória desde
período colonial até a contemporaneidade. Percebemos que ao estudarmos todo o caminho percorrido pela História e pelo
ensino de história no Brasil, eles muito progrediram, não só enquanto campo de conhecimento, mais enquanto disciplina
escolar, ensino e formação de seus profissionais.
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Abstract

This article aims to understand the trajectory of history teaching in Brazil and the legacy left by other periods, in order to better
understand the current discursions related to the history curriculum, building their knowledge and training of its professionals.
From the reflections of Marcos Silva, Selva Guimarães Fonseca, Thais Nivia Lima Fonseca, Elza Nadai, Zygmunt Bauman
will discuss the construction of the teaching of history in Brazil and its history since the colonial period to the contemporary.
We realized that we study all the way traversed by history and the teaching of history in Brazil, they have progressed much,
not only as a field of knowledge, while more school discipline, education and training of its professionals.
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Introdução

Na atualidade vem-se discutindo a educação em todos os seus âmbitos desde legislação, estrutura, desenvolvimento até
suas práticas de ensino. Ao analisarem estas questões educacionais podem-se identificar suas problemáticas e fragilidades
buscando apresentar soluções aos problemas, adequação dos sistemas de ensino, dentre outros. Inserido neste debate,
percebemos o ensino de História no Brasil, seu currículo, objetivos, métodos e práticas, em específico sua ligação com o
mundo acadêmico, ponto fundamental para a interação entre ensino e aprendizagem da disciplina escolar de história.

No Brasil o ensino de história esta marcado por profundas modificações, tanto na historiografia quanto nas práticas de
ensino, superior e escolar, derivados das características sociais e políticas de cada período. O processo de modificação do
Currículo e do ensino de História se dá de forma lenta, porém com a Constituição de 1988, assistimos a garantia da
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educação enquanto um direito universal, passando a ser orientada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de
1996, e o ensino de história especificamente pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), de 1997. Sendo assim,
podemos afirmar que a década de 1990 é o marco da reformulação da educação no Brasil e de elaboração de propostas
curriculares para todos os níveis de educação, que buscam agora a construção e instrução de um cidadão crítico, reflexivo e
autor da própria história. (SILVA, 2001).

Para uma maior compressão do atual ensino de história e da atual formação dos currículos do ensino superior em história e
da disciplina escolar história, o Observatório do Ensino de História em Pernambuco (OBEHPE[3]) têm tangenciado suas
atividades de pesquisa para este tema. Nosso grupo de trabalho é composto por um coordenador geral das atividades,
professores colaboradores e estudantes pesquisadores.

Em nosso trabalho, entendemos ser necessário interpretar a trajetória do ensino de história no Brasil, observando os
desafios, as problemáticas e as evoluções enfrentadas pela disciplina de história, pelo ensino de história e por seus
profissionais no passado e no presente.

Breve história do Ensino de História no Brasil

No período colonial da América portuguesa, a educação desenvolveu-se minimamente estando sob a responsabilidade da
Companhia de Jesus, os jesuítas então responsáveis pela catequização e instrução da população, fundaram as primeiras
escolas elementares. A educação estava intrinsicamente ligada às ideias religiosas e a história ensinada era baseada nos
textos bíblicos usados com intuito de ensinar a ler e escrever e objetivavam a catequese e formação de uma moral católica.
Neste período (1549 – 1759) esta aproximação com os textos bíblicos é o mais próximo que se chega a um ensino de
história.

A trajetória do ensino de história nas escolas não esta ligada a principio com a história como campo de conhecimento, pois
por um longo tempo a história que ocupou um lugar significativo nas escolas foi a história sagrada e de caráter
providencialista. (NADAI, 1993).

Durante as primeiras décadas do século XIX, período este das reformas realizadas pelo Marquês de Pombal, então ministro
do Estado português, que abrangeram os âmbitos econômico, administrativo e educacional, tanto em Portugal como nas
suas colônias. Com a reforma educacional de 1759, foram extintas as escolas jesuíticas e expulsos os jesuítas da colônia,
entre outras coisas, a destruição do único sistema de ensino existente no país. Para suprir a lacuna deixada na educação, o
governo pombalino, instituiu o sistema escolar intitulado Aulas Régias ou aulas avulsas, que eram ministradas pelos
professores em suas casas e não mais em seminários e colégios jesuíticos. (ZOTTI, 2004)

Diferentemente do curso de humanidades realizado pelos jesuítas, que tinha por objetivo formar novos sacerdotes, as Aulas
Régias buscavam dar às disciplinas uma utilidade para a vida cotidiana do homem. E o ensino de História encontrar-se
dissolvido nas disciplinas existentes no período.

No século XIX, com a vinda da família real criou-se a necessidade de formar indivíduos para os novos cargos da
administração pública. Estes indivíduos iniciariam sua formação no então criado colégio Pedro II. Instituído no Rio de Janeiro
em dezembro de 1837, tinha o ensino de história como disciplina obrigatória e autônoma. Os professores de história do
colégio Pedro II em sua maioria eram formados pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), que a partir da década
de 1840, assumirá a missão de escrever a história oficial do País, porém seus profissionais possuíam uma visão romantizada
do processo politico históricos de construção do Brasil.

Com a constante busca pela construção de uma nacionalidade forte, surgem os primeiros manuais de estudo/ensino
escolares, de onde transcorriam as tendências educacionais para todo o país, por isso estes manuais tinham como foco a
formação da civilização e a construção da identidade nacional do povo brasileiro, buscando consolidar a formação do estado
nação. Os currículos escolares são definidos pelo Estado e pela Igreja, ensinado uma história religiosa e guiando o ensino
para a exaltação do estado formando súditos obedientes ao imperador.

História sagrada e a História profana, ou civil, acabava por fundir, de certa forma, alguns
objetivos das duas. Isso ocorria porque à História atribuía-se a função de formação moral das
crianças e jovens, fosse pelos princípios cristãos e pela doutrina da religião católica, fosse pelo
conhecimento de fatos notáveis do império. (FONSECA, 1998, P.7).

No entanto, no final do século XIX, com a diminuição da influência política da Igreja sobre as questões do Estado, os temas
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relacionados às ideias bíblicas são subtraídas do currículo e as questões referentes a exaltação da nacionalidade e da moral
passam a se destacar nos manuais educacionais, estando a história consolidada enquanto disciplina escolar.

Com as reformas educacionais oriundas da Constituição de 1891, que transformaram o Colégio Dom Pedro II em Ginásio
Nacional, convertendo-o em modelo estrutural educacional e curricular educacional para a criação de novas escolas públicas,
mantendo esta posição de centralidade currículo educacional até a década de 1930, quando ocorreu reformulação na
educação brasileira, ocorrendo a nacionalização da educação através do projeto centralizador do estado. Segundo Thaís
Nivia de Lima Fonseca,

Foram as reformas do sistema de ensino nas décadas de 30 e 40 que promoveram a
centralização das políticas educacionais e colocaram o ensino de História no centro das
propostas de formação da unidade nacional, consolidando-a, definitivamente, como disciplina
escolar. A partir desse momento, não mais deixaria de haver programas curriculares
estruturados com definição de conteúdo, indicação de prioridades, orientação quanto aos
procedimentos didáticos e indicação de livros e manuais. (FONSECA, 1998, P. 52)

As reformas ocorridas no Brasil, em 1931, por Getúlio Vargas acarretou na criação do Ministério da Educação e Saúde
Pública este conduzido por Francisco Campos, que estabelecia modernas diretrizes para o ensino superior e secundário e
assistência sanitária a população brasileira. O Ministério em relação à educação foi um aparelho de âmbito nacional, com
códigos e leis elaborados, tendo em vista estabelecer diretrizes, normas de funcionamento e formas de organização para os
diversos ramos e níveis da educação no País.

As reformas educacionais, realizada por Francisco Campos, gerou a criação do Conselho Nacional de Educação, que
possuía caráter estrito de assessoria como órgão consultivo do ministro nos assuntos técnicos e didáticos relativos ao
ensino, no entanto tornou-se posteriormente campo aberto para as mais variadas e conflitantes negociações nas áreas do
ensino; organizou o ensino superior adotando o regime universitário; organizou o ensino secundário; instituiu o ensino
religioso como facultativo nas escolas públicas do País; organizou o ensino privado. Determinadas reformulações ocorridas
nas décadas de 1930 e 1940 são oriundas das propostas estabelecidas no Manifesto dos Pioneiros da escola nova,
publicado em 1932, defendidas por educadores de cargos públicos. (FONSECA, 1993).

Pela primeira vez na história da educação brasileira, uma reforma educacional se sobrepõe os vários níveis de ensino e tem
um alcance nacional, abrindo caminho para a “modernização” do País.

Com a nacionalização da educação, ocorreu a diminuição das liberdades regionais o ensino de história serviu como alicerce
ideológico para a criação de vínculos nacionais. Através do estudo e da compreensão dos grandes episódios e dos grandes
heróis nacionais, ambos oriundos do período republicano, o ensino de história passou a ser direcionado para o fortalecimento
do civismo, os direitos e deveres da população para com a Pátria e a humanidade.

A história tradicional focada no nacionalismo Pátrio perdura até o golpe de 1964, quando algumas disciplinas tiveram
especial controle do regime militar, a História e a Geografia que perdem autonomia e passam a ser uma, a disciplina de
Estudos Sociais, com isso ocorre o empobrecendo dos conteúdos escolares relativos a ambas as disciplinas. Como o
objetivo do governo não era uma formação crítica dos profissionais de História, através de uma formação plena, a
licenciatura curta em Estudos Sociais veio consentir inteiramente tal objetivo, pois segundo Déa Fenelón, citada por Selva G.
Fonseca,

o professor idealizado para produzir esse tipo de ensino deverá, portanto, ser submetido a um
treinamento generalizante e superficial, o que conduzirá fatalmente a uma deformação e a um
esvaziamento de seu instrumental científico. Não há que pensar em fornecer-lhe elementos que
lhe permitam analisar e compreender a realidade que o cerca. Ele também não precisa refletir e
pensar, deve apenas aprender a transmitir. (FONSECA, 1993, p.28).

A instituição de Estudos Sociais no lugar da história e da geografia, que passaram a meras habilitações dentro da licenciatura
plena em Estudos Sociais, teve como um dos objetivos despertar o patriotismo nos estudantes, uma vez que conteúdos
priorizavam, sobretudo aos fatos históricos e os heróis brasileiros. Segundo Thaís Nivia de Lima Fonseca, a disciplina de
Estudos Sociais tinha como intuito,

segundo as determinações do próprio conselho Federal da Educação a finalidade básica dos
Estudos Sociais seria ajustar o aluno ao seu meio, preparando-o para a ‘convivência cooperativa
e para suas futuras responsabilidades como cidadão no sentido do “cumprimento dos deveres
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básicos para com a comunidade, com o Estado e a nação” Nessa concepção os homens não
aparecem como construtores da História; ela é conduzida pelos “grandes vultos”, cultuados e
glorificados como os únicos sujeitos históricos”. (FONSECA, 1998, P. 57, 58)

A educação durante o período ditatorial foi marcada pelo esvaziamento das ciências humanas e do pensamento político,
estes conhecimentos foram substituídos pelo ensino moral e cívico, implantando nos cidadãos o patriotismo marcante e o
servilismo ao Estado.

Novos aspectos no ensino de história

Com o início do processo de abertura política, ocorreram várias mobilizações os profissionais de diversos campos
profissionais, dentre eles destacamos as humanidades, entre eles os de história e geografia, que buscavam sua valorização
e a autonomia das disciplinas.

Com a redemocratização no país e a influência de teóricos nacionais e internacionais, a educação passa a ser dos principais
pontos de discussões, principalmente em relação aos objetivos, métodos e conteúdos ensinados, ou seja, o currículo. A
educação sofreu modificações em todos os seus setores, porém a partir deste momento as mudanças foram constantes e
progressivas.

No contexto da busca pelos direitos sociais, os movimentos sociais lutaram pelo fim da ditadura e a busca da democracia,
isso influenciou as discussões para a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que teve como um dos
objetivos a diminuição da desigualdade social através da educação. Após muitos debates e lutas por mudanças significativas
e instituído a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), e posteriormente os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
com o intuito de reestruturar e melhorar a educação no país.

A luta dos profissionais da educação não era só pela melhoria salarial, mas também em defesa da profissionalização,
autonomia docente e valorização da profissão da carreira docente. Essa luta não fica só no campo da profissionalização,
mas, afeta profundamente os saberes produzidos tanto na academia, quanto nas escolas. Com a elaboração das Diretrizes
Curriculares Nacional para a História, oriundas das discussões entre correntes teóricas e políticas distintas existentes no
Brasil, a dicotomia Licenciatura/Bacharelado vinda do período da redemocratização, e considerada superada, favorecendo
equitativamente o profissional/professor de história.

Estas constantes lutas políticas produzem, segundo Silva e Fonseca,

profissionais na área de história, cujo objeto de trabalho docente é a formação da consciência
histórica de criança e jovens que, no Brasil, experiênciam uma realidade marcada por múltiplas
diferencias culturais e enormes desigualdades sociais e econômicas.(SILVA e FONSECA, 2007,
p.9)

As alterações dos paradigmas e a construção de uma nova formação para os futuros docentes se faz necessário reavaliar a
produção dos conhecimentos, acadêmicos e escolares e sua utilização, pois a academia não é mais o único espaço produtor
de conhecimento dividindo com as escolas, que deixam de ser o consumidor e reprodutor passando a ser construtor e
pesquisador de saberes.

Os atuais cursos de formação de professores têm que considerar o docente como indivíduo possuidor de saberes próprios,
histórias, conhecimentos e condições de vida e trabalhos unicamente vividos. O Professor passa ser pensado e a se pensar
enquanto um ser histórico, autor e produtor de saberes e de práticas educativas considerando que suas experiências
permeiam seus saberes e adentram nas salas de aulas.

No mundo contemporâneo onde as mudanças ocorrem aceleradamente, não é compreendido um projeto de educação, de
formação de professor e de ensino preciso, inerte, sólido, pois estes, em muitos casos, não dialogam com as rápidas
transformações que se apresentam na atualidade.

Sobre este tipo de educação fluída o sociólogo Zygmunt Bauman, se interroga,

por que, então, o conjunto de conhecimentos obtidos, durante a estadia na escola e no colégio,
deveria fugir à regra universal?
No torvelinho da mudança, o conhecimento serve para uso imediato e único; conhecimento
pronto-para-o-uso e imediatamente disponível, do tipo prometido pelos programas de software,
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que entram e saem das prateleiras das lojas em uma sucessão sempre acelerada, parece muito
mais atraente. (BAUMAN, 2002, p. 49).

Em decorrência a dinamicidade da nossa sociedade, as instituições sociais não podem e/ou não conseguem permanecer
com a mesma forma por um longo período, modificando-se na medida em que são criadas novas políticas, novos modelos,
novas formas, até mesmo novos métodos de ensino, que estão sempre se reformulando permanentemente “no nosso mundo
volátil de mudanças instantâneas e erráticas” (BAUMAN, 2002, p. 51).

A pós-modernidade influência de modo expressivo, o processo de elaboração da formação de docentes, de suas práticas de
ensino e suas metodologias, distinguindo dentro do seu contexto de estudos, conceitos relevantes à visão crítica para a
construção currículos tanto a nível superior quanto a nível escolar.

Considerações finais

Através desta pesquisa estaremos realizando um estudo bibliográfico inicialmente referente ao ensino história,
posteriormente ao Currículo e a Formação de professores em História, conhecendo e interpretando os contextos, as
problemáticas e soluções adotadas para a inserção destes no meio social e especificamente nos ambientes escolares e
acadêmicos.

Conhecer o percurso realizado pelo ensino de história, observando que este acompanhou as instabilidades políticas e
sociais, existente em cada período, nos faz perceber que vivemos em uma sociedade múltipla e fragmentada.

Diante das inquietações sociais existentes na história do Brasil, a educação passou por processos de modificações em todos
os seus âmbitos, esta nem sempre as melhores, porém todas extremamente necessárias.

Com o amplo debate existente sobre currículo e suas perspectivas, onde por séculos o currículo encontrou-se como espaço
de disputa pelo poder, posição que mantem até a atualidade, porém com propostas curriculares contemporâneas que
apresentam novas temáticas, atores e processos dinâmicos, respeitando princípios gerais como a construção da cidadania e
da identidade, respeito à diversidade e a fluidez do mundo pós-moderno.
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