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Resumo 

 

As propostas de reorganização curricular são um dos aspectos mais visíveis do movimento de 
transformação pelo qual vem passando a Educação brasileira. Um grande número de 
propostas normativas vem sendo construídas, desde a década de 1980, com a forte intenção de 
romper com o velho, o tradicional e instaurar o novo, a fim de apresentar uma nova 
possibilidade de educar. No estado da Bahia evidenciam esse movimento com a construção 
das Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental (BAHIA1995), apresentando as 
propostas curriculares para as disciplinas. O presente trabalho, parte integrante de uma 
pesquisa conclusa, discute o processo de construção deste novo modelo curricular para a 
disciplina de História no Ensino Fundamental, a participação e perspectiva dos diferentes 
atores neste processo. 
  

Abstract 

 

The proposals for the reorganization curriculum are one of the most visible aspects of 
movement of transformation by which comes from the Brazilian education. A large number of 
regulatory proposals have been constructed since the 1980s, with the strong intention of 
breaking with the old, the traditional and introduce the new, in order to submit a new 
possibility to educate. The state of Bahia reveals this movement with the construction of 
Curriculum Guidelines for Elementary Education (Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental, BAHIA1995), presenting the curricular proposals for the disciplines. The 
present work, discusses the process of construction of this new model curriculum to the 
discipline of History in Elementary School, the participation and perspective of different 
actors in this process. 
 
 

 

 



A Educação brasileira vem passando por um intenso processo de transformação nos 

últimos anos, quer do ponto de vista das propostas que vêm se anunciando em todo o sistema 

educacional, quer da própria produção acadêmica. Um dos aspectos mais visíveis desse 

movimento, e mais facilmente identificados, são as propostas de reorganização curricular, que 

vêm se constituindo em todo o país, e dos próprios Parâmetros Curriculares Nacionais.  Um 

grande número de propostas normativas vem sendo construídas, desde a década de 1980, com 

a forte intenção de romper com o velho, o tradicional e instaurar o novo, a fim de apresentar 

uma nova possibilidade de educar.  

Assim como outros estados da federação, a Bahia construiu propostas de mudanças na 

organização de seu sistema educacional durante as últimas décadas, que passaram tanto pela 

organização e unificação das matrizes curriculares do seu sistema de ensino, como por 

propostas de Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, para diferentes disciplinas. 

O volume de mudanças na educação da rede estadual pode ser dimensionado através de uma 

publicação da própria Secretaria de Educação do Estado, Matriz Curricular: o que é preciso 

saber?: Retrospectiva histórica de 1963 a 1999, publicada em 2000. 

Nessa publicação, podemos acompanhar as mudanças da legislação na organização 

curricular da rede e perceber que as décadas de 1980 e 1990 são um momento de intensa 

intervenção normativa do estado, na educação. Observa-se uma nítida preocupação em 

reestruturar a rede estadual de ensino, uniformizando seus procedimentos e transformando sua 

estrutura. Para as décadas de 1960 e 1970, entre leis, portarias, decretos estaduais e nacionais, 

a publicação apresenta sete normativas, contra vinte e cinco nas duas décadas que se seguem. 

Somente durante a década de 1990, temos quatorze documentos que, de alguma forma, 

intervêm na estrutura curricular do ensino no estado da Bahia (Cf. BAHIA, 2000). 

 No que tange especificamente ao ensino de História de 5ª a 8ª série da rede estadual, a 

década de 1990 é de especial importância. O ano de 1993 marca, nacionalmente e no estado 

da Bahia, o fim da obrigatoriedade das disciplinas de Educação Moral e Cívica e Organização 

Social e Política do Brasil, através da Lei federal nº 8.663. Além disso, há a transferência de 

suas cargas horárias, bem como de “seu objetivo formador de cidadania e conhecimento da 

realidade brasileira”, para as outras disciplinas da área das Ciências Humanas e Sociais, 

inclusive a de História (BAHIA, 2000, p. 69).   

Nesse mesmo ano, a Secretaria de Educação da Bahia, através da Portaria nº 7.924, 

instituiu “o quadro curricular unificado para a Rede Estadual de Ensino”, definindo 

disciplinas com as respectivas cargas horárias semanais e anuais para o 1º e 2º graus, ficando 

presente nos quatro anos do 1º grau, a disciplina de História, com carga horária semanal de 



duas horas nas 5ª e 6ª séries, e de três horas, nas duas últimas séries (BAHIA, 2000, págs. 67-

68).  A extinção da disciplina de Estudos Sociais e o retorno de História e Geografia são, de 

certa forma, resultantes da luta da sociedade civil, mas, em especial, dos historiadores e 

professores de História, que denunciavam, não apenas o caráter ideológico da implantação 

dessa disciplina, como também o aligeiramento na formação dos professores nas licenciaturas 

curtas, o que precarizava o trabalho docente e o desvalorizava (FONSECA, 1993; 

OLIVEIRA, 2003b).  Assim, o estado da Bahia caminhou, pelo menos do ponto de vista legal, 

de acordo com a proposta dos historiadores e professores para a disciplina.  Com estas 

normativas, portanto, a Secretaria promovia um duplo movimento no sentido de reorganizar a 

educação estadual, fixando carga horária e, no caso da área de Humanas, extinguindo 

disciplinas e redefinindo objetivos para outras. Em outras palavras, tentava estruturar sua 

nova proposta educacional através da constituição de projetos para as diferentes disciplinas.  

Esse movimento completou-se com a ação da Secretaria, ao construírem as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Fundamental (BAHIA1995)2, apresentando as propostas 

curriculares para as disciplinas. Em nossa pesquisa, o currículo para a disciplina de História, 

no Ensino Fundamental da rede, que nos foi apresentado, tanto na Diretoria Regional de 

Ensino-8 (DIREC-8), quanto no Colégio Estadual Clériston Andrade3 (CECA), foi o das 

Diretrizes (BAHIA, 1995).  

Em seus depoimentos, as professoras/técnicas da DIREC-8 Paula e Débora4, 

apresentaram-nos esse documento e os PCN (1996) como aqueles que normatizaram o ensino 

da disciplina de História na rede estadual da Bahia e, consequentemente, em Eunápolis, 

durante a década de 1990. Não foi mencionado ou apresentado qualquer outro currículo ou 

normativa, mesmo nas conversas com outros técnicos de outros setores. Na secretaria do 

CECA, não encontramos qualquer currículo ou proposta curricular para o ensino da 

disciplina. O que nos foram apresentadas foram as matrizes curriculares do Ensino 

Fundamental, da década de 1990, com a disposição da carga horária e das disciplinas que 

compunham esse nível de ensino. E é importante que se registre que assistimos, no momento 

da pesquisa, a um esforço da secretaria e da direção do colégio para organizá-las, uma vez que 

as mesmas encontravam-se precariamente conservadas, algumas com alterações à caneta e/ou 

danificadas.  

Para a DIREC-8, para os funcionários do CECA, bem como para os professores de 

História entrevistados ao longo do trabalho, a referência de mudança no ensino da disciplina 

de História é a publicação das Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental (BAHIA, 

1995), constituídas dentro de um projeto designado: “Educação Caminho para Constituição da 



Cidadania (idem)” e organizadas em um movimento, segundo consta em sua apresentação, a 

partir da mobilização, participação e capacitação de docentes e técnicos da Secretaria.  

A disciplina de História também foi contemplada, como apontamos. O projeto de 

disciplina que, naquele momento, se pretendia constituir, ou pelo menos se afirmava 

pretender, foi organizado e distribuído pelas escolas da rede.  

A publicação das Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental - História 

(BAHIA, 2005) apresenta trinta e sete páginas, com encadernação simples e capa cujo papel 

possui gramatura superior a das páginas internas e impresso em preto, sem gravuras ou cor. 

Foi direcionada aos docentes de História do Ensino Fundamental da rede estadual e, apesar de 

apresentar a proposta de reformulação do ensino da disciplina, não apresentava nenhum 

instrumento normativo que obrigasse a sua implantação. 

Esse documento continha propostas de mudanças que se pretendiam constituir, e nos 

permitiu compreender o discurso da Secretaria de Educação do Estado da Bahia sobre a 

disciplina. Sua análise coloca-nos a possibilidade de entender as disputas políticas que o 

engendram, dado que não se constitui em uma peça técnica e/ou pedagógica simplesmente, 

mas em um elemento normatizador de relações sociais que não se limitam aos muros das 

escolas.  

Os currículos, em todas as suas dimensões, pretendem estabelecer os conhecimentos e 

procedimentos ideais destinados a cidadãos que uma dada sociedade pretende formar.5 

Segundo Silva, “selecionar é uma operação de poder. Privilegiar um tipo de conhecimento é 

uma operação de poder. Destacar entre as múltiplas possibilidades, uma identidade ou uma 

subjetividade como sendo ideal é uma operação de poder” (SILVA, 2007, pág.16). 

A compreensão de um instrumento curricular exige uma exploração em múltiplas 

direções. Não se resume à análise do prescrito, mas às disputas que, em diferentes momentos, 

se constituíram, desde sua construção à efetivação nas salas de aula (POPKEWITZ, 1994). 

Assim, estabelecemos relações entre as aulas de História que se construíram no CECA e as 

propostas curriculares das Diretrizes (BAHIA, 1995), naquele período, constatando, 

posteriormente, que as aulas não eram seu espelho. Foi possível, então, a partir daí, 

compreender como e qual o currículo da disciplina de História se constituiu nessas salas de 

aula. 

A simples análise do documento não bastava, mas possibilitou o diálogo com os 

diferentes atores envolvidos no processo. Em nossas primeiras entrevistas com as 

professoras/técnicas, Paula e Débora, foram indicadas as primeiras pistas para a compreensão 

do processo de reformulação curricular da rede, e de como esse se construiu nas aulas de 



História do CECA. Ambas afirmaram que as mudanças nas Diretrizes Curriculares para o 

Ensino de História ocorreram com a participação de técnicos da DIREC-8, em treinamento, e 

cursos realizados em Salvador. Depois de publicadas, as Diretrizes (BAHIA, 1995) foram 

distribuídas para todas as escolas, inclusive para o CECA. A Professora Paula afirmou que, ao 

entregar o documento,  

foi feito um treinamento para todos agentes administrativos nas escolas foi 

passado para todos os diretores. [...] Inclusive o Clériston pois, esse foi um 

suporte de primeira mão quando se iniciou a DIREC, que era instalada em 

uma sala do Clériston Andrade (Depoimento da Professora Paula em março 

de 2009).   

 

Segundo a professora Débora6, ocorreram discussões com os professores de História e 

diretores sobre o projeto. Quanto à participação de técnicos da DIREC-8 e de professores das 

escolas da rede estadual de Eunápolis, na construção do documento, as professoras Débora e 

Paula divergem. Esta só afirma participação em treinamentos e capacitações em Salvador, de 

técnicos da DIREC-8, citando inclusive, o Instituto Anísio Teixeira. Já Débora, afirma que  

 

a DIREC-8 participou deste evento de construção das Diretrizes Curriculares 

para o ensino de História do Ensino Fundamental, mas também alguns 

professores representantes das escolas, e a Secretaria fechavam juntamente 

com a DIREC (Depoimento da professora Débora, em março de 2009). 

 

Quanto à forma de divulgação e implementação do projeto, essa mesma professora 

relata que, quando 

 

o documento chegou, nós já tínhamos analisado com o fechamento e 

entregávamos nas escolas, onde já tinham chegado os blocos. Nós íamos nas 

escolas, mas não fazíamos um trabalho sistemático, por falta de pessoal da 

DIREC, mas o que a gente pode fazer .... A gente ia às escolas e 

pontuávamos, como até hoje a gente orienta que ele deve planejar, 

planejamento de unidade, planejamento de aula, deve ser dentro dos 

Parâmetros (Depoimento da professora Débora, em março de 2009). 

 

A esse respeito, a pesquisa indica uma série de contradições. A construção deste 

documento, que pretendia reorganizar o ensino da disciplina de História, foi realizada, 



segundo a Professora Maria Elizabeth Varjal M. Pinto, da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), (que aparece na publicação como consultora), com a ampla participação 

dos professores da rede. Segundo a Professora Elizabeth,  

 

todos os professores da rede participaram do processo. O governo patrocinou 

a vinda deles do interior para o Instituto Anísio Teixeira. No interior eles 

também participaram com seus pares coordenando pela Delegacia/ 

Departamento Regional de Educação que não me lembro a sigla. Dessa 

forma se deu nos dois movimentos. Foi dado em Salvador no IAT em alguns 

momentos e também foi descentralizado para o interior em outros. (PINTO, 

Maria Elizabeth Varjão M. 11/03/2009).7  

 

A professora e também consultora, Ernesta Zamboni, da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), entretanto, afirma que a participação dos docentes nesse processo 

deu-se em cursos e treinamentos realizados no Instituto Anísio Teixeira, dos quais ela foi 

professora durante aproximadamente seis meses. Quando indagada sobre o envolvimento dos 

docentes na construção da proposta, a professora Zamboni respondeu: 

 

Os professores da rede não participaram e não me recordo de ouvir algo a 

respeito. Depois das propostas fui convidada a ministrar alguns cursos no 

IAT, eram cursos intensivos e cada modulo tinha a duração 

aproximadamente de uma semana. Ao mesmo tempo eram oferecidos vários 

cursos. Nós ficamos hospedadas, juntamente com os demais professores, no 

prédio do Inst. A.T. ( instituto era longe do centro da cidade ?) era um prédio 

muito bom e agradável. Os professores que freqüentavam os cursos vinham 

de diferentes cidades do estado, acho que eram representantes dos demais 

docentes. (ZAMBONI, Ernesta. 15/05/2009).8 

 

As professoras do Colégio Estadual Clériston Andrade, que ministraram aulas da 

disciplina de História durante o período de 1993 a 1999 negaram a participação na elaboração 

do documento Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental - História (BAHIA, 

1995), bem como afirmaram não terem ido a curso e/ou treinamento em Salvador ou em 

Eunápolis, para discutirem ou serem orientadas para implantação de tais mudanças. Apenas 

conheciam o documento9, ou porque lhes foi entregue ou porque o viram na sala dos 



professores da escola. Inclusive uma das docentes, a professora Maria10, afirma que a falta de 

participação desmotivava a incorporação das mudanças propostas a sua prática. Segundo ela,  

 

[...] Como esses documentos vinham de Salvador, nós, mesmo professores 

do interior sem capacitação, a gente tinha um entendimento, a gente achava 

que era uma coisa inviável para nossa realidade. [...] A gente achava irreal 

para nossa realidade. (Depoimento da Professora Maria, em 30 de julho de 

2009). 

 

Outro dado importante na compreensão do documento, a partir da análise das 

especificidades de sua elaboração, é a ausência da participação dos professores dos 

departamentos de História e de Educação das duas principais Universidades públicas da 

Bahia: a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Estadual da Bahia (UNEB). 

A não participação é, sem dúvida, de se estranhar, uma vez que esses movimentos de 

reformulação do ensino de História, em outros estados, foram construídos com uma 

participação significativa de professores ligados às instituições acadêmicas. Segundo 

Bittencourt, 

 

nessas propostas nota-se a interferência de especialistas da área, com uma 

participação mais efetiva das universidades. Em todas elas as justificativas 

para uma nova proposta ocorrem em face das novas concepções de História, 

criticando os paradigmas da História denominada positivista, em especial, 

quanto a concepção de tempo linear e evolutivo (BITTENCOURT, 2000, 

pág. 153).  

 

O distanciamento das instituições de ensino, nesse processo, pode ter explicações no 

depoimento da professora Zamboni: 

 

na época desta proposta era governador da Bahia Antonio Carlos Magalhães 

e havia na Universidade uma forte oposição ao seu governo. Parece-me que 

os professores da Universidade da Bahia não quiseram participar, parece-me 

que no final o fizeram. Não sei se foi pressão da Secretaria da Educação. 

(Ernesta Zamboni, 10/03/2009) 

 



Se assim ocorreu, não seria de se estranhar, dado que as universidades constituíram-se 

em redutos de resistência e de defesa da democracia, entre as décadas de 1960 e 1980, e o 

governo instalado na Bahia, no momento da construção das Diretrizes (BAHIA, 1995), ainda 

estava identificado com os valores por esses atores combatidos. Seria, então, compreensível 

que ações da Secretaria de Educação do Estado, referentes à promoção de mudanças 

curriculares, em especial, na disciplina de História, fossem vistas com desconfiança por parte 

dos docentes destas instituições. 

Aqueles que representavam a Secretaria de Educação naquele momento, as 

professoras/técnicas Paula e Débora, da DIREC-8, afirmam a participação no processo de 

constituição desse projeto dos diferentes atores, quer em seus treinamentos e cursos, quer na 

divulgação do projeto, nas escolas, o que ratificaria o caráter democrático do documento e, 

dessa forma, transferiria para os docentes a responsabilidade pela sua execução. 

Os professores, entretanto, afirmam sua não participação na construção da proposta, ao 

mesmo tempo em que apontam a divulgação insuficiente, inexistência de treinamentos e 

cursos para os docentes de História. A professora Maria declara, inclusive, que uma de suas 

maiores dificuldades em trabalhar com a disciplina de História no período era 

 

a falta de apoio, de curso de reciclagem. A gente tinha muita necessidade de 

trazerem coisas novas. Ao vivo, não no papel como traziam de Salvador. 

Então muitas vezes você não tinha conhecimento do que era aquilo segundo 

a lei. Discutir a lei para saber o porquê. Falta de apoio (Depoimento da 

professora Maria, em 30 de julho de 2009). 

 

O papel desempenhado pelos atores, naquele momento, sua posição e 

comprometimento com o projeto, terminam por influenciar o olhar sobre o processo de 

constituição das Diretrizes (BAHIA, 1995). Aqueles que participaram, direta ou 

indiretamente, da sua construção, ou representavam o Estado, terminam por apontar a 

participação dos diferentes atores em algum momento do processo, até como uma forma de 

legitimá-lo. É importante ressaltar é que, para um currículo que pretendia romper com um 

ensino de História tradicional e comprometer-se com a formação de um cidadão crítico, o 

nível de participação dos docentes no processo de construção e implementação destoa e 

compromete o que a proposta descreve. Ao menos é o que se pode verificar na escola 

pesquisada.  



É fato que esse documento apresentou-se como proposta de reformulação e mudança 

do ensino de História e circulou entre os diferentes espaços da rede em Eunápolis, tanto na 

DIREC-8, como nas escolas. Ao empreender a pesquisa no CECA, verificamos que cópias 

das Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental - Geografia (BAHIA, 1995), do 

mesmo movimento, e coleção da disciplina de História, ainda se encontravam no depósito 

onde estão arquivadas as cadernetas antigas do colégio. No entanto, em estudo importante 

acerca das propostas curriculares de História para o Ensino Fundamental, entre os anos de 

1985 e 1995, em que Bittencourt analisou 23 textos de diferentes regiões do Brasil, não 

constam referências, nem das Diretrizes (BAHIA, 1995), nem de outro documento curricular 

do estado da Bahia (BITTENCOURT, 2000). O que pode corroborar a ideia de que a 

divulgação e as ações para implementação de tal documento não se realizaram com a 

eficiência apontada por alguns dos entrevistados, ou, ainda, que o estado não se apresentava 

empenhado em proceder às transformações anunciadas.   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1996) são outro documento que as docentes 

afirmam conhecer; entretanto, assim como ocorreu com as Diretrizes (BAHIA, 1995), 

indicam que não participaram de ações sistematizadas na escola, ou promovidas pela DIREC-

8, para sua difusão e/ou implantação. A Professora Carla afirma que “cada professor fazia seu 

trabalho isoladamente. Não havia, assim, uma integração, pra discutir, era cada um seguia a 

sua maneira, cada uma caminhava, eram linhas paralelas” (Depoimento da Professora Carla, 

em agosto de 2009).  

 

Segundo a professora Inês,  

 

os PCNs eu conheci porque eu tenho curiosidade. Chega de ler, de olhar. 

Agora mas não teve nenhuma reunião no Clériston para apresentação. Os 

professores de História não se reuniram pra dar uma olhada o que dizia os 

PCNs quanto as diretrizes. Eu conheci por curiosidade. Por iniciativa própria 

(Entrevista concedida pela Professora Inês, em agosto de 2009).   

 

Apesar de ser indicado como uma das referências das docentes, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1996), no entanto, somente no ano de 1999, com a Portaria 

nº 1.677, da Secretaria de Educação, foram incorporados como referência para o ensino da 

rede estadual. Nesse momento, percebe-se, pelo menos oficialmente, o abandono desse 

projeto contido nas Diretrizes (1995). Os PCN (1996) passaram a ser a referência para o 



ensino na rede, e dessa forma, também o ensino de História deveria ser organizado dentro dos 

objetivos e finalidades postos por essas normativas. Em outras palavras, entre os anos de 1995 

e 1999, o instrumento curricular que orientava, pelo menos oficialmente, o ensino das 

disciplinas do Ensino Fundamental, entre elas a disciplina de História, foram as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Fundamental (BAHIA, 1995). Assim, estudar o ensino de 

História na rede estadual de Eunápolis significa, sem dúvida, analisar essa proposta.   

Ao realizar uma pesquisa no campo da História da Educação, a análise dos currículos, 

das normas e da legislação não pode ser negada, nem mesmo negligenciadas, uma vez que 

tais documentos são capazes de apresentar, explicitamente, ou de forma subliminar, as 

finalidades, conteúdos e métodos de uma dada disciplina, ou de seu conjunto. Entretanto, “os 

textos normativos devem sempre nos reenviar às práticas” (JULIÁ, 2001, pág. 19), não 

podem encerrar-se em si, uma vez que não são suficientes para explicitar as apropriações que 

os diferentes atores farão destas propostas, bem como dos saberes e das práticas que, a partir 

delas e de suas relações, irão se construir.  

 Um estudo sobre a História de uma disciplina deve passar pelo estudo das normativas 

e da legislação, não sendo uma condição a priori, mas constitutiva do estudo. Se não se 

encerra em sua análise, não pode ficar completo sem ela, na medida em que o espaço escolar 

dialoga permanentemente com a sociedade que lhe circunda, como já nos ensinou Chervel 

(1990). 

 A própria constituição dessas normativas, bem como sua divulgação e implementação, 

podem nos auxiliar na compreensão do processo histórico de reformulação de uma dada 

disciplina e o projeto que pretende engendrar. O conhecimento sobre os autores dessas 

propostas, como se deu a participação da comunidade escolar nesse processo, pode indicar, ou 

ajudar a compreender, os caminhos que uma dada disciplina constituiu no interior das salas de 

aula.  

Segundo Bittencourt, o momento, o processo de produção e a autoria são dados 

significativos quando se pretende analisar as reais tendências das propostas para mudanças 

mais efetivas na prática da sala de aula, refletindo sobre as formas possíveis de diálogo com 

os professores por intermédio desses instrumentos oficiais (BITTENCOURT, 2000, pág. 

141). 

 As Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental - História (BAHIA, 1995) são 

produto de seu tempo e, portanto, trazem as marcas das inquietações, expectativas, da 

participação dos atores que as construíram e daqueles que deveriam ter a tarefa de implantá-

las. Para melhor compreender o documento e tratá-lo dentro de sua historicidade, envidamos 



esforços para entender o seu processo de elaboração, realizando uma busca por seus autores e 

sua produção, o que nos auxiliou na compreensão dos registros e propostas do documento.  

 O projeto para as mudanças no ensino da disciplina de História possui uma assinatura 

coletiva. A equipe de elaboração era composta pelas Professoras Eneida de Almeida 

Cavalcanti, Zuleide de Sousa Garcia e Vera Lúcia M. da F. S. Percontini, técnicas da 

Secretaria, contando com a consultoria das Professoras Ernesta Zamboni, da Universidade de 

Campinas (UNICAMP), Maria Elizabeth Varjal Médici Pinto, da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Maria Aparecida da Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) e Agnela da Silva Giusta (atualmente na Universidade Católica de Minas Gerais). 

Colaboram também com o documento, Ceres Medrado F. Ribeiro, Paulo César Fonseca de 

Oliveira e Silvia B. Baumert Barreto. 

 O trabalho da assessoria para a construção desse documento o aproxima dos currículos 

de História de outros estados. A “participação de assessorias de representantes dos centros 

universitários significa, sem dúvida, uma concepção de disciplina escolar que se constitui a 

partir de uma ciência de referência e necessita de legitimidade acadêmica para preservar seu 

status” (BITTENCOURT, 2000, pág. 139). 

 Para compreender o registro de legitimidade que buscava a Secretaria de Educação 

para sua proposta, com as informações que constavam nas Diretrizes (BAHIA, 1995), 

percorremos o sistema Lattes, em busca dos currículos dos professores e técnicos envolvidos 

em sua elaboração. A procura por informações dos autores do referido documento esbarrou 

em algumas dificuldades. No entanto, acreditamos, como Le Goff, que o historiador, se não 

possui os documentos, deve levantá-los com os instrumentos que possui e, com sua 

inventividade, construir seu trabalho (1994). Da equipe de elaboração só conseguimos 

encontrar dados sobre a Professora Eneida, mestre em Administração (1991), filósofa em sua 

formação inicial (1962) e especialista em História (1978). Sua área de interesse não aparece 

vinculada a questões referentes ao ensino de História ou à metodologia do ensino de História. 

Quanto aos professores colaboradores, não conseguimos informações no sistema Lattes, o que 

pode indicar que estes não se constituem como pesquisadores com produção acadêmica na 

área. 

Dos professores que prestaram consultoria, somente a professora Ernesta Zamboni 

possui formação na área de História e uma expressiva produção nas áreas de ensino de 

História e História do ensino de História. As demais professoras possuem formação na área de 

educação, sem, no entanto, apresentarem produção na área específica do ensino de História. 

Suas vidas acadêmicas e produção estão ligadas à sua área de formação ou, então, a áreas 



afins, como formação de jovens e adultos, avaliação e currículo. Em outras palavras, esse é 

um documento que, a princípio, possui uma colaboração pouco expressiva, na condução de 

sua construção, de profissionais da área de História. 

Em nossa perspectiva, na análise do documento curricular, era necessário, não apenas 

compreender qual a participação desses professores na sua elaboração e seus interesses 

acadêmicos, mas entender como percebiam a construção do projeto e quais as suas 

avaliações11. Como resultado, observamos que as percepções acerca da construção e do 

próprio projeto apresentaram-se bastante distintas. Nesse movimento de aproximação com a 

autoria, conseguimos compreendê-lo melhor; as indefinições e até suas contradições poderiam 

ser mais bem explicadas, quando adentrássemos no universo das professoras que participaram 

e conduziram sua construção.  

Com o depoimento de uma das professoras que prestaram assessoria, Ernesta 

Zamboni, percebemos, por exemplo, que a característica acima descrita, acerca da 

composição da equipe, deixou marcas: 

 

a equipe da secretaria também estava preocupada com a "teoria de 

aprendizagem" do Vigotsky e Piaget, nesta parte a equipe me pareceu bem 

informada. Entretanto, não havia total conhecimento das tendências 

historiográficas, elas seguiam as indicações das propostas mencionadas se 

fundamentaram nas noções de tempo e cotidiano. (Ernesta Zamboni, 

10/03/2009) 

 

Assim, algumas incongruências do discurso acerca do que deveria ser o ensino da 

História, a disposição dos seus conteúdos e metodologias, como veremos, poderiam ser 

compreendidas a partir da afirmação da professora Zamboni. No que diz respeito à 

participação dos docentes da rede e suas percepções acerca das concepções que apresentam, 

as professoras possuíam olhares diferentes. Segundo a professora Elizabeth Varjal, que atuou 

como “Assessora geral de currículo”, esse foi um processo que envolveu diferente atores, 

inclusive, os professores da rede, e resultou em um documento que, naquele momento, 

espelhava o que de melhor poderia se construir. Sua avaliação, neste sentido, é de que o 

documento 

 

representa as concepções dos professores na época. O documento representa 

o ponto em que os professores estavam no entendimento do ensino de 



História e, a meu ver, isso é muito importante porque o documento torna-se 

exequível. Se você me pergunta se o documento está no melhor nível de 

qualidade teórica eu lhe respondo que é provável que não, no entanto, um 

patamar de qualidade acima do que o que o documento expressa não 

revelaria a autoria dos professores da rede e sim a de especialistas. Penso 

que um documento curricular é algo sempre em movimento e na medida em 

que os professores avancem na compreensão teórico-metodológica de sua 

área de conhecimento o documento deve ser reestruturado e atualizado. 

(VARJÃO, Elizabeth. 10/03/2009.) 

 

 Já para a professora Ernesta, as Diretrizes (BAHIA, 1995) foram construídas sob a 

influência da 

 

proposta curricular de São Paulo a da década de 80 (organizada por Dea 

Fenelon) e a proposta que a Katia Abud e eu organizamos para São Paulo, 

em 1990. Além destas propostas eram consultadas as propostas de Minas 

Gerais centrada nos modos de produção. A proposta do Rio Grande do Norte 

que se aproximava da proposta de São Paulo da década de 80. Nesta época o 

que se produzia em São Paulo era modelo para os outros estados. Posso 

estar equivocada, a proposta do RN se não estava colada na de São Paulo 

era na de Minas Gerais. Não tenho certeza se esta foi a proposta que 

vigorou para o RN ou era apenas um estudo preliminar. (Ernesta Zamboni, 

10/03/2009). (Grifo da depoente) 

  

A fala da professora Ernesta vai ao encontro do que afirma Bittencourt: “algumas 

propostas serviram de parâmetros para outras, especialmente quando as matrizes 

apresentavam fundamentação teórico-metodológica mais completa, não significando, no 

entanto, que os conteúdos selecionados fossem idênticos” (BITTENCOURT, 2000, p.142).  

As autoras com as quais conseguimos dialogar afirmam que o documento possui as 

imbricações do seu tempo. No entanto, onde a professora Ernesta vê filiação às concepções 

curriculares já construídas, como fruto da composição e influência de elementos externos, a 

professora Elizabeth o percebe como resultado das concepções dos atores envolvidos em sua 

construção; onde uma vê o ineditismo, a outra contempla a composição.  

As discussões e propostas contidas nas Diretrizes (BAHIA, 1995) são resultado dos 

embates e concepções que vigoravam durante a década de 1990, na Bahia e no Brasil, cujo 



conteúdo as aproxima de uma proposta curricular crítica, comprometida com as mudanças 

sociais e formação para a cidadania. Entretanto, no seu processo de constituição, não se 

efetivou o envolvimento e participação de todos os atores que iriam implementá-las. Desse 

modo, apresentam-se incongruentes, o que as compromete como proposta.  
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1 Profª Ms. Nathalia Helena Alem - IFBA/Campus Eunápolis- nathalem@hotmail.com 
2 Essa preocupação em construir um novo currículo para o então designado primeiro grau, converge para uma 
tendência que se verifica no país, desde a década de 1980. Segundo Moreira, “a preocupação básica do cenário 
educacional do período em pauta foi o fracasso da escola de primeiro grau, no ensino das crianças das camadas 
mais carentes de nossa população. Em decorrência, a questão do currículo tornou-se alvo da atenção de nossas 
autoridades, pesquisadores e educadores” (MOREIRA, 2002, p.162). A Bahia, neste cenário, somente 
apresentará uma proposta em meados da década seguinte, o que pode indicar que o processo de reformulação 
educacional enfrentou mais embates e/ou não figurou entre as preocupações mais prementes da Secretaria de 
Educação. Somente uma investigação que tivesse por objeto o processo de construção e reformulação do sistema 
educacional baiano poderia apontar explicações com maior propriedade. 
3 O presente trabalho se insere em uma pesquisa acerca da História do ensino de História em uma escola 
estadual, Colégio Clériston Andrade, na cidade de Eunápolis, interior da Bahia. A Diretoria de Ensino, DIREC-
8, é a representação da Secretaria Estadual de Educação na cidade de Eunápolis e região.  
4 As entrevistas foram realizadas em março de 2008, na DIREC-8, e seu roteiro encontra-se anexo. Professora 
Paula é graduada em Pedagogia, e a professora Débora tem formação em Filosofia. Ambas atuam na DIREC-8 
desde sua organização, quando ainda funcionava em anexo ao Colégio Clériston Andrade, em 1983, sempre 
cuidando de questões pedagógicas, conforme seus depoimentos. 
5 No caso, a disciplina de História teria esse poder, dado o caráter político da disciplina, evidenciado nas disputas 
em torno de seus currículos durante a História do Brasil (Cf. JANOTTI, 2004; ABUD, 2004). Segundo 
Bittencourt, “a relação entre História escolar e cidadania nos remete evidentemente às finalidades políticas da 
disciplina. A relevância de uma formação política que a História tende a desempenhar no processo de 
escolarização tem sido inerente à sua própria existência e permanência nos currículos (Cf. BITTENCOURT, 
2002, p. 20)  
6 Responsável pela área pedagógica neste período, tendo acompanhado, segundo seu depoimento, todos os 
projetos pedagógicos da instituição. 
7 Resposta a questões formuladas e enviadas por e-email. 
8 Resposta a questões formuladas e enviadas por e-mail, documento copiado do e-mail, na íntegra. 
9 Com exceção da professora Inês, que disse não se recordar do mesmo. 
10 Professora Maria encontra-se aposentada e é formada em Estudos Sociais, pelas Federações das Escolas 
Superiores de Ilhéus e Itabuna (FESPI). Lecionou na rede estadual da Bahia até se aposentar, tendo cumprido 
vinte e cinco anos de serviço. Trabalhou no Colégio Clériston Andrade desde sua inauguração, 1983, até sua 
aposentadoria, em 1996. 
11 Mas como responder a essas questões, residindo em Eunápolis e com os personagens espalhados por extensões 
enormes? Assim, encaminhamos e-mail para todos os professores cujo currículo foi por nós identificado, com 
uma carta de apresentação e um questionário inicial. Retornaram o nosso contato, as Professoras Ernesta 
Zamboni, Maria Elizabeth Varjal Médici Pinto, Eliza e Jussara Almeida M. Silva, à época, Gerente de Ensino 
Fundamental. 
 


