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RESUMO

A pesquisa empreendida neste trabalho inscreve-se no campo da História da Educação, em 
especial das disciplinas escolares. Tem como objeto a História do ensino de História em um 
colégio da rede estadual da Bahia, o Clériston de Andrade, entre os anos de 1993-1999. No 
percurso da pesquisa, procuramos compreender quais as principais mudanças normativas que 
ocorreram na disciplina oferecida pela rede estadual,  como essas foram apropriadas pelos 
docentes  na unidade escolar  em questão  e  quais  as  mudanças  foram constituídas  em seu 
ensino. Orientada pelos cânones teóricos e metodológicos da História Cultural, esta pesquisa 
usou como fontes cadernetas, matrizes, legislação, documentos manuscritos pelos professores 
e  propostas  curriculares,  assim  como  entrevistas  com  docentes  e  técnicos  do  Clériston 
Andrade  e  da  Diretoria  de  Ensino-8,  realizadas  sob  os  pressupostos  da  História  Oral. 
Percebemos que entre o  discurso de mudança construído nas  normas dos  órgãos oficiais, 
dentre os quais as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental - História (BAHIA, 
1995) e as aulas da disciplina que se efetivaram no interior da escola, existe uma distância que 
pode  ser  entendida  pelas  ações  e  estratégias  utilizadas  para  sua  implementação,  pelos 
diferentes elementos constitutivos daquela realidade escolar e de seus personagens, bem como 
da relação dos mesmos com os livros didáticos que adentravam a escola no período. 

Palavras-chave:  História da Educação; História das Disciplinas Escolares; Currículo; Ensino 

de História; Livro Didático.



ABSTRACT

The research  undertaken in this  work is  enrolled in the field of  History of  Education,  in 
special of them disciplines pertaining to school. . It has as object the History of the education 
of History in a college of the state net of the Bahia, the Clériston de Andrade, between the 
years of 1993-1999. In the course of research seek to understand what are the  main regulatory 
changes that have occurred for discipline in the state, as these were appropriated by teachers 
at  schools  in  question  and what  changes  have  been incorporated  into  their  teaching.  We 
undertook this sense, a search was guided by theoretical and methodological canons of history 
referenced  by  authors  linked  the  so-called  Cultural  History.  We make  use  of  passbooks, 
matrices, legislation, documents manuscripts for the professors and proposals, as well as, of 
interviews with professors and technician of the Clériston de Andrade and the Department of 
Education - 08, we used both for the contributions of Oral History. We realized that between 
the  discourse  of  change  built  into  regulations  of  statutory  bodies,  among  which,  the 
Curriculum Guidelines for Elementary Education – History (BAHIA,1995) and the lessons of 
discipline that came to pass within the school, there is a distance that can be understood by the 
actions and strategies used in its implementation by the various constituent elements of that 
reality school and its characters, and the relationship with the same textbooks that the school 
got into the period.

KEYWORDS:

History of the Education; History of School Disciplines; Curriculum; Education of History; 
Textbook.
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INTRODUÇÃO

Os últimos trinta anos da História de nosso país configuram-se como um momento de 

intensos  e  frutíferos  debates  na  área  educacional,  produtor  e  produto  das  transformações 

políticas, econômicas e sociais pelas quais passamos com o processo de redemocratização do 

Estado brasileiro. Após vinte anos de Ditadura Militar, nossa sociedade vive um momento 

ímpar, e a educação, nesse processo, percorre um rico período de reconstrução de todo seu 

sistema.

A construção e a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394, de 

20 de dezembro de 1996),  dos  Parâmetros  Curriculares Nacionais  (BRASIL,  1996)  e  das 

diferentes propostas curriculares implementadas no país durante esse período demonstram a 

efervescência e a vontade de mudança em todo sistema educacional.

Segundo Bittencourt,

a década de oitenta representou um repensar das problemáticas educacionais 
no  momento  de  democratização  política  em  que  vivia  nosso  país.  A 
constatação  de  um  sistema  educacional  “em  crise”  levou  entre  outras 
medidas, a reformulações dos currículos produzidos durante o regime militar 
[...] (BITTENCOURT, 2003, p.17). 

 

No  que  diz  respeito  ao  ensino  de  História,  os  PCN,  bem  como  os  currículos 

construídos ao longo das décadas de 1980 e 1990, em diferentes estados e municípios de 

nosso  país,  apresentam-se  como  um  marco  de  ruptura  do  ponto  de  vista  das  opções 

historiográficas  e  metodológicas  (BITTENCOURT,  2000).  Apesar  de  heterogêneas,  as 

propostas  evidenciam  alguns  aspectos  semelhantes,  como  as  “críticas  comuns  ao  que 

denominam  de  ensino  tradicional  de  história”  (BITTENCOURT,  2004,  p,16).  Por 

conseguinte,  pretendem  romper  com  a  tradição  de  ensino  vinculado  à  historiografia, 

denominada positivista (Cf. BITTENCOURT, 2000; FONSECA, 2003).

A análise da legislação e das propostas de reorganização curricular apresenta-se como 

um  elemento  importante  para  compreendermos  esse  processo.  No  estado  da  Bahia, 

observamos  esse  movimento  de  mudança  com  uma  legislação  que  pretendia  unificar  as 

matrizes curriculares das escolas estaduais3, bem como as propostas de Diretrizes Curriculares 

para o Ensino Fundamental (Cf. BAHIA, 1995)4, construídas para diferentes disciplinas. Em 
3 Portarias da Secretaria do Estado de Educação da Bahia, nº 7.924/93, nº 1.336/98, nº 1.677/99 e nº 1.857/99.
4 No caso específico da disciplina de História para o ensino Fundamental, este documento data do ano de 1995, e 
encontra-se em anexo.



sua  proposta  de  reorganização,  no  caso  específico  do  ensino  de  História,  apresenta  um 

discurso de ruptura  com o  que  designa  como ensino  de  História  tradicional. Percebe-se, 

portanto, que as propostas para reformulação do ensino da disciplina coadunam-se com as 

mudanças políticas e legais que se colocam no período e com as transformações na ciência de 

referência,  ou  seja,  nos  referencias  e  marcos  historiográficos,  bem  como  nas  propostas 

construídas em outros estados (BITTENCOURT, 2000). 

Nesse processo de transformação, a produção acadêmica no campo educacional que 

procurava compreender essas mudanças, influenciava e, ao mesmo tempo, via-se influenciada 

por esses movimentos.  Uma diversidade de possibilidades e caminhos de estudos abriu-se 

e/ou ganhou força neste período. E mesmo os antigos setores e atores do meio acadêmico, 

distantes desse campo, como o dos historiadores, voltaram seus interesses e pesquisas para o 

campo educacional.

Apesar da amplitude das propostas de mudança no sistema educacional, em específico, 

no ensino de História, elas não se constituíram num consenso entre os educadores, tampouco 

entre  os  historiadores.  Muitas  foram,  e  são  ainda  hoje,  as  questões  levantadas  acerca  da 

pertinência da opção por trabalhar por eixos temáticos; da adequação dos programas às faixas 

etárias; da existência de formação adequada dos profissionais licenciados em História, que os 

subsidiem nestes  trabalhos,  entre  outros.  O  que  há  de  consenso  é  a  necessidade  de  dar 

continuidade às pesquisas e aos debates, dado que há indícios de que a realidade não tem 

correspondido  ao  esperado,  às  propostas  de  mudanças  que  os  diferentes  instrumentos 

reguladores e ordenadores nacionais, municipais e estaduais, apresentaram. (Cf. OLIVEIRA, 

2003). 

Assim como outros campos da educação, a História do ensino de História no Brasil é 

objeto de preocupação recente entre os historiadores, mas sua importância ainda não figura 

em escala de primeira grandeza no meio acadêmico, embora, nas últimas três décadas, como 

afirmamos anteriormente, os trabalhos venham crescendo. 

Ao fazermos, entretanto, uma incursão sobre a História dessa disciplina e sobre os 

estudos a ela dispensados, é preciso que tenhamos alguns cuidados. Inicialmente, não se deve 

compreender o ensino de História em uma linearidade anacrônica de todos os períodos da 

nossa  História,  atribuindo  os  mesmos  sentidos  e  finalidades  para  períodos  díspares,  com 

realidades históricas e educacionais diferenciadas. Outra questão, não menos importante, é de 

perceber  que  os  trabalhos,  que  até  então  se  apresentam  sobre  o  tema,  não  possuem 

homogeneidade teórica: são frutos de pesquisas que, com raras exceções, pretendem dar conta 

de períodos específicos. (Cf. FREITAS, 2008). 



Se esse é um campo que vem se afirmando, os trabalhos sobre a História do ensino da 

História vêm privilegiando períodos que, quando muito, chegam aos idos dos anos de 1980, 

com o processo de redemocratização, de construção da nova legislação educacional e dos 

novos currículos.  Quando nos aproximamos das últimas duas décadas, preponderam, entre 

historiadores e educadores, trabalhos e discussões em torno das propostas construídas, das 

normativas e documentos oficiais. Quase não há espaço para as reflexões acerca do processo 

histórico de construção, apropriações e mudanças, dos currículos e práticas no ensino deste 

período. Esse fenômeno, contudo, não é exclusivo da História da disciplina de História: no 

último Congresso da Sociedade Brasileira de História da Educação, ocorrido em novembro de 

2008,  em  Aracaju,  os  trabalhos  apresentados,  em  sua  maioria,  limitavam  seus  recortes 

temporais à década de 1960.

Em  parte,  a  pouca  atenção  dada  a  esses  processos  poderia  ser  explicada  pela 

proximidade  temporal  dos  mesmos,  pois  ainda  persiste,  entre  os  historiadores,  uma 

dificuldade em estudar o próximo, pelas implicações e cuidados metodológicos que o trabalho 

requer,  assim como a desconfiança quanto à validade que estes trabalhos podem suscitar. 

Entretanto, análises como essas são fundamentais para responder às questões e aos problemas 

colocados para o ensino da disciplina, em que o trabalho histórico pode e deve contribuir para 

sua elucidação. 

Especificamente para o ensino da disciplina de História, nas séries da educação básica, 

em diferentes regiões do país, são produzidos trabalhos que buscam contribuir, tanto para a 

compreensão deste processo de mudança nos currículos e das diversas realidades escolares, 

quanto para a construção de alternativas. (Cf. AGUIAR, 2007; RANZI, FUCKNER, 2003; 

LIMA, 2002). Na Bahia, entretanto, a produção nesse campo ainda é escassa. Nos programas 

de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), tanto de Educação, como no de 

História, não encontramos trabalhos que tenham como objeto a História do ensino de História 

ou discussões acerca dos currículos construídos e utilizados no Ensino Fundamental da rede 

pública estadual. O mesmo ocorre com os programas de Educação da Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB). A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) vem se destacando 

no estado com pesquisas  no campo da História  da  Educação,  tendo,  inclusive,  publicado 

coletânea de trabalhos: “História, Cultura e Educação”, resultado de conferências ocorridas 

em eventos da instituição (Cf. LOMBARDI; MAGALHÃES, 2006). No entanto, a publicação 

não trata especificamente da História do ensino de História. Sua produção recente assinala a 

possibilidade de ampliar-se, já que o Mestrado em Educação, Cultura e Linguagens, aprovado 

em junho de 2009, na instituição, possui uma linha designada Linguagens e Práticas Sociais, 



onde  aponta  a  pretensão  de  produzir,  dentre  outras,  pesquisas  neste  campo vinculado  ao 

aporte teórico da História Cultural.5

Com o crescimento da produção nesses campos, acreditamos que algumas questões – 

como de que maneira se constituíram, historicamente, os currículos de História, de que forma 

foram  esses  currículos  apropriados  pelos  professores  de  História,  que  mudanças  se 

produziram nas  salas  de  aula  do  Ensino  Fundamental  nas  diferentes  regiões  e  realidades 

escolares, durante os últimos vinte anos – poderão vir a ser elucidadas, ou pelo menos, melhor 

compreendidas. Acreditamos que essas são indagações que deverão ser postas também aos 

historiadores da educação, em especial, das disciplinas. Ignorar esses problemas somente seria 

justificável  se  considerássemos  que  o  tempo  presente  é  matéria  de  análise  apenas  dos 

sociólogos,  antropólogos,  educadores,  e  não  um  campo  (movediço,  é  bem  verdade)  dos 

historiadores.  Neste  sentido,  nosso trabalho afirma-se como uma pesquisa  em História  da 

Educação, que pretende contribuir para a compreensão dos processos de mudança na História 

do ensino da disciplina de História, no Ensino Fundamental, contemporaneamente.

No estado da Bahia, construiu-se, durante a década de 1990, uma proposta curricular6 

que apresentava uma possibilidade de mudança no ensino da disciplina de História, na rede 

estadual. Como se deu o processo de construção dessa proposta? Os instrumentos legais e 

ordenadores trazem, de fato, uma proposta que rompe com uma forma tradicional e apresenta 

algo novo? O currículo construído pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia apresenta 

as características de um instrumento normatizador que rompe com os currículos tradicionais? 

Nos municípios do interior,  como em Eunápolis,  que tipo de envolvimento e participação 

suscitou? Como essas propostas foram apropriadas pelos docentes de História do Colégio 

Clériston Andrade? Que mudanças e permanências se constituíram no ensino da disciplina nas 

salas de aula desta unidade escolar?

Essas foram algumas das indagações que orientaram e motivaram a construção deste 

trabalho,  mas  estamos  cientes  de  que  não  nos  cabe  resolver  ou  propor  solução  para  os 

problemas. Acreditamos, como Hobsbawm (1995, p. 561), que o resultado de nossa pesquisa 

“talvez possa ajudar-nos a compreender quais são esses problemas e quais as condições para 

sua solução”. Nossa pesquisa perseguiu o objetivo de compreender a História do ensino de 

História durante a década de 1990, em um colégio da rede estadual da Bahia, no município de 

Eunápolis,  suas  mudanças  e  permanências,  bem  como  os  diferentes  componentes  desse 

processo e suas contribuições.
5 Nossa pesquisa foi realizada em abril, novembro e dezembro de 2009, nos arquivos disponibilizados por meio 
da internet pelos programas. 
6 As Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental - História (BAHIA, 1995).



Assim, neste trabalho, analisaremos a proposta curricular construída pela Secretaria 

Estadual  de  Educação  da  Bahia,  para  o  ensino  da  disciplina  de  História,  do  Ensino 

Fundamental,  bem como as propostas contidas nas  Diretrizes Curriculares para o Ensino  

Fundamental  –  História (BAHIA,  1995),  destinadas  para  as  turmas  de  5ª  a  8ª  séries, 

apresentadas  por  funcionários  da  Diretoria  Regional  da  Educação  -  8  (DIREC-8)7 e 

reconhecidas pelos docentes8 que trabalharam com a disciplina na época, como a proposta 

oficial  para o ensino da disciplina,  que foi  divulgada nas escolas  estaduais  do município, 

durante a década de 1990. Nesse movimento,  tentamos compreender como os professores 

apropriaram-se  das  mudanças  propostas  nesse  documento;  quais  os  outros  elementos  e 

instrumentos  que  contribuíram  na  construção  das  aulas  de  História  e  como  se  deu  tal 

contribuição;  e  quais  as  transformações/permanências  eles  promoveram  no  ensino  da 

disciplina, em uma unidade de ensino da rede estadual, o Colégio Clériston Andrade, durante 

esse período.

As  aulas  ministradas  no  Instituto  Federal  de  Educação,  Tecnologia  e  Ciência  da 

Bahia/Campus de Eunápolis (IFE-BA), desde 1996, permitem-nos, todos os anos, trabalhar 

com alunos oriundos do Ensino Fundamental do município, tanto da rede pública, como da 

rede privada. Em nossas primeiras aulas de história, dedicamo-nos à avaliação das turmas 

com as  quais  iremos trabalhar.  Nesse  período,  constatamos  que boa parte  dos  alunos,  ao 

chegar  à  primeira  série  do  Ensino  Médio,  afirma  não  se  identificar  com a  disciplina  de 

História. Os chavões são conhecidos: acham-na uma disciplina “chata”, e muitos não veem 

“utilidade”  na  mesma,  é  “matéria  decorativa”,  “não  leva  a  nada”,  “só  estudo  para  o 

vestibular”, e assim por diante (Cf. ALEM; PEIXOTO, 2007).

Os conceitos embutidos no discurso desses alunos que ingressam ano a ano no IFE/BA 

são, muitas vezes, atribuídos ao ensino de uma história positivista, linear e sem rupturas, em 

que os grandes nomes e seus feitos é que são os merecedores da nossa lembrança. Por que 

ainda recebemos alunos oriundos do Ensino Fundamental com tais idéias e conceitos, se as 

propostas para o ensino da disciplina de História construídas, nas últimas duas décadas no 

país, seguiam caminhos diametralmente opostos? Foi esse questionamento que nos moveu a 

acompanhar o processo de mudança do ensino da disciplina de História na rede estadual de 

Eunápolis.  A  rede  estadual,  e  não  outra  rede,  foi  uma  decisão  que  se  justificou  por 

7 A Secretaria Estadual de Educação possui 33 sedes regionais designadas de Diretorias Regionais da Educação 
nos vários municípios do estado. Eunápolis possui uma sede, a nº 8, que cuida da educação da rede estadual em 
dez municípios da região. 
8 Dos docentes que foram entrevistados, tanto professores do Colégio Clériston Andrade, como os que ocupavam 
cargo na DIREC-8, apenas uma docente do Colégio afirma não se lembrar do documento.



encontrarmos ali um projeto construído e orientado para a ruptura com o ensino de História 

tido como tradicional9 e a proposição de uma nova proposta para o ensino dessa disciplina. 

O  marco  cronológico  do  nosso  trabalho  toma  como  referência,  os  movimentos 

realizados pela  Secretaria  Estadual  de Educação da  Bahia,  durante  a  década de 1990,  no 

sentido de ordenar  e  unificar  o ensino na rede,  e nesse  movimento,  também o ensino da 

disciplina de  História,  a  partir  da  construção de  um novo projeto  curricular.  Em 1993,  a 

Secretaria Estadual de Educação, através da Portaria nº 7.924, institui “o quadro curricular 

unificado para a rede Estadual de ensino” [...], colocando a História com status de disciplina 

escolar  obrigatória  para  todo  o  Ensino  Fundamental  da  rede,  fixando-lhe  carga  horária 

(BAHIA, 2000). Ao longo da década, vários documentos normativos nortearam o ensino da 

disciplina, até que, em 1999, através das Portarias nº 1.677 e 1.857, a Secretaria determinou a 

vinculação das suas matrizes curriculares às Diretrizes Curriculares Nacionais (idem). Nesse 

processo, percebe-se que a Secretaria Estadual de Educação deixou de lado o projeto que 

havia  construído  para  o  ensino  da  disciplina,  ao  longo  da  década  de  1990,  e  assumiu  a 

proposta contida nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1996). 

Nesse  sentido,  nossa  pesquisa  tomou  como  ponto  inicial  o  ano  de  1993,  com  a 

extinção das disciplinas de Estudos Sociais, Educação Moral e Cívica e Organização Social e 

Política  do  Brasil  e  com  a  obrigatoriedade  da  disciplina  de  História  para  todo  Ensino 

Fundamental, e encerra-se em 1999, com a adoção dos PCN como referência para rede no 

ensino da disciplina. 

No decorrer do nosso trabalho, ao nos aproximarmos de nosso objeto, a História das 

mudanças  no  ensino  de  História  do  Ensino  Fundamental  da  rede  estadual  da  Bahia, 

especificamente no Colégio Estadual Clériston Andrade, de Eunápolis, percebemos que os 

marcos  cronológicos  fixados  a  partir  dos  documentos  normatizadores,  não  correspondem 

necessariamente, aos tempos de transformação no interior das instituições, muito menos das 

salas de aula.  No entanto, resolvemos mantê-los justamente por acreditar que esse processo 

na História de uma disciplina deve ser estudado entre o prescrito e o vivido (Cf. OLIVEIRA, 

2003a).

O  Colégio  Estadual  Clériston  Andrade  (que,  ao  longo  de  nosso  trabalho,  será 

designado também pela sigla, como é conhecido na cidade, CECA) é uma das escolas da rede 

estadual mais antigas da cidade10, sendo a primeira a ofertar todas as modalidades de ensino, 

9 Como veremos na discussão do Capítulo 2, acerca das Diretrizes para o Ensino de História (BAHIA, 1995), da 
Secretaria Estadual de Educação da Bahia.
10 A Escola Estadual Horácio de Matos possui funcionamento anterior, no entanto, só ofertava de 1ª a 4ª série do 
então 1º grau, somente oferecendo outras modalidades em 2000.



da então 1ª a 8ª série do 1ª grau e o 2º grau, inclusive com o curso de Magistério, com vinte e 

seis  anos de funcionamento,  tendo abrigado,  inclusive,  em suas dependências,  a Diretoria 

Regional  da Educação (DIREC-8) da Secretaria  Estadual  de Educação,  quando Eunápolis 

ainda nem era município e figurava como o maior povoado do mundo. Um dos colégios de 

referência da rede, o CECA encontra-se localizado no centro da cidade, recebendo alunos dos 

mais diferentes bairros, como consta do seu Projeto Político Pedagógico de 2009. Unidade 

considerada de grande porte, atualmente possui um total de 506 (quinhentos e seis) alunos 

matriculados no Ensino Fundamental e 714 (setecentos e quatorze) no Ensino Médio, nos três 

turnos.11 

A importância desse colégio para o município pode ser ilustrada com sua escolha para 

sediar a “Caravana da Educação 2009” 12, promovida pela Secretaria Estadual de Educação da 

Bahia. Assim, a unidade selecionada para ser o locus de nosso trabalho possui uma relevância 

e  constitui-se  em referência  para  sua  comunidade  e  para  a  rede  no  município  desde  sua 

fundação.  Não acreditamos  que o processo vivenciado pela instituição,  durante o  período 

delimitado,  estenda-se  às  demais  em  um  contínuo,  nem  é  o  que  pretendemos,  a 

exemplaridade.  No entanto, as mudanças e propostas ocorridas no ensino da disciplina de 

História do CECA fazem parte de um processo amplo e, se sua experiência não pode ser 

estendida a todas as escolas da rede, não pode, também, ser compreendida somente em sua 

singularidade.

Para a realização desse trabalho, lançamos mão de uma metodologia que assume os 

cânones teóricos e metodológicos da História, já que se inscreve no campo da História da 

Educação  (Cf.  FARIA  FILHO,  2002),  bem  como  das  metodologias  constituídas  pelos 

historiadores do campo da História Oral. 

Nosso  trabalho  utiliza  os  aportes  construídos  por  autores  identificados  como 

pertencentes à História Cultural, constituindo-se como um grupo considerado profundamente 

heterogêneo. Entretanto, como indica Peter Burke,

o  terreno  comum  dos  historiadores  culturais  pode  ser  descrito  como  a 
preocupação com o simbólico e suas interpretações. Simbólicos conscientes 
ou  não,  podem  ser  encontrados  em  todos  os  lugares,  da  arte  da  vida 
cotidiana, mas a abordagem do passado em termos de simbolismo é apenas 
uma entre outras. Uma história cultural das calças, por exemplo, é diferente 
de uma história econômica sobre o mesmo tema, assim como uma história 

11 Dados retirados do Projeto Político Pedagógico de 2009 do Colégio Estadual Clériston Andrade. 
12 Esse programa da SEE do estado da Bahia prevê a organização, nos municípios, de uma estrutura similar a da 
Secretaria em Salvador. Em Eunápolis, contou com a presença do Secretário e de seus principais assessores, 
durante alguns dias e com os objetivos de mobilizar a população em torno da educação, divulgar programas e 
projetos e resolver diferentes problemas. 



cultural  do  Parlamento  seria  diversa  de  uma  história  política  da  mesma 
instituição (BURKE, 2005, p 10).

Na efetivação da pesquisa e análise de nosso objeto,  apropriamo-nos, também, das 

discussões propostas por autores que trabalham com a teoria do currículo, como Silva (2007) 

e Moreira (2002), bem como com aqueles que estudam as construções curriculares e que as 

percebem em suas múltiplas dimensões, como é o caso de Popkewitz (2000) e Silva (2000; 

2002; 2007). Especificamente para o entendimento dos debates em torno da constituição dos 

currículos de História no Brasil, apropriamo-nos das discussões empreendidas recentemente 

por  Bittencourt  (2000;  2004),  Oliveira  (2003b),  Abud  (2004),  Janotti  (2004)  e  Schmidt 

(2004).

Nosso trabalho está  organizado em três  capítulos.  No primeiro  capítulo,  intitulado 

Reflexões:  a  pesquisa  com a  História  da  disciplina  de  História,  apresentaremos  o  nosso 

objeto,  os  marcos  teóricos  e  metodológicos  que  orientaram essa  pesquisa,  situando-o  no 

campo  da  História  da  Educação  e  posicionando-o  entre  as  pesquisas  que  vêm  sendo 

produzidas. Em O Prescrito, título atribuído ao segundo capítulo, dedicamo-nos a analisar o 

projeto para a disciplina de História, construído durante a década de 1990, pela Secretaria de 

Educação  da  Bahia,  discutindo  as  suas  finalidades,  conteúdos  e  metodologias.  Para 

compreendermos  essa  proposta,  discutimos  a  legislação  que  normatiza  o  currículo  e  a 

disciplina,  principalmente  as  Diretrizes  Curriculares  para  o  Ensino  de  História  (BAHIA, 

1995) em seu processo de construção e implementação pela Secretaria Estadual de Educação, 

através da DIREC-8, no município de Eunápolis, em especial no Colégio Estadual Clériston 

Andrade.  O  Vivido:  as  aulas  de  História  no  Colégio  Estadual  Clériston  Andrade,  entre 

permanências  e  mudanças,  é  o  título  do  terceiro  capítulo.  Nele  analisamos  não  só  as 

apropriações realizadas pelos professores de História do referido colégio, no que diz respeito 

às propostas de mudanças para o ensino de História do Ensino Fundamental, na década de 

1990;  como também as transformações  e permanências  que se  constituíram no ensino da 

disciplina e seus diferentes agentes nesse percurso.

Por  fim,  em  nossas  Considerações  Finais,  apresentamos  possibilidades  de 

interpretação e o convite a inúmeros começos. Ao propormos essa investigação no campo da 

História  do  ensino  de  História  no  município  de  Eunápolis,  na  Bahia,  entendemos  que  a 

verticalização dos estudos nessa área poderá auxiliar a compreensão das propostas, não por 

elas,  mas  a  partir  dos  embates  e  apropriações  próprios  das  vivências  dos  indivíduos.  As 



mudanças e permanências  promovidas pelas  novas  propostas  devem ter  seu entendimento 

nelas, mas também na vivência dos sujeitos que as implementaram. 



CAPÍTULO 1 - REFLEXÕES: uma pesquisa com a História da disciplina de História.

1.1 A definição de um campo

 

Nosso trabalho como docente do Ensino Médio,  no Instituto Federal  de Educação, 

Ciência  e  Tecnologia  da  Bahia/Campus  de  Eunápolis  (IFE-BA),  desde  1996,  recebendo 

alunos do Ensino Fundamental da cidade de Eunápolis e região, poderia ser apontado como 

justificativa para a investigação que empreendemos. No entanto, o que nos levou à construção 

deste objeto pode ser creditado, também, à nossa trajetória de formação profissional.

Durante  a  nossa  formação inicial,  no curso de  Licenciatura  plena em História,  no 

início  dos  anos  1990,  dois  movimentos  nos  impulsionavam  para  o  campo  (ainda  pouco 

definido e prestigiado naquele momento) da História da Educação e, mais especificamente, o 

das disciplinas escolares. Por um lado, ao participarmos de pesquisa como bolsista13, entramos 

em contato com os projetos disciplinadores/civilizadores da educação Imperial, de que tão 

bem trata o Professor Ilmar R. Mattos14. Por outro, convivíamos com a pouca atenção dada à 

nossa formação para docência, que a licenciatura daquela universidade destinava aos futuros 

professores de História15.

Naquele momento, a História da Educação e a do ensino da disciplina da História 

constituíam-se como parte dos nossos objetos de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, as questões 

relativas à prática e à teoria do ensino desta disciplina nos eram profundamente distantes. A 

docência veio com a formatura, e o que pressentíamos aconteceu: estávamos despreparados 

para a realidade e para tratar  do objeto  que presumíamos conhecer tão bem – quando se 

referia apenas a épocas e locais distantes. 

Começa, então, a partir daí, o nosso percurso, ganhando impulso com nosso ingresso 

no IFE/BA. Onde desde o princípio,  por  diferentes  caminhos,  perseguimos  o objetivo  de 

entender como se dava o ensino da disciplina de História dos alunos que ingressavam, no 

13 Trabalhamos, por dois anos, como bolsista de iniciação científica na Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), no projeto de doutoramento da Profª. Regina Horta Duarte, que resultou na publicação de seu livro, 
Noites Circenses (1995). 
14 MATTOS, Ilmar R. O Tempo Saquarema: a formação do Estado Imperial. Hucitec, São Paulo, 1990.
15 O curso de Licenciatura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), entre os anos de 1989-1993, 
dividia a formação dos estudantes  em duas áreas: a específica,  dada pelo Departamento de História,  e a de 
educação, ministrada pela Faculdade de Educação. Como irmão sol e irmã lua, nunca se encontravam.



campus de  Eunápolis,  e  o  porquê  das  dificuldades  enfrentadas  por  eles  e  por  mim,  na 

consecução dos trabalhos com essa disciplina. 

Na tentativa de responder essas e outras questões, iniciamos uma aproximação mais 

sistemática  com o campo de História  da Educação e dos estudos  referentes  ao ensino da 

História,  em  especial  acerca  dos  currículos.  Retomamos  e  intensificamos,  assim,  nossas 

leituras sobre o campo da História da Educação e das disciplinas escolares e percebemos que, 

no Brasil, o trabalho de pesquisa nesse campo é recente, e vem, paulatinamente, se afirmando 

e se renovando. Por constituir-se como um campo limítrofe entre a História e a Educação, por 

um bom tempo esse trabalho apresentou problemas teóricos e metodológicos que tiveram de 

ser superados, além de ter que lidar com a desconfiança quanto a sua validade. 

Segundo Faria Filho, isso vem ocorrendo através do desenvolvimento de uma dupla 

estratégia.  A primeira  seria  que  os  estudos  recentes  “se  recusam a  encarar  a  história  da 

educação,  e,  portanto,  seu  estudo,  como  um  inventário  de  lições ou  de  conselhos [...]” 

(FARIA FILHO, 2002, p.13), não sendo essa uma recusa em dialogar com o presente, mas 

não vendo o  mesmo como uma extensão do passado,  capaz de pôr  sua exemplaridade  e 

corrigi-lo. A segunda estratégia refere-se aos historiadores da educação que 

têm buscado reafirmar o seu pertencimento, por formação e/ou pela prática 
da pesquisa histórica, à comunidade de historiadores, o que tem resultado 
numa  intensificação  do  diálogo  com a produção da  área  e  sobretudo,  na 
submissão da produção historiográfica em educação aos mesmos cânones e 
rigores  teórico-metodológicos  produzidos  por  tal  comunidade  (FARIA 
FILHO, 2002, p.14). 

Dessa forma, constituímos nossa proposta de trabalho como uma pesquisa em História 

da Educação. O pressuposto que nos orienta é que a História não é capaz de reconstruir o real, 

mas aproximar-se dele através dos vestígios disponíveis, dando-lhes uma interpretação, dentre 

as possíveis. Como afirma Le Goff, “a história é bem a ciência do passado, com a condição de 

saber que este  passado torna-se objeto da história,  por  uma reconstrução incessantemente 

reposta em causa” (LE GOFF, 1994. p. 26). Orientado por essa perspectiva, o trabalho buscou 

lançar  mão de  uma multiplicidade  de  objetos  e  de  caminhos,  e  a  explicitação  de  nossos 

objetivos e de nossa trajetória foi o que garantiu o final de nossa jornada. 

Os trabalhos com a História de uma disciplina escolar, como esse que propusemos, por 

um lado, foram marcados, principalmente até a década de 1970, por uma ideia de “uma escola 

todo-poderosa, onde nada separa intenções de resultados” (JULIÁ, 2001, p. 12). Por outro 

lado, seria reflexo do saber que em seu exterior é construído. A partir das discussões acerca 



do ensino e das disciplinas escolares empreendidas por autores europeus na década de 1970, 

dentre eles  André Chervel (1990),  os debates acerca da História  das disciplinas escolares 

orientam-se  no  sentido  de  perceber  que  disciplina  escolar  não  se  resume  à  simples 

transferência ou transposição do conhecimento produzido na academia para as salas de aula. 

Também não se constitui em mera vulgarização de um saber que foi criado fora dela, mas 

como espaço  criativo  de  diálogo,  embates  e  resistências,  construtor  de  um conhecimento 

próprio, constituído também em seu interior (Cf. CHERVEL, 1990). 

Nesse sentido, é preciso renunciar à tentação de se “identificar os conteúdos de ensino 

com as vulgarizações ou com as adaptações. Pois (sic) as disciplinas de ensino são irredutíveis 

por natureza a essas categorias” (CHERVEL, 1990, p. 180). As salas de aula, assim como 

todo o  espaço escolar,  constituem-se em um ambiente  de  disputas,  adesões  e  resistência, 

como, afinal, o é toda a sociedade, até mesmo por fazer parte dela, e não um espaço fora desta 

ou  com  uma  atipicidade  nas  suas  relações.  Tentação  muito  grande  para  os  que,  com  a 

formação acadêmica distanciada das salas de aula, olhavam para esse espaço buscando os 

reflexos e as faltas do saber acadêmico. Assim, um trabalho que investigue a História de uma 

dada disciplina deve compreendê-la como um processo que se constitui, também, no interior 

das escolas, e percebê-las como um espaço de produção de conhecimento e de relações.

Podemos verificar isso nas análises empreendidas sobre a efetivação das mudanças 

curriculares  para  o  ensino  da  História  que  ocorreram neste  período.  Em muitas  delas,  o 

currículo  escrito,  aquele  que  é  construído,  pensado  e  posto  como  legal  ou  normativo,  é 

ressignificado no momento das apropriações por toda a comunidade escolar (Cf. OLIVEIRA, 

2003a). O entendimento,  portanto, sobre o processo de mudanças e permanências de uma 

disciplina, em um determinado momento e lugar, ou seja, sua História, passa, também, pela 

análise e discussão dos instrumentos normativos, dentre eles os currículos que, se, por um 

lado, o regulam, por outro só possuem existência na sua efetivação nas salas de aula, com as 

diferentes disciplinas escolares. 

Assim, como afirma Silva,

o  currículo  tem significados  que  vão  muito  além daqueles  aos  quais  as 
teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O 
currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O 
currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo forja-se 
nossa identidade. O currículo é texto,  discurso, documento. O currículo é 
documento de identidade (SILVA, 2007, p.150). 



A compreensão da História da disciplina de História, suas permanências e mudanças 

durante a década de 1990, em Eunápolis, Bahia, passa pelo entendimento dos instrumentos 

normativos construídos e implementados nesse processo,  como as  Diretrizes  Curriculares  

para  o  Ensino  Fundamental  (BAHIA,1995),  documento  elaborado  pela  Secretaria  de 

Educação do Estado da Bahia durante este período, que tinha como objetivo apresentar novas 

bases para o ensino das disciplinas do Ensino Fundamental, entre elas a disciplina de História. 

Outro  importante  documento  em  nossa  pesquisa,  dando-nos  acesso  à  legislação 

educacional,  foi  a  publicação  Matriz  Curricular:  o  que  é  preciso  saber?:  Retrospectiva  

histórica  de  1963  a  1999 (BAHIA,  2000).  Através  dele,  entramos  em  contato  com  as 

normativas,  decretos  e  portarias  que  disciplinaram  a  organização  curricular  do  Ensino 

Fundamental da rede nesse período. Essa documentação, vale ressaltar, são instrumentos não 

só de prescrição,  como também e,  especialmente,  de disputas evidenciadas  16(Cf.  SILVA, 

2007).

São, portanto, elementos necessários ao estudo da História de uma disciplina escolar, 

tanto  compreender  a  importância  que  se  dá  a  esse  instrumento  de  normatização,  quanto 

verificar as diferentes propostas, tratamentos que a ele são dispensados, bem como a ação dos 

atores na sua concepção, construção e implementação. Segundo Goodson, “os conflitos em 

torno da definição do currículo escrito proporcionam uma prova visível, pública e autêntica da 

luta constante que envolve as aspirações e objetivos de escolarização” (GOODSON, 1995, 

p.17). Assim, se nosso trabalho não se inscreve no campo da teoria curricular ou da sociologia 

do currículo, não pode, por outro lado, prescindir de seus aportes teóricos nem das discussões 

acerca da construção dos mesmos, em especial para a disciplina de História. 

Assim, para compreendermos como se processava o ensino da disciplina de História 

no ensino Fundamental, durante a década de 1990, e como se constituíram os caminhos dessa 

disciplina nas salas de aula do município de Eunápolis, no CECA, nossa primeira incursão 

fez-se, por um lado, pelos instrumentos normativos, dentre eles o currículo, uma vez que

16 Os estudiosos que se dedicam ao estudo dos currículos e de sua História tendem a classificá-los, assim como 
as teorias que os informam, em três grandes grupos: os tradicionais, críticos e pós-críticos, que se secionam em 
outras  subdivisões  (SILVA,  2007;  MOREIRA,  2002;  JACOMELI,  2006).  Para  análise  e  compreensão  dos 
elementos normativos e curriculares, utilizaremos, neste trabalho, concepções curriculares que se inscrevem em 
uma perspectiva pós-crítica, o que não implica na superação da teoria crítica, pois, segundo autores da teoria do 
currículo como Silva, somente a combinação entre as duas pode “nos ajudar a compreender os processos pelos 
quais,  através  de  relações  de  poder  e  controle,  nos  tornamos  aquilo  que  somos.  Ambas  nos ensinaram,  de 
diferentes formas, que o currículo é uma questão de saber, identidade e poder “(SILVA, 2007, p.147).



concebemos o currículo não apenas como um dos elementos que “guiam”, 
“orientam” o trabalho na escola, mas também como objeto de interesses e 
disputas sociais e culturais na prática escolar. [...] Para pensar as relações 
estabelecidas entre o currículo e outros elementos da prática escolar, faz-se 
necessário voltar um pouco o olhar sobre o papel da escola como instituição 
cultural, social e política (FONSECA, 2007, p.51).  

Por outro lado, não podemos perder de vista que essa construção curricular possui 

dimensões ampliadas, que não se restringem ao espaço das salas de aula nem se constitui, 

também,  em somente  um aparato  didático  pedagógico.  Como  afirma  Silva,  “currículo  é, 

definitivamente,  um espaço de poder.  O conhecimento  corporificado no currículo  carrega 

marcas indeléveis das relações sociais de poder” (SILVA, 2007. p.148); carrega as disputas e 

desigualdades sociais, políticas e econômicas da sua época. Nessa perspectiva, entendemos 

que toda movimentação em torno da construção de novos parâmetros para o ensino de uma 

disciplina, em especial a de História, quer em nível federal, estadual ou municipal, é dotada de 

sentido, e evidencia um momento de disputas e de construção de um projeto para a disciplina, 

em que diferentes atores se colocam (Cf. ABUD, 2004; Cf. BARRETO, 2000). 

As diversas normativas para organização das disciplinas, incluindo os currículos, não 

devem ser compreendidas nem analisadas em uma operação meramente técnica, nem mesmo 

se esgotam na avaliação da letra posta em papel e promulgada em forma de orientação. Os 

trabalhos no campo da sociologia do currículo, atualmente, imprimem, em seus estudos, mais 

cor  e  movimento,  suplantando  antigas  visões  e  estudos  tradicionais  do  currículo,  que 

promoviam  uma  discussão  hermenêutica  de  suas  propostas,  suprimindo,  assim,  sua 

historicidade.  Segundo Popkewitz, os trabalhos que tem o currículo como objeto, ou que se 

utilizam desta normativa em seus estudos, devem

focalizar  o  currículo  como  um  problema  histórico  particular,  a  fim  de 
compreender como o poder é produzido através de regras [...]. O currículo 
sanciona socialmente o poder através da maneira pela qual (e as condições 
pelas  quais)  o  conhecimento  é  selecionado,  organizado  e  avaliado  nas 
escolas (POPKEWITZ, 1994, p. 205). 

 

Os  trabalhos  acerca  da  legislação  educacional  e  dos  currículos  são  extremamente 

pertinentes e capazes de apresentar os discursos políticos que os subjazem. A visão de mundo, 

homem  e  os  projetos  de  sociedade  podem  ser  inferidos  de  estudos  como  estes  (Cf. 

MOREIRA, 2002; SILVA, 2007). Entretanto, acreditamos, como Taborda (Cf. OLIVEIRA, 

2003a),  ser também necessário lançar luz sobre a realidade da sala de aula,  compreender 

como homens e mulheres reorganizam aquilo que lhes é proposto/imposto e constroem algo 



novo nesta relação historicamente dimensionada. Segundo Oliveira, olhar para o interior das 

escolas nos permitiria compreender como

a escola tem sido cada vez mais reconhecida como espaço da contradição, 
capaz  de  produzir  práticas  singulares  valendo-se  da  experiência  de  seus 
agentes, o que não infirma a tese de possíveis transposições mecânicas para 
seu interior. Que a instituição escolar não existe em abstrato; cada escola 
uma realidade; cada realidade,  diversas formas de conceber os embates  e 
conflitos  reais.  A  escola  produz  uma  cultura  muito  própria,  filtrando  as 
determinações extra-escolares ou as assimilando conforme suas necessidades 
e conveniências (OLIVEIRA, 2003a, p.53.).

A  apropriação  desses  currículos,  por  parte  dos  professores,  não  se  dá  de  forma 

mecânica, como nos ensina Chartier (2002). Sua construção e divulgação não garantem a sua 

implementação, uma vez que as experiências, a formação acadêmica, as convicções políticas e 

as  condições  objetivas  de  trabalho  irão  compor  os  instrumentos  através  do  quais  esses 

professores interpretarão as propostas e as colocarão em prática. Os estudos com os objetos 

culturais, dentre eles o currículo, não podem encerrar-se nas ideias, pois não são redutíveis a 

elas, mas na sua apropriação, singularidade e descontinuidade, ou seja, na sua historicidade.

Empreendemos um trabalho referenciado pela ideia de construção de uma história das 

apropriações, que Chartier define como “uma história social dos usos e das interpretações, 

relacionadas às suas determinações fundamentais e inscritas nas práticas específicas que as 

produzem” (2002, p. 68), cuja noção é central para as análises de História Cultural. A cultura, 

portanto,  deixa  de ser  vista  como superestrutura,  reflexo,  parte  em separado da produção 

social, não sendo desencarnados, nem os conceitos nem as idéias. Os hábitos culturais não são 

meros reflexos da posição ou grupo social  e,  por  isso,  devem ser  entendidos  a  partir  do 

sentido  que  fazem para  aqueles  que  deles  se  apropriam,  admitindo-se,  desse  modo,  uma 

relação ativa entre os sujeitos e o mundo. 

Assim, as múltiplas relações sociais, econômicas e políticas que circundam a escola 

não podem ser entendidas como exteriores a essa, mas suas constituintes. O espaço escolar 

não se define, nessa perspectiva, como um reflexo de relações que lhe são exteriores, nem 

reprodutora de uma cultura,  dado seu ambiente estéril.  A escola é,  ao mesmo tempo, um 

ambiente que cria e recria a realidade da qual faz parte; as disciplinas escolares e o currículo 

que a compõem, singularizam e participam, de forma ativa, desse processo. 



Conforme afirma Certeau,

a presença e a circulação de uma representação (ensinada como código da 
promoção  sócio-econômica  por  pregadores,  por  educadores  ou  por 
vulgarizadores) não indicam de modo algum o que ela é para seus usuários. 
É ainda necessário analisar a sua manipulação pelos praticantes que não a 
fabricaram. Só então é que se pode apreciar a diferença ou a semelhança 
entre  a produção da imagem e a produção secundária  que se esconde no 
processo de sua utilização (DE CERTEAU, 2008, p.40).

1.2. A pesquisa recente com a História das disciplinas no Brasil: o olhar sobre as salas de 

aula.

Nosso trabalho apresenta, dessa forma, o diálogo entre as diferentes proposições de 

mudanças para o Ensino Fundamental na disciplina de História e os “usos” que os professores 

delas fizeram em suas aulas no município de Eunápolis/Bahia,  durante a década de 1990. 

Nesta  linha,  em  diferentes  regiões  do  país,  vem  se  produzindo  trabalhos  que  buscam 

contribuir tanto para a compreensão dos processos de transformação ocorridos no ensino da 

disciplina, quanto para a proposição de alternativas para o seu ensino nas diferentes séries da 

educação básica (Cf. RANZI, FUCKNER, 2003; LIMA, 2002; OLIVEIRA, 2003a; AGUIAR, 

2007). 

As pesquisadoras Ranzi e Fuckner apresentam o projeto que vêm desenvolvendo junto 

aos professores do Ensino Médio, da rede estadual do Paraná, que tem por objetivo analisar “a 

constituição,  organização e  a  finalidade da  disciplina” escolar  naquele  estado.  O trabalho 

possui o intuito de resgatar as práticas docentes, buscando dar voz aos atores e cor às salas de 

aula,  ou  seja,  um trabalho  sobre  a  escola,  feito  a  partir  do  interior  da  escolar  (RANZI, 

FUCKNER, 2003, p. 341). Importante ressaltar que as autoras concebem a escola como um 

espaço dinâmico, de múltiplos atores, como construtora e não apenas como um receptáculo. 

Destacam que partem da “hipótese de que há uma tensão, um conflito, entre o que é proposto 

como norma, como um saber a ser ensinado, e o professor” (RANZI, FUCKNER, 2003, p. 

342). Assim, as aulas da disciplina constituem-se nessa tensão, e não enquanto reflexo. No 

caso específico do ensino da disciplina de História, as autoras afirmam ser preciso avançar 

nos estudos voltados para o seu cotidiano, para verificar o que efetivamente se transformou 



em sala de aula, apesar, e em consequência, das mudanças e debates dos últimos 30 anos, em 

especial com os PCN. É imprescindível verticalizar os estudos, desvelar os silêncios, e “para 

isso é necessário compreender o discurso e analisar as práticas na sua historicidade” (RANZI, 

FUCKNER, 2003, p. 344). 

O trabalho de Lima (2002) busca também compreender as transformações ocorridas 

no  currículo  da  disciplina  de  História  e  as  apropriações  realizadas  pelos  professores,  na 

década de 1990, nas escolas estaduais do Recife. Segundo a autora, seu trabalho tinha como 

desafio 

- identificar  a  postura  dos  professores  diante  das  mudanças  teórico-
metodológicas propostas para o ensino de História, na década de 90, do 
século  XX,  expressas  na  proposta  pedagógica  da  Coleção  Professor 
Carlos Maciel;

- analisar como e por que os professores implementaram, adaptaram ou 
rejeitaram a referida proposta;

- compreender  como  os  professores  vêem a  si  mesmos  e  a  disciplina 
História  na  perspectiva  da  mudança  e  da  permanência  no  período 
delimitado (LIMA, 2002, p.19).

  

A História da Educação Física Escolar, durante a Ditadura Militar brasileira, entre os 

anos de 1968-1980, é o objeto do trabalho de Oliveira. Resultado da sua tese, o autor, a partir 

de análise da Revista Brasileira de Educação Física e Desportos, empreende uma apreciação 

das propostas curriculares e projetos dos Governos Militares para a Educação Física e para o 

Esporte, vinculando-os à sua proposta política. Percebe um confronto entre o que foi pensado, 

planejado  e  prescrito  e  a  realidade  e  a  ação  dos  atores  desse  processo,  em  especial  os 

professores de Educação Física, demonstrando a não transposição imediata ou integral desses 

à  realidade.  Por  fim,  em suas  análises,  além de  reiterar  que  as  práticas  da  disciplina  de 

Educação Física extrapolam o projeto construído ao longo dos governos militares,  expõe, 

assim, a necessidade de os pesquisadores em História da Educação adentrarem o cotidiano das 

salas de aula, dando a importância devida às ações dos atores deste processo (OLIVEIRA, 

2003a). 

Os trabalhos que possuem como objeto a História do ensino da disciplina escolar de 

História na Bahia começam a aparecer; no entanto, os principais programas de pós-graduação 

públicos desse Estado não possuem linhas de pesquisa com produção nesse campo.  Quanto a 

trabalhos  que  investigam  o  ensino  de  História,  encontramos  uma  tese  de  doutorado  no 

programa de Pós-Graduação da UFBA, defendida em janeiro de 2004, por Maria Antonieta de 

Campos  Tourinho,  intitulada  “O  ensino  de  história:  inventos  e  contratempos”,  onde  se 



empreende  uma  análise  sobre  as  imagens  que  os  discentes  constroem  da  disciplina  de 

História, nas escolas públicas de Salvador.17 

A  Universidade  Estadual  do  Sudoeste  da  Bahia  (UESB),  através  do  Museu 

Pedagógico,  após promover eventos acadêmicos  nos  anos de 2004 e 2005,  publicou uma 

seleção  de  trabalhos  que  consta  do  livro  História,  cultura  e  educação.  Esse  movimento 

demonstra a preocupação em adensar e estimular  as discussões na instituição e  na região 

acerca dos temas afins ao da publicação. Não há, entretanto, nenhuma pesquisa no campo da 

História  do Ensino de História  das últimas décadas,  seja  no estado da Bahia ou de outra 

região. Seu programa de Pós-Graduação, aprovado no segundo semestre de 2009, ainda não 

possui  dissertações  concluídas,  nem  seus  grupos  de  pesquisas  institucionais  apresentam 

trabalhos neste campo específico.18 No entanto, fica claro o movimento desta instituição, para 

consolidar  e  ampliar  seus  trabalhos no campo da História  da Educação e das  Disciplinas 

Escolares, com um aporte teórico vinculado à História Cultural. Nesse sentido, é de se esperar 

que, nos próximos anos, se avolumem os trabalhos e a investigação nesses campos, dentre 

eles, sobre a História do ensino de História recente no estado da Bahia.

 Apesar de não figurar entre os objetos de predileção dos programas de pós-graduação 

do estado, cresce o número de trabalhos que vêm se construindo acerca da História do ensino 

de História e do ensino de História, muitos ainda em instituições de outros estados, como é o 

nosso caso.  Um exemplo é  a  pesquisa  da professora  Edinalva Padre Aguiar  que,  em sua 

dissertação,  defendida  na  Universidade  Federal  de  Uberlândia,  investiga  a  relação  dos 

professores de História com os currículos apresentados para o Ensino Médio, na rede pública, 

e a consequente implementação dos mesmos, no município de Vitória da Conquista, durante a 

década de 1990. Sua preocupação central é com o currículo e o ensino da disciplina no Ensino 

Médio,  as transformações sofridas por esse currículo durante o período, tendo como foco 

principal  as  apropriações  realizadas  pelos  professores  das  diferentes  redes  públicas  do 

município, em relação ao currículo proposto para o ensino da disciplina, sem, no entanto, 

precisar qual proposta. Sua dissertação apresenta um quadro bastante diverso da realidade de 

Eunápolis, pois envolve professores com formação superior e uma estrutura educacional mais 

consolidada,  dadas,  sem  dúvida,  as  características  históricas  e  sócioeconômicas  dos 

municípios. 

17 Os trabalhos  disponibilizados  através  da  internet,  pelos  programas  de  pós-graduação  da UFBA,  possuem 
algumas teses e dissertações que não estão disponíveis para acesso e/ou não constam da listagem de dissertações 
citadas por autores como defendidas nos programas.
18 Todas as informações foram retiradas do site da UESB e CNPq.



1.3. A Escolha de nosso objeto e o nosso percurso.

Assim  como  Aguiar  (2007),  empreendemos  uma  pesquisa  com  o  intuito  de 

compreender as transformações na disciplina de História, num período bastante recente, mais 

especificamente a década de 1990. No entanto, suas preocupações, ou melhor, seu objeto é o 

currículo prescrito e o vivido. Suas análises vinculam-se aos trabalhos do campo da teoria do 

currículo e tomam por pressupostos teóricos, a teoria da transposição didática:

essa investigação se debruçou sobre os conflitos, as interfaces entre seleção 
curricular,  a  didatização  e  o  processo  ensino-aprendizagem.  Fez-se 
necessário,  nessa  análise,  repensar  de  alguma  forma  o  processo  de 
didatização,  uma  vez  que  “[...]  à  exposição  didática,  à  diferença  da 
exposição  teórica,  deve  levar  em  conta  não  apenas  o  estado  do 
conhecimento,  mas,  também,  o  estado  do  conhecente  [...]”  (FORQUIN, 
1992, p. 33). (AGUIAR, 2007, p.2).

Nossa pesquisa, entretanto, orientou suas atenções para o processo de transformação 

da disciplina de História no CECA, unidade escolar da rede estadual da Bahia, no município 

de Eunápolis, entre os anos de 1993 e 1999. Assim, nossa preocupação situa-se propriamente 

no campo da História das Disciplinas Escolares. 

Ao iniciarmos nossas pesquisas, definimos um recorte temporal que se justifica pela 

efervescência das discussões no Brasil, em torno da reformulação do ensino da disciplina de 

História. No entanto, posteriormente, o recorte que se constituiu e delimitou nosso trabalho 

nasceu  da  análise  das  fontes,  especialmente  as  normativas,  que  apontavam  mudanças 

significativas no ensino da disciplina, entre os anos de 1993 e 1999. Esse recorte, no entanto, 

serviu para confirmarmos que há um descompasso entre a norma e sua execução, uma vez 

que,  como  veremos,  as  aulas  de  História  no  CECA  não  acompanharam  par  e  passo  o 

prescrito;  muito  pelo  contrário,  transformaram-se  em  ritmos  e  tempos  próprios, 

dimensionados pelas vivências dos atores desse processo. Nesse sentido, compreendemos que 

não  houve  um  processo  de  didatização,  mas  de  ressignificação  dos  currículos  e  dos 

conhecimentos que, por diferentes vias, adentraram esse espaço escolar.

Nosso olhar se fixou em uma cidade bastante jovem do interior da Bahia que, como 

outros locais do país, passava por um momento de mudanças e transformações no seu sistema 

educacional e também no ensino de História, mas também enfrentava o desafio de construir 

seu sistema de ensino. A cidade de Eunápolis, hoje com 93.984 habitantes, segundo censo do 



IBGE/2007, foi, até o ano de 1988, um enorme povoado, conhecido como o maior do mundo. 

Administrada pelas cidades de Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália, acumulava problemas 

de infraestrutura que um povoado possui  em escalas  macro.  Sua organização inicia-se na 

década de 1950, com a construção da BR-101, e sua base econômica até hoje encontra-se 

vinculada ao setor de serviços e agropecuária. Atualmente, constitui-se como pólo econômico 

da região, também em virtude da implantação de grande empreendimento na área de papel e 

celulose19.  Além disso,  é  sede  da  Diretoria  Regional  de  Ensino  –  8  (DIREC-8)  da  rede 

estadual e possui as instituições educacionais de nível superior, públicas e privadas para as 

quais convergem os alunos da microregião20.

Seu sistema educacional começa a se organizar de forma autônoma, no período de sua 

emancipação. A Superintendência de Ensino, nome dado, na década de 1980, às entidades que 

representavam a Secretaria de Educação do Estado, foi implantada no povoado no ano de 

1983 – marco que representa uma ação normatizadora do Estado no povoado que, em breve, 

se emanciparia. Em meio às reformulações dos sistemas educacionais do país, começou a se 

organizar o sistema educacional do recém emancipado município, com as dificuldades que 

esse processo implicava21. 

A implantação da Superintendência de Ensino, em 1983, coincide, com o início dos 

trabalhos do CECA. O inicio das atividades do colégio foi oficializado pelo Ato de Criação nº 

4.633, Diário Oficial de 06/04/83, com turmas de 1º e 2º Graus, como eram denominados à 

época o Ensino Fundamental e Médio, respectivamente, bem como o Magistério. Localizado, 

desde sua fundação, na Avenida Paulino Mendes Lima, número 674, no centro da cidade, é 

até hoje um colégio de grande porte no município, atendem a alunos de diversos bairros. No 

ano  de  2008,  contava  com  um  número  de  1220  alunos,  matriculados  entre  o  Ensino 

Fundamental e Médio. Sua estrutura física atualmente conta

com 13  salas  de  aula,  sala  de  professores,  sala  de  secretaria,  biblioteca, 
laboratório e informática, laboratório de Ciências, sala da Direção, sala dos 
Vice-diretores, 02 salas para os Professores, sala de vídeo, 01 auditório, sala 
de educação física, 01 sala de apoio pedagógico, almoxarifado, 01 dispensa, 
01 cozinha, sanitários, para alunos, administração e professores, residência 
do ocupante de zeladoria, amplo  pátio  coberto,  01 quadra   coberta,   áreas 
livres e local para  estacionamento de veículos e cantina (Projeto Político 
Pedagógico/2009 do Colégio Clériston de Andrade).

19 Dados retirados do IBEGE-Cidades@ acesso em 16/11/2009 e, fornecidos pela DIREC-8.
20 Atualmente  Eunápolis  possui  as  seguintes  instituições  superiores públicas:  Instituto  Federal  de Educação, 
Ciência  e  Tecnologia  da  Bahia/Campus  de  Eunápolis,  Universidade  do  Estado  da  Bahia/Campus  XVIII  e, 
privadas UnisulBahia Faculdades Integradas e  Universidade Norte do Paraná.
21 Dados obtidos junto a DIREC-8 e ao Projeto Político Pedagógico/2009 do CECA.



 Conforme as declarações das técnicas da DIREC-8 e das professoras entrevistadas no 

decorrer desse trabalho22, o CECA sempre figurou como uma das grandes escolas públicas do 

município, desde sua fundação, quer pela localização, pelo número de alunos, quer pelo papel 

de referência no sistema educacional público da cidade. 

A professora/técnica da DIREC-8, Paula, ao ilustrar a importância do Colégio para a 

educação no município afirma que

o Clériston Andrade foi  um suporte  de primeira mão,  foi quem iniciou a 
DIREC. Foi, era instalada numa sala do Clériston Andrade. E começo como 
Coordenação  de  área  foi  quando  eu  trabalhei  com  Professora,  iniciei 
trabalhando com a Professora Adir e foi aí quando surgiu a autorização de 
uma Superintendência, que era a ... não era a DIREC, era Superintendência, 
era a SUPEC. [...] Lá começou em 83, em 84 nos saímos para uma casa 
vizinha  que era  da Rafaela.  Aí  foi  quando a gente  foi  tendo um espaço, 
próprio, mas o primeiro espaço da DIREC foi no Colégio Clériston Andrade 
(Entrevista realizada com a professora Paula, em março de 2009). 

A  escolha  do  CECA  como  local  de  nossa  pesquisa  foi  definida  no  percurso  do 

trabalho. Ao iniciarmos, era uma possibilidade, pelo porte da escola na rede do município. A 

opção, no entanto, efetivou-se no diálogo com as fontes, que reforçaram a importância da 

escola no ensino da rede pública estadual. Isso não significa que os processos vivenciados no 

interior  desta  unidade, em especial  as mudanças e permanências  verificadas no ensino da 

disciplina  de  História  possam ser  estendidos  a  toda  rede  a  estadual  do  município,  muito 

menos da Bahia. Entretanto, a afirmativa em contrário também não é verdadeira. Assim, ao 

analisarmos a História do ensino de História no Ensino Fundamental, durante a década de 

1990, no CECA, podemos lançar luz sobre um processo que ocorria em toda a rede e incitar 

novas pesquisas que deem conta de ampliar a investigação e responder as questões postas 

nesse trabalho e de outras realidades.

Nossa definição pela modalidade de ensino deveu-se, por um lado, mais uma vez à 

nossa  experiência  profissional.  O Instituto  Federal  de Educação,  Ciência  e  Tecnologia da 

Bahia/Campus de Eunápolis, inaugurado em 1995, entrou em funcionamento em 1996, com 

cursos  nas  áreas  técnicas,  dos  antigos  cursos  de  2º  Grau,  integrados  ao técnico  e  com a 

modalidade técnico subsequente (este último para alunos que já possuíam o 2º Grau). Todo o 

trabalho  realizado  pela  instituição,  foi  com  alunos,  preferencialmente,  oriundos  do  atual 

22 Entrevistamos  duas  professoras/técnicas  da  DIREC-8,  uma  aposentada  e  outra  ainda  na  ativa.  Ambas 
trabalham na instituição, desde 1983. Entrevistamos, também, quatro professoras do CECA, que trabalharam na 
instituição durante a década de 1990, e uma Secretária, que também é professora da escola, desde a fundação. 
Usaremos, por solicitação de algumas, o artifício da invisibilidade, ou seja, seus nomes foram alterados para 
utilização na pesquisa. 



Ensino Fundamental, uma vez que as vagas para essa modalidade de ensino sempre foram 

superiores às outras. Nosso laço mais estreito com a educação da região23 sempre se deu com 

o  contato  com alunos  oriundos  do  Ensino  Fundamental.  Por  outro  lado,  a  DIREC-8 não 

apresentou  nenhuma  proposta  formulada  pela  Secretaria  de  Estado  da  Bahia,  para 

reformulação do ensino de História em outras modalidades,  como o Médio,  por exemplo, 

nesse período. Não havia, portanto, um projeto constituído pelo Estado da Bahia, para sua 

rede, a não ser para o Ensino Fundamental.24

Para o trabalho com nosso objeto já delimitado e justificado, a pesquisa utilizou não só 

os aportes teóricos e  a pesquisa documental,  mas também um importante  instrumento:  as 

entrevistas. Além de nos permitir elucidar questões referentes ao objeto, elas nos trouxeram 

informações que até o momento não se encontram registradas/documentadas, só possuindo 

existência nas interpretações que se cristalizaram na memória dos que vivenciaram o período 

que analisamos.

Dessa forma, nosso trabalho utilizou-se de técnicas e instrumentos da História Oral, 

dentre eles as entrevistas, como afirmamos, um instrumento necessário para a produção de 

fontes  e  documentos.  Entendemos,  entretanto,  que  os  depoimentos,  fruto  de  nossas 

entrevistas, não são a História, mas uma das possibilidades de aproximação de nosso objeto, 

um documento. A utilização das entrevistas neste trabalho pretende escapar a 

uma concepção talvez ingênua e certamente  equivocada de que a história 
oral,  em vez de meio  de ampliação de conhecimento sobre o passado,  é, 
digamos,  o  próprio  passado  reencarnado nas  fitas  gravadas  –  como se  o 
simples fato de deixar registrado depoimento de atores e/ou testemunhas do 
passado eximisse o pesquisador da atividade de pesquisa (ALBERTI, 2005, 
p. 29).

Um  dado  importante  que  nossa  pesquisa  aponta,  diz  respeito  justamente  à 

disponibilização  e  conservação  dos  documentos  referentes  à  memória  escolar  do  nosso 

município.  Por  onde  passamos,  na  consecução  de  nosso  trabalho,  verificamos  lacunas 

importantes. A Diretoria Regional da Educação - 8, como toda a estrutura da Secretaria de 

Educação da Bahia, afirma-se em fase de reorganização. No caso específico da Diretoria de 
23 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Campus de Eunápolis está situado em um 
município, que pela própria definição do Ministério da Educação, é pólo, congrega e recebe alunos da região. 
Alunos das cidades de Itabela, Guaratinga, Itapebi, Porto Seguro e dos povoados vizinhos, todos os anos, fazem 
o exame de seleção para o ingresso no atual Ensino Médio Técnico e também nas outras modalidades ofertadas 
pela instituição, inclusive cursos superior e pós-graduação. (Dados recolhidos na Secretaria do IFE-BA/Campus 
Eunápolis) 
24 No trabalho de Aguiar (2007), não há referências para um currículo de História específico da Secretaria do 
Estado  da  Bahia  para  modalidade  do  Ensino  Médio,  remete-se  aos  PCN,  a  grades,  matrizes  ou  aos  livros 
didáticos como norteadores das construções curriculares das escolas que ofertavam essa modalidade. 



Ensino de Eunápolis, não encontramos arquivos dos professores que  lecionaram nas unidades 

escolares e seus respectivos currículos, bem como sala ou local destinado à conservação de 

grades, legislação ou outros documentos. A localização das fontes só foi possível, na maioria 

das vezes, com a ajuda dos funcionários mais antigos da instituição. Em muitos momentos, a 

inexistência de uma informação e/ou não localização de um documento atribui-se ao fato da 

mudança de governo, que terminou por redistribuir  ou aposentar antigos funcionários que 

detinham essa ou aquela informação ou dado25. 

Nas escolas da rede estadual que visitamos26, as quais também possuem esse tipo de 

problema,  a  desorganização  no  arquivamento  dos  documentos  leva  a  dificuldades  no 

levantamento das fontes. Em muitos momentos, só pudemos contar com a memória dos que 

se dispuseram a colaborar, pela inexistência de outros documentos disponíveis. As lacunas do 

nosso quebra-cabeça foram sendo preenchidas com as diferentes fontes de que dispúnhamos, 

dentre elas, as orais. 

Nosso trabalho apontou para a precariedade da preservação da memória escolar no 

nosso município. As secretarias das escolas que visitamos possuem um número reduzido de 

servidores e uma organização precária. As cadernetas e outros registros, como grades, atas, 

são arquivados de forma inadequada, ou então – se for dado crédito à Direção de uma das 

escolas –, incinerados. Outras fontes, como provas, exercícios, livros didáticos utilizados por 

ano não são objeto de preocupação para arquivamento. Assim, trabalhar com a História de 

uma disciplina, mesmo em se tratando de um período recente, década passada, é tarefa que 

exige  um exercício  de preenchimento  de lacunas  e  o  cruzamento de fontes  diversas  para 

montagem do cenário27.

25 Em novembro do ano de 2008, fomos à DIREC-8, em busca de informações acerca dos currículos do Ensino 
Fundamental de História, da década de 1990. Encaminharam-nos a conversar com a Professora Paula, que nos 
disponibilizou os primeiros documentos. Entre os meses de março a setembro de 2009, empreendemos visitas à 
DIREC-8,  na busca  de novos documentos  e  para realização das entrevistas  com as professoras,  e  ainda na 
tentativa de agendamento de outras que infelizmente não se concretizaram. No mesmo período deste ano, fomos 
ao Colégio Estadual Clériston Andrade, na tentativa de levantar registros e documentos acerca do ensino de 
História naquela época,  de marcar e realizar as entrevistas necessárias à efetivação da pesquisa.  No CECA, 
foram disponibilizadas todas as cadernetas do período, posteriormente digitalizadas e analisadas. Por meio do 
estudo das cadernetas e ajuda dos atuais servidores da escola, conseguimos identificar e entrevistar alguns dos 
professores que haviam trabalhado no período, com a disciplina de História.
26 No início de nossos trabalhos de pesquisa, visitamos, além do CECA, o Colégio Estadual Monte Pascoal, 
situado no centro da cidade, também de grande porte. Nossas idas tinham por objetivo definir melhor nosso 
objeto de pesquisa uma vez que, para efeito de projeto, não definimos, no primeiro momento, qual seria o locus 
de nosso trabalho. Assim como nossa delimitação temporal, essa veio no percurso da pesquisa.  No entanto, no 
Colégio  Monte  Pascoal,  a  diretora  e  a  vice-diretora  afirmaram  que  as  cadernetas  do  período  haviam sido 
incineradas.
27 É preciso reconhecer o esforço que se tem empreendido em organizar a documentação da DIREC-8 e do 
próprio CECA, apesar de obedecer ao critério cronologicamente decrescente, do ano em curso para os que o 
antecederam, a fim de organizar as unidades escolares e a vida escolar dos discentes que concluíram, ou estão 
concluindo seus estudos.  



Nesse percurso trabalhamos com as publicações fornecidas pela funcionária Paula, da 

DIREC-8: Matriz Curricular: o que é preciso saber? Retrospectiva histórica de 1963 a 1999 

(BAHIA, 2000) e  Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental – História (BAHIA, 

1995),  apontadas  como referências  para  o  Ensino  Fundamental  da  disciplina  de  História 

durante  a  década  de  1990.  Levantamos,  digitalizamos  e  analisamos  105  (cento  e  cinco) 

cadernetas de História, das turmas de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, do CECA, entre 

os anos de 1993 e 1999, além das grades curriculares do período.  Entrevistamos 7 (sete) 

professores, 2 (dois) que trabalhavam ou ainda trabalham na DIREC-8, no setor Pedagógico, 

4 (quatro) das professoras que ministraram aulas da disciplina na escola, no aludido período 

(apenas uma ainda está em atividade) e 1 (uma) professora que hoje responde pela Secretaria 

do CECA e é docente da instituição desde 1986. Aplicamos, também, questionários virtuais, 

através de e-mail, para as professoras que participaram da construção das Diretrizes (BAHIA, 

2005), da Secretaria de Educação28. 

Ao trabalharmos com essas fontes de diferentes naturezas, compreendemos que elas 

não são as portadoras do real, não contém em si as provas do que ocorreu, nem mesmo que 

eram as únicas possíveis para aproximação/reconstrução do objeto em questão: o ensino de 

História, de 5ª a 8ª séries, em uma unidade da rede estadual de Eunápolis, durante a década de 

1990. Nossos objetos passaram à condição de documento, na medida das opções que fomos 

fazendo durante a pesquisa, e dentro das possibilidades que o objeto possuía. 

Envidamos esforços em trabalhar, no sentido de compreender que

o documento  não  é  qualquer  coisa  que  fica  no  passado,  é  o  produto  da 
sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o 
poder. Só a análise do documento enquanto monumento permite a memória 
coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno 
conhecimento de causa (LE GOFF, 1994, p. 545).

 

Para a escolha dos personagens de nossas entrevistas, pautamo-nos no envolvimento 

desses com o objeto de nosso trabalho, uma vez que, segundo Alberti,

a escolha dos entrevistados não deve ser predominantemente orientada por 
critérios quantitativos, por uma preocupação com amostragem, e sim a partir 
da  posição  do  entrevistado  no  grupo,  do  significado  de  sua  experiência. 

28 Nesse caso não utilizamos o artifício da invisibilidade; os nomes das docentes figuram no trabalho.



Assim, em primeiro lugar, convém selecionar os entrevistados entre aqueles 
que participaram, viveram, presenciaram ou se inteiraram de ocorrências ou 
situações ligadas ao tema e que possam fornecer depoimentos significativos 
(ALBERTI, 2005, p 31). 

No caso das professoras da DIREC-8, a primeira com a qual tivemos contato foi a 

professora  Paula,  indicada  como a  pessoa,  na  instituição,  que  mais  entendia  de  grades  e 

currículos,  segundo  atuais  funcionários.  A  partir  de  conversas  com  essa  professora, 

começamos a levantar outros nomes que poderiam contribuir para o entendimento do nosso 

objeto de pesquisa.

 Localizamos algumas personagens que, pela sua posição e trabalho,  contribuiriam 

para a compreensão de como se deu a construção das normativas e currículos de História para 

o Ensino Fundamental da rede estadual, e como estas foram implementadas em Eunápolis. No 

entanto,  por  motivos  diversos,  somente  conseguimos  entrevistar  uma  professora  (aqui, 

nomeada de Débora) que trabalhou durante a década de 1990, nesta área, que os funcionários 

da  DIREC-8  chamam  de  pedagógica.  A  maioria  das  funcionárias  do  período  indicado 

encontra-se, como apontamos acima, afastadas da DIREC-8 ou aposentadas. Outras não mais 

residem na cidade, o que dificultou a realização das entrevistas. 

O local privilegiado de nossa pesquisa, o CECA, foi palco de três das cinco entrevistas 

que realizamos com as professoras de História e com a professora que hoje é Secretária da 

escola.  Nesse caso,  a escolha dos personagens a serem entrevistados resultou da pesquisa 

realizada previamente nas cadernetas de História,  que estavam dentro do recorte temporal 

delimitado, entre 1993 e 1999, e de todas as séries do Ensino Fundamental,  ou seja,  pelo 

envolvimento desses personagens com nosso objeto. 

Levantamos,  através  das  cadernetas  –  tendo  em vista  que  não  encontramos  outro 

registro  na  escola  que  indicasse  essa  informação  –,  um  total  de  nove  professoras  que 

lecionaram a disciplina de História no Ensino Fundamental nesse período, mas localizamos e 

entrevistamos  quatro;  as  outras  cinco  não  participaram  das  entrevistas,  ou  porque  não 

conseguimos  informações  sobre  seus  endereços,  ou  porque  não  tinham  praticamente 

trabalhado com a disciplina, tendo dado, por exemplo, aulas em uma turma, durante um ano, 

ou ainda porque se recusaram a conceder a entrevista. Muitas informações que nos levaram a 

entrevistar essas docentes, bem como o contato com as mesmas, só foram possíveis com o 

auxílio da professora que responde pela Secretaria, atualmente, e que aqui chamaremos de 

Ivana,  cuja  entrevista  também  foi  elucidativa  quanto  à  organização  e  funcionamento  do 

CECA, neste período, uma vez que lá trabalha desde 1986.  



A escolha de nossos personagens, portanto, deu-se dentro do que Alberti preconiza, ou 

seja, ao longo do trabalho. Isso porque, segundo ela,

a escolha dos entrevistados, por mais criteriosa e justificada que seja durante 
a  formulação  do  projeto  de  pesquisa,  só  é  plenamente  fundamentada  no 
momento  da  realização  das  entrevistas,  quando  se  verifica  em  última 
instância a propriedade ou não da seleção feita (ALBERTI, 2005, p. 33).

A realização das entrevistas foi agendada dentro das possibilidades das professoras, 

nos horários e datas acordados. Em nossa abordagem, tínhamos muito cuidado com o respeito 

aos horários e dias determinados pelas depoentes, uma vez que o aceite para realização das 

entrevistas  era  precedido,  na maioria  das vezes,  por  um clima de desconfiança,  de muita 

conversa  e  insistência.  As  professoras/técnicas  da  DIREC-8,  Paula  e  Débora,  foram 

entrevistadas na própria instituição, em dias diferentes.  Já as professoras do CECA foram 

entrevistadas no próprio colégio ou em suas residências, como narraremos posteriormente. 

Todas as entrevistas foram concedidas entre os meses de março e agosto de 2009.

Definimos, como instrumento de pesquisa, a “entrevista temática”, dada a natureza de 

nosso  objeto,  como  justificamos  anteriormente.  Organizamos  para  tal,  três  tipos  de 

questionários,  um  para  as  professoras/técnicas  da  DIREC-8,  um  para  as  professoras  de 

História do CECA e um para a professora/Secretária do mesmo estabelecimento. As questões 

foram elaboradas no intuito de compreender o papel e a posição das entrevistadas em relação 

ao nosso objeto, elucidar questões, bem como compreender o olhar das personagens sobre seu 

trabalho e papel no processo do que pesquisamos.29 No momento das entrevistas, procuramos 

seguir o roteiro e interferir minimamente. Entretanto, em alguns momentos, fez-se necessário 

nossa participação, ora para explorar as informações e lembranças que se apresentavam, ora 

para retomar o eixo da entrevista.

A escolha por entrevista temáticas é, segundo Alberti,

29 Nossos questionários encontram-se em anexo.



adequada para o caso de temas que têm estatuto relativamente definido na 
trajetória  de  vida  dos  depoentes,  como,  por  exemplo,  um  período 
determinado  cronologicamente,  uma  função  desempenhada  ou  o 
envolvimento e a experiência em acontecimentos ou conjunturas específicos. 
Nesses casos, o tema pode ser extraído da trajetória de vida mais ampla e 
tornar-se centro e objeto das entrevistas (ALBERTI, 2005, p.38). 

Os depoimentos,  conseguidos ao longo de nossas entrevistas,  foram tratados como 

discursos historicamente constituídos, e não como reflexo da verdade, ou a própria História. 

Os atores, chamados a se colocar através das entrevistas, encontram-se posicionados social e 

historicamente, e suas memórias carregam as marcas de suas posições (Cf. LE GOFF, 1994). 

Nesse sentido, somente com o cruzamento com outras fontes, e posicionando esses discursos, 

é que poderemos utilizar o fruto dessas entrevistas como documentos. 



2. O PRESCRITO

2.1 A construção de um novo modelo curricular para a disciplina de História, do Ensino 

Fundamental, na rede estadual da Bahia, na década de 1990.

A  História  da  Educação  brasileira  vem  passando  por  um  intenso  processo  de 

transformações 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.   De  norte  a  sul,  assistimos,  desde  a  década  de  1980,  a  um sem número  de 

propostas  normativas  sendo construídas  com a  forte  intenção  de  romper  com o  velho,  o 

tradicional  e  instaurar  o  novo  a  fim  de  apresentar  uma  nova  possibilidade  de  educar, 

marcando  uma  fronteira  nítida  com  o  que  havia  lhe  precedido,  bem  como  um 

comprometimento com o Estado democrático que naquele momento se anunciava. 

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

organização  de  seu  sistema  educacional  durante  essa  década,  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, publicado 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, p. 67-68). 

A extinção da disciplina de Estudos Sociais e o retorno de História e Geografia são, de certa 

forma, resultado 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 normatizar a 

educação, 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)30,  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, quanto no CECA, foi o das Diretrizes (BAHIA, 1995). 

30 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.



Em  seus  depoimentos,  as  professoras/técnicas  da  DIREC-8  Paula  e  Débora31, 

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 37 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.

31 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. 



Figura N. 1 – Reprodução da capa das Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental – História 
do Estado da Bahia (BAHIA,1995)

Acervo pessoal.

Esse documento continha as 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.32 

32 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 



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, p.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 Débora33, 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 

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) 
33 Responsável  pela  área pedagógica  neste  período,  tendo acompanhado,  segundo seu depoimento,  todos os 
projetos pedagógicos da instituição.



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  nas  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).34

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:

34 Resposta a questões formuladas e enviadas por e-email. 



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).35

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  documento36,  ou  porque  lhes  foi  entregue  ou  porque  o  viram  na  sala  dos 

professores da escola. Inclusive uma das docentes, a professora Maria37, 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,

35 Resposta a questões formuladas e enviadas por e-mail, documento copiado do e-mail, na íntegra.
36 Com exceção da professora Inês, que disse não se recordar do mesmo.
37 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.



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, p. 
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,  p.  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, p. 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, p. 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 

avaliações38.  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:

38 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.



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.  Além  disso, 

caracterizam-se  mais  pela  composição  e  influência  de  outras  propostas,  como  veremos, 

carecendo dos elementos que anunciam como fundamentais para o ensino da disciplina de 

História,  tais  como:  partir  da  realidade,  permitir  a  construção  de  um  conhecimento 

significativo e que possibilite a transformação dessa realidade (Cf. BAHIA, 1995). 

2.2. As Diretrizes Curriculares para o ensino de História da Bahia (BAHIA, 1995)

2.2.1 A Concepção da Disciplina

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

foram construídas em meio a uma década de profunda reformulação de todo o sistema de 

ensino do país. Esse documento encerra a disposição de mudança, tão comum à época, para o 

ensino  dessa  disciplina.  Apesar  de  normativo,  sem  peso  legal  de  obrigatoriedade,  foi 

distribuído e divulgado e, ainda hoje, está presente como referência na memória dos diferentes 



atores  que  organizavam  e  participavam  da  vida  escolar  da  rede  estadual,  na  cidade  de 

Eunápolis. A frase-título que inicia a publicação, “Educação: Caminho para construção da 

cidadania”,  indica  a  tentativa  de  vinculação  com  o  novo,  com  a  construção  do  estado 

democrático que, naquele momento, se anunciava. 

Após a apresentação, evocando a construção de uma nova concepção de ensino e a 

busca  pela  renovação,  o  documento  discorria  sobre  a  sua  “Concepção  da  Disciplina”.  A 

disciplina de História é definida como um instrumento privilegiado na História da educação 

brasileira, para conformação e cristalização de conceitos, bem como uma possibilidade para 

transpor essa visão. O texto afirma que a disciplina de História39 vinha tendo um papel de 

inculcação de valores, evocando, para confirmação de tal tese, um importante estudo sobre a 

História da Educação brasileira, produzido na época, da professora Selva Fonseca, no qual o 

ensino de História no Brasil é caracterizado, 

de um lado,  pela  inexistência  de uma história  única  e  já  pronta  para  ser 
transmitida;  de  outro  de  uma  história  cuja  noção  introjetada  favorecia  a 
legitimação  da  memória  dos  dominantes  e  dificultava  a  efetivação  de 
experiências  que rompiam com o modo tradicional  de ensino de História 
(FONSECA,  1993,  p.  11,  apud  Diretrizes  curriculares  para  o  Ensino 
Fundamental - História, 1995, p. 14) 

As Diretrizes (BAHIA, 1995) afirmavam que toda renovação na historiografia do final 

das décadas de 1970 e 1980 levou a discussões e, portanto, à construção de novos caminhos 

para  o  ensino  de  História.  Isso  implicava  em um “resgate  do  valor  da  disciplina,  como 

conhecimento fundamental, na formação do pensamento crítico do cidadão” (BAHIA, 1995, 

p. 14). Mas, resgatar o quê? Recuperamos algo que existe ou existiu, ou que já foi realizado? 

O documento,  nesse  ponto,  confunde-se  e  não  explicita  quando  ou  onde  um projeto  ou 

proposta foram apresentados para o ensino de História, em consonância com esses princípios.

Ainda na apresentação da “Concepção da Disciplina”, percebe-se uma indeterminação 

entre conhecimento acadêmico e disciplina escolar. As mudanças e renovações no ensino são 

remetidas  às  mudanças  e  quebras  de  paradigmas  próprios  da  Historiografia.  Existe  um 

continuum entre  o  produzido  nos  cânones  acadêmicos  e  o  ensino  da  História  no  espaço 

escolar. As discussões sobre as possibilidades de recriação do conhecimento neste ambiente, e 

sobre as peculiaridades da construção e apropriação desse saber, não se fazem presentes nesse 

39 Não  há  uma  distinção  entre  a  História  e  ensino  de  História.  Discutiremos  adiante  as  implicações  dessa 
coincidência de conceitos no documento.



documento,  aproximando-se de outros documentos elaborados à época,  em outros estados 

(BITTENCOURT, 2000). 

A disciplina escolar não se apresenta como portadora de conhecimento específico. A 

ideia de transposição didática, cara a muitos currículos da época, chega a seu limite com a 

noção de que os instrumentos ideais para o ensino da disciplina são os mesmos da construção 

do  conhecimento  histórico.  Assim,  ensinar  História  escolar  passaria  por  dominar  as 

estratégias  e  metodologias  de  construção  do  conhecimento  histórico.  O  documento  não 

apresenta item específico que discuta ou apresente uma metodologia específica para o ensino 

da disciplina, o que corrobora a afirmação anterior. 

As mudanças na historiografia teriam se irradiado e contaminado o ambiente escolar, e 

aquelas  consideradas  importantes  na  disciplina  seriam,  portanto,  tributárias  ao  ambiente 

acadêmico, externo à mesma. Assim,

essa  revolução  historiográfica  não  ficou  restrita  aos  meios  acadêmicos, 
estendeu-se  aos  questionamentos dos professores  das  escolas  de 1º  e 2º40 

graus,  insatisfeitos  com sua  prática  docente  cotidiana.  Começa,  então,  a 
partir  da  segunda  metade  da  década  de  80,  nas  várias  Secretarias  de 
Educação de Estados, reformulações curriculares de história nessa “nova” 
perspectiva  historiográfica  (Diretrizes  curriculares  para  o  Ensino 
Fundamental - História, 1995, p. 15) 

A disciplina  escolar  é  concebida  como  uma  extensão  da  disciplina  acadêmica.  O 

espaço escolar seria o ambiente de disseminação de um conhecimento que lhe é exterior. As 

mudanças, portanto, iniciar-se-iam, prioritariamente, de fora para dentro, ainda afinadas com 

uma concepção que vigorou nos estudos educacionais e de História da Educação no Brasil, 

onde o ensino era concebido “durante muito tempo como um processo de transmissão direta 

de  saberes  construídos  fora  da  escola;  esta  última,  entendida,  nesse  caso,  como  um 

instrumento neutro e passivo, [...]” (JULIÁ, 2002, p. 39). Em outras palavras, um local de 

reprodução do conhecimento. 

2.2.2 As finalidades da disciplina
40 Manteremos a nomenclatura utilizada no documento, para designar os níveis de ensino.



As finalidades de uma disciplina não devem ser confundidas com os seus conteúdos. 

Podem sim, ser caracterizadas pelos objetivos educativos que possuem e como tais conteúdos 

são  organizados,  bem  como  as  metodologias  de  ensino,  para  atingi-los.  A  função  das 

disciplinas escolares, segundo Chervel, “consiste em cada caso em colocar um conteúdo de 

instrução a serviço de uma finalidade educativa” (CHERVEL, 1990, p. 188).

As Diretrizes (BAHIA, 1995), desde sua apresentação, pretende uma vinculação com 

um projeto  de  mudança  no  ensino  da  História,  comprometido  com a  construção  de  um 

cidadão crítico e de uma sociedade democrática. No entanto, o documento não indica uma 

definição teórica, nem discute o conceito de cidadania que adota, ou a ideia de pertencimento 

que pretende construir. Enfatiza, entretanto, o rompimento com uma “prática tradicional de 

ensino da História” (Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental - História, 1995, p. 

19), a qual estaria vinculada à adoção de programas construídos de forma permanente, tendo 

como base, exclusivamente, os livros didáticos, sem a inclusão da vivência e realidade dos 

alunos.  Segundo Bittencourt  (2000),  esse  é  um aspecto  que  caracteriza  muitos  currículos 

construídos,  que  termina  por  levar  a  uma  série  de  problemas,  uma  vez  que  essas 

palavras/conceitos podem definir e nomear elementos muito incongruentes.  

As finalidades postas para a disciplina encontram-se explicitadas no item designado 

“Considerações de Ordem Metodológica?” (idem, p. 19). Neste item, fica clara a noção de 

que o ensino da disciplina mudará com a adoção de metodologias e aportes teóricos próprios 

de sua ciência  de referência.  Dentre elas,  destaca-se a  concepção de que o conhecimento 

histórico é socialmente construído, e que a História, objeto da ciência histórica, é fruto da 

ação humana. A consciência desses princípios deveria balizar o ensino da disciplina, e assim 

permitir aos alunos terem consciência de sua historicidade. Dessa forma, o documento afirma:

propomos, então, uma prática pedagógica voltada para a construção de um 
conhecimento histórico que, partindo da realidade do aluno, daquilo que ele 
vivencia,  do  seu  cotidiano  e,  usando  a  pesquisa  documental,  procure 
desvendar,  entender  o  passado,  explicar  o  presente,  numa  perspectiva  de 
futuro.  Nesta  prática,  o  aluno  transforma-se  pois,  num  dos  sujeitos 
participantes do processo social,  construtor de sua própria história, da sua 
cidadania  (Diretrizes  curriculares  para  o  Ensino  Fundamental  -  História, 
1995, p. 15).  

A proposta é contraditória se tomamos, como referência, seu processo de elaboração, 

levando-se em consideração que os atores,  os professores da disciplina,  responsáveis pela 



promoção de uma mudança nas finalidades do ensino da disciplina, foram alijados de uma 

participação mais efetiva na construção desse projeto. Houve, no seu processo de construção, 

os que elaboraram e os que executaram. Aproxima-se, então, em seu discurso, das propostas 

curriculares para o Ensino Fundamental de História, de outros estados brasileiros, do período. 

Nestas propostas, segundo Bittencourt,

os  objetivos  propostos,  tanto  para  História  como  para  Estudos  Sociais, 
observamos que prevalece o objetivo político implícito; no entanto, para o 
caso  das  especificidades  da  História,  a  ênfase  maior  recai  na  percepção 
temporal  do educando,  buscando  articular  passado,  presente  e  futuro.  Os 
objetivos propostos visam à formação de um aluno crítico, destacando, nesse 
processo de formação, o presente como resultante do passado, e, em algumas 
propostas, uma preocupação que parece ser mais relevante é a de possibilitar 
a compreensão de diferentes temporalidades dos diversos grupos sociais e 
culturais (BITTENCOURT, 2000, p. 147). 

Todas as  finalidades  postas  remetem ao rompimento  com uma História  tida  como 

tradicional, que tornaria a História desumanizada e sua construção cristalizada. Este tipo de 

História/ensino  de  História  levaria  os  homens  a  um  estranhamento  com  a  disciplina,  e 

consequentemente à/ao:

- memorização fatos históricos de forma totalmente abstrata,  de conceitos 
prontos  que  são  imediatamente  esquecidos  após  a  avaliação  (a  prova  da 
unidade).
- descrédito com relação a História após o confronto do que foi aprendido 
nas áreas e nas séries iniciais [...].
- Falta de interesse pela disciplina e sua desqualificação como o estudo “do 
que já passou” do que “já era” e que nada tem a ver com a vida atual ou com 
os problemas da sociedade em que o aluno vive (Diretrizes curriculares para 
o Ensino Fundamental - História, 1995, p. 19). 

O documento atribui à disciplina de História o poder de constituir,  através de seus 

conteúdos e metodologias, um cidadão crítico, capaz de agir com consciência no seu tempo e 

sociedade,  e  operar  transformações.  Romper com o ensino de História  tradicional,  com a 

consequente  adoção  de  novas  perspectivas  historiográficas  e  metodológicas,  levaria  à 

efetivação dessas finalidades. Esse mesmo discurso pode ser percebido nas entrevistas das 

diferentes  professoras  do CECA. Apesar  de não apontarem as  Diretrizes (BAHIA,  1995) 

como um documento de referência para seus trabalhos, as professoras, em seus depoimentos, 

afirmam que a disciplina de História teria objetivos similares. 

Segundo a professora Maria,



o ensino da História serviria para gente, para que mostrássemos ao aluno que 
nós éramos a História, que nós é que fazíamos a História. Aí junto com isso 
aí,  ensina  a  cidadania,  assuntos  do  dia-a-dia,  recortes  de  revistas.  Até 
português,  uma  literatura  nós  usávamos  para  mostrar  a  esse  aluno  que 
éramos  nós  é  que  távamos  (sic)  construindo  a  História  (Depoimento  da 
Professora Maria, em 30 de julho de 2009).

Percebemos que o discurso da mudança no ensino de História não se restringiu às 

prescrições e ações do Estado, mas encontrou outros caminhos para adentrar as salas de aula, 

senão de forma sistematizada,  mas por caminhos e atalhos nem sempre controlados pelas 

ações  institucionalizadas,  visto  que,  mesmo não reconhecendo as  Diretrizes  Curriculares  

para  o  Ensino  Fundamental  –  História (BAHIA,  1995)  como  referência  curricular,  as 

professoras entrevistadas apresentaram um discurso que aproxima as finalidades postas pelo 

documento para o ensino da disciplina, das apontadas em seus depoimentos. 

2.2.3 Seus conteúdos

Em termos de conteúdo, o documento apresenta uma série de indefinições. Combatia, 

sistematicamente,  o ensino de História, tido como tradicional, identificado com um ensino 

pautado em uma cronologia linear dos fatos, desumanizada, que não incorporava o cotidiano e 

os temas pertinentes à vida dos educandos. Alertava para a má utilização dos livros didáticos, 

como  guias  curriculares  e  fonte  privilegiada  de  organização  da  disciplina  e  das  aulas, 

afirmando, como apontamos acima, que essas organizações e práticas corroboravam para um 

ensino  de  História  que  não  cumpriria  as  finalidades  da  disciplina,  de  formar  “cidadãos 

críticos”. Toda a proposta do documento, entretanto, estava fortemente centrada na disposição 

de uma seqüência de conteúdos, sugeridos para as diferentes séries do Ensino Fundamental.

Apesar disso, as Diretrizes propunham, como contraponto, a organização da disciplina 

orientada pelos seguintes pressupostos para as séries de 5ª a 8ª: “O cotidiano como ponto de 

partida”, “A identidade como meta”, “Noções básicas” e “A escolha dos temas”, que estariam 

em consonância com as novas finalidades propostas. (Diretrizes curriculares para o Ensino 

Fundamental - História, 1995, p. 22-23).

O primeiro pressuposto fica claramente explicitado no enunciado: o ensino da História 

deveria partir da realidade do aluno; entretanto, o documento deixava claro que não deveria 

limitar-se a ele, mas ser um princípio. Assim, 



partir da experiência do aluno – (em todas as séries), não significa limitar o 
ensino de História ao aqui – agora, ao imediato, mas incorporar esse viver 
cotidiano como uma estratégia interpretativa, como forma de situar o aluno 
como  agente  da  História.  [...]  a  preocupação  deve  ser  de  ampliar  a 
experiência  direta  do  aluno  (Diretrizes  Curriculares  para  o  Ensino 
Fundamental - História, Bahia, 1995, p. 22). 

O segundo pressuposto está ligado ao primeiro, uma vez que os conteúdos deveriam 

ser ministrados para garantir a construção e reforço de sua identidade. O trabalho com as 

diferentes  noções  de  tempo e  temporalidade  deveria  balizar  os  conteúdos  ensinados  pela 

disciplina, e a discussão de temas permitiria implementar os pressupostos acima enunciados, 

sendo, inclusive, os temas “território,  sociedade, trabalho, cultura e poder” apresentados e 

apontados  como  elementos  que  deveriam  “permear  todos  os  conteúdos”  (Diretrizes 

curriculares para o Ensino Fundamental - História, 1995, p. 22).

Em contrapartida, e apesar de todas as ressalvas, as propostas apresentadas para os 

conteúdos de 1ª a 8ª séries do Ensino Fundamental,  principalmente,  os das quatro últimas 

séries, dão a impressão de contradizer os princípios norteadores da organização da disciplina. 

Se nas séries iniciais são apresentados conteúdos que permitem o trabalho com os conceitos 

de identidade, espaço, temporalidades, entre outros, nas 5ª e 6ª séries, a organização segue 

uma proposta  muito  vinculada  a  um ordenamento  cronológico  tradicional  da  História  do 

Brasil, do descobrimento aos anos 1990. 

Apesar de apresentar temas como norteadores do trabalho para cada ano, para a 5ª 

série, “Construção Social do Espaço Brasileiro”, e para a 6ª, “Construção do Espaço Social 

Brasileiro Independente”, seguem, ainda, apresentando uma listagem de conteúdos que inicia 

com “A apropriação da terra: transformações ocorridas na Europa nos séculos XV e XVI e a 

expansão do comércio marítimo”, e termina na série seguinte, com “O Golpe de 1964 e a 

abertura democrática” (idem, p. 31-33).

Os sujeitos históricos, como são dispostos e apresentados, não rompem com o papel 

que lhes é atribuído, em uma narrativa da História tradicional. No conteúdo listado para a 5ª 

série,  ainda  fortemente  influenciado  pela  disciplina  de  Estudos  Sociais,  “Formação  da 

sociedade brasileira: portugueses, indígenas, africanos, a imigração posterior (outros povos e 

culturas)”, é de se reparar a disposição dos povos, a uniformização dos mesmos e o termo 

imigrante, dado a outros povos que não portugueses e africanos (Diretrizes Curriculares para 

o Ensino Fundamental – História, Bahia, 1995, p. 31). Nessa organização, podemos ter uma 

leitura  da  visão impingida  aos  povos  africanos  e  indígenas,  vistos  em uma uniformidade 



cultural. Além disso, a ideia de imigração que subjaz a esse enunciado é uma condição dada a 

povos europeus.

A proposta para a 7ª série é de um estudo da História da América e a inserção do 

Brasil neste contexto. A organização temporal e seus marcos (apesar de algumas inovações, 

como o trabalho com conceitos, estudos comparativos e a incorporação de temas atuais) ainda 

estão ligados a uma cronologia linear, vinculada à História europeia. O tema indicado para 

essa série é “O Estado Nacional Brasileiro na América Latina”, e sua listagem de conteúdos 

dá conta do universo temporal da História Latino-Americana, que vai do século XVIII até o 

final  do século XX. Lamentavelmente,  a  História  das  civilizações  pré-colombianas  não é 

contemplada nessa proposta, como pode se observar na listagem de conteúdos:

1 – Estado Brasileiro atual:
- Forma;
- Papel do Estado;
- Partidos Políticos;
- Participação popular.

2 – Os Estados Nacionais na América Latina:
- Semelhanças/diferenças;
- na forma;
- no papel;
- nos partidos políticos.

3 – A formação dos Estados nacionais liberais, nos séculos XVIII e 
XIX, nas Américas;

- Semelhanças/diferenças;
- na dominação imperial;
- no regime monárquico/republicano;
- na centralização/descentralização do poder;
- na ruptura/subordinação à igreja e às forças armadas;
- na abolição/ manutenção da escravidão;
- fragmentação da unidade territorial;
- formas de resistência/dominação.

4 – A modernização dos Estados Republicanos na América Latina: 
Brasil, Argentina, México, Paraguai, Uruguai, Chile:

- Semelhanças/diferenças;
- na estrutura política e econômica;
- no processo de industrialização;
- na dependência/autonomia comercial e industrial;
- na composição da classe operária;
- no desenvolvimento econômico.

5 – A Crise dos Estados Republicanos da América Latina e suas 
manifestações: Brasil – Argentina – Bolívia – Uruguai – Chile e Paraguai.

- Semelhanças/diferenças;
- oligarquias;
- coronelismo;
- o caudilhismo;



- Ditadura;
- Política dos Governadores;
- a burguesia as camadas médias;
- o tenentismo;
- os movimentos sociais: resistência/dominação.

6 – As novas relações econômicas: o MERCOSUL.
7 – As Manifestações culturais da América Latina, hoje:

- Semelhanças/diferenças;
 - na música;

- na arquitetura;
- na literatura;
- na dança;
- nas festas populares;
- na alimentação;
- na religiosidade.

(Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental – História, Bahia, 1995, 
p. 34, 35 e 36).

“A Construção do Brasil Contemporâneo na Ordem Internacional” é o tema que estava 

indicado para os trabalhos com a 8ª série. A organização dos conteúdos tem como referência a 

História Geral, desde a Crise do Feudalismo até a década de 1990, com inserção da História 

do Brasil no pós-Segunda Guerra Mundial, seguindo a mesma linearidade. 

Para  as quatro séries  finais  do Ensino Fundamental,  os conteúdos são literalmente 

listados, apesar de ser frisado que essas sugestões “não têm a pretensão de serem tomadas 

pelos professores como receita infalível para a execução de seu trabalho”, “ou como programa 

OBRIGATÓRIO”, definido pela SEC (Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental - 

História, Bahia, 1995, p. 25). 

Nos conteúdos propostos para as diferentes séries, ainda é possível verificar que se 

aproximam dos antigos programas de Estudos Sociais, com temas, como a formação do povo 

brasileiro, aspectos da cultura regional, figuras regionais típicas. Nesses exemplos, existem 

alguns  elementos  de  permanência  da  antiga  disciplina  extinta  na  nova  que  estava  se 

constituindo. 

O papel do professor é privilegiado neste projeto – seria mesmo estratégico para a 

efetivação da proposta –, sendo concebido como um mediador. A ele caberia introduzir os 

elementos e pressupostos constitutivos da disciplina no decorrer das séries, permeando esses 

conteúdos. Em seu estudo acerca das propostas curriculares, Bittencourt (2000) aponta essa 

característica como comum aos diferentes documentos que analisa.  Assim, mais uma vez, 

percebe-se que o documento produzido pela Secretaria de Educação da Bahia é consonante 

com o discurso proposto para o ensino da disciplina à época.

Neste sentido, propõe que



cada professor, e coordenador de área deve selecionar, para sua escola e para 
a realidade a que atendem,  conteúdos significativos  para a construção do 
conhecimento  histórico,  em seu  contexto  humano,  social  e  histórico.  As 
realidades  educacionais  de nosso Estado são múltiplas e diferenciadas.  A 
modificação da metodologia ou as formas de abordagem do conteúdo é que, 
antes de tudo, necessitam ser levadas a efeito, nas escolas. A organização 
curricular da Escola deve ter como critério fundamental a clientela atendida 
e suas necessidades a serem superadas (Diretrizes Curriculares para o Ensino 
Fundamental – História, Bahia, 1995, p. 25).  

O  documento  afirmava  que  essa  proposta  poderia  e  deveria  ser  alterada  pelos 

professores, a partir das diferentes realidades colocadas pelas salas de aula. O docente deveria 

efetivar um diálogo entre a realidade e as  Diretrizes (BAHIA, 1995), bem como efetuar os 

ajustes necessários para tornar o ensino de História significativo, ou seja, apto a cumprir as 

finalidades propostas para a disciplina, que seria o de dar aos alunos instrumentos que os 

permitissem tornar-se cidadãos críticos e ativos na sua comunidade. 

2.2.4 Metodologia

O  documento,  Diretrizes  Curriculares  para  o  Ensino  Fundamental  –  História 

(BAHIA, 1995), não dedicou um espaço específico para as discussões acerca da metodologia 

do ensino da disciplina de História. Somente na página 39 (trinta e nove), temos um item 

chamado “Avaliação em História: Algumas reflexões”. Na verdade, ensinar História dentro da 

proposta apresentada, só seria possível através da compreensão, por parte dos discentes, das 

metodologias  pertinentes  à  construção  do  conhecimento  histórico,  da  apreensão  dos 

procedimentos próprios do ofício do historiador e de sua ciência, bem como pela produção do 

conhecimento  histórico.  Ensinar  a  disciplina  de  História  passaria  por  construir  esse 

conhecimento. Assim, mais uma vez, vemos, na proposta, a similaridade e a aproximação 

entre o conhecimento acadêmico e o ensino da disciplina no ambiente escolar. 

No item “Avaliação em História”, o documento conclamava os professores a transpor 

uma avaliação que geralmente é levada a efeito baseando-se na memorização 
ou em medidas padronizadas de testes e objetivos, como momento terminal do 
processo educativo, [...] deve-se valorizar o que o aluno traz de suas vivências 
temporais  e  sociais,  para  a  escola,  a  fim  de  aplicá-las  e  sistematizá-las, 
levando o aluno a construção da temporalidade a compreensão de que essa 



temporalidade  é  uma  construção  histórica  (Diretrizes  Curriculares  para  o 
Ensino Fundamental – História, Bahia, 1995, p. 39). 

Em  seu  lugar,  propunha  uma  avaliação  processual,  que  incluísse  a  realidade, 

respeitasse  os  ritmos,  e  que  principalmente,  fosse  capaz  de  verificar  mais  do  que  os 

conteúdos.  A  avaliação  deveria  preocupar-se  em  perseguir  as  finalidades  postas  para  a 

disciplina de História, observando se estas foram se constituindo ao longo do processo. O 

documento, entretanto, não apresenta sugestões para efetivação do exposto, e mais uma vez se 

aproxima, com essa característica, dos discursos apresentados em propostas curriculares para 

o ensino de História de outros estados, durante as décadas de 1980 e 1990. 

Segundo Bittencourt,

nas propostas que fazem referência a avaliação, esta aparece como processo 
contínuo  e  revestida  de  uma  dimensão  educativa,  [...].  A  avaliação,  no 
entanto, apresentada nesse conjunto de propostas, torna-se mais um elemento 
de  reflexão  teórica,  de  possibilidades  virtuais,  de  que  efetivamente,  um 
componente  intrínseco  do  processo  de  ensino/aprendizagem 
(BITTENCOURT, 2000, p. 151).   

A constituição de um projeto metodológico específico para o ensino da História não 

figura no documento, decerto pela própria concepção de disciplina que as Diretrizes (BAHIA, 

1995) engendram. Sendo um reflexo, extensão de um saber acadêmico, o ensino da História 

escolar não teria porque ser singular. Essa característica poderia ser compreendida, dada a 

formação da maioria das professoras que compuseram a assessoria, já que apenas uma delas 

apresentava  um  currículo  com  produção  no  campo  específico  do  ensino  da  História,  a 

professora Ernesta Zamboni.  Além disso, a ausência de docentes da rede, no processo de 

construção, também é um fator relevante para essa compreensão.

Outro  aspecto  que consideramos na análise  das  Diretrizes (BAHIA,  1995)  foi  sua 

bibliografia, pois “além de fornecer dados sobre a fundamentação teórica das propostas, pode, 

em alguns casos, estabelecer formas de comunicação com os professores” (BITTENCOURT, 

2000, p. 141). Avaliando sua bibliografia, percebemos que, das 33 (trinta e três) publicações 

citadas, apenas 5 (cinco) são sobre o ensino de História, uma sobre a História do ensino de 

História  e  duas  sobre  o  ensino  de  Estudos  Sociais.  Sua  contribuição  para  a  formação 

continuada dos professores era reduzida pelo número de indicações que apresentava, apesar 

de todas serem bem contemporâneas à época. Indicavam, no entanto, uma proximidade com 

uma historiográfica marxista e dos Annales, bem como a influência de propostas curriculares 

dos estados do Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo.



2.3 O Tempo disciplinar como uma dimensão da organização curricular.

As  Diretrizes  Curriculares  para  o  Ensino  Fundamental  –  História (BAHIA,  1995)  não 

apresentavam nenhuma menção à distribuição do tempo escolar para a disciplina de História. 

No  entanto,  todas  as  esferas  da  organização  escolar  compreendem aspectos  do  currículo 

prescrito  para  a  escola.  Não  são  apenas  os  conteúdos  ou,  atualmente,  as  habilidades  e 

competências que fazem parte da organização curricular; esses compõem o “o que” ensinar. 

Tão importante e dotado de sentido é o “como ensinar”. Entretanto, nem todos os aspectos 

relativos ao “como” são explicitados, nominados ou colocados como metodologias de ensino 

nas Diretrizes (BAHIA, 1995). A organização dos tempos escolares é um exemplo disso. 

A  distribuição  dos  tempos  escolares  constituiu-se  num  importante  elemento  de 

educação e regulação no interior  das instituições,  em diferentes momentos  da História  da 

Educação. Sua organização foi objeto de debates intensos, não se constituindo em “dimensões 

neutras  do ensino,  simples esquemas formais  ou estruturas  vazias  da educação” (VIDAL, 

2005, p. 42). O tempo necessário para o trabalho com a proposta apresentada pelas Diretrizes 

(BAHIA, 1995), para a disciplina de História, não figurava em suas preocupações. Ao que 

parece, não era contemplado por outras propostas curriculares de outros estados e/ou não era 

mencionado nos estudos com os quais nos referenciamos (Cf. SILVA, 1993; RANZI, 2003; 

BITTENCOURT, 2000). 

Os debates em torno do conhecimento escolar, necessários à formação dos “cidadãos 

críticos”  não  incluíam  discussões  acerca  do  tempo  adequado  para  a  execução  dessas 

propostas, assim como a sua posição no conjunto das disciplinas que compunham o currículo 

para o Ensino Fundamental. Esse aspecto leva-nos a inferir que toda e qualquer proposta para 

o  ensino  de  História  seria  passível  de  realizar-se  em qualquer  que  fosse  o  tempo  a  ela 

destinado;  ou  ainda,  que  a  posição  da  disciplina  e  o  cumprimento  de  seus  objetivos 

independiam da sua posição na hierarquia que a distribuição do tempo criaria no interior das 

escolas. 

A  normatização  deste  tempo  disciplinar  foi  tratada  pelas  portarias  da  Secretaria 

Estadual  de  Educação,  que  constam  da  Matriz  Curricular:  o  que  é  preciso  saber?: 

Retrospectiva histórica de 1963 a 1999 (2000), mas não foi incorporada aos documentos que 



orientavam e discutiam o ensino da disciplina. Transferiam-se, assim, para outros espaços, os 

debates  sobre o papel  da  disciplina de História,  na organização  escolar,  tornando-se  uma 

operação técnica legal, afastada das discussões teóricas que pretendiam orientar o ensino das 

disciplinas. A disposição das disciplinas nas matrizes curriculares e a distribuição da suas 

cargas horárias denotavam o papel das mesmas no cenário educacional e poderia, ou não, 

contribuir para efetivação da proposta de uma dada disciplina. 

Para termos uma dimensão da desproporção que ocorreu com a disciplina de História 

nas  Diretrizes  (BAHIA,  1995),  para  as  turmas  da  5ª  série  do  Ensino  Fundamental,  cuja 

portaria, nº 7.924/93, estabelece a carga horária semanal de 2 horas aula de 50 minutos por 

semana,  e  que  teria  por  objetivo,  “Identificar,  no  processo  histórico  brasileiro,  forma  de 

ocupação territorial  e  na formação  da sociedade,  mudanças  e  permanências  em relação  a 

TRABALHO, CULTURA e PODER” (Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental – 

História, BAHIA, 1995, p. 31), listamos os conteúdos apresentados:

1 – A apropriação da terra:
- transformações ocorridas na Europa do XV e XVI e a expansão do 

comércio marítimo;
- o Tratado de Tordesilhas;
- a Carta de Caminha;

2 – A apropriação da América pelos europeus:
- portugueses;

- espanhóis;
- ingleses.

3 – Formação da sociedade brasileira:
- portugueses;
- indígenas;
- africanos;
- a imigração posterior (outros povos e culturas).

4 – Organização administrativa:
- capitanias hereditárias;
- governo geral;
- doação de terras: as sesmarias;
-  a  questão  agrária  e  urbana  –  territorial,  hoje;  (posseiros/sem 

terras/grileiros – as favelas).
5 – Organização econômica e formas de trabalho:

- o extrativismo vegetal;
- o engenho colonial e o africano (trabalho escravo):
- agricultura para exportação;
- o comércio colonial;
- a pecuária e o sertanejo mestiço.

6 – A sociedade colonial:
- a participação da Igreja Católica na ação colonizadora;
- o movimento de resistência do indígena ao domínio português;
-  movimentos  de  resistência  a  escravidão:  quilombos,  revoltas  e 

outras formas de luta;



- características da sociedade agrária colonial: organização familiar, 
relações sociais, trabalho, festas – “o lugar” dos escravos, mestiços e brancos 
pobres;

-  movimentos  sociais  urbanos  –  Motim  de  Maneta  “Carne  sem 
Osso”.
7 – Expansão territorial e a descoberta das minas:

- a expansão para o sul (colônia Sacramento);
- o bandeirantismo e a descoberta do ouro.

8 – Influências das ideologias liberais na História do Brasil e movimentos 
políticos sociais no final do século XVIII:

- Inconfidência Mineira;
- A Conjuração Baiana.

9 – Transformações ocorridas na Europa, no início do século XIX e a vinda 
da  Corte  Portuguesa  para  o  Brasil:  -  mudanças  e  permanências:  na 
sociedade, no trabalho, no poder e na cultura.
(Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental – História/1995, p. 31 e 
32).   

Os objetivos traçados para a série, com todos os conteúdos e as finalidades postos para 

a  disciplina  deveriam  ser  trabalhados  em  duas  aulas  semanais  de  50  minutos.  Quantas 

horas/aula semanais caberiam em cada área ou disciplina? Quantos anos seriam necessários 

para formação/educação dos estudantes? São questões importantes da distribuição dos tempos 

escolares, dotados de profundo sentido e opções claras de caráter curricular. Duas aulas de 

História e cinco de Matemática, por exemplo, não são arranjos de tempos calcados apenas em 

discussões técnicas, de como organizar um dado currículo, um elenco de conteúdos, ou de 

como melhor aproveitar tempo o escolar do aluno. O documento que se apresentava como 

norteador do ensino de História, em todas as séries do Ensino Fundamental, furtava-se deste 

debate, como ademais todos os outros, não se constituindo esse em exceção.

A Secretaria de Estado de Educação da Bahia, durante a década de 1990, em meio às 

discussões, mudanças nos currículos e à organização do sistema de ensino no Brasil, mostrou-

se  bastante  preocupada  com  a  organização  do  tempo  escolar.  Na  publicação  Matriz  

Curricular: o que é preciso saber? (BAHIA, 2000), são apresentadas nove normativas (entre 

portarias,  decretos  e  resoluções)  que  interferem  na  organização  e  distribuição  do  tempo 

escolar,  somente  na  década de 1990.  Essa  reorganização vai  desde  a  ampliação  dos  dias 

letivos à fixação de cargas horárias semanais para as disciplinas.

A  portaria  da  Secretaria  Estadual  de  Educação,  nº  7.924/93,  unificou  a  matriz 

curricular, naquele momento designado “quadro curricular”, da rede estadual, para o Ensino 

Fundamental  e  Médio.  A  distribuição  apresenta-se  discriminada  por  disciplina  e  suas 

correspondentes horas/aula semanais e anuais, as quais deveriam entrar em vigor, a partir do 

ano seguinte à publicação. No ano de 1998, nova normatização vem modificar a anterior, 



através da portaria nº 1.336/98, e, em 1999, com a portaria nº 1.677/99, nova mudança se 

apresentava (Cf. BAHIA, 2000). 

A  disciplina  de  História  aparece,  nessas  alterações  do  Ensino  Fundamental, 

desvinculada da disciplina de Estudos Sociais desde a portaria nº 7.924/93. Sua carga horária 

é  fixada  em  duas  aulas  semanais  para  5ª  e  6ª,  e  três  aulas  semanais  para  7ª  e  8ª, 

permanecendo, assim, na portaria nº 1.336/98. Em 1999, com a Portaria nº 1.677/99, a agora 

denominada  “Matriz  Curricular”  deveria  se  adequar  à  Resolução  nº  02/98  do  Conselho 

Nacional de Educação, ou seja, ser unificada na base comum. Além disso, a fixação de novas 

disciplinas  da  parte  diversificada  e  de  suas  respectivas  cargas  horárias  deveriam  ser 

organizadas para atender às necessidades das unidades estaduais de ensino, devendo, antes, 

ser analisadas e aprovadas pela Secretaria estadual de Educação. Com esta portaria, de 1999, 

as aulas de História para o Ensino Fundamental voltam a ser fixadas em duas aulas semanais 

para os quatro anos, indistintamente (Cf. BAHIA, 2000). O quadro n. 1 organiza as portarias e 

as respectivas alterações promovidas na disciplina.

Quadro No 1 – Distribuição de horas aulas semanais de História e total destinado para todas as 
disciplinas da 5ª a 8ª séries do 1º grau no Estado da Bahia (1993/1999)

Portaria No/Ano
Quant. Horas/aula de História

5ª e 6ª séries 7ª e 8 séries

Total 
Horas/aula/semana/conjunto 

das disciplinas
7.924/1993 02 03 22
1.336/1998 02 03 25
1.677/1999 02 02 24

Fonte: SEEC-BA.

Lembramos que, no ano seguinte à implantação da portaria 7.924/93, a Secretaria de 

Educação apresentou as Diretrizes Curriculares para o ensino Fundamental (BAHIA, 1995), 

inclusive para o ensino de História. Percebe-se um duplo movimento: por um lado, a fixação 

dos novos currículos, que passa pela reorganização dos conteúdos disciplinares; por outro, o 

tempo escolar. A disciplina de História tem sua carga horária fixada até o ano de 1999, bem 

como  diretrizes  a  serem  trabalhadas  no  tempo  que  lhe  foi  determinado  (Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Fundamental, 1995). Entretanto, não há incorporação da dimensão 

temporal ao seu debate pedagógico. As Diretrizes (BAHIA, 1995) deveriam ser trabalhadas 

em um tempo disciplinar que havia sido fixado previamente para as disciplinas, mas, também, 

não promoveu debate e/ou alterações. 

A configuração do tempo disciplinar do Ensino Fundamental da rede estadual não se 

colocou como uma dimensão pedagógica, e o papel e o status das disciplinas não se alteraram, 



levando esses pressupostos em consideração. No entanto, podemos perceber que essa não foi 

uma  preocupação  que  figurou  nos  debates  acerca  dos  currículos  até  hoje.  Assim,  não  é 

possível  indicar  que  esse  documento  se  encontrava  em  descompasso  com  os  debates  e 

preocupações do seu tempo.

O tempo destinado a cada disciplina está no campo das práticas, do currículo vivido e, 

muitas vezes, não é levado em conta na ocasião das discussões acerca do que ensinar, embora 

seja um elemento que ajuda a compreender a correlação de forças entre os saberes e, por 

conseguinte, dos diferentes projetos de educação postos no interior das escolas. Projetos que 

nem sempre são o reflexo direto daqueles que são gestados, pensados e aprovados em seu 

exterior.

Como nos lembra Juliá,

a análise do ensino de uma disciplina particular deve evidentemente levar em 
conta todos os elementos que a constituem sem esquecer nenhum deles. [...] 
Sem dúvida, é necessário estudar os conteúdos ensinados, mas é conveniente 
fazê-lo sempre em estreita relação com os métodos e as práticas, se se quer 
compreender o que se passa realmente em sala de aula (JULIÁ, 2002, p. 58-
59).

O documento afirma que o ensino da História deve partir  do cotidiano do aluno e 

incorporá-lo às  discussões,  bem como deve dar  ao  aluno acesso  e  conhecimento  sobre  a 

produção do conhecimento histórico. O ensino da disciplina também teria, como finalidade, 

contribuir para a formação de um “cidadão crítico”, capaz de agir e transformar seu entorno. 

Finalidades tão ambiciosas e importantes, postas para o ensino de História, com conteúdos tão 

extensos,  com  uma  proposta  metodológica  para  seu  ensino  calcada  na  construção  do 

conhecimento, não parece se adequar à disponibilidade de tempo proposta para a disciplina, 

no quadro  curricular.  Uma disciplina que tinha,  entre  as  suas  finalidades,  a  formação do 

“cidadão  crítico”  possui  na  matriz  curricular,  em  média,  a  metade  do  tempo  de  outras 

disciplinas, como Português e Matemática. É o que podemos observar no quadro n. 2:

Quadro No 2 – Relação entre a distribuição de horas aula semanais de História, horas/aula das demais 
disciplinas da 5ª a 8ª séries do 1º grau no Estado da Bahia (1993/1999)



Portarias
Disciplinas/Séries/Quantidade de horas/aula/semana

História Português Matemática Geografia
5ª e 6ª 7ª e 8ª 5ª e 6ª 7ª e 8ª 5ª e 6ª 7ª e 8ª 5ª e 6ª 7ª e 8ª

7.924/1993 02 03 05 05 04 04 03 02
1.336/1998 02 03 06 06 05 05 03 02
1.677/1999 02 02 05 05 04 04 02 02

Fonte: SEC-BA.

As  disciplinas  que  sofrem  acréscimo,  em  sua  carga  horária,  e,  portanto,  são 

redimensionadas, são as de Português e Matemática. As mudanças para o ensino de História 

são  pensadas  sobre  uma  distribuição  de  tempo  que  se  mantém  inalterada.  Seguindo  os 

procedimentos dos historiadores das disciplinas, também é importante efetuar o cruzamento 

entre o proposto no documento normativo e  o  tempo de trabalho dispensado para tal,  na 

organização curricular. Afinal, como Vidal afirma,

espaços e tempos fazem parte da ordem social e escolar. Sendo assim, são 
sempre  pessoais  e  institucionais,  individuais  e  coletivos,  e  a  busca  de 
delimitá-los,  controlá-los,  materializando-os  em  quadros  de  ano/séries, 
horários,  relógios,  campainhas,  ou  em  salas  específicas,  pátios,  carteiras 
individuais ou duplas, deve ser compreendida como um movimento que teve 
ou propôs múltiplas  trajetórias de institucionalização da escola. Daí,  entre 
outros aspectos, a sua força educativa e sua centralidade no aparato escolar. 
(VIDAL, 2005, p. 44).

Ao empreendermos um estudo sobre a História de uma dada disciplina, temos que ter 

em mente essa distribuição do tempo como um elemento curricular importante e que pode nos 

auxiliar a compreender de que forma e até que ponto as reformulações propostas para o ensino 

dessa  disciplina foram construídas para  serem factíveis  e,  ao mesmo tempo,  como foram 

apropriadas  e  se  efetivaram no  interior  das  salas  de  aula.  Por  vezes,  uma  dada  palavra, 

conceito,  objetivo  é  enunciado,  cujos  significados  devem  ser  compreendidos  nos  meios 

disponibilizados para sua execução.

2.4. As Diretrizes Curriculares para o Ensino da História da rede estadual da Bahia: um 

projeto de mudança.



Um  documento  normativo,  como  as  Diretrizes  Curriculares  para  o  Ensino 

Fundamental – História (BAHIA, 1995) da rede estadual da Bahia, deve ser entendido como 

um  projeto  de  constituição  de  uma  disciplina  escolar.  Ao  analisá-lo,  segundo  Juliá,  o 

historiador deve cuidar para “não se transformar em justiceiro” e procurar compreender seu 

objeto em sua organicidade e historicidade (JULIÁ, 2002, p. 40). Conduzimos nosso trabalho 

tendo em mente esse alerta, uma vez, que tentações desse tipo são maiores, quão maior é 

nossa proximidade temporal com o objeto. 

Procuramos analisar os documentos normativos avaliando o que possuíam e tentando 

evitar  a  tentação de  cobrar  o  que deveriam conter.  O enunciado nas  Diretrizes  (BAHIA, 

1995),  propostas  pela  Secretaria  de  Educação  do  Estado  da  Bahia,  bem  como  todas  as 

normatizações  construídas  e  incorporadas  no  período,  aproximavam-se  das  discussões  e 

projetos  para  a  disciplina  de  História,  debatidas  e  implementadas,  naquele  momento,  em 

outras regiões do país (Cf. BITTENCOURT, 2000). 

O texto para o ensino de História é pautado por um discurso de rompimento com a 

História tradicional e filiação a uma nova forma de ensino, comprometida com as finalidades 

propostas para a escola de um estado democrático que, naquele momento, se anunciava. A 

disciplina  de  História  vinculava  seu  conteúdo  de  instrução  a  uma  finalidade  educativa 

comprometida com esta escola e com suas finalidades, muito próximo do que, durante todas 

as  décadas  de  1980  e  1990,  era  posto  no  país  em  outras  propostas  curriculares  (Cf. 

BITTENCOURT, 2000). 

No entanto, como nos alerta Chervel, “o estudo das finalidades não pode, pois, de 

forma alguma, abstrair os ensinos reais. Deve ser conduzido simultaneamente sobre os dois 

planos,  e  utilizar  uma  dupla  documentação,  a  dos  objetivos  fixados  e  da  realidade 

pedagógica” (CHERVEL, 1990, 191). As Diretrizes (BAHIA, 1995) ainda não incorporaram 

discussões  que  começaram  a  se  fazer  presentes  no  Brasil  naquele  momento,  acerca  da 

natureza das  disciplinas  escolares,  estando relacionadas  a  uma concepção de transposição 

didática de conteúdos. A escola, assim como as mudanças que nela se operam, é tributária de 

realidades externas, da academia, da sociedade; as transformações no ensino da História, por 

sua vez, são vinculadas, principalmente, aos debates dos marcos historiográficos do período. 

Essa posição do documento contradiz o pressuposto tão defendido como finalidade educativa 

da  disciplina,  que  era  o  de  criar  a  consciência,  que  os  homens,  todos  os  homens,  são 

produtores e construtores da História. 



Outra importante consideração sobre o documento é que essa proposta utiliza-se de 

uma linguagem e de categorias próprias aos historiadores. Exige habilidades específicas da 

formação do historiador, como o trabalho com fontes, com a História Oral, História temática, 

ou  utilização  de  diferentes  temporalidades.  Nesse  sentido,  podemos  afirmar  que  esse 

documento foi construído sem levar em consideração parte da realidade dos docentes da rede 

estadual da Bahia, pelo menos do município de Eunápolis,41 ou, quem sabe, foi dimensionado 

para  a  realidade  da  capital  e  regiões  circunvizinhas  e  cidades  com  outra  estrutura 

educacional42. 

Em relação à formação dos docentes de História, da rede estadual do município de 

Eunápolis, é preciso destacar que, em uma das escolas mais antigas da cidade, o CECA – que 

sempre figurou entre as maiores em número de matrículas, e até hoje é referência no ensino 

público da cidade–, foram identificadas nove docentes de História no ensino Fundamental na 

década de 1990. Desse total, conseguimos informações sobre seis delas43, das quais apenas 

uma tem Licenciatura Plena em História; duas possuem licenciatura curta em Estudos Sociais; 

uma é formada em Comunicação Social;  e  duas  tinham o Magistério  no período em que 

lecionaram para as turmas do Ensino Fundamental.  

A  professora  que  possuía  Licenciatura  plena  na  área,  aqui  chamada  de  Lúcia, 

ministrou  aulas  em  uma  turma  de  8ª  série,  no  ano  de  1996.  As  duas  professoras  com 

licenciatura em Estudos Sociais,  todas já mencionadas acima, uma delas Maria,  ministrou 

aulas na 8ª série, entre os anos de 1993 a 1996, quando se aposentou. A professora Carla 

participou, de forma mais efetiva, do ensino da disciplina na escola: lecionou de 1994 a 1999, 

ficando sem turmas apenas  em 1997,  tendo trabalhado com várias  turmas de 6ª,  7ª  e  8ª, 

especialmente com as últimas séries. 

A professora Rute, formada em Comunicação, trabalhou com a disciplina de História 

durante dois anos, entre 1994 e 1995, com turmas de 7ª  e 8ª  séries.  Das professoras que 

possuíam o Magistério, Joana e Inês, a última lecionou a disciplina em todas as séries do 

ensino  Fundamental,  de  1995  a  1998.  Já  a  professora  Joana,  que  infelizmente  não 

41 Isso se confirma pela não participação dos docentes entrevistados, em nenhum dos momentos dos processos de 
construção e implantação da proposta.
42 Aguiar, em seu trabalho com os docentes de Ensino Médio, da cidade de Vitória da Conquista, aponta que a 
grande maioria dos docentes possuía formação superior na área, inclusive destacando o papel das universidades 
na região.
43 Fomos à Secretaria da Escola, e a atual Diretora, bem como a Secretária nos informou que, na instituição, não 
estavam arquivadas  as  fichas  individuais  dos  docentes  do  período.  Aconselharam-nos,  então,  a  procurar  a 
DIREC-8, onde também nos disseram que tais fichas não existiam e que os dados dos mesmos encontravam-se 
arquivados em Salvador. As informações, portanto, sobre a formação das docentes nos foi fornecidas ou pelas 
mesmas, quando estas foram localizadas e se dispuseram a nos dar entrevistas, ou dadas pela Secretária da escola 
que com seu conhecimento de vinte e seis anos de trabalho nos auxiliou nestas e em outras buscas.



conseguimos localizar para efetuar uma entrevista44, teve um papel importante no trabalho 

com essa disciplina, tendo lecionado aulas por todo o período estudado, em todas as séries, e 

sempre com uma grande quantidade de turmas. Ao analisarmos a distribuição dos docentes 

para a disciplina de História, no CECA, observamos a constante presença da professora Joana. 

O quadro n. 3 pode delinear melhor o cenário descrito.

Quadro No 3 – Distribuição de professoras de História por ano no Colégio Clériston Andrade – 
Eunápolis-BA (1993-1999)

Professora/Formação 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Joana (Magistério) X X X X X X X
Kathia (Sem informações) X X X
Inês (Magistério) X X X X
Carla (Licenciatura Curta em Estudos Sociais) X X X X X X
Ivânia (Sem informações) X
Lúcia (Lic. Plena em História) X
Maria (Licenciatura Curta em Estudos Sociais) X X
Rute (Bacharel em Comunicação) X X
Ana (Sem Informações) X

Fonte: Cadernetas do Colégio Clériston Andrade de 5ª a 8ª série entre os anos de 1993-1999.

As professoras  entrevistadas  foram unânimes  em afirmar  que  não participaram da 

construção do documento das  Diretrizes  (BAHIA, 1995), de treinamentos e/ou cursos, em 

Salvador  e/ou  Eunápolis.  Disseram  também  não  terem  frequentado  nenhum  curso  de 

capacitação, treinamento na área de História e/ou Ensino de História. Como, então, promover 

a  efetivação  deste  projeto,  cujos  instrumentos  para  sua  aplicabilidade  demandavam 

ferramentas que, a princípio, seriam fornecidos pela academia, nos cursos de História, ou pelo 

menos um aporte para que esses professores pudessem adquiri-lo, seja através de cursos ou 

treinamentos, sem a participação docente em seu processo de construção? 

As  Diretrizes (BAHIA, 1995) contemplaram e discutiram o que, naquele momento, 

existia  de mais  novo na historiografia e nas teorias  educacionais;  foram referendadas nos 

saberes  acadêmicos,  mas  aqueles  que  iriam  constituir  suas  práticas  a  partir  delas,  não 

possuíam  as  ferramentas  necessárias  para  efetivar  a  proposta,  nem  estas  lhes  foram 

oportunizadas.

Com o depoimento da professora Inês, isso se evidencia. Segundo ela, uma das suas 

principais dificuldades, na época, para ministrar a disciplina era

44 Apesar dos esforços da Secretária do CECA e dos recados enviados pelas outras professoras.



problema de base mesmo, a História que eu havia aprendido era aquela de 
escola. No meu 1º e 2º graus quando eu estudei. Então a minha dificuldade 
maior era como entender aquele conteúdo para passar para o meu aluno para 
que ele tivesse condição de entender aquele conteúdo. Como é que eu ia 
passar aquele conteúdo sem entender? Então minha dificuldade era muito 
essa.  Porque  quando  eu  estudei,  no  meu  período  de  aluna  nós  fazíamos 
questionários! Eu lembro bem, eu nunca esqueci, História era questionário. 
Ela chegava lá, lia o livro, aí passava 15, 20 questões, aí nós respondíamos e 
fazíamos a prova depois. Estudávamos e fazíamos a prova. Então, eu não 
tinha uma vivência  de explicação realmente da matéria,  eu não tinha um 
parâmetro, um professor que servisse de parâmetro. Então, eu corri sozinha 
realmente. A dificuldade para mim maior foi essa, entender a matéria para 
passar a matéria para o meu aluno (Depoimento da professora Inês, em 05 de 
agosto de 2009).

O documento ressaltava o papel  e  a importância  do docente na construção do seu 

currículo e de sua autonomia na utilização dos instrumentos necessários na constituição de um 

saber  histórico  significativo,  posição  ainda  hoje  defendida  por  diversos  autores.  Como 

garantir  a  efetivação  de  tal  projeto  e  ultrapassar  o  papel  do  professor/transmissor  de 

conteúdos, sem que uma formação inicial existisse, se não havia uma formação continuada? 

Não estamos afirmando a impossibilidade desta transposição e da efetivação de tais projetos; 

entretanto,  compreendemos  que,  da  forma como se  conduziu  a  construção  das  Diretrizes  

Curriculares para o Ensino Fundamental – História  (BAHIA, 1995),  bem como a forma 

como  esta  chegou  às  mãos  dos  docentes,  esse  processo  transferiu-se  para  as  iniciativas 

individuais e deixou de ser um projeto público coletivo. 

As discussões sobre a formação dos professores de História,  em geral,  apresentam 

questionamentos e propostas que pretendem melhorar não só o trabalho de professores com 

formação na área, ou, no máximo, dos professores com formação na área de Pedagogia, das 

séries  iniciais,  como  também  a  formação  dos  futuros  professores  de  História,  em  sua 

formação inicial (Cf. ZAMBONI; FONSECA, 2008; SCHMIDT, 2004). Entretanto, estamos 

aqui diante de uma realidade em que estes personagens quase inexistem, cujos problemas, 

como narra a professora Inês, estão no campo do como aprender a “matéria”, para ensinar 

para o aluno. 

Apesar de nossa pesquisa limitar-se à década de 1990, é provável que situações como 

essa  ainda continuem a existir  em nosso município  e em outras  regiões,  tanto no CECA, 

quanto  em  outras  escolas  desse  país.  Assim,  pesquisas  e  debates  que  incorporassem  a 

investigação sobre a real formação e as dificuldades enfrentadas pelos professores no ensino 



da disciplina de História poderiam ajudar a elucidar os problemas na efetivação de propostas 

curriculares, por vezes consideradas muito boas, ainda hoje. 

A ação da Secretaria Estadual da Bahia, no sentido de promover mudanças no ensino 

da  disciplina  do  Ensino  Fundamental,  na  rede  estadual,  em  especial  de  Eunápolis,  mais 

especificamente, em sua escola mais antiga, o CECA, não se constituiu em um projeto com 

ações  que  facilitassem  sua  implantação,  desde  sua  construção  até  a  sua  efetivação.  Sua 

proposta, com as  Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental – História (BAHIA, 

1995) – consonante aos discursos de outros projetos do mesmo período e inspirada neles, com 

bibliografia  atualizada,  com marcos  historiográficos  pertinentes  às  discussões  do período, 

com  adequação  didático-pedagógica  e  referendada  pelos  pareceres  acadêmicos45 –,  teve 

influência pouco significativa na construção de novas perspectivas para o ensino da disciplina 

no interior das salas de aula da referida unidade escolar, em muito, por depender da ação 

individual dos docentes. 

As mudanças e as permanências que verificamos nas aulas de História do CECA são 

fruto da ação das docentes, de suas iniciativas, da cultura escolar compartilhada e, de forma 

significativa, dos livros didáticos, distribuídos de forma mais sistemática, a partir de 199646, 

apesar da insistência das Diretrizes (BAHIA, 1995) em desvencilhar o ensino de História da 

organização curricular dos livros didáticos. 

A construção dos currículos dessa disciplina, durante a década de 1990, constituiu-se 

mais pelas ações cotidianas dessas docentes, que conheciam o documento e se apropriaram 

dessa e de outras propostas e instrumentos, em uma ação muito mais individualizada, do que 

pela ação institucionalizada do Estado. Não temos a pretensão de estender essas impressões 

para o ensino de História de toda rede estadual da Bahia, nem mesmo de Eunápolis. 

45 As características do documento, bem como os aspectos gerais de sua construção, indicam-nos que este não se 
enquadra em uma tipificação clássica, como nas apresentadas por autores que se dedicam a estudar a teoria do 
currículo, como Silva (2007) e Moreira (2002). As incongruências demonstradas em suas propostas, expostas no 
capítulo, permitem-nos, no máximo, considerar que este currículo estaria mais facilmente identificável com uma 
orientação “crítica”, uma vez que apresenta preocupações com uma formação de um “cidadão crítico”, com a 
construção de um conhecimento que parta da realidade do educando e que seja significativo para sua ação social. 
46 A partir desse ano, encontramos várias cadernetas com listas de distribuição e recolhimento do livro didático, 
grampeadas ao final das mesmas e manuscritas pelas professoras, assim como, registros, em todos os anos, que 
nos alicerçaram nessa afirmação.



No entanto, fica a possibilidade de que esse processo não tenha se configurado apenas 

e singularmente, neste município ou nesta unidade da rede estadual, na medida em que não 

verificamos  indícios  de  ações  sistematizadas  para  implementação  dessas  mudanças,  pelo 

menos para o interior do estado, em especial, para o nosso município. Esse movimento de 

apropriação  das  diferentes  propostas  e  normativas  e  as  mudanças  e  permanências  que se 

promoveram nas salas de aula do Ensino Fundamental do CECA, na década de 1990, serão o 

objeto do próximo capítulo.



CAPÍTULO  3  -  AS  AULAS  DE  HISTÓRIA  NO  CLÉRISTON  ANDRADE:  entre 

permanências e mudanças.

3.1 As singularidades de uma jovem cidade

Como vem se afirmando em diferentes trabalhos, as décadas de 1980 e 1990 foram 

especialmente  importantes  nas  transformações  na  área  educacional,  e  como  não  poderia 

deixar de ser, também na disciplina de História. Esse processo, ainda em curso, vem sendo 

estudado, muitas vezes em suas propostas mais que em sua efetivação (Cf. NAPOLITANO, 

2004). 

O  estado  da  Bahia,  apesar  de  não  estar  entre  aqueles  que  promoveram  grandes 

reformulações no ensino da disciplina (ou pelo menos não figura como tal entre os objetos de 

pesquisas sobre tema)47, propôs a reformulação curricular para o ensino da disciplina por meio 

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

distribuídas, posteriormente, nas escolas da rede estadual, no caso da cidade de Eunápolis. 

O município de Eunápolis, hoje com aproximadamente cem mil habitantes, passou por 

esse processo, como um município do interior desse país, mais como espectador, do que tendo 

seus  agentes  participando  de  forma  efetiva,  como  já  percebemos  pelos  depoimentos  dos 

docentes, no capítulo anterior. Nesse cenário, possuía ainda uma singularidade: a de estar se 

emancipando e,  portanto, organizando-se política e administrativamente,  nesse período. Se 

essa característica não define, por si, os rumos que a educação, e em especial, as mudanças 

que  ocorreram  na  disciplina  de  História,  sem  dúvida,  ajudam  a  compreender  a  grande 

ausência do poder público nas orientações  curriculares  e nas aulas  de História  do Ensino 

Fundamental.

A cidade, emancipada por meio de decreto, no ano de 1988, nasceu grande, sendo 

conhecida como o maior povoado do mundo, título exótico, engraçado, mas que carregava 

consigo os sinais dos problemas que essa característica possuía. O povoamento desta região 

vincula-se à construção das BR 362, que liga Porto Seguro a atual Eunápolis, e da BR-101, 

bem como a extração de madeira. Durante as décadas de 1950 e 1960, migraram mineiros, 

47 No trabalho da professora Bittencourt (2000), as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental – História 
(1995) da Secretaria de Educação da Bahia não é objeto de análise, sequer é mencionada.



capixabas, gaúchos e baianos de outras regiões,  em busca de oportunidades e terminaram 

fixando-se no povoado. 

A administração do seu território era dividida, até o momento de sua emancipação, 

entre Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália. Saúde, educação, limpeza urbana e todos os 

outros  serviços  públicos  eram  responsabilidade  desses  dois  municípios,  que  as  dividiam 

espacialmente. Conhecido por “64” ou Ibiapina, o povoado lutou por sua emancipação desde 

a  década  de  1960;  porém,  somente  na  década  de  1980,  após  plebiscito,  é  que  se  tornou 

oficialmente  uma municipalidade,  no ano de 1988.  Um dos aspectos  visíveis,  ainda hoje, 

deste histórico e herança, é sua rede de esgoto. Somente em dois bairros da cidade tem-se o 

atendimento por esgotamento sanitário público. Nos demais, o sistema de fossa é utilizado 

pela maioria da população.

O município de Eunápolis já nasceu grande e com uma série de problemas. Ao mesmo 

tempo, teve que se organizar, em meio a esse cenário de mudança, característico das décadas 

de 1980 e 1990, de nosso país. Dentro de suas escolas, também foi se construindo uma nova 

cidade, e nesse movimento, o Colégio Estadual Clériston Andrade teve papel importante. Para 

compreender como se processaram as mudanças no ensino da disciplina de História nesse 

período, no município de Eunápolis, e responder as questões que nos moveram na construção 

deste trabalho, foi necessário adentramos o universo do colégio, através dos seus personagens 

e dos documentos por eles produzidos. 

3.1. O Colégio mais velho que a própria cidade.

O Colégio Clériston Andrade, ou CECA, como é conhecido na cidade, é mais velho do 

que ela própria, como municipalidade. Fundado no ano de 1983, no centro de onde hoje é 

uma das principais  ruas do município,  foi  a primeira  escola estadual do então povoado a 

oferecer turmas de 5ª a 8ª, do antigo 2º grau e do Magistério48. O colégio, assim, foi uma das 

primeiras representações do estado no sistema educacional da localidade, sendo, inclusive, 

sede da Superintendência de Ensino da Secretaria de Educação do Estado da Bahia,  atual 

48 A Escola Estadual Horácio de Matos foi a primeira escola da rede estadual a funcionar no povoado, com ato de 
criação datado de 04/07 de 1970. No entanto, somente ministrava aulas para as turmas de 1ª a 4ª séries, conforme 
informações  fornecidas  pela  Secretaria  da  escola,  professora  Dione  e  pela  DIREC-8,  através  da 
professora/técnica Paula. Essa escola, que funciona ainda hoje, somente ofertou turmas de 5ª a 8ª e do então 
Ensino Médio, em 2000.



Diretoria de Ensino-8. Durante todo esse período, figurou como uma escola importante, quer 

pelo papel, quer pelo grande número de alunos que sempre possuiu.

Entre os anos de 1993 e 1999, a escola teve, segundo as cadernetas que conseguimos 

localizar, a seguinte quantidade de turmas do Ensino Fundamental:

Quadro nº 4 – Distribuição número de turmas/série por ano, no Colégio Clériston Andrade – 
Eunápolis-BA (1993-1999)

ANO 5ª séries 6ª séries 7ª séries 8ª séries
1993 3 4 5 4
1994 3 4 4 5
1995 5 3 4 4
1996 4 4 4 5
1997 3 4 - 1
1998 3 3 5 4
1999 2 2 4 3

Fonte: Cadernetas do Colégio Clériston Andrade de 5ª a 8ª série entre os ano de 1993-1999.

Isso não significa que somente essas turmas existiram no período. As cadernetas de 

História,  que  estavam guardadas  no  colégio,  permitiram-nos  montar  esse  quadro,  embora 

fosse  notória  a  precariedade  no  arquivamento  da  documentação  da  rede  no  município, 

havendo  cadernetas  que  lá  não  estavam,  apesar  de  deduzirmos  a  sua  existência.  Não 

localizamos, por exemplo, as cadernetas das turmas de 7ª série, no ano de 1997, tendo sido 

encontrada as de quatro turmas de 6ª, no ano anterior, ou encontramos as cadernetas das 5as A 

e C, do turno vespertino, porém não encontramos a da turma B.

Esses dados permitem-nos perceber que essa foi uma escola de grande porte na cidade, 

contando, em média, com três ou quatro turmas por série, do Ensino Fundamental Superior, 

por ano, entre 1993 e 1999, cada uma com, em média, trinta alunos49 e ofertadas nos três 

turnos. A escola possuiu, durante todo o período estudado, não menos que duzentos alunos, e, 

em média,  trezentos, se considerarmos o ano em que menos localizamos cadernetas,  o de 

1997, isso sem contar as turmas do segundo grau.

Mensurando apenas o número de docentes para a disciplina de História, entre os anos 

de 1993 e 1999, para as turmas de 5ª a 8ª séries dos três turnos ofertados, temos no mínimo 

três, como podemos verificar, nos anos de 1993, cinco em 1995, e seis em 1996; já nos anos 

de 1997, 1998 e 1999, temos quatro. Ocorre, como veremos que, nesses anos, com maior 

quantidade de docentes, há uma rotatividade expressiva dos professores nas turmas, o que não 

deixa de indicar, com mais esse dado, o porte da escola. 
49 Segundo os que constam das cadernetas analisadas. Não encontramos nenhuma caderneta com número de 
alunos inferior a vinte alunos, em compensação, várias possuíam um número acima de quarenta. 



Outro  aspecto  importante  e  que  merece  destaque,  refere-se  a  sua  estrutura  física. 

Apesar de grande, e situada no cento da cidade, a construção demonstra certa precariedade. 

As salas de aula são pouco ventiladas e pequenas para a quantidade de alunos que constam 

nos  registros  das  cadernetas.  A  biblioteca  é  pequena  e  não  existe  sala  de  áudio-visual: 

problemas  mencionados  pelas  professoras  que  ministraram aulas  na  década  de  199050.  A 

impressão que se tem, ao adentrar a escola, é do improviso, como se a obra fosse crescendo na 

medida das necessidades prementes. Não se percebe um projeto arquitetônico na obra. 

Sua materialidade também corrobora o sentido contraditório entre o que era proposto 

pela Secretaria de Educação, no período estudado, e a realidade das escolas estaduais. Como 

efetivar  as  propostas  contidas  nas  Diretrizes  Curriculares  para  o  Ensino  Fundamental  –  

História,  (BAHIA,  1995),  sem  lançar  mão  dos  recursos  materiais  como  áudio-visual  e 

bibliotecas bem equipadas? A ideia de aulas que partissem das realidades dos alunos e que, 

através do conhecimento histórico, permitissem sua reflexão e atuação consciente, esbarrava 

na precariedade das condições materiais, narradas pelas docentes e visíveis até hoje.

3.2 As aulas de História.

3.2.1 Os espaços da memória

Para  compreendermos  como  se  processavam  as  aulas  da  disciplina  de  História, 

utilizamos fontes,  tais como cadernetas,  matrizes  curriculares,  manuscritos  de professores, 

fontes orais, as normas e as Diretrizes Curriculares. Em nossas primeiras visitas à escola, em 

fevereiro de 2009, percebemos que a situação do arquivamento e conservação da memória da 

escola era  bastante  precária.  Em nossos  encontros com a Direção da escola,  a  professora 

Lilian51 afirmou que há pouco havia assumido a gestão da unidade e que ainda estava em fase 

de organização. Demonstrou grande disponibilidade em abrir os arquivos da escola, em nos 

apresentar aos funcionários da Secretaria. 

50 A professora Maria chegou a afirmar em sua entrevista que, antes de 1996, não possuía sequer livros para 
todos os alunos. Como nem todos possuíam recursos para adquiri-los, ela mimeografava, quando podia, material 
para entregar em suas salas.
51 Atualmente as diretoras das escolas da rede estadual da Bahia são eleitas pela comunidade, após passar por um 
processo seletivo que os habilita a concorrer aos postos de Direção.



Ao argumentar que necessitaríamos de todos os registros de aulas, cadernos, provas, 

atas de conselho, professores, currículos e grades que estivessem relacionados à disciplina de 

História,  entre  os  anos  de  1993  e  1999,  a  professora  afirmou  que,  na  escola,  somente 

encontraríamos as cadernetas e as matrizes curriculares. As últimas, entretanto, só me seriam 

entregues posteriormente, pela professora/Secretária Ivana, em setembro de 2009, uma vez 

que estavam sendo organizadas52.

A professora/Secretária Ivana, ao ser entrevistada, descreveu-nos a situação em que 

encontrou a Secretaria do CECA, mostrando as principais dificuldades em trabalhar nesse 

espaço. Segundo a professora, quando assumiu, em 2007, a Secretaria,

tinha vários  problema:  os formandos,  os concluintes,  tudo desorganizado, 
ninguém sabia  quem era matutino, vespertino... Que nem os anos, eu tive 
que fazer uma organização, separando por turno e por turma, e os anos, e os 
outros que não eram concluintes, eu tive que fazer por ordem alfabética, da 
letra  A até  Z,  para  arrumar  o  arquivo  inativo  (Entrevista  concedida  pela 
professora Ivana, em agosto de 2009). 

Não  encontramos,  arquivadas  na  escola,  pastas  dos  professores,  com  seus  dados 

funcionais,  currículo ou informação de quais turmas lecionaram durante o período que ali 

trabalharam. As provas finais, atas de conselhos ou propostas curriculares para o ensino da 

disciplina também não foram localizadas. 

A  direção  nos  franqueou  acesso  às  cadernetas  depositadas  na  escola  –  digo 

depositadas, porque o termo arquivado seria inapropriado para as condições em que essas se 

encontravam.  Em  uma  saleta,  com  aproximadamente  oito  metros  quadrados,  estantes 

improvisadas de madeira, até o teto, sem iluminação natural, com muita poeira e umidade, e 

contígua à  sala  dos professores,  encontravam-se todas as  cadernetas da escola,  desde sua 

fundação até o ano de 2008. Neste espaço e na sala dos professores, iniciamos o processo de 

seleção das cadernetas, uma vez que a única seriação era por ano. Sua organização limitava-se 

à indicação, com um papel manuscrito, do ano das pilhas de cadernetas. 

Fizemos  uma  primeira  seleção  de  todas  as  cadernetas  da  disciplina  de  História, 

indistintamente. Logo a seguir, iniciamos o processo de digitalização por série e ano. Nesse 

momento, percebemos que algumas não poderiam ser tratadas na íntegra, visto que estavam 

muito deterioradas pela ação da umidade e das traças.  Observamos,  também, ausência de 

cadernetas em todos os anos, que não foram encontradas, neste ou em outro local do colégio. 

52 As matrizes que nos foram entregues, após insistência, ainda não haviam sido organizadas e algumas foram 
xerocadas como foram encontradas arquivadas na Secretaria da escola. Sua materialidade nos dá a dimensão do 
nível de organização da Secretaria, nesse período. 



O processo acima descrito levou-nos a refletir, por um lado, sobre a ação institucional 

do Estado, através da Secretaria de Educação e de sua representante no município, a DIREC-

8,  na  normatização  da  educação  e,  por  outro,  a  ação  dos  agentes  educacionais  no  seu 

cotidiano.  Uma  explicação  muito  simplista  para  essa  situação  apontaria  o  descaso  das 

autoridades  para  com a  educação  da  rede,  no  município.  Não  negamos  tal  ação,  apenas 

acreditamos que essa não pode ser qualificada apenas como descaso. Consideramos como 

uma estratégia.  O  abandono  tem um sentido  de  produzir  um efeito.  Se,  por  um lado,  a 

Secretaria  de  Educação  da  Bahia  demonstrava  grande  interesse  de  mudança  do  sistema 

educacional na década de 1990, com sua intensa movimentação normativa, como apontamos 

no capítulo anterior; por outro lado, as condições de funcionamento e organização da unidade 

que pesquisamos evidenciavam outra realidade.  Podemos,  também,  ao avaliar  tal  cenário, 

compreendê-lo  sob  uma  perspectiva  de  que  a  ação  dos  indivíduos,  na  execução  dessas 

políticas,  pode  ressignificá-las.  Em muitos  casos,  o  que  é  visto como adesão a  um dado 

projeto educacional pode significar desilusão e/ou resistência ao mesmo.

Para  compreender  melhor  o  quadro  que  encontramos,  recorremos  ao  que  afirma 

Certeau:

se trata de distinguir as operações quase microbianas que proliferam no seio 
da  estruturas  tecnocráticas  e  alteram  o  seu  funcionamento  por  uma 
multiplicidade  de  “táticas”  articuladas  sobre  detalhes  do  cotidiano; 
contrárias, por não se tratar mais de precisar como a violência da ordem se 
transforma em tecnologia disciplinar, mas de exumar as formas sub-reptícias 
que são assumidas pela criatividade dispersa, tática e bricolada dos grupos 
ou indivíduos presos agora pela rede de vigilância. Esses modos de proceder 
e  essas  astúcias  de  consumidores  compõem,  no  limite,  a  rede  de  uma 
antidisciplina [...]  (CERTEAU, 2008, p. 42).

As cadernetas, documentos que oficializam o saber e o aprendizado na sala de aula, 

que validam um dado conhecimento escolar aos alunos e fonte dos documentos que os irão 

certificar, encontravam-se com pouco ou nenhum cuidado, não apenas em seu arquivamento, 

mas também, em parte dos seus registros, já que muitas das cadernetas estavam rasuradas e 

incompletas.  A  forma  como  esses  documentos  apresentavam-se  denotava  o  cuidado  e 

importância dispensados pelos órgãos e instituição do estado com a educação do município no 

período, desvelando o que, decerto, as pesquisas que se dedicam à História da Educação vêm 

apontando: aquilo que é proposto, enunciado em discurso, nem sempre se reflete nas escolas e 

salas de aula. Apesar dos problemas, e também a partir deles, inclusive nas faltas que esses 

documentos  apresentavam  é  que  nos  aproximamos  das  apropriações  realizadas  pelos 



professores em relação às mudanças disseminadas nessa década, para o ensino da disciplina 

de História e de suas salas de aula.

3.2.2 Nossas professoras

Após digitalizarmos cento e cinco cadernetas de História, de 5ª a 8ª séries do Ensino 

Fundamental,  entre  os  anos  de  1993  a  1999,  do  CECA,  mapeamos  as  professoras  que 

trabalharam com a disciplina, no período. Nem sempre esse trabalho se deu de forma fácil e 

direta. Em muitas cadernetas, não constava o nome da professora na capa, sendo possível sua 

identificação pela assinatura e comparação com outras cadernetas onde estava identificada. 

Em todas  as  cadernetas,  não  constava  o  nome  completo  das  docentes;  esse  dado  só  foi 

possível  de ser  conseguido,  graças à ajuda obtida na secretaria  da escola,  na DIREC-8 e 

através das entrevistas. Assim, um documento que registra o trabalho docente e a vida escolar 

do aluno tem sua principal personagem quase que no anonimato, o que nos indica novamente 

um movimento contraditório, uma vez que, como vimos no capítulo anterior, as propostas de 

reformulação do ensino da História no período, inclusive da Bahia, reforçam a importância 

destes sujeitos no processo do trabalho com a disciplina.

No  desenvolvimento  da  pesquisa,  localizamos  nove  docentes  que  lecionaram  a 

disciplina, como assinalamos no capítulo anterior. Dessas, apenas uma possuía Licenciatura 

plena em História e, mesmo assim, somente ministrou aulas em 1996, em apenas uma turma 

do Ensino Fundamental, a 8ª série do turno da noite. As professoras que mais responderam 

pelo ensino da disciplina por quase uma década, ou tinham o Magistério ou Licenciatura curta 

em Estudos Sociais.53 

As professoras que ministraram as disciplinas e que conseguimos entrevistar foram: 

Maria, Rute, Inês e Carla. Verificaremos que essas docentes foram as que trabalharam com o 

maior número de turmas da disciplina de História, no Ensino Fundamental,  no período. A 

única que figurava entre as que mais tinham dado aulas da disciplina e que, infelizmente, não 

conseguimos entrevistar, foi a professora que aqui chamamos de Joana54. 

53 Todas as  informações sobre a formação das docentes foram conseguidas por meio de entrevistas  com as 
mesmas, ou com a professora/Secretária Ivana.
54 Através da professora/Secretária Ivana e da professora Maria, deixamos recados solicitando uma conversa para 
marcarmos uma entrevista. Nosso retorno foi a localização parcial de sua residência, apenas o prédio, sem o 
número do apartamento, e lá não havia um porteiro que pudesse nos dar maiores informaçãoes. Estivemos por 
duas vezes no local indicado, no entanto, não conseguimos encontrá-la. 



A professora Maria,  que possui  Licenciatura curta em Estudos Sociais,  pela antiga 

Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna – (FESPI), hoje Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC), encontra-se, atualmente,  aposentada. Trabalhou como docente por 

vinte e sete anos, sendo que dezoito apenas no estado, e desses, doze no CECA, entre 1984 a 

1996, quando se aposentou. Seu contrato era de quarenta horas na rede estadual, e trabalhou 

com o  hoje  chamado  Ensino  Fundamental  superior  e  com turmas  de  Magistério,  com a 

disciplina de História da Educação. 

Carla,  professora  também  aposentada  desde  2002,  após  vinte  e  cinco  anos  como 

docente efetiva na rede estadual, e com contrato de sessenta horas, concluiu, como Maria, o 

mesmo curso de Licenciatura Curta, pela mesma faculdade, tendo trabalhado no CECA, de 

1993 a 2002, com turmas do atual Fundamental Superior e disciplinas do curso de Magistério.

Formada em Comunicação Social pela Universidade Católica de Belo Horizonte, Rute 

ainda está na ativa, ministrando a disciplina de História, atualmente para o Ensino Médio. 

Trabalha  como servidora  efetiva  do  estado  desde  1983,  com quarenta  horas.  No  CECA, 

trabalhou entre os anos de 1983 a 1987, 1994 e 1995 e de 2007 até o momento da pesquisa, 

sempre, segundo seu depoimento, exclusivamente com a disciplina de História, nos ensinos 

que  equivaleriam  atualmente  ao  Fundamental  Superior  e  Médio.  Foi  a  única,  dentre  as 

docentes, a afirmar tal coisa, todas as outras afirmaram trabalhar com outras disciplinas, para 

completar a carga horária.

Com vinte e dois anos de serviço como docente do estado, a professora Inês ainda 

continua lecionando, agora a disciplina de Português, já que concluiu uma licenciatura na 

área.  No entanto,  entre os anos de 1995 e 1998, com o curso de Magistério,  ministrou a 

disciplina de História, no atual Fundamental Superior. Afirmou ter trabalhado também com as 

disciplinas  de  “Geografia,  Horticultura,  Educação  para  o  Lar”  (Entrevista  concedida  pela 

professora Inês, em agosto de 2009). 

Quanto à professora Joana, sabemos pelas cadernetas,  que lecionou a disciplina de 

História,  de  1993  a  1999,  no  atual  Fundamental  Superior  e  que  teve  as  maiores  cargas 

horárias  com a  disciplina,  em todos  os  anos,  em especial  nas  5ª  e  6ª  séries.  Segundo a 

professora/Secretária Ivana, que trabalha no CECA desde sua fundação, sendo contemporânea 

e  amiga  da  professora  em  questão,  a  professora  Joana  possuía  somente  o  Magistério  e 

ministrou  aulas  de  História  de  1983  até  2007,  quando  se  aposentou.  A  formação  que  a 

disciplina de História, do CECA, ofertou no Ensino Fundamental, quer em seus conteúdos, 

quer nas suas finalidades, passou, sem dúvida, pelo trabalho dessas.



Com base no levantamento feito nas cadernetas, podemos afirmar que a professora 

Joana ministrou aulas da disciplina de História em todos os anos do período pesquisado; a 

professora Carla, por cinco anos; Inês, por quatro anos; Mirian e Maria, por três anos; Rute, 

por dois anos; e por apenas um ano, as professoras Mirna, Ana Lúcia e Lúcia. É importante 

ressaltar que as professoras Joana, Inês, Carla, Rute e Maria trabalharam nos anos de 1995 

e/ou  1996,  período  em  que  se  processou  a  construção  e  divulgação/implementação  das 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental - História (BAHIA, 1995), pela DIREC-

8. 

Com os dados acima, podemos inferir que o ensino da disciplina, durante o período, 

foi  desenvolvido,  especialmente,  pelo  trabalho  preferencialmente  de  professoras  com 

magistério e/ou com licenciatura curta em Estudos Sociais, efetivas, com uma carga horária 

de, no mínimo, quarenta horas semanais e divididas com outras disciplinas. Apesar de nossa 

pesquisa se enquadrar em um trabalho que estuda pontualmente o ensino da disciplina em 

uma dada época, em uma cidade específica do interior da Bahia, acreditamos ser, como afirma 

Oliveira,

extremamente interessante que a área sobre ensino de História se alargue, 
consciente, no entanto, do direcionamento que essas pesquisas precisam para 
que sejam mais  que um estudo de caso,  que  mesmo  importantes  porque 
mapeadores da situação do ensino, não fornecem avanços significativos na 
estrutura da formação do professor e das condições de trabalho da escola 
(OLIVEIRA, 2003, p.128.b)  

 

Ao retomarmos as discussões acerca das normativas que empreendemos no capítulo 

dois, perceberemos que há indícios, somente pela análise desses dados, que as propostas ou 

diretrizes  curriculares  que  conclamaram  as  novidades  historiográficas  daquele  momento, 

como norteadoras de mudanças das práticas no ensino de História, poderiam encontrar alguns 

problemas em sua efetivação. Nesse sentido, como fica a afirmativa de Schmidt, diante do 

quadro que estamos descrevendo? Segundo a professora,

a aula de História  é o momento  de em que,  ciente  do conhecimento  que 
possui, o professor pode oferecer a seu aluno a apropriação do conhecimento 
histórico existente, através de um esforço de uma atividade com a qual ele 
retome a atividade que edificou esse conhecimento. É também o espaço em 
que um embate é travado com o próprio saber: de um lado, a necessidade do 



professor  ser  produtor  do  saber,  de  ser  partícipe  da  produção  do 
conhecimento histórico, de contribuir pessoalmente. De outro lado, a opção 
de tornar-se apenas um eco do que outros já disseram (SCHMIDT, 2004, 
p.57).

Nossa pesquisa apontou para uma questão que tem sido negligenciada nas pesquisas 

acerca  da  História  do  ensino  da  História  e  do  ensino  e  História,  como afirmou Oliveira 

(2003b): a formação dos docentes que ministram as disciplinas nas escolas brasileiras, em 

especial,  no  interior  do  nosso  país,  bem  como  os  instrumentos  que  esses  teriam  para 

apropriar-se das propostas recentes calcadas nas inovações historiográficas e educacionais. 

Antes  de  tacharmos  nossos  professores  de  conteudistas  e  tradicionais,  seria  aconselhável 

aprofundarmos nossas pesquisas em direção à formação dos mesmos e de suas possibilidades 

de continuação dos estudos. 

Como vimos em um dos depoimentos da professora Inês, no capítulo anterior,  sua 

possibilidade de construção de um trabalho com a disciplina estava limitada por sua formação 

(ou melhor, não formação), e que se valia dos auxílios prestados por outras docentes, pelos 

livros didáticos e também pelo exemplo e saberes obtidos em sua vida escolar: “a História que 

eu  havia  aprendido  era  aquela  de  escola.  No  meu  1º  e  2º  graus  quando  eu  estudei” 

(Depoimento da  professora  Inês,  em 05 de agosto  de  2009).  Suas  antigas  professoras  de 

História  são  referenciadas  como  exemplos  para  organização  de  suas  aulas.  Assim,  as 

discussões acerca da formação dos professores de História devem incluir olhares sobre esses 

docentes, para que, dessa forma, seus trabalhos sejam efetivamente compreendidos dentro de 

suas possibilidades e realidades.

No caso  do CECA,  as  professoras  entrevistadas  afirmaram unanimemente  que,  ao 

longo da década de 1990, mais especificamente nos anos de 1993 a 1999, não participaram de 

qualquer curso ou treinamento oferecido pela Secretaria de Educação, ou através da DIREC-

8. Em um momento em que se redefinia o papel e as finalidades da disciplina, com a extinção 

da Educação Moral e Cívica e dos Estudos Sociais, reorganização da disciplina de História, 

sua carga horária e posição dentro do Ensino Fundamental como disciplina autônoma, bem 

como a  criação  de  suas  Diretrizes (BAHIA,  1995),  os  professores  do  CECA não  foram 

envolvidos em um processo de atualização, capacitação, reciclagem, treinamento, mesmo não 

tendo  uma  formação  na  área  especifica.  Além  de  não  participarem,  afirmaram  não 

conhecerem ninguém que o tenha feito, o que nos leva a cogitar que nenhum professor da rede 

na cidade recebeu formação para desenvolver as ações propostas pelas referidas  Diretrizes, 

(BAHIA, 1995). 



Verificamos, também, que, em meio a tantas mudanças educacionais pelas quais o país 

passava  na  década  de  1990,  o  planejamento  e  a  organização  do  trabalho  das  aludidas 

professoras eram uma atividade individual, não suscitando esse processo uma discussão ou 

reflexão sobre  o trabalho  com a  disciplina  no interior  do  colégio.  Não havia,  pelos  seus 

depoimentos, uma rotina de reuniões, por área, para planejamento. Em sua entrevista, quando 

indagada sobre se os professores de História tinham por hábito o planejamento e discussão 

coletiva na área de História,  a professora Rute respondeu-nos com outra pergunta: “Você 

conhece as escolas públicas de Eunápolis? Você já trabalhou em escola pública?” (Entrevista 

com a Professora Rute, em julho de 2009). Notamos, nessa resposta, que a ideia desse tipo de 

procedimento lhe parece absurda, o que é significativo, já que a professora trabalha há vinte e 

seis anos na rede. 

Em sua fala, a docente Inês é bastante elucidativa quanto às estratégias utilizadas para 

suprir essa falta de momentos de planejamento da disciplina. Quanto às reuniões para discutir 

e planejar, ela afirma que não existiam, uma vez que:

nós não tínhamos o coordenador na escola, não existia o coordenador. Como 
eu trabalhava em outras áreas também, nunca dava tempo de reunir. Tinha 
uma  colega,  somente  a  professora  Maria,  que  quando  eu  tinha  muita 
dificuldade eu corria pra essa professora, porque ela já era, já trabalhava com 
a área há muito tempo. Quando eu cheguei, ela já era professora da área no 
segundo grau, então ela era a pessoa que estava sempre disposta a me ajudar, 
que tirava as minhas dúvidas, muitas vezes me explicava como passar os 
conteúdos  pra  meu  aluno.  Era  a  pessoa  que  ....,  mas  reunir  o  grupo  de 
professores  nunca aconteceu (Entrevista  da professora  Inês em agosto  de 
2009). 

Nas cadernetas, também se pode antever essa ausência de um planejamento coletivo. 

Os  conteúdos  e,  principalmente,  as  metodologias  de  ensino,  que  são  registrados  nesses 

documentos  apresentados  nas  falas  das  docentes,  são  organizados  a  partir  de  seus 

planejamentos  constituídos  isoladamente,  mesmo  quando,  por  ação  individual,  buscam o 

auxilio de outrem. Em uma mesma série, de um mesmo ano, às vezes de um mesmo turno, 

temos uma organização da disciplina bem diferente e, a não ser em registros esporádicos de 

realização da feira de ciências, não há outra indicação de atividades coletivas que envolvam as 

professoras de História, muito menos de forma interdisciplinar. 

Os registros nas cadernetas são sempre individualizados e denotam as interpretações e 

ações individuais, o que não significa afirmar que são singularizadas, pois não são um reflexo 

de um projeto individual, mas da apropriação individual de um constructo da disciplina, que é 

coletivo e  que adentra a  escola,  a  partir  das propostas curriculares,  das  normatizações  da 



Secretaria, das rede de relacionamento, mas muito, através do livro didático, como iremos 

apontar. 

Nesse sentido, a análise dessas ações, segundo Certeau,

mostra antes que a relação (sempre social) determina seus termos, e não o 
inverso,  e  que cada  individualidade  é  o  lugar  onde atua  uma pluralidade 
incoerente (e muitas vezes contraditória) de suas determinações relacionais. 
De outro lado, e sobretudo, a questão tratada se refere a modos de operação 
ou esquemas de ação e não diretamente ao sujeito que é autor ou seu veículo 
(CERTEAU, 2008, p. 38). 

3.2.3 As Cadernetas

As cadernetas apresentaram-se como um documento de valiosa contribuição. Apesar 

de lidarmos com um período relativamente recente da História de nossa educação, a década de 

1990,  não abundam as  fontes  que nos  auxiliem no trabalho,  em virtude de  nossa  cultura 

escolar, que não tem por hábito a conservação de sua memória. O arquivamento de livros 

didáticos referenciados por seus anos de uso, de cadernos de alunos, atividades, prova, não 

são uma prática em nossas escolas. O trabalho com objetos contemporâneos em História da 

educação, em especial, das disciplinas escolares, não se diferencia muito dos problemas com 

o tratamento de objetos temporalmente mais distantes. Em relação às fontes, a diferença se dá 

muito mais no que tange à quantidade que à diversidade. No caso de períodos mais próximos, 

podemos apenas contar com a possibilidade da utilização das fontes orais e o cuidado de 

alguns professores, pais ou alunos, em guardar outras fontes, o que é raro.

Como confirma Juliá,

não é certo que as cópias dos alunos estejam melhor conservadas no século 
XX,  em  razão  tanto  da  expansão  da  escolarização  para  o  conjunto  da 
sociedade  quanto  da  exigüidade  dos  locais  escolares,  [...]  regularmente, 
como se  diz,  é  preciso  “arranjar  espaço”  e  os  documentos  não  são  nem 
mesmo transferidos  para  depósitos  de  arquivos  que  deveriam legalmente 
recebê-los (JULIÁ, 2001, p. 16). 

As cadernetas do CECA encontram-se inadequadamente arquivadas – o que não é uma 

singularidade em nossos dias–, denotando o nosso cuidado com a educação. Essa inadequação 

terminou por deteriorar algumas e não permitir a localização de outras. Em sua materialidade, 

as cadernetas pouco se alteraram ao longo desses anos. Chamou-nos a atenção o fato de que 



as cadernetas são nitidamente muito mais um instrumento de controle do “Comparecimento 

do Professor”55, do que propriamente um aparato pedagógico. Os registros que não são dos 

docentes da disciplina apresentam-se apenas para apontar o não comparecimento às aulas e/ou 

contagem inadequada de seus totais. Não vislumbramos nenhuma interferência no trabalho 

com a disciplina propriamente dita. A caderneta constitui-se em um instrumento de controle, 

quase que uma folha de ponto.

As cadernetas são pequenas, do tamanho de um caderno de uma matéria, e possuem 

folhas brancas. Em 1995, passaram a ser de papel jornal, capa branca, letras pretas, com os 

dizeres:  “O  professor  não  ensina,  ajuda  o  aluno  a  aprender”,  o  único  elemento  da 

materialidade  da  caderneta  que  se  coaduna  com  as  propostas  contidas  na  reformulação 

educacional da época, inclusive das  Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental –  

História, (BAHIA,  1995).  O  cômputo  geral  das  aulas  deveria  ser  registrado  na  página 

posterior à capa, mas, na imensa maioria delas, isso não foi feito.

O registro das aulas era realizado em tabela horizontal, com as seguintes células: “Dia 

da Aula”,  “Assunto da Aula”,  “Rubrica do Professor”,  espaços  a serem preenchidos  pelo 

docente.  Além  disso,  havia  uma  célula  destinada  à  rubrica  de  algum agente  externo  de 

fiscalização, que não identificamos com precisão quem seria: às vezes, era o Diretor, o vice 

ou  a  secretária.  Esse  espaço  destinado  à  rubrica  nem  sempre  era  preenchido.  Ao  final, 

destinava-se,  para  cada  aluno,  uma página,  a  fim  de  se  registrar  suas  avaliações/notas  e 

freqüência. Tudo muito simples, sem nenhuma mudança que remeta a inovações do campo 

metodológico.

A imagem, a seguir, ilustra a organização das cadernetas:

55 Nas cadernetas de todos os anos pesquisados, apesar de mudar a configuração e o layout das mesmas, o termo 
aparece em cima das páginas destinas ao registro das aulas e rubrica do professor.



Figura N. 2 - Caderneta da 5ª série A, matutino, Colégio Clériston Andrade – Eunápolis-BA 
(1995)

Acervo: Colégio Clériston de Andrade.

Uma grande  mudança,  entretanto,  ocorreu  em 1997:  as  cadernetas  ficam maiores, 

folhas de papel branco, com mesma capa. No entanto, o local do registro das aulas permanece. 

As mudanças principais relacionavam-se à forma de organizar o registro de avaliações e de 

rendimento dos discentes.  Cada aluno possuía uma folha. Na primeira página,  constava o 

registro dos alunos, com frequência por dia e mês, local para especificação da 1ª,  2ª e 3ª 

avaliação,  prova  da  unidade  e  média,  espaço  para  especificação  dos  “Instrumentos  de 

Avaliação”  e  local  para  designação  do  “Conceito”  a  ser  atribuído  a  cada  um.  A  página 

seguinte era destinada a espaços para “Avaliação Descritiva” de todas as unidades. No final 

da caderneta,  constava uma ficha detalhada,  para especificação de todo o trabalho e seus 

respectivos  objetivos  com  a  disciplina,  por  unidade,  inclusive  com  a  solicitação  de 

especificação  do  livro  didático  e  complementares  utilizados.  Possuía  erro  gráfico  nessas 

páginas: a palavra “consultada” estava grafada “compulsada”. 

Percebemos,  com  essas  mudanças,  que  as  cadernetas  convergiram  para  as 

transformações no ensino contidas nos documentos normativos para a disciplina de História, 

analisados no capítulo anterior, onde a avaliação passou a ser proposta como um processo, 



não  sendo  mais  encarada  como  elemento  de  quantificação  numérica,  de  aquisição  de 

conteúdos. O próprio espaço para o registro e análise da aprendizagem do aluno se ampliou, 

bem como o local para especificação do trabalho docente rompeu com o antigo modelo de 

registro de assuntos.

No entanto, não encontramos nenhuma caderneta em que as professoras tenham feito o 

registro  como  é  solicitado  pelo  novo  modelo.  As  avaliações  dos  alunos  continuaram 

registradas  por  notas  em  todas  elas,  sem  exceção.  Assim,  as  mudanças  prescritas  pelos 

diferentes documentos normativos, dentre eles as cadernetas56, não encontraram eco na prática 

escolar  das  docentes  de  História  do  CECA,  seja  pela  falta  de  formação,  capacitação, 

fiscalização, organização e/ou pela recusa, consciente, ou não, de uma proposta/modelo que 

foi  divulgada  sem o devido envolvimento das  docentes  no processo.  Como já  apontou a 

professora  Maria,  em sua entrevista,  as  propostas  vinham de cima para  baixo e  geravam 

desconforto e desconfiança nos personagens que deveriam pô-las em prática.

Em 1998, a única alteração é na disposição gráfica das colunas, que deixaram de ser 

horizontais  para  serem  verticais,  o  que  não  mudou  a  disposição  dos  registros.  No  ano 

seguinte, verificamos nova transformação, tanto na capa quanto nas folhas de seu interior. As 

folhas de papel branco permaneceram, mas com capa completamente mudada e colorida. Os 

registros referentes aos alunos continuaram a ocupar uma folha com duas páginas por aluno. 

Na primeira, o nome do aluno ficava registrado em cima, a freqüência abaixo, bem como os 

registros da avaliação e do rendimento do discente. Esse registro era separado por unidades e 

permitia a discriminação das formas de avaliação e o registro das “notas/conceito” de cada um 

dos  instrumentos.  Ainda  possuía  espaço  para  registro  do  “resultado  das  unidades”  e  do 

“exame final”.  Os  alunos eram classificados  como “Aprovado”,  “APPC” (“Aprovado por 

Conselho de Classe”) e “Conservado”. 

Existia,  também, espaço para o registro do “Programa Escola nas Férias”,  onde se 

esperava que se indicassem os resultados alcançados pelos alunos que participavam desse 

programa.  Nenhum  registro,  entretanto,  foi  verificado,  apontando  para  a  inexistência  do 

programa na escola. Há, ainda, pequeno espaço para observações e registro do número total 

de faltas. Na segunda folha, destinada ao registro das “Observações sobre o Desempenho do 

Aluno”, a página estava dividida em quatro quadros, referentes a cada uma das unidades, 

também sem registro algum, nas cadernetas pesquisadas.

56 A  estrutura  das  cadernetas  denotam  um  discurso  pedagógico.  A  organização  da  avaliação  por  nota,  ou 
conceito,  por  exemplo,  não  podem  ser  vistos  como  elementos  técnicos  de  registro,  pois  carregam  uma 
visão/proposta pedagógica que se pretende efetivar e/ou, pelo menos, anunciar. Dessa forma, deve ser tratado 
como um elemento normatizador da escola.



Figura N. 3 - Caderneta da 5ª B, do turno noturno, Colégio Clériston Andrade – Eunápolis-BA (1999)

Acervo: Colégio Clériston Andrade.

As cadernetas de todos esses anos têm informações sobre os alunos,  muitas  vezes 

imprecisas.  Vários discentes  registrados não possuíam notas,  havia folhas riscadas,  sem a 

devida  indicação  de  qual  seu  destino.  Abandono?  Transferência?  Reprovação?  Algumas 

cadernetas, como as da 8ª série, do ano de 1993, chegaram a ter mais de 50% dos registros 

nessas condições. A aprovação na disciplina de História, de maneira geral, é considerável, não 

havendo muita reprovação, ou aprovação pelo conselho, a qual não passa, em nenhuma das 

turmas, de dez por cento do total de alunos. Fica, entretanto, nossa dúvida quanto aos alunos 

que não têm seu registro identificável, o que, mais uma vez, indica a pouca presença do estado 

como regulador no seu sistema educacional. 

Outro dado importante na organização do trabalho do CECA, é que, até o ano de 1996, 

verificamos uma grande incidência de fiscalização quanto às aulas não dadas, com a marca de 

um carimbo,  no  dia  da  aula,  com a  seguinte  frase:  AULA  A REPOR.  No  entanto,  nas 



cadernetas avaliadas, não localizamos as referidas aulas repostas. Nas cadernetas do ano de 

1997,  é  comum encontrarmos  indicação do próprio  professor,  quanto  as  suas  faltas,  com 

apontamentos do tipo: “Atestado Médico”. Nas seguintes não observamos tal procedimento 

para registrar tais situações. Compreendemos que o controle externo aos professores era muito 

mais em virtude de seu comparecimento,  o que não nos indica punição ou reparação das 

faltas, do que sobre seu trabalho didático pedagógico com a disciplina. Isso fica claro pelo 

número de rasuras e de informações incompreensíveis que as cadernetas apresentam, sem 

nenhuma indicação sobre essas questões. 

As cadernetas, comumente, não têm registrado, em sua capa, o nome do professor que 

ministrou a  disciplina,  como podemos ver na imagem da página anterior.  De forma mais 

freqüente, tem apenas o primeiro nome do professor, mesmo quando nesta turma e nesse ano 

há mais de um docente, como é o caso da caderneta do ano 1996, turma de 8ª, A, noturno. Em 

alguns  casos,  não  identificamos  o  professor,  especialmente,  quando  eram  docentes  que 

assumiam a disciplina no decorrer do ano, em substituição a outros, como ocorreu em 1994, 

nas turmas de 8ª séries A, B e C, do turno noturno. 

Podemos perceber, neste sentido, que há grande liberdade das professoras em registrar 

seus procedimentos ou, pelo menos, o seu discurso sobre a disciplina, uma vez que o controle 

pedagógico é pouco, ou não verificável. Ressaltamos que, em todas as cadernetas analisadas, 

quando o campo das avaliações indicava o registro de conceitos, somente notas numéricas 

foram verificadas, nenhuma indicação de sanção pelo descumprimento da norma se verificou.

As cadernetas  nos  auxiliaram a entender  o  processo de  apropriação das  mudanças 

propostas pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, para reformulação da disciplina de 

História,  propostas  pelas  Diretrizes  Curriculares  para  o  Ensino  Fundamental  –  História 

(BAHIA, 1995), publicado em 1995 e, divulgadas entre as escolas estaduais de Eunápolis, em 

especial  no CECA. No ano de sua publicação,  e  no seguinte,  não houve a  mudança nos 

aparatos  didático-pedagógicos,  pelo  menos,  não  na  organização  das  cadernetas.  Essas  só 

sofreram  as  alterações  que  poderiam  colocá-las  a  serviço  das  propostas  avaliativas  das 

Diretrizes, dois anos depois, em 1997. O documento das Diretrizes (BAHIA, 1995), prevê, no 

que concerne às questões referentes à avaliação na disciplina de História,  que essa “deve 

deixar  de  ser  um momento  terminal  do  processo  educativo  para  transformar-se  na  busca 

incessante  de  compreensão  das  dificuldades  do  aluno  e  na  dinamização  de  novas 

oportunidades, na busca do conhecimento” (BAHIA, 1995, p. 39). 

Somente com essa mudança é que percebemos uma coerência  entre a proposta  do 

Estado e a organização dos instrumentos destinados para os seus registros, assim como a sua 



proposta  de reformulação da disciplina.  Até então, as cadernetas permaneceram com uma 

estrutura que privilegiava a nomeação de conteúdos e a avaliação por notas, não constando 

espaços  para  planejar  e  desenvolver  um trabalho  que  fosse  orientado  pelos  pressupostos 

didáticos  estabelecidos  no  próprio  documento  construído  por  iniciativa  da  Secretaria  de 

Educação. 

A  fiscalização  inexpressiva  no  cumprimento  de  suas  propostas  e  normas,  como 

verificamos nas cadernetas, demonstra que há uma distância bastante significativa entre o era 

proposto  e  o  que  se  efetivava  nas  salas  de  aula.  Esse  movimento  de  ausência  pode  ser 

considerado como estratégia,  quando,  nos  depoimentos,  as  docentes  afirmaram não terem 

realizado  cursos  ou  outra  forma  de  capacitação  que  as  envolvessem  num  processo  de 

efetivação dessas mudanças.

Para Fonseca, 

o campo de construção currículos,  nas políticas públicas  formuladas pelo 
estado,  em  seus  diferentes  níveis  nas  instituições  escolares,  é  sempre 
permeado por relações  de poder e de autoridade,  para  definir,  selecionar, 
excluir enfatizar, projetar uma dada formação, de educação da sociedade por 
meio da educação escolar (FONSECA, 2007, p.56). 

Em outras  palavras,  o  currículo  proposto  para  o  ensino  das  disciplinas  do  Ensino 

Fundamental, em especial, para a disciplina de História (BAHIA, 1995), não se resume ao 

documento normativo  publicadas  em 1995;  ele  envolve uma série  de  ações,  estratégias  e 

tecnologias educacionais, sempre dotadas de sentido, mesmo quando aparentemente essas são 

inexistentes, ou passam por descaso ou desleixo. 



3.2.4 Aulas de História no CECA:

3.2.4.1. Seus tempos e conteúdos

Durante o período pesquisado, de 1993 a 1999, a configuração da matriz curricular do 

Ensino Fundamental no CECA passou por mudanças que acompanharam as normativas da 

Secretaria Estadual de Educação. 

No caso da disciplina de História, esta sofre com as alterações contidas na Lei Federal 

nº 8.663/93, que extingue, no Ensino Fundamental, as disciplinas de Educação Moral e Cívica 

e Organização Social  e Política  do Brasil  e destina suas cargas horárias,  “bem como seu 

objetivo formador de cidadania e de conhecimento da realidade brasileira”, para as disciplinas 

da área de Ciências Humanas (BAHIA, 2000, p. 69). A disciplina de Estudos Sociais deu 

lugar à História e Geografia, e a primeira, assim como as demais, teve alteradas também sua 

carga horária diária e semanal, a quantidade de dias letivos e os estudos de recuperação, com 

as Portarias da SEC nºs 7.749/93. Já a portaria 7.924/93 determinou a unificação do quadro 

curricular  para  a  rede  estadual  de  ensino,  a  ser  implantado  a  partir  de  1994,  no  qual  a 

disciplina  de  História  passou  a  ter  duas  aulas  semanais,  nas  5ª  e  6ª  séries,  e  três  aulas 

semanais, nas 7ª e 8ª, para o Ensino Fundamental (BAHIA, 2000).

Essa distribuição de tempo semanal permaneceu inalterada até 1999, quando a Portaria 

nº 1.677/99 alterou a Matriz Curricular do Ensino Fundamental, com o objetivo de “adequar o 

Currículo do Ensino Fundamental à Lei 9.394/96”, e dentre outras providências, determinar 

que a disciplina de História voltasse a ter apenas duas aulas semanais,  por todo o Ensino 

Fundamental (BAHIA, 2000, p. 75). Com esta alteração, uma nova disciplina passou a fazer 

parte da base comum, Ensino Religioso, com uma hora semanal. No caso do CECA, duas 

novas disciplinas foram introduzidas na sua Matriz, na parte diversificada: Geometria, com 

duas horas, na 5ª e 6ª série, e Turismo, com a mesma carga horária na 7ª de 8ª série. Assim, as 

disciplinas  de  História,  Geografia  e  Português  viram  seus  espaços  reduzidos  nesta  nova 

disposição do tempo escolar, para o surgimento de novas disciplinas.

As mudanças ocorridas nas matrizes do CECA convergiram no sentido de adequar-se 

às demandas colocadas naquele momento, para a educação, que deveria também preparar os 

homens para o “mundo do trabalho” (Cf. FRIGOTTO, 2005). A disciplina Turismo atenderia 

a essa necessidade formativa, uma vez que a região está geograficamente próxima a cidades 

com  perfis  turísticos,  como  Porto  Seguro  e  Santa  Cruz  de  Cabrália.  As  disciplinas 



tradicionais, nesse sentido, perderam tempo disciplinar para as novas demandas; entretanto, 

no  caso  da  disciplina  de  História,  aumentaram  suas  finalidades  formativas,  o  que  é 

incongruente.

Ao  analisarmos  as  normativas  da  Secretaria  de  Educação  do  Estado  da  Bahia  e 

matrizes  curriculares  do CECA, percebemos que o colégio se esforçou em se adequar às 

reformulações  apresentadas.  Por exemplo,  no ano de 1994,  a  matriz  curricular  do Ensino 

Fundamental já não apresentava as disciplinas de Educação Moral e Cívica e Organização 

Social e Política do Brasil, bem como a carga horária da disciplina de História já aparecia 

aumentada  em  uma  hora  semanal,  nas  7ª  e  8ª  séries.  As  cadernetas  de  História  já 

apresentavam a mudança nos registros de aulas, com a nova carga horária. No entanto, as 

mudanças não se verificaram par e passo com a legislação. Ao realizarmos a pesquisa no 

depósito  onde  se  encontram  arquivadas  as  cadernetas,  percebemos  que  a  disciplina  de 

Educação Moral  e  Cívica  foi  ministrada  na escola,  durante esse  ano.  Assim,  mesmo não 

constando na matriz curricular, a disciplina permaneceu na escola, por mais um ano.  

A tentativa de intervenção do Estado, no sentido de reorganizar os saberes escolares, 

no caso da Bahia e, em especial, da cidade de Eunápolis, pode ser verificada na análise dos 

documentos acima descritos,  legislação,  matrizes  e cadernetas.  Percebemos que a unidade 

escolar pesquisada não se encontrava à margem do processo de mudanças legais recorrentes 

na década de 1990, em nosso país, apesar de possuir ritmos e apropriações singulares em sua 

constituição e no seu processo de mudança. 

Assim, como afirma Ranzi, 

a  constatação  que  se  apresenta  para  os  pesquisadores  da  História  das 
disciplinas é a de que não basta analisar questões externas à escola: faz-se 
necessário investir em estudos que tratem também das questões internas, dos 
conflitos e da parte mais criativa do sistema escolar, que pode ser observado 
no cotidiano escolar (RANZI; FUCKNER, 2003, 345). 

As cadernetas constituíram-se em documento importante nessa incursão ao interior dos 

espaços  escolares.  Como  um  dos  instrumentos  normatizadores  e  de  disciplinarização  da 

cultura escolar, não devem ser compreendidas como portador, ou reflexo das ações realizadas 

em sala de aula. Seus registros, feitos, muitas vezes a posteriori, são constituídos não apenas 

para orientação do trabalho docente, ou acompanhamento e arquivamento dos resultados e da 

aprendizagem dos discentes. As cadernetas são peças importantes de análise e controle do 

trabalho docente na escola, por outros agentes de poder, como por exemplo, coordenadores, 

diretores, e até mesmo outros professores. 



Os registros das cadernetas, se não se constituem no reflexo do real, organizam-se no 

sentido de apresentar um discurso ideal para o trabalho da disciplina. O professor, ao registrar 

suas atividades nas cadernetas, o faz para que seja avaliado pelos diferentes agentes da escola. 

Seus registros constroem o roteiro do que acredita ser o ideal, ou pelo menos aceitável, dentro 

do estabelecido para a disciplina, pelos diferentes instrumentos legais, bem como pelo que é 

posto nos livros didáticos e, até mesmo, no senso comum, como finalidades para a disciplina. 

Nenhum professor registra, em suas cadernetas,  conteúdos, objetivos e atividades que não 

acredite ser, pelo menos, aceitável para o ensino, visto que esses são objetos das mais variadas 

análises dentro do espaço escolar, mesmo quando são tênues essas avaliações e controles. 

As cadernetas são documentos socialmente construídos, normatizadores e possuem um 

papel e sentido dentro do processo de escolarização. Assim, não podem ser trabalhadas como 

elementos inertes e dissociadas de outros documentos. Em nossa pesquisa, procuramos tratá-

las orientados por essa perspectiva, e em conjunto com as fontes produzidas pelas entrevistas 

concedidas pelas professoras da disciplina. 

 Assim, como nos alerta Juliá,

convém,  pelo  contrário,  a  cada  vez  recontextualizar  as  fontes  das  quais 
podemos dispor, estar conscientes de que a grande inércia que percebemos 
em um nível global pode estar acompanhada de mudanças muito pequenas 
que insensivelmente  transformam o interior  do sistema;  convém não  nos 
deixarmos enganar inteiramente pelas fontes, [...] (JULIÁ, 2001, p.15).

Os  conteúdos  registrados  ao  longo  do  período,  nas  cadernetas,  possuem  pouca 

influência das Diretrizes (BAHIA, 1995), formuladas pela Secretaria de Educação do Estado 

da Bahia. Acreditamos que os pontos coincidentes o são, não por adoção do documento, uma 

vez que os conteúdos já eram assim dispostos antes de sua publicação. Apesar disso,  em 

alguns momentos são similares. A organização dos conteúdos no ensino de História do CECA 

apresenta especificidades que se construíram com inúmeras determinações e elementos. 

Foram dezesseis  cadernetas  analisadas  do  ano  de  1993.  As  aulas  de  História  são 

ministradas, normalmente, duas vezes na semana, com uma aula de cinquenta minutos para 

cada encontro. Os conteúdos seguiam a seguinte divisão: 5ª e 6ª séries, História do Brasil, 7ª e 

8ª séries História Geral. Tais conteúdos eram organizados cronologicamente, pelos principais 

temas da História política, e referenciados, especialmente, na História Europeia. Percebem-se 

vazios  temporais  no  registro  das  cadernetas,  e  ausências  importantes  dentro  da  proposta 

realizada pela professora, para o ensino da disciplina. Podemos observar isso nas anotações da 



professora Joana, realizadas na caderneta da 8ª série, noturno, turma B, onde estão registrados 

os assuntos a seguir:

07/07 - Correção de Trabalho;
08/07 – A Independência dos Estados Unidos;
14/07 – Continuação do assunto anterior;
15/07 – Exercício de Fixação;
21/07 – Correção de Exercício;
22/07 – Teste;
28/07 – Prova;
29/07 - Comentário da Prova;
04/08 – A Revolução Francesa;
05/08 – Continuação do assunto anterior;
12/08 – Exercício de Fixação;
18/08 – Correção de exercício;
19/08 – Independência da América Espanhola;
25/08 – Continuação de assunto anterior;
26/08 - Exercício de fixação.
(Caderneta da 8ª série B, noturno, de 1993).

A professora deixa de fora conteúdos comumente trabalhados dentro de uma proposta 

curricular como a organizada por ela no estudo do período Moderno da Europa. Não há nesta 

caderneta registro de assuntos como Revolução Inglesa, Iluminismo, que compõem o estudo 

do período Moderno no continente,  e sem os quais o entendimento do processo pode ser 

comprometido, dentro de uma perspectiva de ensino de História referenciado na cronologia da 

História  política.  Vazios  e  descontinuidades  também  podem  ser  observados  nessa 

organização, pois somente depois de mais de um mês trabalhando com o período Moderno, a 

docente registrou (no dia 22 de setembro) o assunto “Revolução Industrial”, isso após indicar 

uma série de atividades, correções e faltas.

A distribuição do tempo da disciplina também suscita inquietações. Em um total de 15 

aulas de 50 minutos cada, temos seis tempos onde foram feitos os registros dos assuntos. Nos 

demais,  num  total  de  nove,  uma  série  de  atividades  e  avaliações  são  apontadas,  sem 

necessariamente se ligarem diretamente ao assunto trabalhado. 

Nas cadernetas da professora Maria, da 8ª série, turma única, matutino, esses assuntos 

foram organizados e dispostos de forma mais coerente com esse tipo de organização, não 

apresentado  saltos  e  vazios  como  os  indicados  anteriormente.  Nas  cadernetas  das  outras 

docentes, apesar da diversidade na organização, é possível estabelecer certo padrão na escolha 

dos assuntos,  bem como nas disposições das atividades,  que apresentam as características 

como acima anunciadas.



Em relação às cadernetas do ano seguinte, 1994, após análise de um total de dezesseis, 

percebemos que,  apesar do acréscimo de uma aula semanal  para 7ª  e 8ª,  sua organização 

permaneceu praticamente a mesma; o tempo escolar destinado para o ensino da disciplina não 

pareceu interferir em mudança na organização e seleção dos conteúdos, nem em 1994 nem 

nos anos que se seguiram. As mudanças ocorreram apenas nas estratégias de ensino, (mais 

especificamente, no número de atividades propostas), não nos conteúdos trabalhados e suas 

disposições.  Os  mesmos  problemas com a  descontinuidade  e  vazios  temporais  dos  temas 

acima descritos persistiram, mesmo havendo um acréscimo de uma hora/aula nas turmas dos 

últimos anos. Assim, verificamos que entre um registro de assunto e outro, cresceu o número 

de atividades  e  avaliações,  sem alterar,  substancialmente,  a  proposta  curricular  que então 

vinha se delineando.

Observamos que a organização dos conteúdos estava muito relacionada ao trabalho 

individual  das  docentes,  não  havendo  indícios  de  que  houvesse  um trabalho  coletivo  no 

planejamento  da  disciplina,  o  que  veio  a  se  confirmar  pelas  entrevistas  concedidas  pelas 

mesmas. O controle das aulas, por agentes da escola, direção, vice-direção e/ou secretária, 

deu-se em virtude de fiscalizar o comparecimento,  muito mais do que com o trabalho da 

disciplina, pois as observações se limitavam a assinalar as “aulas a repor” e total de aulas 

dadas. 

Nas turmas de 8ª série, matutino e vespertino, sob a responsabilidade da professora 

Maria,  entre  os  anos  de  1993  a  1999,  por  exemplo,  pode-se  perceber  planejamento  e 

orientação curricular nos seus registros.  No caso das turmas de 8ª série noturnas, que tiveram, 

no mesmo ano, três professores diferentes,  observou-se uma falta de orientação curricular 

para  a  disciplina,  de  organização,  sequência  e  continuidade,  o  que,  em  determinados 

momentos,  nos  leva  a  questionar  qual  a  disciplina escolar  que estivera se construindo ao 

longo desse trabalho. Os assuntos dados estavam ligados ao que o professor do momento 

acreditava ser importante, também não há preocupação em ocultar essas características. É o 

que veremos a seguir na seleção de conteúdos da 8ª série C, noturno,

03/08 – Comunistas no Brasil e atividade extraída da apostila (duas aulas);
04/08 – Correção;
10/08 – Período Histórico (duas aulas);
11/08 – Revolução Francesa (duas aulas);
(Caderneta da 8ª C, noturno, 1994)

Nessa  mesma  caderneta,  encontramos  a  seguinte  situação:  as  aulas  de  Revolução 

Francesa estavam intercaladas por várias atividades, chegando ao final do mês de setembro. 



Em outubro, só há o registro de uma avaliação, e nos meses de novembro e dezembro não há 

registro algum, como se pode verificar na imagem abaixo – outro indício da precariedade da 

presença  do  estado  na  organização  e  normatização  da  escola.  Qual  o  trabalho  que  se 

desenvolveu  com essa  disciplina,  no  período?  Quem era  o  professor  que  respondia  pela 

turma? Quais as notas que foram atribuídas aos alunos, na disciplina de História? Quem o 

fez?  São  perguntas  que  esse  trabalho,  com  os  documentos  que  possuía,  não  conseguiu 

responder.

Figura N. 4 – Caderneta de História da 8ª série C, noturno, do Colégio Clériston Andrade – 

Eunápolis-BA (1994)

Acervo do Colégio Clériston Andrade.

No ano de 1995, a Secretaria empreendeu um esforço para a constituição de Diretrizes  

para o Ensino Fundamental  (BAHIA, 2005),  inclusive para a  disciplina de História.  Um 

documento foi construído para representar sua proposta de uma nova organização do Ensino 

Fundamental. Vimos que essas Diretrizes foram construídas, por um lado, sem a participação 

dos  professores  de  História  da  rede,  pelo  menos os  do CECA,  mas por  outro  lado,  esse 

documento circulou entre os docentes. Percebemos, no entanto, que,  do ponto de vista da 



organização dos conteúdos, as cadernetas apontavam que as Diretrizes de História (BAHIA, 

1995) não se constituíram plenamente como referência para os docentes do CECA. 

As cadernetas analisadas, do ano de 1995, não apresentaram mudança na disposição de 

seus conteúdos: História do Brasil, para as séries iniciais do Ensino Fundamental, e História 

Geral, para as duas finais, o que já era realizado anteriormente. Não se percebe a incorporação 

das propostas,  principalmente para as séries finais, uma vez que, para as séries iniciais,  a 

disposição  dos  conteúdos  propostos  era  a  que  já  se  praticava  na  escola,  mas  os  temas  e 

objetivos não foram incorporados. A introdução de conteúdos de História da América, na 7ª 

série, e o trabalho com História Geral, partindo dos conteúdos de História do Brasil, como se 

vê proposto nas Diretrizes para o Ensino Fundamental – História (BAHIA, 1995), não foram 

introduzidos no trabalho da disciplina. 

Se os professores não seguiam as Diretrizes (BAHIA, 2005), ou currículos aprovados 

pela  Secretaria,  não  se  reuniam  de  forma  frequente  para  planejar  a  disciplina,  como 

selecionavam seus conteúdos para trabalhar com a disciplina de História, nas aulas do CECA? 

E como, então, os conteúdos eram, muitas vezes, coincidentes em sua organização macro? 

Essas  perguntas  nos  perseguiram  durante  a  análise  das  cadernetas.  As  respostas  só 

começamos  a  delinear  com  o  exame  das  cadernetas  do  ano  de  1996  e  das  entrevistas 

concedidas por algumas das professoras. 

Quando digitalizamos e agrupamos as informações contidas nas cadernetas de 1996, 

iniciamos a análise das turmas de 5ª e 6ª séries e, em seguida, partimos para as de 8ª. Nas 

primeiras, não compreendíamos a disposição dos conteúdos. Só conseguimos entender esta 

organização  curricular  quando  analisamos  os  registros  da  Professora  Lúcia,  da  8ª  B,  do 

noturno, pois iniciou o ano, registrando uma aula intitulada “Sondagem – apresentação”. Em 

seguida, anotou: “Conceito de História”, “Revisão – crise do sistema feudal”. E seguiu com 

essa ordem. Até que no dia 08/04, anotou “Entrega dos Livros de história e explicação dos 

mesmos”. A seguir, da mesma forma que a professora Carla, registrou, em suas cadernetas, 

nas  turmas  de  8ª  série,  A e  B do  matutino,  que  o  conteúdo  desta  aula  foi  “A I  Guerra 

Mundial”.

Há fortes indícios, pelas informações das cadernetas e pelas listas de distribuição de 

livros (grampeadas ao final do ano de 1996), que a organização curricular dos conteúdos da 

disciplina de História,  no CECA, está baseada na seleção do livro didático,  mais que em 

qualquer outro instrumento normativo, ou organizador da vida escolar. Quando analisamos as 

cadernetas das 7ª séries desse mesmo ano, percebemos a mesma mudança na organização dos 

conteúdos, coincidindo com o período assinalado na caderneta da professora Lúcia, como da 



distribuição dos livros. Os conteúdos da 7ª série, que vinham se organizando em torno da 

História Geral, período Moderno e Contemporâneo, passaram a tratar da “Emancipação da 

América Latina e Independência do Brasil” (Caderneta da 7ª B, Matutino, do ano de 1996, 

professora Carla).

Importante lembrar que, para as turmas de 7ª série, as Diretrizes Curriculares para o 

Ensino Fundamental – História (BAHIA, 1995) sugeriam os conteúdos referentes à História 

do Brasil e da América atual, Brasil Império, República, da América pós-descolonização e as 

relações dos Estados Americanos e o Brasil, na atualidade. Nesse sentido, não encontramos 

influência  destas  propostas  no  trabalho  da  disciplina  de  História.  Lá  estavam,  sim,  os 

conteúdos  registrados  como  de  História  da  América;  entretanto,  seguiam  uma  ordem 

cronológica crescente, e somente o século XIX, com o processo de emancipação das antigas 

colônias espanholas.

As cadernetas do ano de 1997 foram as que conseguimos em menor número. Algumas 

delas  não  puderam  ser  manuseadas,  em  virtude  da  ação  de  traças  e/ou  porque  estavam 

danificadas  por umidade,  ou ainda por terem sido molhadas,  em decorrência  de uma das 

inúmeras chuvaradas que ocorreram na cidade. No entanto, foi possível perceber que, em seus 

registros, tais cadernetas permaneciam com a disposição de conteúdos do ano anterior, assim 

como, foram perceptíveis os indícios da grande influência dos livros didáticos na seleção dos 

mesmos. 

A caderneta da Professora Miriam, da 6ª A, do turno matutino, é um exemplo do que 

estamos afirmando. Por estar muito suja e danificada pela ação das traças, só puderam ser 

digitalizados para pesquisa os registros até o mês de abril. No entanto, a organização que 

apresentava foi muito elucidativa. Na primeira aula do ano registrou “Aula informal”, e na 

seguinte, “Distribuição dos Livros Didáticos”. Nessa caderneta, como em outras, desse e de 

outros anos, há inúmeros exemplos de que a organização da disciplina se deu a partir do que 

foi  proposto no livro didático,  como registro de leitura de texto,  realização e correção de 

exercícios, dentre outros. 

As entrevistas também corroboraram a afirmativa de que os livros didáticos tiveram 

grande influência na prescrição curricular desta disciplina, no período. A professora Carla, em 

sua  entrevista,  declarou  que  “na  preparação  das  aulas  utilizava  o  livro  texto,  revistas” 

(Entrevista com professora Carla, em agosto de 2009). A professora Inês também deixou clara 

a influência dos livros didáticos na organização das suas aulas:



eu preparava minhas aulas como eu estava acostumada a preparar as aulas de 
primeira  a  quarta  série,  fazendo  planejamento  diário.  Tinha  aquele 
caderninho que planejava diariamente, por turma, utilizava o livro, que na 
verdade eu também tinha que estudar  primeiro porque era  uma realidade 
diferente daquela que eu estava acostumada. Então eu ia para casa estudar o 
livro,  procurar  outros  livros  para  fazer  meu  planejamento  diário  para 
trabalhar com meus alunos. Então só tinha o livro e o meu planejamento, não 
tinha outro recurso (Entrevista concedida pela professora Inês, em agosto de 
2009).

Nas turmas de 8ª série, desse ano, só conseguimos uma caderneta da turma A, do turno 

noturno,  ministrada  pela  professora  Miriam.  Na  segunda  aula  do  ano,  há  a  menção 

“Distribuição de livros”;  logo, em seguida,  registros com assuntos de História  Geral  e do 

Brasil,  século  XX.  Verifica-se  também uma  enorme  quantidade  de  atividades  e  algumas 

leituras,  que  muitas  vezes  remetem às  do  Livro  Didático,  como “Exercício  em dupla  do 

Livro”. Com esses exemplos não estamos, entretanto,  afirmando que as aulas de História, 

organizadas no CECA, durante esse período, foram um reflexo das obras didáticas utilizadas 

pelos  professores.  Suas  utilizações,  especialmente  nas  metodologias  que  cada  docente 

produziu, constituíram trabalhos diversos,  possuindo a marca de sua singularidade.  Assim 

como Oliveira,  acreditamos  ser  necessário  aprofundarmos os  estudos sobre  os  usos  deste 

aparato  pedagógico,  o  que  será  mais  profícuo  se  observarmos  o  interior  do  os  espaços 

escolares (2009b).

Como afirma Certeau,

a presença e a circulação de uma representação (ensinada como código da 
promoção  sócio-econômica  por  pregadores,  por  educadores  ou 
vulgarizadores) não indicam de modo algum o que ela é para seus usuários. 
É ainda  necessário  analisar  sua  manipulação  pelos  praticantes  que  não a 
fabricam (CERTEAU, 2008, p. 40). 

Entretanto,  a  presença  do  livro  didático,  como  elemento  normatizador  do  saber 

histórico escolar produzido naquele espaço não pode ser negada. A análise das cadernetas de 

1998, em sua organização e seleção de conteúdos, não apresenta variações, e nos permite 

novamente vislumbrar  a influência  do livro didático no trabalho das docentes,  que fazem 

menções a leituras e exercícios de suas respectivas páginas. Como exemplo, pode se verificar 

na imagem a seguir:



Figura N. 5 – Caderneta de História da 7ª série A, noturno, do Colégio Clériston Andrade – 
Eunápolis-BA (1998)

Acervo: Colégio Clériston de Andrade.

Em  1999,  as  cadernetas  modificaram-se  expressivamente  na  sua  materialidade, 

contendo, em si, elementos do currículo que, naquele momento, a Secretaria de Educação do 

Estado da Bahia pretendia ver implantado. No entanto, as 5ª e 6ª séries permaneceram com 

sua  seleção  e  organização  de  conteúdos  inalterados;  as  7ª  e  8ª  voltaram a  ter  a  mesma 

configuração de 1995, com assuntos de História Geral, período Moderno e Contemporâneo.

O  trabalho  com  as  cadernetas  e  as  entrevistas  com  as  docentes  permitiram-nos 

perceber  que,  em  relação  aos  conteúdos,  as  professoras  Carla  e  Maria,  que  possuíam 

licenciatura  curta,  e  a  professora  Lúcia,  que  tinha  Licenciatura  plena  em  História, 

organizavam, de forma mais seqüenciada e compreensível, seus conteúdos e metodologias, 

permitindo  um  melhor  entendimento  de  sua  disposição  e  organização  curricular.  Já  as 

professoras Joana, Inês, Rute e Miriam dispunham os seus conteúdos, muitas vezes, de forma 

confusa, com muitos vazios e descontinuidades e mais referenciados nas obras didáticas, o 



que não significa que a influência de tais obras não seja percebida no grupo de professoras 

com formação superior especifica na área de História.

Há  um  distanciamento  da  seleção  e  organização  curricular  dos  conteúdos  das 

propostas,  do  ponto  de  vista  dos  conteúdos  das  Diretrizes  Curriculares  para  o  Ensino 

Fundamental – História (BAHIA, 1995), inclusive a não incorporação dos temas propostos. 

O ensino da disciplina  no CECA, durante  esse  período,  foi  marcado por  uma disposição 

pautada  na  História  política,  referenciada  prioritariamente  na  Europa,  sendo  raros  os 

momentos  em  que  temas,  como  História  da  Civilização  Pré-Colombiana  (tema  que  as 

Diretrizes  não  incorporam,  por  sinal),  História  da  América,  ou  a  relação  dos  conteúdos 

trabalhados com a experiência dos alunos apareceram. As iniciativas de relacionar o ensino da 

disciplina  com  a  realidade  do  aluno  ocorreram  de  forma  pontual,  mais  comumente 

encontradas nos registros das cadernetas da professora Maria. 

As modificações na disposição dos conteúdos, quando ocorreram, deram-se em virtude 

da chegada de livros didáticos na escola. Neste processo de mudanças e permanências do 

ensino  da  disciplina  de  História,  as  influências  das  normativas57,  bem  como  as  ações 

construídas coletivamente são percebidas em menor número. As modificações nos padrões 

metodológicos  foram mais  visíveis  nesse  processo  do  que  as  mudanças  propostas  para  a 

organização dos conteúdos no ensino da disciplina de História. 

3.2.4.2. Sua Metodologia

No  estudo  de  uma  dada  disciplina  escolar,  como  afirma  Juliá,  “sem  dúvida,  é 

necessário estudar os conteúdos ensinados, mas é conveniente fazê-lo em relação estreita com 

os métodos e as práticas, se se quer compreender o que se passa em sala de aula (JULIÁ, 

2002, p. 59)”. Ainda segundo o autor, essa aproximação se dá em campo movediço, uma vez 

que as práticas só podem ser acessadas, normalmente, de forma indireta por registros ou pelo 

discurso. No caso da nossa pesquisa, as fontes de acesso a esse mundo das práticas, mais uma 

vez, são as cadernetas, matrizes e as entrevistas concedidas pelas docentes.

A análise das cadernetas demonstra, no caso das metodologias de ensino da disciplina 

de  História,  uma  forte  vinculação  com  uma  prática  de  memorização  de  conteúdos.  As 

atividades “Exercício de fixação” e “Correção de exercícios” são as que mais ocorreram nos 

57 Diretrizes, cadernetas, mudanças na distribuição do tempo da disciplina.



registros, entre os anos de 1993 e 1999, sendo que a professora Joana, que lecionou por todos 

esses anos, especialmente nas 5ª e 6ª séries, utilizou tal recurso em todas as cadernetas, todos 

os anos, sem exceção. Chamou-nos atenção a quantidade de atividades registradas: em alguns 

meses,  constituíram-se  quase a  totalidade  dos  registros,  especialmente  nas  cadernetas  das 

professoras Joana,  Inês,  Rute,  Miriam e dos professores que não conseguimos identificar. 

Uma seqüência,  por vezes interminável,  de exercícios,  correção de exercício,  trabalho em 

grupo, atividade extraclasse, teste, prova, em alguns momentos, tornava difícil compreender 

que conteúdo ou tema estava sendo trabalhado, seu objetivo e organização. A quantidade de 

atividades  e  avaliações  constituiu-se  em mais  da  metade  dos  registros,  em alguns meses, 

principalmente nas cadernetas da professora Joana, mas não apenas nas suas.  No entanto, 

quando analisamos as notas atribuídas, ao final das unidades, aos alunos, não encontramos 

correspondência com o número de avaliações e atividades registradas. 

No exemplo da caderneta de 1997, vemos a situação descrita: 

Figura N. 6 – Caderneta da 6ª série A, turno vespertino, da professora Joana, do Colégio Clériston 
Andrade – Eunápolis-BA (1997)

Acervo: Colégio Clériston de Andrade.



Nas  entrevistas,  no  entanto,  somente  a  professora  Inês  reconheceu  que  utilizou 

largamente a estratégia de questionários para o ensino da disciplina, como se pode ver no 

trecho a seguir:

na época, nos tínhamos o hábito do tal do questionário, era uma realidade 
dentro da escola. Então a gente usava o questionário, eu usava as atividades 
do próprio livro também e usava algumas vezes eu fazia, com a ajuda da 
professora Maria, fazia gincaninhas dentro da sala para movimentar a turma. 
E  quando  eu  trabalhei  com  a  7ª  e  8ª  série,  nós  fizemos  feiras,  várias 
feirinhas,  duas,  uma no  primeiro  semestre  e  outra  no  segundo  semestre, 
sobre  aquilo  que  estávamos  estudando58 (Entrevista  da  professora  Inês, 
concedida em agosto de 2009).  

Se, por um lado, o registro das avaliações feitas pelos professores, em todos os anos, 

permaneceu com atribuição de notas e a realização, preferencialmente, de testes e provas – 

mesmo  quando  as  Diretrizes  Curriculares  do  Ensino  Fundamental  –  História (BAHIA, 

1995), estabeleciam que essas deveriam ser processual e contínua –, isso já a partir de 1995, 

por  outro,  as  cadernetas,  em sua materialidade,  só foram organizadas  para o  registro  das 

avaliações por conceitos, e dentro do que preconizava as Diretrizes (BAHIA, 2005), apenas 

em 1997. 

A Secretaria de Educação expressava interesse em modificar a metodologia de ensino 

e de seus instrumentos de avaliação, com as mudanças nas cadernetas de 1999. Em suas 

folhas introdutórias, traziam as seguintes instruções: “A avaliação do desempenho do aluno é 

diagnóstica, processual, contínua e participativa. A recuperação da aprendizagem do aluno 

deve ocorrer no processo” (Cadernetas da 7ª série A, de 1999). Essas instruções e o texto de 

Cipriano Carlos Luckesi, intitulado “Avaliação da aprendizagem escolar: um ato amoroso” 

que constavam nas cadernetas, indicavam uma nova proposta metodológica. No entanto, seus 

instrumentos não conseguiram garantir, como verificamos, que as notas deixassem de ser o 

instrumento de registro e avaliação, ou que os padrões e referências se transformassem.

As  professoras  afirmam,  em  seus  depoimentos  e  registros,  que  a  avaliação  na 

disciplina de História, permaneceu referenciada nos testes e provas, construídos, ao final de 

um dado conteúdo, para verificar a aquisição do conhecimento. No entanto, vislumbramos 

especificidades nos trabalho das docentes que, como vimos, não era planejado em conjunto. 

A professora Maria foi a única que, no ano de 1995, indicou a tentativa de aproximar 

os conteúdos trabalhados com a vivência dos alunos. Podemos observar essa intenção nos 

58 Essas feiras e gincanas não apareceram com essa designação, nem nas cadernetas da professora Inês, nem na 
da professora Maria. Não há também outra atividade registrada que se aproxime do que a professora narrou. Por 
outro lado, a professora Maria também não se referencia a essas atividades.



seguintes registros: “Roteiro p/ o trabalho – Roma X Brasil atual” e “Desemprego/Êxodo – 

Roma X Brasil atual” (Cadernetas das 8ª séries, do ano de 1995). Nessas mesmas turmas, 

registrou atividades com filmes, única indicação deste tipo encontrada em todas as cadernetas 

analisadas59. A professora utilizava, de forma esporádica, textos, como narra em sua entrevista 

e registra nas cadernetas, prática que também foi encontrada nos registros da professora Lúcia 

na única turma de 8ª série em que deu aulas, em 1996. 

Durante  a  década  de  1990,  percebemos  que  o  trabalho  de  algumas  docentes  foi 

incorporando determinadas metodologias,  como por exemplo, o trabalho com mapas, com 

desenhos, pesquisas e pinturas, como é o caso da professora Joana, a partir do ano de 1996. 

Porém, permaneceu, ainda, com seus “Exercícios de fixação”, que apareceram também nas 

cadernetas da professora Carla, com nome similar, “atividade de fixação”, e nas cadernetas 

das demais professoras, conforme podemos verificar na imagem:

Figura N. 7 - Caderneta da 7ª série, B, do turno matutino, de 1998, da professora Carla, do Colégio 
Clériston Andrade – Eunápolis-BA.

Acervo: Colégio Clériston de Andrade.

59 Como já apontamos, a escola não possuía, nem possui sala de áudio-visual, videoteca. Para efetivar aulas com 
esses instrumentos, era necessário que a professora levasse para a sala a televisão e o aparelho DVD, e locasse o 
filme. 



O ensino de História no CECA, durante a década de 1990, incorporou, gradativamente 

novos  instrumentos  pedagógicos,  como  se  pode  verificar  nas  cadernetas  e  na  fala  das 

docentes; no entanto, esse processo não se deu par e passo com as orientações da Secretaria de 

Educação, tampouco de forma homogênea. As mudanças ocorreram no ritmo dos filtros e 

instrumentos  individuais  que  cada  docente  possuía  e  adquiriu  durante  o  processo. 

Percebemos, como no caso dos conteúdos, forte influência dos livros didáticos na montagem 

das  estratégias  de  ensino,  como aponta  a  professora  Inês,  e  como  verificamos  nos  mais 

diferentes registros de cadernetas, os quais referenciavam as atividades, leituras e trabalhos 

propostos nos livros, inclusive com indicação de página. 

Mais uma vez, portanto, notamos a presença do livro didático como forte orientador 

curricular.  O trabalho com mapas, pesquisas e estudos dirigidos que começaram a ter seu 

registro verificado a partir de 1996, indica que essas mudanças estão muito relacionadas com 

as novas metodologias propostas pelos livros didáticos, pois, como está posto na imagem da 

página 101, a professora faz menção à “Atividade da pág.21 - Mapa”, não sendo o único 

exemplo que encontramos nas cadernetas analisadas. 

3.2.4.3 As finalidades.

Compreender as finalidades postas para uma disciplina é uma das tarefas mais difíceis 

e mais importantes para os que pretendem trabalhar com a História das disciplinas. Mesmo 

porque,  comumente  tendemos  a  confundir  as  “finalidades  reais”  com  as  “finalidades  de 

objetivos”  (CHERVEL,  1990,  p.190).  Segundo  Chervel  (1990),  as  finalidades  oficiais 

apresentadas para uma disciplina, não necessariamente, se concretiza como finalidade real, 

dada  a  natureza  criativa  do  universo  e  da  disciplina  escolar.  Assim,  compreender  as 

finalidades  ultrapassa  a  mera  análise  dos  diferentes  elementos  normativos  escritos,  leis, 

pareceres, matrizes curriculares, mas necessita de, com eles, atravessar os muros da escola. 

Não é o caso de desconsiderar as “finalidades de objetivos”, porém de compreendê-las em seu 

processo de apropriação pelos agentes envolvidos nesse processo no cotidiano escolar, em 

especial os docentes. 



Segundo Chervel,

o estudo das finalidades não pode, pois, de forma alguma, abstrair os ensinos 
reais. Deve ser conduzido simultaneamente sobre dois planos, e utilizar uma 
dupla documentação, a dos objetivos fixados e da realidade pedagógica. No 
coração do processo que transforma as finalidades em ensino, há a pessoa do 
docente.  Apesar  da  dimensão  “sociológica”  do  fenômeno  disciplinar,  é 
preciso  que nos  voltemos  um instante  em direção  ao indivíduo:  como as 
finalidades lhe são reveladas? Como se toma consciência ou conhecimento 
delas? (CHERVEL, 1990, p.191).

Caminhando  nessa  perspectiva,  em  um  primeiro  movimento,  nossa  pesquisa 

esquadrinhou a proposta oficial para o ensino de História, percebemos que as finalidades de 

objetivos  apresentadas  no  documento  coadunam-se  com  as  finalidades  postas  em  outras 

propostas curriculares de outros estados, em outros períodos. No entanto, a efetivação destas 

finalidades,  no  CECA,  encontrou-se,  como  vimos,  comprometida  a  princípio,  pela  não 

participação dos docentes no processo, bem como pela divulgação ineficiente, promovida pela 

DIREC-8, pelo menos naquela unidade escolar. A formação dos docentes da unidade escolar e 

falta de um programa de formação continuada também se constituíram em obstáculos na sua 

implementação.

Por  outro  lado,  as  finalidades  de  “formação  para  cidadania”,  “de  fazer  o  aluno 

questionar o passado e o presente”, colocadas para o ensino da disciplina de História, nas 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental – História (BAHIA, 2005), por vezes 

apareceram nos discursos das professoras do CECA, que conseguimos entrevistar. 

As professoras Maria e Carla afirmam, respectivamente:

Eu tinha esse sentimento de que o ensino de História também serviria pra 
que a gente mostrasse ao aluno que nos éramos a História, que nós é que 
fazíamos a História. Então a gente trabalhava cidadania, assuntos do dia-a-
dia (Entrevista concedida pela professora Maria, em julho de 2009). 
 
Procurava  mostrar  que  História  não  é  decorar  datas,  História  é  um 
questionamento. Eu sempre dava atividades para que eles desenvolvessem o 
raciocínio, para que eles questionassem o porquê. Por que aconteceu aqueles 
fatos, eles sempre fizessem um questionamento (Entrevista concedida pela 
professora Carla, em agosto de 2009) .

As docentes apresentam uma indefinição acerca do conceito de cidadania e coadunam-

se  com as  propostas  curriculares  construídas  para  o  ensino  de  História  do  período,  que, 

segundo Bittencourt, apresentavam 



a idéia da ação individual na qual a participação coletiva não é essencial, 
limitando-se,  às  vezes,  a  considerações  do tipo “ações  de  solidariedade”. 
Embora os objetivos se proponham a alterar uma visão de História calcada 
na ação de “heróis”, não se esclarece o papel do indivíduo no processo de 
transformação (BITTENCOURT, 2000, p.139)

A professora Rute apresentou finalidades próximas às acima descritas para a disciplina 

de História, como a formação do aluno para a participação consciente na sociedade. Apenas a 

professora  Inês  subtraiu  essas  finalidades  da  disciplina,  apontando  que  seu  objetivo  era 

ensinar  “o passado”,  “a nossa  cultura”,  a  cultura  de outros países e  valorização da nossa 

cultura.  Nas  cadernetas,  entretanto,  percebemos  a  prevalência  da  constituição  de  outras 

finalidades de ensino, quando analisamos os conteúdos e métodos ensino registrados. 

Durante a década de 1990, no CECA, as finalidades da disciplina de História estavam 

mais próximas das apontadas pela professora Inês, do que, propriamente, as apresentadas no 

discurso  das  demais  docentes.  As  professoras  que  demonstraram,  em  alguns  momentos, 

colocar  os  conteúdos  de  História  a  serviço  de  uma finalidade  educativa  que  servissem a 

formação dos “cidadãos críticos”60, foram as professoras Maria e Lúcia. Ambas registraram 

conteúdos  lecionados  na  disciplina,  que  efetuaram uma aproximação  com a  realidade  do 

aluno,  e  discussão  de  temas  que,  naquele  momento,  eram  atuais.  Metodologia  que  era 

apontada  à  época,  inclusive  no  documento  das  Diretrizes  Curriculares  para  o  Ensino  

Fundamental  –  História (BAHIA,  1995),  como  necessária  para  a  construção  de  um 

conhecimento histórico, que estivesse a serviço da constituição de tal finalidade. 

Nas demais cadernetas,  a tônica da disciplina de História era apresentar conteúdos 

formativos,  referenciados,  como  afirmamos,  em  uma  seleção  cronológica  crescente  da 

História  política  europeia.  A  organização  e  os  conteúdos  das  atividades  –  restritas, 

normalmente, a exercícios –, demonstram uma preocupação em promover a memorização. As 

atividades em grupo, e incorporando outros elementos como o lúdico, são pontuais e partem 

do  movimento  esporádico  e  individualizado  das  professoras.  O  que  percebemos  foi  um 

movimento de mudança nas finalidades postas para as disciplinas, em especial a partir de 

1996; no entanto, esse é um movimento que segue um ritmo e direção não estabelecidos pelas 

finalidades de objetivo traçadas pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia.

Retomando o que foi  colocado por Chervel,  para compreender  as finalidades  reais 

postas para uma dada disciplina, é necessário, também, que olhemos para os indivíduos, a sua 

60 Essa  finalidade  é  colocada  de  forma  recorrente  para  o  ensino  da  disciplina  de  História,  nas  propostas 
curriculares que, naquele momento, se construíam. E como vem se apresentando nos diferentes estudos sobre o 
currículo de História no Brasil, essa é uma finalidade posta para a disciplina em muitos períodos (ABUD, 2004; 
JANOTTI, 2004; OLIVEIRA, 2003b).



formação,  sua  carga  horária  na  escola,  as  leituras  que  fazem  ou  declaram  fazer  e  os 

instrumentos dos quais lançam mão para a organização do seu trabalho. No caso especifico, 

das aulas de História no CECA, o livro didático. Somente assim, poderemos compreender 

como  as  finalidades  apresentadas  nos  trabalhos  das  docentes  se  aproximaram  e  se 

distanciaram, mesmo trabalhando em alguns momentos com as mesmas séries de um dado 

ano.

Como constatamos,  não  havia  reuniões  de  planejamento;  a  ação  do  Estado,  como 

normatizador  do  currículo  da  disciplina,  não  se  fez  de  forma  muito  efetiva  (não 

necessariamente ineficiente); a formação inicial das professoras não era, em sua maioria, na 

área especifica; não havia formação continuada das docentes planejada pelo Estado. Como, 

então,  essas  professoras  construíram  suas  finalidades  para  o  ensino  da  História,  e  as 

organizando em conteúdos educativos? 

Na fala  da  professora  Inês,  compreendemos  que  as  relações  pessoais,  travadas  no 

cotidiano  da  escola,  muitas  vezes  influenciavam  mais  as  ações  das  docentes,  do  que  as 

interferências  de  cunho  oficial,  como  a  distribuição  das  Diretrizes (BAHIA,  1995)  pela 

Diretoria Regional de Ensino-8, ou reuniões que, por ventura, tenha realizado. 

Segundo a professora Inês,

como  nunca  dava  tempo  de  nos  reunir,  tinha  uma  colega  somente  a 
professora Maria, que quando eu tinha muita dificuldade eu corria para essa 
professora. Por que ela era ..., já trabalhava na área muito tempo. Quando eu 
cheguei, ela já era professora da área, também no segundo grau. Então era a 
pessoa que estava sempre disposta a me ajudar, tirando minhas dúvidas, e 
muitas vezes me explicava como passar aquele conteúdo pra meu aluno. Era 
a pessoa mais assim, mais reunir o grupo de professores nunca aconteceu 
(Entrevista concedida pela professora Inês, em agosto de 2009).  

A presença das marcas individuais pode ser percebida no trabalho das docentes, mas, 

sem dúvida, percebemos conteúdos e estratégias de aula comuns. Essa rede de relações que 

permanece na memória dessas docentes, quando se referenciam ao trabalho da disciplina, tem 

influência neste processo. Outro elemento que percebemos como constitutivo da construção 

das  finalidades  reais  da disciplina  de  História,  neste  período,  além das  redes  de relações 

pessoais, foi o livro didático. 

O livro didático foi referenciado em todos os registros de cadernetas que analisamos 

de 1993 a 1999, de forma direta, como “Distribuição dos livros”, “Exercício da pág. 86”, 

“Leitura do texto página 23”, ou indireta, com enunciados tirados dos títulos dos mesmos. 

Todos os docentes,  em algum momento,  em seus registros ou falas,  remetem à utilização 



desse instrumento como orientador curricular para a disciplina. Durante a década de 1990, no 

CECA,  podemos  afirmar  que  o  livro  didático  se  constituiu  em  elemento  importante  na 

construção da disciplina de História, inclusive em suas finalidades.

A professora Maria resumiu a importância do livro didático no estabelecimento das 

finalidades da disciplina, quando indagada acerca de seu trabalho e dos livros didáticos que 

eram adotados: 

tem Renato Mosselin,  Elza Nadai  que trabalhamos por indicação de uma 
professora Lúcia61, ela vinha do Rio de Janeiro, ela tinha graduação, tinha 
outra cabeça. Foi a partir  daí que nós começamos a ensinar uma História 
real, por que os livros de História contavam o irreal pro aluno e agente se 
bitolava  naquilo.  Então  a  partir  desses  livros,  era  uma  coisa  mais  real 
(Entrevista concedida pela professora Maria, em agosto de 2009).  

Compreendemos, assim, que ela designou uma “História real” aquela que permitia que 

o aluno pudesse  apropriar-se da mesma e transformar-se  em um “cidadão crítico”,  que o 

tornava  capaz  de  modificar  a  sua  condição  na  sociedade  que  vivia.  Na  perspectiva 

apresentada, a seleção dos conteúdos do livro didático era que daria a realidade ou irrealidade 

do  conhecimento  histórico;  o  ocultamento  de  determinados  processos  ou  fatos  levaria  a 

constituição de uma História irreal.  Desse modo, a adoção de um novo livro, com novos 

conteúdos, levaria à constituição de um ensino de História mais significativo. 

Assim, entre permanências e mudanças no ensino de História, durante a década de 

1990, no Colégio Clériston Andrade, foram se constituindo as finalidades reais do ensino da 

disciplina,  fundamentalmente  nas  relações  cotidianas,  estabelecidas  entre  esses  docentes, 

destes com a disciplina e seus instrumentos normativos, bem como com os livros didáticos. 

61 Justamente o ano que percebemos nas cadernetas a da troca do livro, 1996 é o ano em que a professora Lúcia 
deu aula no CECA, no Ensino Fundamental.



CONSIDERAÇÔES FINAIS

Ao  finalizarmos  o  trabalho  temos  a  incômoda,  porém  importante,  sensação  de 

incompletude. Em nosso percurso, tivemos que lidar com as faltas, ausências e mudanças de 

estratégias,  em  virtude  do  diálogo  com  nosso  objeto.  Hoje,  no  entanto,  conseguimos 

compreender melhor as questões que nos impulsionaram a dar início a esse estudo.

A realização de uma pesquisa no campo da História da Educação, em especial, das 

disciplinas escolares, só pode ser pensada como uma ação em dois sentidos, o das normas e o 

das práticas.  Percebemos que esses não são universos estanques,  uma vez que as normas 

nascem  de  práticas  e  se  efetivam  nas  mesmas,  bem  como  as  práticas  escolares  se  se 

referenciam,  mesmo  que  para  ignorar  ou  negar,  nos  mais  diferentes  instrumentos 

normatizadores.

O Estado da Bahia, durante a década de 1990, produziu um currículo para todas as 

disciplinas  do  Ensino  Fundamental,  inclusive  de  História,  veiculado  pelas  Diretrizes  

Curriculares  para  o  Ensino  Fundamental (BAHIA,  1995).  O  documento,  fruto  deste 

processo,  se apresenta formalmente  vinculado às propostas  de reformulação do ensino da 

disciplina que, naquele momento, se apresentavam em acordo com o proposto em diferentes 

espaços e em diferentes propostas curriculares de vários estados do Brasil.

Há indícios que,  em sua construção,  a  proposta  careceu de uma participação mais 

efetiva  dos  professores  da  rede,  em particular  do  município  de  Eunápolis.  As  Diretrizes  

(BAHIA, 2005), da Bahia, como outras propostas curriculares, foram constituídas por uma 

equipe técnica de especialistas, mais ligados ao campo da Educação que propriamente ao da 

História, ou do Ensino de História. Esse processo e a divulgação do documento nas escolas 

estaduais  da  cidade  de  Eunápolis  indicaram  seus  objetivos  reais.  Não  se  percebeu  um 

movimento articulado do Estado, através de sua instituição na cidade (a Diretoria de Ensino – 

8), de efetivação do projeto construído. Apesar da divulgação e distribuição da proposta, não 

se verificou nenhuma ação no sentido de efetivá-la. 

Como a norma não pode ser compreendida sem suas práticas, as Diretrizes (BAHIA, 

2005),  só  podem ser  compreendidas  na  sua  formulação  e  implementação.  Neste  sentido, 

apesar  de  anunciarem  uma  proposta  curricular  crítica  para  o  ensino  de  História,  no  seu 

nascedouro, já se apresentam como proposta tradicional, posto que não promoveu o diálogo 

com os docentes que as iriam implementar, transformados que foram em meros transmissores 

de conhecimento.



A proposta continha elementos que possibilitariam romper com um Ensino de História 

tradicional. Ela indicava a necessidade de incorporação de novas metodologias de ensino, que 

incluíssem o aluno como participes da construção do conhecimento histórico, e alertava para a 

necessidade de um ensino significativo para a realidade do aluno e que contribuísse para a 

constituição  de  “cidadãos  críticos”.  No  entanto,  além  permanecer  organizada  de  forma 

eminentemente conteudistas,  era imprecisa nas suas definições de conceituais básicas,  tais 

como cidadania e participação. 

No  caso  do  município  de  Eunápolis,  em  especial  do  Colégio  Clériston  Andrade, 

podemos afirmar que não houve envolvimento de qualquer natureza para a implementação 

das  normativas  que  anunciavam as  mudanças  para  o  ensino  da  disciplina  de  História  na 

década de 1990. Não houve adesão consciente dos professores aos projetos apresentados pela 

SEC. O currículo de História não foi substancialmente modificado pelas políticas curriculares 

do estado da Bahia.

Na caminhada em direção  às  respostas  de nossas  questões,  compreendemos  que a 

construção de um dado currículo  e das práticas que subjazem aos mesmos (as  ações dos 

diferentes  atores  no  seu  cotidiano)  possui  múltiplas  determinações.  A  formação  das 

professoras é um elemento forte para a compreensão de suas opções, como vimos, não apenas 

sua formação inicial, mas a existência, ou não, de uma formação continuada. A organização 

do trabalho escolar da disciplina também interferiu na construção das aulas, bem como as 

redes e relações pessoais que se construíram. 

No Colégio Clériston Andrade, as aulas de História do Ensino Fundamental da década 

de 1990 foram ministradas por professoras cuja formação inicial nem sempre era na área e/ou 

adequada  à  função.  Nenhum  processo  de  formação  continuada  foi  constatado.  Docentes 

acumulavam disciplinas, com uma carga horária alta de aulas e sem nenhum processo de 

discussão e planejamento do seu trabalho com a disciplina de História. Nesse cenário, temos 

aulas que foram se construindo pelos filtros individuais que essas docentes imprimiam a partir 

dos elementos dessa realidade.

Ao longo da década de 1990, percebemos que, apesar das mudanças propostas pelas 

Diretrizes (BAHIA, 1995), dos livros didáticos, cadernetas e mudanças na distribuição dos 

tempos e disciplinas ofertadas para o Ensino Fundamental, todas indicando rompimento com 

a “História tradicional”, no Colégio Clériston Andrade, as aulas ainda se pautavam por uma 

organização cronológica,  linear,  referenciada nos marcos da História política europeia. As 

metodologias  de  ensino,  dentre  elas  as  avaliações,  pautavam-se  por  instrumento  que 

privilegiava a memorização e aquisição de conteúdos, e as finalidades postas para a disciplina 



de  formação  para  a  cidadania,  ainda  possuíam  um  caráter  impreciso,  e  que  não  se 

expressavam constantemente,  a  não  ser  nos  depoimentos  das  professoras.  O aumento  do 

tempo disciplinar e depois a redução do mesmo, não se apresentou como um elemento capaz 

de gerar mudanças significativas no currículo constituído nas salas de aula do CECA.

Observamos,  também,  mesmo  que  de  forma  lenta  e  pontual,  que  as  mudanças 

propostas  para  a  disciplina  de  História  adentraram  as  salas.  Embora  esporadicamente, 

percebemos uma tentativa de aproximar os temas trabalhados pela disciplina com a realidade 

do  aluno,  mas,  especialmente,  encontramos  mudanças  nas  estratégias  e  instrumentos  de 

avaliação. O trabalho com mapas, textos, as pesquisas em grupos, mesmo convivendo com os 

exercícios de fixação, demonstraram, não apenas uma mudança na metodologia de ensino, 

mas a perspectiva que a disciplina de História, na escola, serviria mais do que para decorar 

datas  e  fatos.  Ou  seja,  mesmo  que,  em  processo,  podemos  considerar  a  mudança  nas 

finalidades da disciplina. 

Outro importante dado que o estudo aponta é que a disciplina de História ensinada no 

CECA  possuía  uma  marca  mais  individual  do  que  coletiva.  As  apropriações  são  ação 

individual que não apaga as marcas do coletivo.  Isso não significa,  como afirmamos,  que 

eram frutos apenas da inventividade de cada uma das docentes. É possível perceber que os 

discursos constituídos acerca da disciplina no exterior da escola, repercutiam nos trabalhos 

das mesmas: as  Diretrizes (BAHIA, 1995), os Parâmetros Curriculares Nacionais (1996), a 

professora que lia mais, a professora que era formada e chegou do Rio de Janeiro, e muitos 

outros elementos. No entanto, afirmamos que cada uma, com os instrumentos que possuíam 

(formação, relações, finalidades para disciplina) construiu suas próprias práticas.

Reconhecemos,  também,  que  um  elemento  normativo  exterior  à  escola,  não 

institucionalizado, tinha um papel preponderante na organização do currículo da disciplina de 

História, no período. Elemento esse que, ao iniciarmos nossa pesquisa, não figurava com tanta 

importância, mas que no percurso se revelou: o livro didático. Esse aparato pedagógico se 

mostrou importante na seleção e organização dos conteúdos, na didática da disciplina, bem 

como nas finalidades reais postas em prática. Assim, seu papel na construção do currículo real 

nas salas de aula se mostrou bem maior do que de inicio dimensionávamos.

As aulas de História do Ensino Fundamental do CECA, durante a década de 1990, 

passaram, por lentas, mas perceptíveis mudanças. Não se caracterizaram pela uniformidade, 

no  trabalho  de  cada docente,  já  que  percebemos  ritmos  de  transformações  diferenciados, 

apesar dos pontos congruentes, em especial, de organização dos conteúdos. Por outro lado, 

essas transformações foram mais perceptíveis nos elementos didático-pedagógicos, do que na 



perspectiva orientava o conhecimento histórico, o qual permaneceu fortemente vinculado a 

uma organização eurocêntrica. 

Importante  que  se  indique,  entretanto,  que a  existência  do ensino  da disciplina de 

História  foi  questionada  em alguns  momentos  dessa  pesquisa  em virtude  da  ausência  de 

ligação  entre  os  conhecimentos  e  conteúdos  ministrados,  e  a  ciência  de  referência. 

Compreendemos que a disciplina escolar não é reflexo ou extensão da disciplina acadêmica. 

Ela constrói um novo saber, tendo como base outro conhecimento, social e historicamente 

constituído.  No entanto,  em alguns  momentos,  não conseguimos detectar  essa  relação  no 

trabalho que se realizava com a disciplina no CECA.

Ficou, assim, mais clara a necessidade, de intensificar o diálogo entre as diferentes 

pesquisas  sobre  como  vem  se  processando  o  ensino  de  História,  em  nossas  múltiplas 

realidades.  A  verticalização  poderá  contribuir  para  a  construção  de  um  conhecimento 

histórico que seja significativo e mais adequado as diferenças culturais e etárias, levando em 

conta a necessidade de formação de profissionais para trabalhá-lo em condições adequadas. A 

Pesquisa no campo da História do ensino de História, nas últimas décadas, poderá contribuir 

para  o  entendimento  deste  cenário,  e  quem  sabe,  na  construção  de  propostas  para  sua 

mudança.

Reiteramos  aqui  a  necessidade  de  aprofundarmos  os  debates  e  pesquisas  sobre  os 

currículos,  planejamentos  e  práticas  do  ensino  de  História  dos  últimos  vinte  anos, 

considerando-se  o  fator  histórico  como  elemento  importante  para  compor  essa  análise. 

Somente dessa forma, não terminaremos por discutir as propostas desencarnadas, condenando 

ou exaltando projetos, sem seu devido dimensionamento histórico. O processo de formação 

dos  professores,  as condições de trabalho,  o  público ao qual  se destina,  as  estratégias  de 

construção e  divulgação  dos  currículos  são  aspectos  que precisam ser  considerados,  para 

compor  uma  análise  mais  precisa  das  mudanças  e  permanências  ocorridas  no  ensino  da 

disciplina  História.  Em  outras  palavras,  precisamos  compreendê-las  em  seus  aspectos 

históricos, e não apenas formais, ou em sua hermenêutica. 

A História do ensino da disciplina de História pode nos ajudar a compreender esses 

processos e incorporar, mais sistematicamente, ao trabalho do historiador, reflexões acerca do 

ensino, visto que os trabalhos ainda se concentram, ou na resolução de problemas imediatos, 

ou na construção de metodologias, partindo de saberes produzidos por especialistas de outras 

áreas, sem o diálogo necessário com o campo da História.
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ANEXOS

ANEXO 1

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS DOCENTES

1) Nome completo: Iolanda Vaz Cedro

2) Formação:

2.a. Fez Graduação? Em que área? Quando? Em qual instituição?

2.b. Possui alguma Pós-Graduação? Em que área? Quando concluiu? Em qual instituição?

3) Trabalho docente 

3.a.  Há  quanto  trabalha  como  docente  da  rede  estadual?  Ocupou  outros  cargos?  Quais? 

Sempre  trabalhou  como docente? Qual  a  CH semanal?  E em sala  de  aula?  É professora 

efetiva? Está na ativa? Quanto tempo trabalha ou trabalhou no CECA?

3.b. Sempre trabalhou com o atual Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série? 

3.c. Ministrou a disciplina de História durante os anos de 1995 a 1998 para as 5ª, 6ª, 7ª e 8ª? 

Ministrou essa disciplina em outros anos e séries? Quais?

3.d. Ministrou outras disciplinas neste período (19931999), em especial 1995 e 1998? Qual 

sua CH semanal neste período? 

3.e.  Durante  a  década  de  1990,  possuiu  outro  vínculo  empregatício?  Qual?  Qual  a  CH 

semanal? 

4) As Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental – História, (BAHIA, 2005).

4.a Conhece o documento Diretrizes Curriculares para o Ensino de História (1995)? Como 

entrou em contato com este documento?

4.b Participou de forma direta ou indireta de sua construção? Como? Conhece outro professor 

de História do CECA que tenha participado? Outro funcionário ou gestor?

4.c Participou de curso/treinamento/capacitação em Eunápolis em Salvador, em especial, no 

IAT, para implementação da nova proposta curricular contida no documento? Conhece outro 



professor  de  História  do  CECA que tenha  participado?  Outro  funcionário  ou  gestor?  Os 

professores de História do CECA discutiram o documento?

4.d  Recebeu  algum material  impresso  que  auxiliasse  o  trabalho  com esta  nova  proposta 

curricular?  Conhece  outro  professor  de  História  do  CECA  que  tenha  recebido?  Outro 

funcionário ou gestor?

4.e.  Quais  as  contribuições  que  as  Diretrizes  Curriculares  para o Ensino Fundamental  -  

História (BAHIA, 2005) trouxe para o seu trabalho? Modificaram de alguma forma suas aulas 

de História? Como?

4.f. Participou de algum curso de formação/capacitação na área de História ou de Ensino de 

História?  Quais?  Quando? Promovido por  quais  instituições?  Conhece  outro  professor  de 

História do CECA que tenha participado? Outro funcionário ou gestor?

4.g.  Essas  novas  propostas  para  o  ensino  de  História,  Diretrizes (BAHIA,  2005)  e  PCN 

influenciaram na organização do ensino da disciplina no Ensino Fundamental  do CECA? 

Como?

5) Aulas de História.

5.a. Por que optou por dar aulas, em especial, de História?

5.b. Como preparava suas aulas? Quais os recursos que utilizava?

5.c. Quais os livros didáticos eram adotados para as séries mencionadas no período de 1995-

1998?

5.d.  Como organizava suas  aulas?  Os professores  de História  do CECA se reuniam para 

discutir e planejar a organização da disciplina? 

5.e. Quais avaliações e atividades que propunha?

5.f. Qual seria o objetivo de lecionar História para a o Ensino Fundamental?

5.g. Lembra de conteúdos que eram trabalhados com as turmas?

5.h. Quais as suas principais dificuldades em trabalhar essa disciplina no CECA?



ANEXO 2 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A SECRETÁRIA DO CLÉRISTON ANDRADE

1) Nome completo: 

2) Formação:

2.a. Fez Graduação? Em que área? Quando? Em qual instituição?

2.b. Possui alguma Pós-Graduação? Em que área? Quando concluiu? Em qual instituição?

3) Trabalho na Secretaria 

3.a. Trabalha no estado há quanto tempo? E no CECA? Qual sua função? Quais as disciplinas 

que ministrou e para quais níveis?

3.b. Há quanto tempo trabalha na secretaria do CECA? Qual sua função?

3.c. Quem trabalhava na Secretaria do CECA durante a década de 1990?

3.d. Como encontrou a Secretaria quando assumiu? 

3.e. Quais os principais problemas encontrados no trabalho da Secretaria do CECA?

3.f. Existem arquivos/pastas com informações profissionais dos docentes na escola? Nem dos 

docentes que já se aposentaram?

3.g.  Alguma  pasta  ou  dossiê  que  indique  os  cursos/treinamentos  que  esses  professores 

participaram?

3.h.  As  grades  curriculares  do  Ensino  Fundamental  da  década  de  1990  estão  facilmente 

acessíveis para consulta na Secretaria hoje?

Sobre a professora Joana:

Conhece ou conheceu a professora Joana que ministrou aulas de História no Clériston entre 

1993 e 1999?

Quais as informações sobre sua formação e vida profissional no Colégio que a senhora se 

recorda? 



ANEXO 3

ROTEIRO  DE  ENTREVISTA  COM  AS  PROFESSORAS/TÉCNICAS  DA 

DIRETORIA DE ENSINO – 8.

1) Há quantos anos trabalha na DIREC-8?

2) Quais os cargos que ocupou durante esses anos?

3) Durante a década de 1990 ocupou quais cargos? 

4) Sua formação é na área de educação?

5)  Quais  as  principais  mudanças  na  legislação  e  no  currículo  de  História  para  o  Ensino 

Fundamental na rede estadual o correu entre as décadas de 1980 e 1990?

6) Quais os projetos que Secretaria de Educação ou a DIREC-8 desenvolveram para mudar o 

ensino de História na região no período mencionado?

Sobre  o  documento  Diretrizes Curriculares  para  o  Ensino  Fundamental  –  História,  

(BAHIA, 2005).

1) Foi construído com alguma participação da DIREC-8 ou com professores da região?

2)  Como  foi  encaminhado  para  DIREC-8?  Quais  as  orientações  recebidas  para 

implementação? 

3) Professores das escolas ou técnicos da DIREC-8 fizeram curso ou participaram de algum 

tipo de treinamento?

4) A DIREC-8 encaminhou o documento para as escolas estaduais, inclusive para o Clériston 

de Andrade?

5)  Outros  programas,  legislação  ou  projetos  similares  para  disciplina  de  História  foram 

construídos no período para rede estadual?



ANEXO – 4

DIRETRIZES CURRICULARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL – HISTÓRIA 
(BAHIA, 1995)




































































