
Apresentaremos aqui os objetivos centrais do ensino de história, desde sua constituição como disciplina
escolar, para situar como esta “matéria escolar” se constituiu historicamente. Para tanto, observaremos o
que pesquisadores da história do ensino de história pensam e discutem sobre o que é ensinar história no
Brasil.

A professora Circe Bittencourt (2004) faz uma breve abordagem histórica dos objetivos do ensino de
história, o qual sintetizamos no Quadro 1 para uma melhor visualização, para em seguida comparar tal
síntese com outras pesquisas com recortes mais específicos, realizadas no campo da História do Ensino de
História.

Quadro 1 – Síntese Histórica dos Objetivos do Ensino de História

Período

Caracterização do ensino de
história

Ensino Primário Ensino
Secundário

Primeira
metade
do
século
XIX

O ensino de
História estava
relacionado ao
ensino das
primeiras letras
e ao exercício
da leitura.

Além disso,
estava dividido
em História
Sagrada (caráter
religioso) e
História Profana
(biográfica ).

(p. 61-62)

A disciplina
História foi
incluída na
escola
secundária
(Colégio
Pedro II -
1837), pois
estava
relacionada a
“finalidades
fundamentais
associadas à
constituição de
identidades
nacionais”.
(p.76)

Conteúdo

As bases da
História
nacional
formuladas
pelo Instituto
Histórico

Fonte: Síntese fundamentada em BITTENCOURT, 2004.

Inicialmente, cabe aqui um lembrete, é que a partir da década
de 1950 a autora trata dos objetivos do ensino de história de
forma genérica, sem especificar o nível de ensino da educação
básica. Além disso, foi a partir da década de 1970 que houve
a substituição da nomenclatura do ensino primário e ginásio
em 1° grau, além do ensino de 2°grau.

Analisando o Quadro I, a percepção que temos é a de que não
existe uma diferença contundente do que se esperava dos
estudos históricos na educação primária e na secundária.
Embora possamos apontar como distinção que a história foi
incluída no ensino primário como um meio de se aprender as
primeiras letras e não com uma finalidade exclusiva das
próprias peculiaridades da história, enquanto no ensino
secundário esta já foi inserida, pois se percebia nela
elementos necessários para constituição da identidade
nacional.

Observando as ideias centrais do Quadro I desde o século XIX
a meados do século XX, elas permitem visualizar tanto as
permanências quanto pequenas modificações quanto à forma
de pensar a finalidade do ensino de história, desde o Brasil
imperial ao Brasil republicano. A principal permanência
encontra-se na tônica de que a função dos estudos históricos
está em fomentar a formação da identidade nacional, através
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Segunda
metade
do
século
XIX

veiculava uma
“história
nacional para
constituir uma
identidade
nacional”. (p60)
“A história tinha
como missão
ensinar as
tradições
nacionais e
despertar o
patriotismo”
(p.65)

Geográfico,
fundamentadas
pela ação
política, foi
incorporada
nos programas
curriculares e
livros
didáticos,
porém a
História do
Brasil era vista
como
complemento
da História
Europeia que
estava na base
da identidade
nacional (p.79)

Início do
século
XX

É possível ver
através dos
livros escolares
como o
patriotismo
passou a ser
objetivo
organizativo
central dos
conteúdos
escolares.
Relacionado a
“um projeto de
homogeneização
da cultura
histórica”.
(p.65).

“A história da
civilização e a
história do
Brasil
destinava-se a
operar como
formadora da
cidadania e da
moral cívica”.
Além de
formar o
“cidadão
político (...)
para conduzir
a nação ao seu
progresso, ao
seu destino de
grande nação”.
(pág.81)

Fins dos
anos
1930 até
meados
dos anos
1940

“Período de
confrontos sobre
que conteúdos
históricos
deveriam ser
ensinados -
formação
nacionalista e
patriótica
sedimentando o

“A história,
nesse
contexto, tinha
por objetivo
apresentar e
difundir
elementos que
formam a
trama da
história por
meio de fatos
políticos, fatos
culturais e de

da apresentação dos feitos dos grandes homens e estimular o
culto cívico da pátria.

Em relação às mudanças, a primeira que devemos destacar é
a ênfase que havia da História Sagrada sobre a História da
Pátria ou da Civilização durante o Período Imperial,
gradativamente diminuída (até ser extinta) durante o Período
Republicano. Neste sentido, “a História deixou de ser,
paulatinamente, uma “matéria” ilustrativa da moral religiosa
universal permanente para se transformar em uma disciplina
autônoma, encarregada da formação política do cidadão
nacional. ”[1] (BITTENCOURT, 1993:199).

A segunda mudança refere-se ao crescente espaço que a
História Nacional foi conseguindo dentro do currículo de
história. A história do Brasil foi vista, inicialmente, como
apêndice da História europeia, inclusive as raízes nacionais
não se encontravam em território brasileiro e sim na Europa,
o denominado eurocentrismo.

É interessante acrescentar a transformação do conceito de
cidadania como fator que interferiu na finalidade do ensinar
história, ou seja, qual história era necessária para o cidadão
que era formado no século XIX Ou para o cidadão formado
nas primeiras décadas do século XX, ou na época do Estado
Novo Ou no regime militar Ou nos anos 1980 e 1990

O cidadão formado nas aulas de história do império,
obviamente, não era o mesmo formado, por exemplo, no
período de redemocratização do final do século XX. A escola
no império era destinada a pequenos grupos, a escola
secundária era freqüentada apenas pelas elites que percebiam
“o saber escolar como um capital cultural exclusivo de
determinados setores da sociedade” (BITTENCOURT, 1993).

Entretanto, houve uma modificação do público-alvo escolar ao
longo das décadas, principalmente com a ampliação da
participação política, que estendeu os direitos políticos a um
número maior de pessoas, permitindo, posteriormente, a
massificação do ensino. Possibilitando o direito à cidadania, à
escolarização e ao ensino de história a setores sociais antes
marginalizados. Logo, se o público ao qual é direcionado o
ensino de história é modificado, as suas finalidades também
são, pois um ensino de história para as elites tem objetivos
diferentes de um ensino de história para os segmentos
populares.

Comparamos, agora, as colocações de Bittencourt
apresentadas no Quadro I sobre os objetivos do ensino de
história nas primeiras décadas do século XX, com a pesquisa
realizada por Itamar Freitas (2010) no livro “Histórias do
Ensino de História” volume 2[2]. Estudo que teve como
questão-central, saber - “Como se configurava o ensino de
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(“Era
Vargas”)

culto aos heróis
e a criação de
tradições
nacionais, nas
aulas e nas
festas cívicas”
(p.66)

civilização
(grifo
original); ou
seja, servia
para formação
de uma cultura
geral e
erudita”.
(p.82)

Décadas
de 50 e
60

Surgiram críticas a “uma
erudição histórica desvinculada
de uma formação que
fornecesse aos alunos
autonomia intelectual antes os
desafios econômicos, (...) [além
disso,] via-se como necessária a
formação do cidadão político
(...) para o entendimento do
estágio de desenvolvimento
capitalista dentro dos projetos
de modernização do país”.
(p.83)

Década
de 1970
e 80

Tentativa de descaracterização
da disciplina História com a sua
diluição em Estudos Sociais.

Década
de 1990

Marcada pela Elaboração dos
Parâmetros Curriculares
Nacionais (1996).

história nas primeiras décadas da República brasileira”-
percebemos uma proximidade quanto à idéia de que a
disciplina história era utilizada para sedimentar um
sentimento de nacionalidade. Bittencourt diz que a História,
no momento em que se introduziu o período republicano,
apresentava

os feitos dos “grandes homens, seres
de uma elite predestinada, [que]
haviam criado a nação, e os
representantes dessas mesmas elites
cuidariam de conduzir o País ao seu
destino [tais ideias] deveriam ser
compartilhadas por todos os
brasileiros e delas deveria emergir o
sentimento patriótico. [Logo,] a
História tinha como missão ensinar
as “tradições nacionais” e despertar o
patriotismo” (BITTENCOURT, 2004.
p.64-65).

Em consonância com Freitas (2010), ao analisar os pareceres
submetidos às Comissões Permanentes do Instituto Histórico
e Geográfico, entre os anos de 1889 e 1942, este afirma que
“os trabalhos didáticos eram bem recebidos, posto que,
divulgavam a História pátria e ajudavam a fixar, na mocidade,
os fatos e personalidades responsáveis pela construção da
nação” (FREITAS, 2010:22).

Ele expõe através do estudo da obra didática que a história era pensada e organizada para “cultivar
valores do trabalho, coragem, honradez, perseverança, que alimentariam o nosso consciente e legítimo
patriotismo.” (FREITAS, 2010:27).

Como nos informa o Quadro I, a idéia de patriotismo é incentivada, inicialmente, por aqueles que ficaram
responsáveis por contar a história do Brasil, existindo uma relação direta entre o tipo de história realizada
pelos historiadores do IHGB com a história veiculada na sala de aula, através dos professores e manuais
didáticos.

A professora Kátia Abud trata dessa relação, afirmando que os dois âmbitos em que a historia se realizava
surgiram quase que concomitantemente: o Colégio Secundário Pedro II -1837 e o IHGB – 1938, e que,
inclusive, membros do primeiro ministravam aulas no segundo, circulando concepções sobre a História
bastante próximas. (ABUD, 1998). Freitas reforça essa afirmação e ainda acrescenta que a influência dos
produtores de conhecimento histórico não se restringia apenas ao ensino secundário, mas também ao
ensino primário. (FREITAS, 2009).

Então, podemos afirmar que, os autores anteriormente citados, nos apresentam por diferentes caminhos
alguns indícios fundamentais de como era pensado, nas primeiras décadas do século XX, o ensino de
história e a finalidade principal de fomentar o patriotismo, ao qual tal ensino se propunha.

A década de 1930 foi marcada pela reforma educacional de Francisco Campos, que tinha como finalidade
básica manter e fortalecer a unidade da Nação Brasileira, sendo apresentados como principais objetivos do
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ensino da história o estudo do homem em diferentes lugares e diferentes momentos, bem como a
educação política e a consciência dos deveres perante o coletivo. (HOLLANDA, 1957:17).

Em outras palavras, o ensino de História tinha o intuito de “favorecer cada vez mais o espírito de
brasilidade, isto é, a formação da alma nacional e do caráter nacional. Ao brasileiro cumpre conhecer bem,
isto é, profundamente e carinhosamente, a evolução e as tradições de sua pátria” (MANOEL op cit IHGB,
1936). Nessa época são fortalecidas algumas práticas nas escolas para fortalecer tal formação, exemplo
das festas cívicas e culto aos heróis da pátria.

Em 1942 há outra reforma educacional, a de Gustavo Capanema, que não provocou grandes alterações
quanto à finalidade do ensino de história, pois a disciplina continuou a ser pensada para formar o cidadão
patriota, para constituir a identidade nacional. Entretanto, tal reforma apresentou novidade ao ampliar a
carga horária das disciplinas da área de humanidades, incluído a história que foi separada em história do
Brasil e história geral, adquirindo maior espaço de atuação. (HOLLANDA, 1957).

A Era Vargas tinha um trato peculiar para com o ensino de história, percebendo suas potencialidades para
o projeto que estava em andamento no país que se caracterizava pela

propaganda imagética, explorando as emoções, os sentimentos, a memória
afetiva, os símbolos, imagens, rituais, (...) divulgando a sua ideologia: nos livros
didáticos, no rádio, nas paradas militares, nas apresentações de estudantes em
praça pública, principalmente por ocasião das festas cívicas, na imprensa falada,
escrita e cinematográfica. (ZAMBONI, 2003:370).

Em suma, o ensino de história nesse período foi marcado pelas “reformas do sistema de ensino nas
décadas 1930 e 1940, que promoveram a centralização político educacional e colocava o ensino de
História no centro das propostas de formação da identidade nacional, consolidando-a definitivamente como
disciplina escolar” (FONSECA, 2006:52).

O Quadro 1 apresenta, em relação às décadas de 1950 e 1960, uma relação da escola e do ensino quanto
aos propósitos de modernização do país, que incluía uma preocupação com a profissionalização da
população para atender as demandas nacionais. Quanto ao ensino de história, não houve alterações
significativas, apenas a permanência da herança das décadas anteriores.

Já na década de 70, o ensino de história foi marcado pelo enfraquecimento da especificidade do
conhecimento histórico no ensino de 1° grau (as primeiras séries) ao se instituir nos currículos escolares,
os Estudos Sociais no lugar da História e da Geografia, como nos informa Quadro I. A reforma educacional
de 1971, de caráter centralizador, incorporou ao sistema educacional brasileiro a influência
norte-americana inserindo essa nova disciplina, em detrimento da anterior delimitação dos estudos
históricos e geográficos. (FONSECA, 2011).

Na década de 80, quando o ensino de História começa a ser repensado, falava-se muito em superar o
ensino tradicional por uma educação inovadora, na disciplina história a renovação foi marcada por
elementos técnicos, uso de novas linguagens[3] - música literatura, filmes, TV, vários relatos de
experiência foram publicados, muitos querendo propor soluções para as dificuldades do ensino de história.

A pesquisadora Fonseca aponta alguns caminhos possíveis que a reflexão sobre o ensino de história na
década de 1980 proporcionou, são eles: pluralidade de temas e fontes, diálogo com a historiografia
recente, percepção de que o conhecimento histórico parte dos problemas do presente, uso de diferentes
linguagens, aproximação com outras disciplinas por meio da interdisciplinaridade e incentivo a pesquisa e
a produção de conhecimento.

Já a década de 1990 é marcada pelos PCN que foram elaborados na segunda metade da década, inseridos
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em um contexto internacional de reformulação curricular, seguindo direcionamento do Banco Mundial, com
influência marcante da reforma espanhola. Este documento incorporou bastante as idéias pedagógicas
vigentes no Brasil, fundamentadas na concepção do conhecimento como construção o que poderíamos
chamar de “construtivismo à brasileira”[4]. (NANTES, 2006).

Os PCN de história para o Ensino fundamental do 6° ao 9° ano (denominado no documento de 3° e 4°
ciclo) estão estruturados da seguinte maneira em uma apresentação e em duas partes. A primeira contém
a caracterização da área de história, os objetivos gerais da disciplina e a exposição dos critérios de seleção
e organização dos conteúdos históricos; e a segunda subdividida na exposição detalhada da idéia de
ensino aprendizagem, dos objetivos específicos, dos conteúdos, dos eixos temáticos, dos critérios de
avaliação de cada um dos ciclos e, por último, há uma discussão sobre as orientações e métodos didáticos.

Entre esses diversos elementos queremos destacar os objetivos gerais do ensino de história para o ensino
fundamental 3° e 4° ciclo, no Quadro 2.

Quadro 2 - Objetivos Gerais do Ensino de História

1 - Identificar relações sociais no seu próprio grupo de convívio, na localidade, na região e no país e
outras manifestações estabelecidas em outros tempos e espaços;
2 – Situar acontecimentos históricos e localizá-los em uma multiplicidade de tempos;
3- Reconhecer que o conhecimento histórico é a parte de um conhecimento interdisciplinar;
4 – Compreender que as histórias individuais são partes integrantes de histórias coletivas;
5- Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos, em diversos tempos e espaços, em suas
manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais;
6 – Questionar sua realidade, identificando problemas e possíveis soluções, conhecendo formas
político-institucionais e organizações da sociedade civil que possibilitem modos de atuação;
7 - Dominar procedimentos de pesquisa escolar e de produção de texto, aprendendo a observar e
colher informações de diferentes paisagens e registros escritos, iconográficos, sonoros e matérias;
8 – Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade social, considerando critérios
étnicos;
9 – Valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e dos povos como condição de
efetivo fortalecimento da democracia, mantendo-se o respeito às diferenças e a luta contra as
desigualdades.

Fonte: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: História.
Brasília: MEC/SEF, 1998, p.43

De acordo com tais objetivos, podemos destacar as principais ações que um estudante que termina o
ensino fundamental devem possuir: identificar, situar, compreender, conhecer e respeitar, questionar,
dominar e valorizar. Ações relacionadas a seguintes metas: conteúdos conceituais “situar acontecimentos
históricos no tempo, conteúdos procedimentais, “dominar procedimentos de pesquisa”, conteúdos
atitudinais quando se refere ao respeito às diversidades, a questionar a realidade e a valorização do
patrimônio e da cidadania. (BRASIL, 1998:43).

Logo, percebemos que os PCN não restringem os objetivos do ensino de história apenas ao domínio dos
conteúdos conceituais do conhecimento histórico, eles percebem nessa disciplina um potencial para
desenvolver outros tipos de competências e habilidades, seja para pesquisa seja para convívio em
sociedade, com a diversidade ou para valorização patrimonial.

Além desses objetivos gerais os PCN apresentam, também, os objetivos a serem alcançados em cada
ciclo. Como vemos no Quadro 3.
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Quadro 3 - Objetivos específicos 3° ciclo

1. Conhecer realidades históricas singulares, distinguindo diferentes modos de convivência
nelas existentes;

2 Caracterizar e distinguir relações sociais da cultura com a natureza em diferentes realidades
históricas;
3 Caracterizar e distinguir relações sociais de trabalho em diferentes realidades históricas;
4 – Refletir as transformações tecnológicas e as modificações que elas geram no modo de vida das
populações e nas relações de trabalho;
5 - Localizar acontecimentos no tempo, dominando padrões de medida e noções para distingui-los
por critérios de anterioridade , posterioridade e simultaneidade;

6 - Utilizar fontes históricas em suas pesquisas escolares;
7 - Ter iniciativas e autonomia na realização de trabalhos individuais e coletivos.

Fonte: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: História.
Brasília: MEC/SEF, 1998, p.54-55.

Quadro 4 - Objetivos específicos 4° ciclo

1 - Utilizar
conceitos para
explicar relações
sociais, econômicas
e políticas de
realidades históricas
singulares, com
destaque para
questão da
cidadania;
2 - Reconhecer as
diferentes formas de
relações de poder
inter e intragrupos
sociais;
3-Identificar e
analisar as lutas
sociais, guerras e
revoluções na
História do Brasil e
do mundo;
4- Conhecer as
principais
características do
processo de
formação e das
dinâmicas dos
Estados Nacionais;
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5 - Refletir sobre as
grandes
transformações
tecnológicas e os
impactos que elas
produzem na vida
das sociedades;
6 - Localizar
acontecimentos no
tempo, dominando
padrões de medida e
noções para
compará-los por
critérios de
anterioridade,
posterioridade e
simultaneidade;

7- Debater ideias e
expressá-las por
escrito e pro outras
formas de
comunicação;
8- Utilizar fontes
históricas em suas
pesquisas escolares;
9 -Ter iniciativas e
autonomia na
realização de
trabalhos individuais
e coletivos.

Fonte: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: História.
Brasília: MEC/SEF, 1998, p.65.

Comparando os objetivos específicos com os objetivos gerais, identificamos a ausência de uma relação
entre eles, os específicos deveriam ser metas para que os gerais fossem alcançados, no entanto não é isso
que se verifica. Objetivos específicos aparecem ora como repetições dos gerais, escritos com outras
palavras, ora como metas novas que não se relacionam diretamente às finalidades mais amplas.

Já confrontando o quadro 3 com o quadro 4, observamos que a principal diferença entre os objetivos
específicos do 3° ciclo dos objetivos do 4° ciclo está relacionada ao uso dos conceitos nas relações sociais
do primeiro, e a caracterização e uma distinção das relações sociais do segundo. Assim sendo, no 3° ciclo,
exige-se conhecer e caracterizar, já o 4° pede-se para utilizar os conceitos. Há, nesse caso, uma tentativa
de tornar mais complexo a aprendizagem da História de um ciclo para outro, porém é realizada de
maneira genérica.

Outra distinção refere-se ao estudo do 3° ciclo das relações de trabalho e do 4° ciclo das relações de
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poder. Tais objetivos refletem diretamente os eixos temáticos indicados pelos PCN, “História das relações
sociais, da cultura e do trabalho” e “História das representações e das relações de poder”,
respectivamente. No 4° ciclo, há inclusão nos 3° e 4° objetivos, de metas referentes a um dos subtemas
“Nações, povos, lutas e guerras e revoluções”, entretanto os subtemas do 3° ciclo não são apresentados
como objetivos específicos, o que indica uma dispersão ou a inexistência de critérios na sua elaboração.

Essa proposta dos PCN para o ensino de história por meio de eixos temáticos ocasionou bastante
polêmicas. Uma dessas é a confusão entre o ensino de História por eixos temáticos e a História temática.
Esta é história produzida pelos historiadores que delimitam um tema e abordam verticalmente um recorte
específico, usando o máximo de documentação disponível sobre a temática, já aquela é a história indicada
em currículos escolares que obedecem a outra lógica. Nas palavras Bittencourt os eixos temáticos

são indicadores de uma serie de temas selecionados de acordo com problemáticas
gerais cujos os princípios, estabelecidos e limitados pelo público escolar ao
qual se destina o conteúdo, são norteados por pressupostos pedagógicos, tais
como faixa etária, nível escolar, nível pedagógico dedicado à disciplina, entre
vários outros aspectos . O tema gerador ou eixo temático não pode limitar o
conteúdo, mas deve servir para estabelecer e ordenar outros temas (ou
subtemas), que precisam ser abrangentes tanto no tempo quanto no
espaço. (Bittencourt, 2004:126). (grifo nosso)

No primeiro grifo, destacamos que a perspectiva dos eixos temáticos, ao menos em definição, considera
em primeira instância o público escolar ao qual se dirige. Com esta afirmação têm-se a impressão de que
as escolhas dos eixos temáticos a serem desenvolvidos nas aulas de história pertenceriam ao âmbito da
sala de aula, da atuação docente em função da demanda dos estudantes. No entanto, os PCN indicam
(não são obrigatórios, eles sugerem) os eixos percebidos como mais adequados a serem trabalhados pelos
professores com os alunos.

No segundo grifo, queremos ressaltar a indicação de temas abrangentes no tempo e espaço; tal
recomendação, se fosse concretizada respeitando historicidade dos temas, talvez pudesse ter o efeito
desejado. Não obstante, algumas experiências realizadas demonstram uma homogeneização dos
conceitos, por exemplo, uma temática sobre a escravidão, em vários tempos e espaços seria reduzida a
uma semelhança entre o conceito de escravidão na Grécia Antiga e a escravidão que ocorreu no Brasil.

Uma última polêmica, o que interessa pontuar é que a realização do ensino de História por eixos temáticos
suscita ideia de que o desenvolvimento de uma história sob essa perspectiva é inovar o ensino de história
substituindo o ensino dito “tradicional”. Tal idéia é questionada, pela professora Margarida Dias Oliveira
que diz:

(...) o que se pode considerar, de fato, concepções novas de História no ensino.
Pois, corremos o risco de imaginarmos que a substituição de um programa pelo
ensino por temas seja, necessariamente, uma nova concepção de História ou
mesmo que o ensino dessa disciplina por temas seja a garantia a priori de uma
narrativa mais próxima de quem a escuta, diferente da história oficial. (OLIVEIRA,
2007:15).

Logo, podemos afirmar que a simples utilização dos eixos temáticos, não tornará o ensino inovador ou um
ensino de melhor qualidade, automaticamente, pois a forma como tal perspectiva foi pensada e executada
apresenta limitações que não suprem da maneira mais adequada as necessidades do ensino de história.

Retornando à observação do Quadro 3 e 4, é possível visualizar a simples repetição do 4°,5°,6° e

Pág.8/11



7°objetivos do terceiro ciclo como 5°,6°,8° e 9° objetivos do quarto ciclo. Não é realizada nenhuma
modificação das metas estabelecidas, nenhum aprofundamento, o que corrobora a idéia já exposta da não
preocupação em aumentar o nível de complexidade, ou realizar uma progressão conforme o ciclo de
ensino ou o amadurecimento intelectual do aluno.

Os PCN podem ser considerados um indício de como foi conduzido oficialmente o ensino de história no
Brasil, no fim da década de 1990. A questão que surge é: até que ponto os PCN constitui um parâmetro
real da historia ensinada no Brasil Tentando responder a tal indagação, podemos dizer que embora não
possamos desconsiderá-los temos que compreender que as aulas de história são norteadas por outras
instâncias que nem sempre recorrem a este documento, inclusive, há pesquisas que apontam o
desconhecimento de muitos professores quanto aos PCN.

Mas parte desse desconhecimento relaciona-se à ausência de uma participação efetiva dos professores na
elaboração do documento que indica, principalmente, a inexistência de um debate sobre o que a sociedade
brasileira espera do ensino de história. Em outras palavras,

não foi feita uma discussão no Brasil sobre o conhecimento histórico que deveria
ser conhecimento do cidadão. Para além das decisões políticas, é preciso ligar
essas discussões às faixas etárias dos educandos e à possibilidade e real de
aprendizado, a partir de sua capacidade cognitiva e da complexidade do
conhecimento histórico. (OLIVEIRA, 2007:16).

Findou a década de 1990, e com ela o século XX, sem termos um debate conclusivo sobre o que os alunos,
professores, pais e a sociedade em geral esperam do ensino de história. A ausência desse debate, refletida
na organização um tanto insatisfatória dos PCN. Além disso, temos no início do século XXI manifestações
de determinados grupos sociais sobre o poder legislativo, que reivindicaram a participação obrigatória de
suas histórias nas aulas de história do Brasil[5]. Esse é apenas um indicativo de que a questão não está
resolvida.

Em suma, essa breve perspectiva histórica sobre os objetivos do ensino de história no Brasil apresenta
uma constatação básica, que é indefinição de uma reflexão consistente e sistemática que responda “o
porquê de ensinar história Só sabemos que o uso das mais diversas metodologias não resolverá tal
questão, pois a utilização de filmes, de música, da internet, a visita a um museu não resolverão as
questões em aberto no ensino de história, nem tornarão esse ensino inovador, nem melhor. Trocar um
texto histórico por um filme não possibilitará uma formação histórica mais adequada, é preciso refletir,
debater, fundamentar e se posicionar sobre o ensino de história e suas finalidades.
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[1]A História Sagrada deixa de ser obrigatória no ensino público, entretanto continuou nas escolas
confessionais que cresceram consideravelmente. (influência da história dos santos para história dos heróis
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(BITTENCOURT, 1993).
[2] Este livro trata-se de uma continuação da obra Histórias do ensino de História no Brasil publicado em
2006
[3] O uso de um meio novo não faz do conteúdo inovador
[4] Com essa expressão construtivismo à brasileira tentamos relacionar uma apropriação específica no
Brasil do construtivismo permeada por idéias de Paulo Freire.
[5] Por exemplo, a Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003 tornou obrigatório o ensino de História da África e
da cultura afro-brasileira.
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