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Capítulo 3

EM BUSCA DE OUTRAS HISTÓRIAS: 
DUAS PROPOSTAS DOS ANOS 80

O conteúdo do ensino de História dos anos 70 registrado nos 
programas, manuais didáticos e orientações oficiais traz consigo as 
marcas constitutivas de sua própria historicidade. Por isso, no momento 
em que — no final dos anos 70 — o processo de organização dos 
professores de l9 e 29 graus começa a fazer eco no interior do movi
mento' social organizado, a escola e o ensino de História juntamente 
com o ensino de outras disciplinas aparecem como alvo de críticas e 
contestações.

No primeiro capítulo, analisamos a amplitude e o significado 
das lutas travadas pelos professores por melhores condições de traba
lho, por mudanças no processo de trabalho, no projeto educacional 
dominante e pela democratização do país. A partir deste contexto, 
multiplicam-se as discussões acerca do conhecimento histórico, abrindo 
um diálogo entre espaços e formas de produção através de trocas de 
experiências.

No campo da produção historiográfica acadêmica, vários balan
ços divulgados apontam, a partir dos anos 70, um repensar dos temas, 
dos pressupostos e das interpretações. Há uma expansão do campo da 
História através da busca de novos temas e novos documentos. A 
História Social passa a ser redimensionada e os estudos sobre as 
classes trabalhadoras são ampliados e enriquecidos. Esta nova produ-
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ção traz à tona estudos de temas como a família, o lazer, a sexuali
dade, mulheres, feitiçaria, loucura e muitos outros. Assim, a biblio
grafia especializada passa a revelar uma ampliação do universo dos 
objetos e dos documentos, uma diversidade de interpretações que nos 
possibilita apreender múltiplas leituras do social.

O repensar do ensino de História ganha espaços em associa
ções científicas como ANPUH, SBPC; associações sindicais como 
APEOESP-SP e UTE-MG; congressos, seminários, debates envol
vendo os três graus de ensino. Também a mídia ocupa-se dos debates 
sobre os possíveis caminhos do ensino da História. As discussões 
recorrentemente priorizaram os seguintes aspectos: a produção de 
conhecimento histórico como forma de romper com o papel reprodu- 
tivista que tradicionalmente é conferido ao l 9 e 2- graus; o livro 
didático: o significado de sua utilização e a análise dos conteúdos 
veiculados; o ensino temático como proposta alternativa ao ensino 
tradicional de História e experiências utilizando diferentes linguagens 
e recursos no ensino, tais como música, literatura, filmes, TV, histó
rias em quadrinhos e outros documentos. Estas discussões passaram a 
ser sistematizadas e publicadas em coletâneas compostas de diferentes 
relatos de experiências e diversas interpretações do modo de se fazer 
e pensar o ensino de história.

A partir disso, por pressões dos setores organizados, começa 
a haver revisões na legislação pertinente ao ensino de História e 
iniciam-se processos de reformas dos currículos de História em várias 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, uma vez que os 
postulados dos programas de ensino elaborados de acordo com os 
princípios da política educacional dos anos 70 já estavam, para mui
tos, superados ou eram inadmissíveis teórica e politicamente. Assim, 
os anos 80 são marcados por discussões e propostas de mudanças no 
ensino fundamental de História. Resgatar o papel da História no 
currículo passa a ser tarefa primordial depois de vários anos em que 
o livro didático assumiu a forma curricular, tomando-se quase que 
fonte “ exclusiva”  e “ indispensável”  para o processo de ensino- 
aprendizagem.

Em São Paulo, o processo de revisão curricular iniciou-se em 
1983, quando a Secretaria de Educação lança uma proposta de encon
tros regionais para a discussão do currículo de l 9 grau, visando “ desen
cadear na rede estadual um amplo debate sobre o ensino das Ciências 
Humanas, para a revisão da grade curricular e sugestão programática,
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com ênfase prioritária para o restabelecimento imediato de História e 
Geografia nas 5f e 6f séries” . 1 A proposta em questão previa um 
calendário de encontros regionais, mesas-redondas, seminários, deba
tes e um encontro final. Previa, também, além da participação dos 
professores da rede oficial, a de representantes das Associações Cien
tíficas e Culturais, das entidades representativas do Magistério, das 
Universidades e dos órgãos centrais da Secretaria da Educação.

Segundo participantes do processo, a “ Coordenadoria dos 
Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) reuniu, em outubro de 1984, 
professores representantes de História das diversas Delegacias de Ensino 
(DES) do estado de São Paulo, para reflexões acerca de uma reformu
lação curricular em conjunto com a equipe técnica de História. Com 
a continuidade de encontros realizados na CENP, ao longo de 1985 e 
1986, reunindo estes professores (que repassavam as discussões em 
suas respectivas regiões), iniciou-se o processo de elaboração de uma 
nova proposta curricular para o ensino de História no l 9 e 2- graus, 
contando em 1986 com a assessoria dos professores Déa R. Fenelon 
(PUC-SP) e Marcos A. Silva (USP)” . 2 Foram elaboradas duas ver
sões, que, após serem avaliadas, resultaram numa terceira versão 
preliminar publicada em 1986.

Este processo insere-se no contexto de redemocratização das 
instituições públicas, especialmente as escolas, durante a gestão dos 
governadores eleitos pelo voto direto em 1982, momento de intensas 
lutas pela valorização dos profissionais da educação em nível de l9, 
29 e 39 graus. Tal redemocratização assumia diferentes faces naquele 
momento quer a partir dos múltiplos argumentos governamentais, 
quer pelas diferentes falas dos movimentos sociais.

Em Minas Gerais, a discussão em tomo da necessidade de 
mudanças ganha força a partir de 1983 e 1984, quando o debate e as 
trocas de experiências se intensificam, sendo divulgadas em maior 
escala, e também durante a realização das diversas etapas do Primeiro 
Congresso Mineiro de Educação no período de agosto a outubro de 
1983. Durante todo o desenvolvimento do Congresso, os professores 
mineiros participaram ativamente na elaboração de propostas visando 
à reformulação da educação pública em Minas Gerais e, dentre estas 
propostas, constava a de uma ampla discussão e reformulação curricular.

t. São Paulo (SEE/CENP), Contribuição da CENP para a discussão nos encontros regionais: a 
questão dos estudos sociais, CENP, 1983 (mimeo).

2. São Paulo (SEE/CENP), Proposta curricular para o ensino de história — Is grau, 1986, p. 3.
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No período compreendido entre os anos de 1984 e 1985, 
foram realizados vários encontros e congressos promovidos pelas Uni
versidades, Delegacias de Ensino e pela UTE-MG (União dos Traba
lhadores do Ensino), que passa a ter importante presença na organização 
e divulgação do debate em tomo das mudanças necessárias no ensino 
público do Estado. Registra-se também a presença decisiva dos pro
fessores de História no movimento, na organização da UTE e em 
todas as lutas empreendidas pela entidade. Grande parte das lideran
ças da entidade sindical é composta de professores da área de Ciências 
Humanas, sobretudo de História.

Apesar da amplitude do Primeiro Congresso Mineiro de Edu
cação, a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais apenas 
desencadeou o processo de reformulação dos currículos em setembro 
de 1986, poucos meses antes do final do governo Tancredo Neves/ 
Hélio Garcia. Houve inúmeras críticas à forma como foi encaminhada 
a questão. A primeira crítica disse respeito ao tempo; os professores 
entendiam que, nas condições de trabalho a que estavam submetidos, 
precisavam de um tempo maior para a discussão e elaboração de uma 
nova proposta. A segunda crítica foi remetida à forma de convocação. 
A Secretaria e as Delegacias de Ensino convocaram apenas alguns 
professores que, segundo estes órgãos, desenvolviam projetos em suas 
áreas específicas. E, por último, houve críticas à falta de divulgação 
do processo. A grande maioria dos professores não tomou conheci
mento da reformulação curricular de História a ser implementada . Em 
São Paulo, houve problemas semelhantes. Em 1986, no encontro regio
nal da ANPUH-SP, realizado na Unicamp, durante apresentação e 
debate da Primeira Versão da Proposta Curricular de História, o pro
cesso de difusão e debate da mesma foi alvo de críticas da parte dos 
professores.

Apesar das críticas e resistências ao processo, os autores da 
proposta mineira a qualificam como fruto de um trabalho democrático 
e participativo. Segundo o documento, “ pela primeira vez surgiu a 
possibilidade da efetiva participação do professorado mineiro nesta 
discussão curricular. As propostas partiram das escolas para as Dele
gacias, destas para as regionais, seguindo-se dois encontros em Belo 
Horizonte para a consolidação do novo programa curricular para o 
estado de Minas Gerais, envolvendo professores estaduais, municipais 
de Belo Horizonte e universitários, técnicos de Delegacias e da Secre
taria (...). Foi possível perceber um consenso quanto ao tipo de ensino 
de História a ser alcançado por esta nova proposta” . 3
3. Minas Gerais (SEE), Programa de história para o l s e 2a graus, 1986, p. 3.
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Ésta aparência democrática na verdade tenta ocultar uma forma 
atropelada de se resolver as questões ligadas ao ensino e à educação 
de uma forma geral. Se em São Paulo, depois de um tempo bem maior 
de discussões, se chegou apenas a uma versão preliminar porque 
proposta e como tal sujeita a avaliações e mudanças; em Minas Gerais, 
dentro de seis meses as propostas chegaram às escolas para serem 
implementadas conforme palavras do superintendente educacional Neid- 
son Rodrigues:

aqui está uma proposta que representa uma etapa da caminhada.
Não é toda a caminhada... Há de se continuar neste momento a 
luta, primeiramente para que esta proposta seja implementada em 
todas ás escolas do nosso Estado. E implementá-la não significa 
simplesmente copiá-la e nem reproduzi-la de forma mecânica nas 
salas de aula. Significa que cada educador e cada escola devem 
entender fundamentalmente o espírito da proposta que exige uma 
nova concepção de educação e de um novo educador.4

O entendimento da proposta para sua implementação de uma 
forma não mecanicista certamente exige um conhecimento maior de 
seus propósitos, das concepções que norteiam a escolha de metodolo
gia e conteúdos. Os professores reagiram contrariamente à forma de 
convocação, porque há muito tempo reivindicavam caminhar como 
sujeitos do processo de planejamento e criação das propostas de ensino. 
A condição de meros implementadores de programas era para muitos 
um passado localizado nos anos 70. Na nova concepção de educação 
e de novo educador, não havia mais espaço para a aceitação de um 
“ consenso” forjado, usado para mascarar a imperfeição dos proces
sos de reformas e os limites dados pela burocracia do aparato educacional.

Os dois processos ocorridos em Minas Gerais e São Paulo 
revelam que a estrutura burocrática ocupada com planejamento e 
gerência do ensino, apesar de reestruturações constantes, apesar de 
contar também com o trabalho de profissionais com tradição no debate 
educacional, não se desvencilhou de instrumentos e métodos próprios 
do período auge do controle técnico-burocrático-militar. As limitações 
dadas pela estrutura arcaica, viciada e centralizadora das Secretarias 
de Educação e Delegacias de Ensino tenderam a “ enquadrar” , unifor
mizar e reduzir o significado do processo de mudanças do currículo 
de História para os professores sujeitos históricos de um momento 
intelectual e político plural, rico em possibilidades e propostas de ação.
4. Idem, Novas propostas curriculares — instrumento de preparação para o exercício da 

cidadania, 1987, p. 4.
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Estas possibilidades estão expressas, por exemplo, nas con
cepções de educação e conhecimento que norteiam os novos programas 
curriculares. A Proposta de História da Coordenadoria de Estudos e 
Normas Pedagógicas (CENP)-SP fundamenta-se em

uma proposta pedagógica que supera o divórcio assumido entre 
os três graus de escolaridade no que se refere ao ensino e à 
pesquisa, onde passivamente cabe ao I2 e 22 graus o ensino como 
transmissão de informações e ao 32 grau fica reservado o privilé
gio da pesquisa e conseqüentemente da produção do conheci
mento... O que se pretende é ultrapassar a mera transmissão de 
informações, orientando professores e alunos na compreensão 
dos procedimentos para a produção do conliecimento.5

No Programa Curricular de Minas Gerais, consideram-se

alunos e professores como sujeitos produtores de seu próprio 
conliecimento. Isto é, o conhecimento não é um dado pronto e 
acabado, mas uma constante reelaboração e construção, que se dá 
a partir das necessidades e problemas colocados pelo cotidiano.
A percepção da possibilidade de elaboração do conhecimento 
deve se tomar o fio condutor de todo o traballio educativo, onde 
professores e alunos, numa nova relação pedagógica, se colocam 
numa interação constante de ensino-aprendizagem.6

O desafio foi colocado. Trata-se de romper com a divisão de 
trabalho intelectual, com a hierarquização de funções e tarefas e com 
uma concepção de saber e de produção de saber que tem profundas 
raízes na tradição acadêmica. Em segundo lugar, romper com uma 
concepção de escola e de ensino de l9 grau introjetada durante anos 
em alunos, pais, professores e técnicos de educação. Essa visão de 
escola como espaço produtor opõe-se radicalmente à concepção de 
escola subjacente ao projeto educacional do Estado que, durante mui
tos anos, expropriou da escola sua tarefa criadora através de um rígido 
controle técnico-burocrático, de planejamentos unificadores e autori
tários e de sistemas de avaliação inibidores da criatividade e a criticidade.

A escola, de acordo com as propostas, deixa de ser mero 
“ aparelho ideológico do estado” , ou “ espaço neutro de difusão do 
saber”  e passa a assumir a tarefa de produtora de saber. Professores 
e alunos superam a condição de meros expectadores, receptáculos de 
um saber produzido em outras esferas e assumem o trabalho pedagó
gico como reflexão, como pesquisa. E este é , sem dúvida, o grande

5. São Paulo, op. cit., p. 4.
6. Minas Gerais, op. cíl, p. 4.
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desafio colocado pelas novas propostas. Durante muitos anos, fazer 
“ pesquisa” na escola fundamental teve o seu sentido transfigurado. 
Na maioria das vezes, o professor apenas indica o tema e o aluno sai 
à procura de material que contenha o assunto, copia trechos de textos 
de um ou mais autores e devolve ao professor, que muitas vezes não 
se dá conta de como foi realizado o trabalho e dos problemas decor
rentes deste. Assim, o trabalho de pesquisa como reflexão, descoberta j 
e elaboração não foi desenvolvido.

A concepção de educação explícita nas propostas, ao colocar 
uma série de desafios novos, exige a construção de nova mentalidade 
a respeito do papel da escola, de sua função social e, mais que isso, 
a construção de uma nova concepção a respeito de o que, como, para 
que ensinar História, tendo claro para quem se ensina hoje, especial
mente nas escolas públicas do Estado. As novas propostas curriculares 
ousam no sentido de apontar a necessidade histórica de redimensiona
mento do papel das instituições escolares nos diversos níveis de ensino.

Redimensionar o papel da escola fundamental e da universi
dade na perspectiva de romper com a hierarquização do trabalho 
acadêmico significa discutir um dos pontos mais difíceis de ser enfren
tado — o lugar social da ciência. Faz parte do edifício de nossa 
formação uma concepção de ciência fundamentada nas idéias positi
vistas do século XIX, a qual legitima esta divisão social do trabalho, 
bem como a autonomia e a neutralidade como garantia de objetivida
de, uma vez que o conhecimento científico, nesta visão,

é um conhecimento objetivo fundado na análise, síntese e na 
comparação reais; à vista direta dos objetos guia o cientista e lhe 
dita as perguntas a formular.7

Desta forma, fazer ciência, ou produzir conhecimento cientí
fico, objetivo, pressupõe uma separação, uma divisão técnica e social 
do trabalho definidora das relações e do viver na sociedade.

Segundo Chauí, produzir saber é um trabalho cuja tarefa é 
elevar à dimensão do conceito uma situação de não-saber, a experiên
cia imediata cuja obscuridade pede o trabalho de clarificação. Logo, 
o campo da produção do saber é privilegiado; espaço que aceita o 
desafio de conviver com o “ indeterminado” , “ o externo” , o “ opa
co”  para tomá-lo “ inteligível” .8 Nessa perspectiva, segurança e objeti
vidade são valores que pesam menos.
7. C.H. V. Langlois e C.H. Seignobos, Introdução aos estudos históricos, São Paulo, Renascença, 

1948, p. 151.
8. M. Chauí, op. cit., p. 5.
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O conhecimento como um produto da divisão social do traba
lho toma-se restrito a um número cada vez menor de sujeitos. Nesse 
sentido, preocupados com a função social da História, vários historia
dores fazem críticas a esta divisão do trabalho acadêmico, propondo 
o redimensionamento da relação universidade e escola fundamental e 
de seus respectivos papéis. Segundo Fenelon, o profissional de Histó
ria está sendo formado

num espaço em que a ciência que se produz está circunscrita a 
ele, começa e acaba nele, produzida, consumida e criticada, revista 
e analisada dentro de um círculo cada vez mais fechado que lhe 
determina o permitido e o interdito. O historiador se julga distan
ciado do social, concretizando assim a distorção entre o fazer e 
o escrever a História.9

Em linha paralela de argumentação, De Decca afirma:
o conhecimento histórico pode tomar-se privilégio dos sábios, 
sendo produzido por uma dada divisão do trabalho impõe a 
norma de que a história como exteriorização da prática social só 
é acessível enquanto conhecimento ao intelectual.10

A preocupação das duas novas propostas curriculares caminha 
no sentido de mudar as práticas, o processo de ensino, o fazer peda
gógico na sala de aula de tal forma que o acesso ao saber produzido 
se dê efetivamente por uma postura crítica ativa, aluno e professor na 
condição de sujeitos, contrastando com a condição de consumidores 
de informações, à qual estão submetidos. Esta postura é, de acordo 
com as propostas, condição para que eles construam conhecimento no 
processo ensino-aprendizagem, entendido pelos autores como pro
cesso de pesquisa e descoberta.

Esta construção de saber efetiva-se, segundo as propostas, a 
partir da problematização das experiências sociais vividas pelos alu
nos e professores no presente. Há, nas duas propostas, uma preocu
pação em garantir a incorporação das práticas coletivas vividas cotidia- 
namerite, o que revela uma outra concepção de História que se diferencia 
fundamentalmente da concepção de História norteadora dos progra
mas de ensino da década de 70. Percebemos que a partir deste pressu
posto as duas propostas começam a se distanciar, a divergir uma da outra.

No caso da proposta de São Paulo, ela explicita dimensões do 
atual movimento acadêmico da Historiografia Contemporânea. A pro-
9. Déa R. Fenelon, in Cadernos Cedes — Licenciatura, n2 8, 1983, p. 26.
10. E  De Decca, op. cit., p. 42.
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posta inscrita neste movimento da nova Historiografia Brasileira ins
pira-se basicamente em problemáticas da Historiografia Social Inglesa 
e na Nova História Francesa. Ainda que por caminhos distintos, o 
diálogo com estas duas vertentes coloca para os historiadores a possi
bilidade do alargamento do conceito de História e de política. Como 
prática histórica, a política, “ campo de lutas de classes” , deixa de se 
localizar na superestrutura, para se situar em lugares diversos permea
dos por relações de dominação e resistência.

A relação com a Nova História Francesa manifesta-se na 
definição dos objetos como construções históricas, criando possibili
dades de investigação de temas sobre as diversas dimensões do social, 
temas considerados marginais podem ser investigados, buscando-se 
através deles analisar os mecanismos de funcionamento da sociedade. 
A análise foucaultiana do poder, ou, como dizia Foucault, dos pode
res, de sua importância para a abordagem das instituições sociais e das 
formas de controle do social, também é considerada.

Podemos apreender na proposta a influência dos debates rea
lizados por autores como Le Goff, Pierre Nora e Paul Veyne, divul
gados no Brasil através de várias obras. A ampliação do campo da 
História através da anexação de novos objetos e novos documentos; o 
enfrentamento de questões fundamentais para a produção historiográ- 
fica, como, por exemplo, a “ memória” , “ o fato histórico” , a “ cro
nologia” , os “ conceitos”  e “ as fontes” ; e ainda o desafio do ensino 
temático em nível de ensino fundamental, experienciado na França e 
sugerido pelos autores da Proposta Curricular.

Com relação à outra matriz, a Historiografia Social Inglesa, 
podemos dizer que a obra de E.P. Thompson, apesar de só muito 
recentemente divulgada no Brasil, contribuiu bastante para as trans
formações da nossa História Social. Em suas obras A formação da 
classe operária inglesa e A miséria da teoria estão esboçadas refle
xões que têm inspirado um repensar das abordagens sobre a história 
das classes trabalhadoras, contribuindo com a revisão de estudos mar
xistas sobre classe, além de questionar firmemente premissas do conhe
cimento histórico em geral.

A proposta curricular referencia-se na abordagem thompso- 
niana ao sugerir o resgate da ação dos homens, como sujeitos produ
tores de sua história, processo ativo do fazer-se de uma cultura. Há 
um redimensionamento da noção de classe que deixa de ser uma mera 
“ categoria” , passando a ser encarada como uma “ relação encarnada
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num contexto real” ; e a consciência é pensada em “ termos cultu
rais” : tradições, sistema de valores, idéias formas institucionais e lutas. 11

Estas concepções vêm contribuir de uma forma geral com os 
estudos sobre os temas relacionados ao trabalho na medida em que os 
historiadores se desprendem das análises restritas à exploração do 
trabalho ou das organizações formais como os sindicatos. Contribuem 
também na medida em que a História se coloca como um campo de 
possibilidades onde cruzam diferentes caminhos de lutas e resistên
cias, possibilitando ao historiador romper com modelos estreitos e 
reducionistas que limitam a problematização e recuperação da diver
sidade social.

Nessa perspectiva, a proposta curricular fundamenta-se, segundo 
seus autores,

numa concepção de História que, ao estabelecer uma relação 
crítica com a segmentação passado/presente/futuro e com uma 
visão processual progressiva concebida em princípio/meio/fim 
teoricamente traçados convive com o indeterminado, o indefi
nido, o diferenciado, dentro de uma perspectiva de que a História 
é uma prática social e o vir a ser é construído pelo ser social em 
suas várias dimensões do presente.12

Esta concepção busca romper com certas práticas anteriores 
de História, demolindo a cronologia unidirecional até então contida 
nos currículos oficiais e os dois esquemas predominantes na organi
zação curricular. Os autores questionam os modelos e paradigmas que 
fazem parte da nossa tradição, seja da historiografia considerada de 
direita, seja da de esquerda: há uma negação tanto do esquema crono
lógico francês, que divide a história na seqüência Pré-História, Idades 
Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, quanto da visão marxista 
da evolução dos modos de produção.

Recusando tais paradigmas determinados e unitários como 
instrumentos de análise, os autores visam ultrapassar a visão eurocên- 
trica e a lógica do progresso que permeiam de ponta a ponta a nossa 
historiografia. Eles propõem resgatar a heterogeneidade das experiên
cias convivendo com o indefinido, o indeterminado, dando inteligibi
lidade à diversidade não a partir de paradigmas instituídos e sim da 
ação concreta dos sujeitos históricos “ apreendida como o fazer de 
uma cultura” .

11. E.P. Thompson, A miséria da teoria, Rio de Janeiro, Zahar, 1982.
12. São Paulo, op. cit., p. 4.
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Segundo os autores da proposta, esta concepção advém da 
organização dos trabalhadores, da emergência dos movimentos sociais 
e, sem dúvida, do movimento das categorias de análise, dos paradig
mas e dos modelos históricos:

esta escolha e perspectiva de tematizar o trabalho, se nos veio de 
um dos alvos de questionamento e foco de lutas dos trabalhado
res ao enfrentarem a pretensa neutralidade e cientificidade da 
tecnologia fabril desde o final da década de 60, revelou, na 
trajetória de nossas discussões com os professores da rede esta
dual, outros significados aó potencializar reflexões sobre a consti
tuição histórica de nossas condições de trabalho, de vida e de luta.13

A proposta curricular explicita, assim, o modo como ela foi 
produzida, a sua relação com o contexto em que foi originada, mos
trando a sua própria historicidade. A sugestão do tema trabalho advém 
de uma problemática própria do momento atual em que se discutiam 
as mudanças no ensino. Assim, o saber histórico veiculado pela pro
posta apresenta-se como construção, opondo-se à noção de História 
como conhecimento deslocado das práticas sociais e das relações que 
interagem na sua produção.

Esta postura insere-se no movimento historiográfico da crítica 
e do repensar da História no Brasil, optando por algumas de suas 
linhas. Em vários setores da nova bibliografia, o campo das determi
nações passa a ser pensado como campo das possibilidades. Dessa 
forma, estes novos trabalhos passam a constituir contradiscursos e, 
nesse sentido, De Decca afirma:

cabe ao discurso que se pretende crítico destruir a dimensão 
fantasmagórica do poder, assumindo que esta fala foi produzida 
no interior do próprio conflito de classes através da interação dos 
discursos que suportaram as práticas sociais.14

A questão que se coloca envolve, pois, a relação discurso/ 
poder, uma vez que esta forma de fazer história se propõe a desmontar 
um determinado discurso que legitima um dado movimento de memo
rização que, por sua vez, constitui uma dada imagem da História. Há 
uma preocupação com o repensar do trabalho do conhecimento, uma 
vez que se assume a indeterminação no ponto de partida, abrindo 
brechas para o resgate de outras possibilidades constitutivas do pro
cesso histórico. Propõem então dar inteligibilidade à heterogeneidade 
constitutiva do social, “ livre dos paradigmas e modelos instituídos” .
13. Marcos A. Silva e M.A.M. Antonacci, op. c it , p. 26.
14. E  De Decca, op. cit., p. 77.
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A proposta curricular de Minas Gerais distancia-se dessa pos
tura explícita na proposta de São Paulo. Os autores fazem a crítica da 
historiografia tradicional, caracterizando-a como “ linear” , “ determi
nista” , “ cristalizada” , “ dissociada da realidade social” . Entretanto, 
não esclarecem os critérios adotados para classificar a história do 
programa passado como não-crítica e, em contraponto, a concepção 
de História da nova proposta como discurso crítico.

Segundo os autores do programa,
partindo da discussão do que é História, para que e como ensiná- 
la, o grupo chegou a um consenso de que a História a ser 
resgatada é a História enquanto Ciência, que possui um objeto e 
um método próprio de estudo e que o ensino desta Ciência 
requeria um novo método e uma nova visão de conteúdo.

Nas orientações dadas, os autores reafirmam que
havia necessidade de uma abordagem da História enquanto ciên
cia, definida por uma historiografia capaz de sustentar um trabalho 
pedagógico, crítico e criativo.15

Aqui, o ponto de partida para o trabalho de produção do 
conhecimento histórico não é o indeterminado. Isso implica pensar 
esta produção a partir de paradigmas determinados. O que “ sustenta”  
um ensino crítico da História é um novo método, uma historiografia 
que confere à história o estatuto de Ciência. Mas qual o critério usado 
para qualificar esta História como Ciência e a anterior como não- 
científica?

A crítica é dirigida à história linear, mecanicista, etapista, 
factual e heróica, ao mesmo tempo que propõe:

o estudo do homem-agente da história, seu trabalho, sua reali
dade, seu modo de produzir, pensar e se organizar ao longo do 
tempo. A História do Brasil se insere nesse contexto maior como 
parte dessa totalidade.16

Esta concepção fundamenta-se na teoria marxista de História: 
a valorização do método como garantia de objetividade e cientifici- 
dade, a valorização da teoria, dos conceitos instituídos para a produção 
do conhecimento histórico. E, mais que isso, a idéia de os homens, 
suas idéias, representações e valores serem condicionados pelo modo 
de produção de sua vida material e por um determinado desenvolvi
mento das forças produtivas. Categorias marxistas de análise da sociedade

15. Minas Gerais, op. cit., pp. 4 e 21.
16. Idem, ibidem, p. 22.
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são utilizadas como contraponto à história positivista preconizada no 
programa anterior. Entretanto, a versão marxista utilizada, muito sim- 
plificadora, aproxima-se do que tem sido criticado por vários historia
dores contemporâneos.

Segundo Ladurie,

o marxismo é uma coisa capital, com a condição de o saber 
superar, assimilar e esquecer um pouco.17

Pierre Nora vai mais além e, referindo-se aos historiadores 
marxistas, afirma:

hoje o relativismo tomou os historiadores mais modestos. Donde 
falam eles? Do alto da “ Ciência” ? Quem ousará dizê-lo? Por
que, se a História é científica, essa Ciência, enquanto tal, é 
totalmente problemática (...). Eles falam a partir do sentido da 
História baseada na luta de classes e no marxismo. Mas nós 
vivemos precisamente em plena crise do marxismo.18

Para Michel Foucault,

legislar para toda a ciência é o projeto positivista. Eu me per
gunto se em certas formas de marxismo “ renovado” não se caiu 
em tentação semelhante, que consistiria em dizer, o marxismo, 
como ciência das ciências, pode fazer a teoria das ciências e 
estabelecer a separação entre ciência e ideologia.19

Os autores questionam não a tradição marxista, o seu papel 
ou o valor da obra de Marx. Não se trata de negar a importância das 
categorias e dos conceitos elaborados por Marx para as análises his
tóricas. Os autores alertam para a necessidade de lidar criticamente 
com esses conceitos, sabendo assimilá-los e superá-los, uma vez que 
não são sagrados e não podem ser tratados dessa forma. É preciso 
relativizar o peso dos princípios e conceitos que fazem parte do 
edifício da nossa formação. Questão por demais polêmica, especial
mente para os historiadores marxistas.

Thompson, em sua obra A miséria da teoria, debatendo com 
Althusser, coloca a necessidade de se conceber a produção do saber
17. Emmanuel Le Roy Ladurie et al, in A nova história, Lisboa, Edições 70, 1982, p. 51.
18. Pierre Nora, op. cit., p. 51.
19. Michel Foucault, Microfisica do poder. Rio de Janeiro, Graal, 1984, p. 154.

97



histórico estabelecendo uma relação crítica com os métodos, as técni
cas, sem se apegar a modelos ortodoxos e simplif icadores. Pois, segundo 
ele,

as categorias adequadas à investigação da História são categorias 
históricas. O materialismo histórico, diz o autor, distingue-se de 
outros sistemas interpretative« pela sua obstinação teimosa em 
elaborar essas categorias, e em articulá-las numa totalidade con
ceptual. Esta totalidade não é uma “ verdade” teórica acabada; 
mas também não é um modelo fictício, é um conhecimento em 
desenvolvimento, muito embora provisório e aproximado com 
muitos silêncios e impurezas.20

Percebemos por esta afirmação que a crítica volta-se à tenta
tiva dos marxistas ortodoxos de transformar as categorias de Marx em 
um todo coerente, uma espécie de doutrina acabada, capaz de abarcar 
e dar conta e explicar toda a realidade social. É preciso que os 
historiadores levem em conta o movimento histórico das categorias, 
que não são eternas. Ao contrário, são provisórias e limitadas. Por
tanto, certo materialismo histórico falha ao tentar se transformar num 
modelo teórico arbitrário, pois assim acaba negando sua historicidade, 
ou as condições objetivas em que foi produzido; o que pode significar 
a negação da ação dos homens como produtores da História.

As novas propostas curriculares situam-se em matrizes teóri
cas diferentes. Enquanto a proposta curricular de São Paulo revela 
dimensões da bibliografia que faz a crítica da historiografia tal como 
colocada no Guia Curricular dos anos 70, na proposta curricular de 
Minas Gerais substitui-se um sistema explicativo da História por um 
outro que, como todo modelo, unifica o campo da História em função 
dos caminhos previamente determinados. Vejamos como isto traduz- 
se na sugestão de conteúdos:

20. E.P. Thompson, op. cit., p. 61.



Série
Minas Gerais 

Formação Social e Política
São Paulo 
História

I — Comunidade Noções a serem desenvolvidas:
Ciclo 1. Concepção do Homem — A Noção de Tempo.

Básico como sujeito que produz o — A Noção de Diferença/
1* e 2* espaço geográfico e faz a Semelliança.
séries História em um determi- — A Noção de Permanência/

nado tempo.
1.1. Ação do Homem decor-

Mudança.

rente das suas necessidades Eixo Temático: O Trabalho
no meio em que vive. ‘ ‘Diferentes formas de vida —

1.2. A comunidade, espaço Diferentes formas de traba-
socialmente produzido. lhar” .

1.3. Pátria, comunidade, espaço 1. Com quem vivemos.
socialmente produzido. 2. Quem encontramos na

II — Município escola.
1. Concepção de Município, 3. Os objetos da casa e da

espaço socialmente produ- escola.
zido, primeira instância de 4. Como nos relacionamos
organização política em em casa e na escola para
função do bem-estar de sua satisfazer às nossas neces-
jurisdição. sidades.

1.1. Processo de ocupação e 5. Diferentes necessidades,
organização do Município. diferentes atividades.

1 .2 .0  Município, espaço de 6. Diferentes formas de tra-
múltiplas atividades econô- balhar — diferentes formas
micas: produção, circu- de viver — diferenças
lação, distribuição e sociais.
consumo. 7. Construção de uma His-

1 .3 .0  Município, espaço para 
a efetiva participação social 
e política do cidadão.

1 .4 .0  homem-sujeito do pro
cesso de construção da 
História da Produção do 
espaço social.

tória: expressão e registro.
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Série
Minas Gerais 

Formação Social e Política Série
São Paulo 
História

3a e 4 a
séries

III —0  Estado de Minas Ge
rais

1. 0  Estado de Minas 
Gerais, espaço social
mente construído, ins
tância de organização 
política, em função do 
bem estar social.

1.1.0  Estado enquanto espaço 
socialmente construído.

1 .2 .0  Estado e seus desa
fios e a relação com a 
situação geral do país.

1.3. Estado, espaço de 
ampliação da participa
ção política do cidadão.

1.4.0  homem-sujeito do pro
cesso de construção da 
História e da produção.

IV-Brasil
1. O Estado Brasileiro, 

espaço socialmente cons
truído, instância de orga
nização política que con
grega os Estados da Fede
ração, Territórios e Dis
trito Federal.

1.1. O Estado, espaço social
mente construído.

1.2. As regiões brasileiras e 
suas características do 
ponto de vista econô
mico, político, social e 
cultural.

1.3.0  Estado Brasileiro: 
espaço de consolidação 
da participação política 
do cidadão.

] .4 .0  homem-sujeito do pro
cesso de construção da 
História e da produção 
do espaço sociaL

2°

Bloco

3a, 4a 
e 5a 

séries

Noções a serem desenvol
vidas:
— Noção de Tempo e Espa
ço.
— Noção de Permanência/ 
Mudança.
— Noção de Relações 
Sociais.
— Noção de Diferentes For
mas de Vida.

Tema: O Trabalho

1. O lugar em que vivemos 
— Formas de vida e tra
balho.

2. 0  lugar em que vivemos 
sempre foi assim?

3. Existem outras formas de 
viver e de trabalhar?

4. Diferentes formas de 
viver e trabalhar.

5. Constituição do mercado 
de trabalho assalariado e 
constituição de um mer
cado de trabalho assala
riado na sociedade 
brasileira a partir do 
século XIX.
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Série

5a
série

Minas Gerais 
História

— O homem e a sociedade.
— O homem fóssil.

6a
série

7a
série

— As comunidades primitivas:
— Estudo de caso: o indí

gena brasileiro.
— As sociedades antigas: o 

modo de produzir dos egíp
cios e incas; e dos gregos e 
romanos.

— A transição do escravismo 
para o feudalismo.

— O Feudalismo.
— A transição do Feudalismo 

para o Capitalismo.
— Estudos de Caso — Bra

sil Colonial, Minas 
Colonial.

— A Consolidação do Capita
lismo.

— A Crise do Sistema Colonial.
— Estudo de Caso: processo 

norte-americano e latino- 
americano.

— A Indepedência do BrasiL 
— A Expansão Capitalista e a

divisão intemac. do trabalho.
— Estudo de Caso: o Impé

rio e a República Brasi
leira.

8a — O Capitalismo financeiro e
série monopolista, o neo-imperia

lismo e via socialista.
— Estudo de Caso: o Bra

sil 1920/1960.
— O Capitalismo depen

dente, o subdesenvolvi- 
meto e as vias de su
peração: revolução e ali
nhamento internacional.
— Estudo de Caso: pro
cessos revolucionários.
— Alinhamento.
— Brasil de 1960-1980.

Série
São Paulo 
História

39 Eixo Temático: O Trabalho
Bloco “Tèrra-Propriedade/Cidade
6a, 7a Fábrica: resistências cotidia-
e 8a nas” .

séries 1. A terra e as comunidades 
indígenas na América.

2. Diferenças no uso/apro
priação dos modos de 
vida na organização dos 
sistemas produtivos colo
niais.

3. Diferenças/Semelhanças 
entre os sistemas Colo
niais.

4. Mudanças e permanên
cias no processo de cons
trução dos estados inde
pendentes da América.

5. Desorganização das 
comunidades indígenas 
/  formas de mercantili- 
zação da terra.

6. Diversificação na orga
nização do trabalho e nas 
relações com a terra.

7. Rebeliões e resistências 
no processo de desapro
priação da terra e da 
força de trabalho.

8. Cidade/Fábrica: Formas 
de dominação e resis
tência aos avanços do 
capitalismo no século
XX:
Três momentos:
— Primeira Guerra 
Mundial.
— Depressão de 1929. 
—Surgimento dos blo
cos Capitalista e Socia
lista.
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Analisando comparativamente os conteúdos propostos, vemos 
que os mesmos expressam as concepções de História, de educação e 
de conhecimento que embasam os dois programas. No caso de Ia a 4a 
séries, há uma mudança significativa na abordagem de temas que, 
conforme dissemos anteriormente, se tomaram “ específicos”  desse 
período escolar. A proposta de Minas Gerais tenta se diferenciar dos 
Estudos Sociais a partir do próprio nome da disciplina. A IntegTação 
Social passa agora a se denominar Formação Social e Política. Mudaram 
os objetivos: de “ integrar o aluno ao meio”  passamos a “ formar um 
novo tipo de homem, consciente dos problemas e do seu papel de 
cidadão” .

Para formar este novo aluno, os autores propõem estudar 
gradativamente o espaço social produzido pelo homem e a história' ali 
construída. Usando conceitos advindos da Geografia Crítica e da 
História de filiação marxista, tais como: modo de produção, relações 
de produção sugerem o estudo da comunidade, do município, do 
estado de Minas Gerais e do Brasil. É interessante salientar que a 
proposta tem um arcabouço conceituai que constitui o seu eixo central, 
a partir do qual se articulam os temas a serem estudados. O eixo: 
concepção de homem que produz o espaço e faz a sua história em 
determinado tempo é o guia predeterminado. O município, o bairro, o 
estado e o Brasil aparecem como realidades sociais em construção.

No programa de Minas Gerais da década de 70, não constava 
o estudo do Brasil na 4a série como consta na nova proposta. Alguns 
professores justificaram esta mudança devido à falta de preparo dos 
alunos — ao chegarem nas 5- séries — para o estudo de História e 
Geografia. Para “ suprir”  esta carência de noções e informações, 
optaram por ampliar a lista de assuntos a serem ministrados. Consideramos 
que esta não é a forma mais adequada para sanar as deficiências do 
çurso de Ia a 4a séries. O que deve ser priorizado é o desenvolvimento 
de noções que são fundamentais para a História e a Geografia e que, 
como no programa anterior, continuam tendo um tratamento 
secundarizado.

A proposta de São Paulo para o primeiro bloco começa a se 
diferenciar da de Minas Gerais exatamente neste ponto. Os autores 
dão ênfase ao desenvolvim ento das noções de tempo, 
diferença/semelhança, permanência/mudança que vão sendo aprofundadas 
no decorrer do curso. O eixo central da proposta gira em tomo do 
tema Trabalho, o qual, nas primeiras séries, tem como desdobramento 
as “ diferentes formas de vida e diferentes formas de trabalhar” .
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Há outra diferença com relação à proposta de Minas Gerais. 
Enquanto nesta se tem a apresentação de um conteúdo e a aplicação 
do mesmo às diferentes situações e realidades estudadas; na proposta 
de São Paulo, percebemos que o conceito é construído com as crianças 
a partir da experiência dos alunos. Exemplo disso é o conceito de 
“ família” , que tradicionalmente é colocada para as crianças como 
sendo composta de pai, mãe e filhos. Este conceito é imposto, e todas 
as crianças são enquadradas nele ou colocadas à sua margem, pois não 
há espaço para a heterogeneidade. Na nova proposta, ao invés disso, 
assume-se trabalhar com “ o lugar e as pessoas com as quais a criança 
vive” , analisando as relações que se desenvolvem entre elas, inclusive 
as relações de parentesco, sem, portanto, predeterminar um modelo 
familiar às crianças.21

A forma de articulação dos conteúdos na proposta de São 
Paulo, através de temas visam romper com a famosa fragmentação 
espaço-temporal. Na proposta de Minas, tentam romper com esta 
fragmentação através da ênfase na noção de totalidade. Ou seja, o 
bairro, o município, o estado e o país fazem parte da totalidade de 
“ uma comunidade mais ampla” que denominam de Pátria. Persiste, 
então, o uso de conceitos abstratos homogeneizadores como no programa 
anterior, ainda que este estudo objetive o “ compromisso de uma 
efetiva união por uma sociedade justa” . Assim, os conceitos aparecem 
como ferramentas de análise da sociedade, visando à formação ou 
conscientização do aluno para a organização social.

Da mesma forma que a proposta de Minas não rompe totalmente 
com a fragmentação dos conteúdos, os autores propõem também as 
comemorações de datas cívicas. Estas comemorações tradicionalmente 
tiveram enorme peso nas atividades de Estudos Sociais e na programação 
das escolas públicas mineiras. No movimento de crítica nos anos 80, 
passamos a observar duas posturas frente à questão. Algumas escolas 
permaneceram dando ênfase às comemorações, embora sendo às vezes 
criticadas por pais, alunos e professores. Por outro lado, algumas 
escolas passaram a negar totalmente as datas cívicas, chegando ao 
ponto de o aluno ter o feriado escolar e não saber o porquê daquilo.

Diante disso, os autores, apesar de insistirem em que a história 
não é feita apenas por alguns heróis, alguns indivíduos, admitem que 
certas datas não podem deixar de ser comemoradas e citam, por 
exemplo, o 21 de AbriL, o 7 de Setembro. Para os autores, nas 
comemorações é necessário ressaltar

21. São Paulo, op. cit., p. 9.
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o papel da ação coletiva; a necessidade de compreensão de quais 
os objetivos nesses movimentos sociais e políticos; as relações 
existentes entre os fatos comemorados e o momento atual. 22

Há, sem dúvida, uma tentativa de não negar radicalmente 
determinados conteúdos que fazem parte da tradição, mas mudá-los 
por dentro. Os autores não negam o 21 de Abril, ou a história 
administrativa de Minas Gerais, mas propõem um novo tratamento 
para o “ antigo”  tema; ou seja, os marcos da periodização e da 
memória instituídos permanecem, mas recebendo uma nova leitura, 
que pode ser a tentativa de elaboração de um contradiscurso. Na 
proposta de São Paulo a questão das datas cívicas como conteúdo 
curricular não é abordada.

A proposta de São Paulo opta pelo ensino através de temas. 
A opção por eixos temáticos constitui-se uma das propostas mais 
renovadoras em termos de ensino de história no l 9 e 2- graus, tendo 
sido experienciada e debatida em vários países, sobretudo na França, 
inserindo-se em debates da historiografia contemporânea. No Brasil, 
temos publicadas algumas experiências tópicas, realizadas em escolas 
de São Paulo e Minas Gerais como iniciativa de grupos de professores 
ávidos por mudanças ou por projetos especiais desenvolvidos em 
universidades e escolas isoladas. Em termos de programa curricular, 
o estado de São Paulo é o primeiro a propô-lo.

Por ser uma proposta nova, diferente dos dois esquemas até 
então predominantes no ensino de l 9 grau (quadripartite francês e a 
evolução dos modos de produção), há uma grande polêmica sobre esta 
forma de se fazer ensino. A discussão caminha basicamente para 
sabermos em que medida, através dos eixos temáticos, os professores 
conseguem retomar os temas, ou conteúdos e recontar ou refazer a 
história de determinadas sociedades em determinados períodos. A 
preocupação volta-se para a recuperação da totalidade da história.

Sobre essa preocupação, os autores da proposta afirmam que
uma proposição em tomo de uma história temática não implica a 
pulverização da História desde que, partindo do pressuposto de 
que qualquer tema/objeto possibilita a compreensão da contraditória 
constituição histórica do sistema capitalista.23

Segundo os autores, os professores buscam, através da 
problematização das experiências vividas pelos sujeitos dos processos 
de ensino (alunos e professores), o resgate da realidade histórica dos

22. Minas Gerais, op. cit., p. 22.
23. São Paulo, op. cit, p. 5.
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processos sociais. Os desdobramentos do tema central — Trabalho — 
em vários subtemas apontam as possibilidades de o professor recuperar 
dimensões da história de várias sociedades, em diferentes períodos. A 
questão da pulverização é bastante relativa. Pode haver pulverização, 
neste caso, se o professor não conseguir avançar para além do presente 
e recuperar o tema em suas várias dimensões nos contextos históricos. 
Além disso, pode haver também os estudos históricos mais tradicionais 
quando se ocupam de generalizações sobre a história política institucional 
e de noções de civismo. Exemplo disso é a pulverização operada 
através dos Estudos Sociais.

Na França, os historiadores da História Nova debateram os 
significados da história temática no ensino fundamental.

Segundo Veyne,
isso parece-me ser o sinal evidente da entrada da História Nova 
e não vejo porque é que se deveriam tomar por base os antigos 
quadros narrativos.24 25 26

Para Ariés
ela deve possuir uma linguagem, um determinado sistema de 
referências. Se os alunos não tiverem já nenhum conhecimento 
do mais elementar sistema cronológico, nem sequer poderão 
compreender uma visita a um museu ou mesmo uma visita a um 
antiquário.23

De acordo com Jacques Le Goff,
a História Nova pode fazer-se através do estudo de um objeto a 
partir do qual toda a história de uma sociedade se desmonta aos 
nossos olhos. Mas o que eu noto nesta História temática, tal 
como ela se esboça, é uma História que se encerra no tema e que 
não explica por que é que a carroça e o automóvel apareceram, 
e como isso se inscreve na História Geral das sociedades.20

O ponto comum parece ser a importância da ampliação dos 
objetos, a entrada da História Nova no ensino fundamental como um 
avanço para o ensino de história. Há, entretanto, uma preocupação 
com a perda de referências dos marcos da história geral das sociedades, 
o que não é uma posição unânime. O tema deve aparecer circunscrito 
no contexto geral da história, não perdendo de vista procedimentos 
clássicos deste campo de saber, como a cronologia, sem, entretanto,
24. P. Veyne, in J. Le Goff, op. cit., p. 14.
25. P. Ariés, in J. Le Goff, op. cit., p. 14.
26. J. Le Goff, op. cit., p. 14.
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remontar à linearidade progressiva da história tradicional. Portanto, a 
característica fundamental da proposta temática é que, ao deixar impor 
um quadro geral com a evolução da história da sociedade, ela traz 
elementos para o professor incorporar no ensino de História outros 
objetos, outros documentos e problemáticas que até então estiveram 
restritas ao trabalho acadêmico especializado ou que sequer foram 
investigadas. Dessa forma, o espaço de criatividade e criticidade do 
professor frente ao conhecimento histórico foi ampliado e respeitado.

A renovação do programa curricular de Minas Gerais difere 
substancialmente desta de São Paulo. Os conteúdos propostos revelam 
a opção dos autores por substituir a cronologia mecanicista anterior 
pela evolução dos modos de produção. O homem primitivo evolui 
passando por diversas etapas: as comunidades primitivas, o escravismo, 
o feudalismo, o capitalismo e caminha para a via socialista. Trata-se 
de um quadro histórico com início, meio e fim, já determinados, não 
deixando brechas às contingências e às diferenças próprias do viver 
em sociedade.

O programa articula-se, de 5® a 8a série, em tomo dos modos 
de produção que são eixos principais do arcabouço, os temas encaixam-se 
dentro desses quadros e a História do Brasil entra como estudo de 
caso para exemplificar os modos de produção. Assim, quando se 
estuda o modo de produção das comunidades primitivas, surge um 
estudo de caso sobre os indígenas brasileiros, como um exemplo 
daquele modo de vida. A história da colonização do Brasil aparece no 
programa de 7a série, como um estudo de caso na fase de transição do 
feudalismo para o capitalismo e assim por diante. A História do Brasil 
aparece como mero apêndice da História da Europa.

Castoriadis, analisando o pensamento de Marx, faz uma crítica 
veemente às manifestações operadas pelos marxismos, especialmente 
ao reducionismo economicista e à visão teleológica de História. Segundo 
ele, para o marxismo

o modo de produção deve em cada oportunidade, ser 
aproximativamente ótimo em relação a condições; quando deixa 
de sê-lo, será mais cedo ou mais tarde derrubado e substituído 
por um outro (já preparado em e pelo precedente) mais apropriado 
(...) os modos de produção progridem no ser, adquirem uma 
realidade crescente à medida que a quantidade de coisas que 
podem produzir aumenta (...). A finalidade última que orienta o 
conjunto do desenvolvimento histórico é um bem viver neste 
mundo, o  qual pressupõe um homem liberado da produção e do 
trabalho.
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Dessa forma, afirma o autor:
o materialismo histórico se toma um ilusionismo histórico e a 
história da humanidade converte-se em história das ilusões da 
classe revolucionária.27

A crítica do autor é bastante pertinente para a reflexão sobre 
a proposta mineira; uma vez que a elaboração desta surge da crítica à 
visão eurocêntrica de História e à lógica do progresso presentes no 
programa de ensino da década de 70. Entretanto, a nova proposta, ao 
optar pela sucessão dos modos de produção, traz uma seqüênciação 
de fatos numa linha de tempo contínua, onde os mesmos organizam-se 
ordenadamente de forma evolutiva e abstrata, descolada das práticas 
coletivas e sociais. O cuidado é extremo, tanto que na 53 série o 
conhecimento histórico é introduzido mostrando a origem do Homem 
e, paulatinamente, o aluno conhece o caminho da Humanidade, como 
algo acabado e completamente exterior a ele.

É ainda enfatizada, além da linearidade do processo histórico, 
a utilização dos conceitos prontos para iniciar o processo 
ensino-aprendizagem. Segundo os autores, os conceitos

servem para explicar os diferentes povos em diferentes épocas (.
..) e é importante que o aluno (já na 5S série) domine o conceito 
do modo de produção.28

Este procedimento pode reduzir o processo de compreensão e 
análise, pois o ponto de partida é a memorização dos conceitos a 
serem aplicados às diferentes situações históricas estudadas. Os autores 
menosprezam a importância de se recuperar a substância dos conceitos 
e das categorias como construções históricas em determinadas épocas 
e lugares e que, portanto, não devem ser generalizadas para todos os 
tempos e espaços. Neste caso, os historiadores acabam priorizando os 
conceitos, os esquemas explicativos em detrimento da ação histórica 
dos homens, que aparecem apenas para confirmar ou ilustrar o arcabouço 
teórico.

Nesse sentido, Jean Chesneaux, analisando as tentativas de 
salvar o quadripartismo em nome da teoria marxista, afirma:

os grandes modos de produção definidos por Marx são uma 
tipologia, uma contribuição à teoria das formações sociais. 
Representam casos limites, significativos, mas que estão plenamente 
realizados em condições históricas muito particulares: Grécia e

27. C.Castoriadis, A experiência do movimento operário. São Paulo, Brasiliense, 1985, pp. 32e38.
28. Minas Gerais, op. cit., p. 14.
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Roma, e ainda assim não todo o império romano; os estados 
feudais da Europa Ocidental nos séculos XI/XIV; o capitalismo 
da Europa Ocidental e da América do Norte desde meados do 
século XIX. É muito pouco para tentar reconstruir sobre a base 
do velho quadripartismo um “ discurso sobre a história universal” 
renovado pelo marxismo. 29

O autor é claro. Através dos modos de produção, não é possível 
reconstituir um discurso de história universal; eles representam 
generalizações que precisam ser submetidas a condições históricas 
particulares. Portanto, como é possível à História do Brasil se enquadrar 
neste esquema explicativo? Da mesma forma que o programa anterior 
tenta impor uma história totalizante do ponto de vista dos grupos 
dominantes, esta proposta, apesar de dizer textualmente que pretende 
resgatar a heterogeneidade, acaba por veicular uma ordenação histórica 
finalística e racionalista. O passado, o presente e o futuro são objetos 
de uma “ ciência”  abstrata desligada da realidade social, da ação 
histórica dos homens, como fazeres em aberto.

O processo de renovação, aqui, não ousa romper com os 
modelos de análise ortodoxos e homogeneizantes presentes nos manuais 
didáticos, programas e produção científica. A ação de alunos e professores 
como sujeitos da construção de seu conhecimento e sua história, 
conforme explicitam os autores, é de certa forma negada na medida 
em que “ agem” de acordo com paradigmas preestabelecidos: no 
presente o capitalismo, no futuro o socialismo. E as outras possibilidades 
históricas? E a crise do socialismo presente?

Nas duas propostas, há uma preocupação em ampliar o campo 
de investigação, de incorporar novos temas, novas fontes documentais 
e problemáticas no processo de ensino. Na proposta de São Paulo, 
esta tentativa passa por tentar romper com os modelos ortodoxos e 
reducionistas e, situando-se dentro do movimento de renovação da 
historiografia contemporânea em nível mundial, propõe o ensino através 
dos eixos temáticos. Na proposta de Minas Gerais, dadaá forma como 
se processou a sua elaboração, percebemos que ela não foi suficientemente 
debatida e por isso há uma tentativa desesperada de listar um grande 
número de temas sob o arcabouço do modo de produção capitalista.

As propostas curriculares dos dois estados incorporam 
levantamentos bibliográficos amplos que são sugeridos para o 
desenvolvimento dos trabalhos. Estes levantamentos são constituídos 
tanto de obras altamente especializadas quanto de obras de grande

29. Jean Chesneaux, op. cit., p. 90.
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divulgação, como por exemplo, as coleções Tudo é História e Primeiros 
Passos da Brasiliense. A historiografia internacional também faz-se 
presente. São citadas obras referenciais para a historiografia brasileira, 
tais como os clássicos de Marx (na proposta de Minas Gerais) e 
principalmente os ligados à nova História Francesa e a Historiografia 
Social Inglesa (no de São Paulo). No caso da bibliografia referente à 
História do Brasil nas duas propostas aparecem tanto as obras clássicas 
como também as mais recentes que incorporam novas temáticas. Há, 
portanto, uma ampliação das possibilidades de leituras e tratamento 
dos temas, tentativa clara de romper com a simplificação operada pela 
divisão do trabalho intelectual.30

A imagem do ensino de história dos anos 80 — expressa por 
estas propostas curriculares e pelas experiências que as embasaram e 
seus desdobramentos — revela não uma “ década perdida” , como os 
economistas têm dito sobre a economia brasileira nestes anos, mas 
uma década de tensões e criatividade. De um lado, uma estrutura de 
poder burocratizada e carregada dos vícios do autoritarismo limitando 
o debate sobre o novo, porém demagogicamente querendo apresentar 
resultados, “ mudanças” , “ novidades” . Por outro lado, um público 
(professores, pais, alunos, imprensa), apesar da reorganização da 
sociedade civil, extremamente refratário a transformações que exigem 
uma mudança de mentalidade, que mexem com algumas idéias 
cristalizadas no social e colocam escola e conhecimento em novos 
patamares. Outro lado é representado pela própria existência daquelas 
propostas.

A construção desta nova imagem deu-se buscando enfrentar a 
problemática da exclusão operada no nível do ensino fundamental. 
Por caminhos diferentes as duas propostas buscam resgatar diferentes 
projetos históricos, os diversos agentes, as múltiplas vozes representativas 
de uma época. Procura-se dar voz aos excluídos, ora tentando romper 
radicalmente com a forma tradicional de ensinar História, ora tentando 
introduzir novos materiais, novas fontes, novas questões sobre os 
esquemas preexistentes. O critério hegemônico passa sem dúvida pela 
ampliação. As propostas expressam a necessidade histórica de trazer 
para o centro da reflexão, ações e sujeitos até então excluídos da 
História ensinada na escola fundamental.

30. Sáo Paulo, op. cit., p. 39 e Minas Gerais, op. cif., p. 26.
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