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RESUMO 

 

 
 presente trabalho insere-se no âmbito das discussões sobre Ensino de História, Políticas e 
Práticas Curriculares e História das Disciplinas Escolares, particularmente, da História do 
Ensino de História. O seu objeto é o Ensino de História do Recife, em sua construção 
enquanto disciplina escolar autônoma e nas contribuições e interferências que tem trazido 
para as práticas docentes. 

O Ensino de História do Recife foi instituído por Lei Municipal, no ano de 1987 (nº 
15.024/87), como disciplina no ensino ofertado pela Rede Municipal. Desde a sua inserção 
nos currículos oficiais, a História do Recife foi tratada em diferentes séries ou ciclos de 
ensino, tomada como conteúdo dentro da História ou destacada em conformidade com a lei 
municipal em seu papel de disciplina escolar. A análise realizada apóia-se nas pesquisas e 
discussões acerca do Ensino de História, da Teoria Curricular e em debates em torno das 
configurações espaciais, das espacialidades enquanto elementos de subjetividade e identidade 
social. A discussão sobre “identidades” perpassa o texto pela perspectiva de pensar a História 
enquanto conhecimento construído e transmitido que interfere nos processos de “invenção das 
tradições” e em sua constituição enquanto disciplina escolar sob o estatuto de uma 
“Pedagogia do Cidadão”, por referir-se às memórias sociais, tradições (nacionais e locais), 
bem como, das leituras e interpretações dos processos políticos e demais relações entre os 
sujeitos. O percurso de construção do trabalho, considerou os discursos dos sujeitos 
envolvidos na constituição e elaboração da disciplina, de seus materiais de apoio didático e 
dos professores e professoras que trabalham com a disciplina História do Recife em sala de 
aula. Assim, o método que possibilitou os dados colhidos nesse trabalho apoiou-se em 
entrevistas semi-estruturadas, narrativas dos sujeitos e observação dos procedimentos de 
ensino nas aulas de História do Recife. A pesquisa revelou que, não obstante os quase vinte 
anos de inserção nos currículos, a disciplina apresenta uma condição de não-consolidação ou 
de disciplina de valor secundário. As reconfigurações, conflitos e contribuições da abordagem 
da História Local são considerados para a problematização do Ensino de História (no contexto 
das salas de aula) a partir daquilo que emerge dos discursos dos docentes; sendo, portanto, 
priorizados na análise os elementos que foram apontados pelos professores e professoras de 
História como os mais relevantes no que diz respeito às suas práticas e compreensões.  

 

 

Palavras-chave: História Local, Currículo, Ensino de História, Prática Docente. 
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ABSTRACT 

 

 The present work is inserted in the scope of the discussions on the subjects of the 
History teaching, the curriculum experiences and politics and  the school subjects’ history, 
mainly focusing on the history teaching’s own history. Its analysis target is the teaching of the 
History of the Recife as an autonomous school subject and on its contributions and the 
interferences it has been bringing for the docent work. 
 The teaching of the History of the Recife has been instituted by a city law, on the year 
1987 (Nº 15.024/87), as a subject composing the curriculum of the public schools of the city. 
Since it has been inserted in the official curriculum, the History of the Recife has been treated 
in different series or circles of teaching, taken as topics inside the History subject or as an 
independent school subject itself, in conformation with the city law. This analysis is supported 
on the researches and discussions on the History teaching, the Curriculum Theory and on 
debates about the space and local places configurations, the spacelities as elements of the 
subjectivity and of the social identity. The discussion on the “identities” is found in the text 
through the view of thinking the History as a knowledge built and transmitted that interfere on 
the processes of the “creation of the traditions” and on its own constitution as a school subject 
under the thought of a “Citizen Pedagogy”, for being referred to the social memories, the 
traditions (nationals and locals), as well as the political processes’ – and the all others 
relations between the people’s – lectures and interpretations. The path that has been followed 
to the elaboration of the work has considered the speeches of the people connected to the 
constitution and elaboration of the subject, its didactic supporting material elaborators and its 
teachers that work with the History of the Recife subject inside the classrooms. This way, the 
method which has made possible the data collected in the writing of this work has been 
supported by semi-structured interviews, narratives of people involved and by the observation 
of the teaching processes in the History of the Recife’s classrooms. The research has revelled 
that, although it has been almost twenty years since its insertion in the curriculum, the subject 
presents a self-condition of non-consolidation or of secondary importance. The 
reconfigurations, the conflicts and the contributions of a view on the local History are taken in 
account for the History teaching discusses (inside the classrooms) from what is heard in the 
docent’s speeches. Therefore, the elements pointed by the History teachers themselves as the 
most relevant about theirs experiences and comprehensions are counted firstly in the analysis. 
 

 

Key-words: Local history, Curriculum, History Teaching, Docent Practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Escola: lugar de aprendizagens e conflitos 

 

A Educação, fenômeno social complexo, constitui-se mediante processos que 

estiveram e estão presentes em todas as organizações sociais na História. Em cada 

coletividade constituída, em cada expressão cultural, a Educação afirma-se enquanto o 

fenômeno que viabiliza a circulação, permanência e transformação dos saberes construídos 

socialmente, das expressões artísticas, das crenças religiosas, das ideologias, dos códigos de 

valores e costumes, ou seja, as culturas podem permanecer e transformar-se através dos 

processos educativos.  

Freire pensava a Educação enquanto aquilo que torna o mundo humano (2003); 

nenhuma sociedade humana é organizada sem “formas de educar”, sem práticas educacionais. 

Assim também, nas histórias de cada mulher e cada homem serão permanentes os processos 

educativos. Esta dupla condição, social e subjetiva, caratcteriza a Educação. Nesse sentido: 

não há sociedade que não eduque, nem possibilidades de desenvolvimento dos sujeitos fora da 

Educação (FREIRE, 2003 e 2005b; SOUZA, 2006, 2004a e 2004b).  

O Ser Humano torna-se, efetivamente Humano, através dos processos de socialização, 

ressocialização, partilha das culturas, intercâmbio de saberes, entre outras trocas, que 

permeiam cada uma das relações humanas de conteúdo educativo. Decorrente, portanto, da 

necessidade da Educação para a “humanização dos seres humanos” é que podemos 

compreender que os seres humanos são seres históricos porque se educam e, em se educando, 
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transformam a si mesmos e ao mundo (FREIRE, 2003 e 2005b; SOUZA, 2006, 2004a e 

2004b).  

 Consideramos que o conteúdo da Educação é a Cultura. É também “sua fonte e sua 

justificação última” (FORQUIN, 1993: 30). “A educação não é nada fora da cultura e sem ela; 

dir-se-á que é pela e na educação, através do trabalho paciente e continuamente recomeçado 

de uma tradição docente, que a cultura se transmite e perpetua”. A Educação, então, é 

construída no interior das sociedades e, ao mesmo tempo, atua nos processos de constituição 

ou transformação das relações e instituições sociais. 

A Educação, portanto, não está (ou esteve em algum dado momento histórico) 

delimitada pelos muros e programas das instituições escolares. No entanto, no âmbito da 

pesquisa educacional, podemos verificar a presença dos termos “Educação Escolar” e 

“Educação não-Escolar”, termos que, por si sós, revelam – além da amplitude e 

multidimensionalidade do fazer educativo – a centralidade que a Escola ocupa na organização 

das sociedades contemporâneas.  

 O advento da Modernidade, com novas exigências para uma nova ordem social, com o 

fortalecimento das ciências enquanto parâmetro do conhecimento humano e a relação 

estabelecida entre o desenvolvimento (modernização) e o acesso e difusão do conhecimento 

(marcadamente, a necessidade do domínio de tecnologias), traz, no bojo das revoluções 

burguesas, um projeto de sistematização e organização da socialização de conhecimento. 

Evidentemente, uma organização e socialização daqueles conhecimentos considerados 

importantes para a consolidação dos projetos e processos sociais em curso. 

O mundo moderno foi constituído a partir de processos políticos, artístico-culturais, 

ideológicos, religiosos, econômicos e científicos que reconfiguraram os modos de 

organização social. De certo modo, a instituição da Escola, como a conhecemos, está 

relacionada a esses processos revolucionários. A Revolução Científica inaugurou novas 
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perspectivas de se conceber, construir e socializar o conhecimento. As revoluções políticas 

sublinhavam os debates em torno da ordem social, da organização do Estado, dos direitos e da 

cidadania. Por fim, a nova realidade econômica – com o desenvolvimento do Capitalismo – 

geraria novas demandas sociais que impactaram as formas de trabalho e produção e, com 

estas, as exigências no que concerne aos perfis de trabalhadores desejados.  

As configurações econômicas e políticas das sociedades após as revoluções políticas e 

econômicas dos séculos XVIII e XIX, gradualmente, contribuíram para a afirmação da 

necessidade de se constituir a Educação enquanto direito social. A garantia do direito à 

Educação foi, ao longo do tempo, se confundindo com o direito à “escolarização”, 

estabelecendo, através desse status da instituição escolar, a centralidade da Escola nas 

relações de forças e disputas políticas dentro das sociedades (Niskier, 2001).  

Assim, no século XIX, ao mesmo tempo em que os movimentos de trabalhadores 

reivindicavam escolarização para seus filhos, os estados nacionais assumiam a organização da 

oferta e das concessões de direito de oferta da educação escolar, apontando para o 

reconhecimento social do papel político dos processos educacionais. 

A atitude do Estado diante das necessidades de organização do ensino seria 

conservadora, de controle. Louis Althusser afirmou que as escolas se constituíam em 

“aparelhos ideológicos de Estado”, servindo à permanência e reafirmação dos modelos sociais 

hegemônicos. Para Hannah Arendt, o papel da Educação seria conservar o mundo através da 

ação formativa sobre as gerações mais jovens, impedindo, por meio dos valores renovados 

através da escolarização, que se efetivassem transformações mais impactantes. Freire afirmará 

que, quem educa, o fará mediante uma leitura de mundo, sendo esta uma leitura que (sempre) 

coloca o educador contra algo e a favor de algo. Não obstante os diferentes contextos 

(históricos e culturais) e as diferentes perspectivas de análise, podemos perceber a recorrente 
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afirmação e o reconhecimento do caráter ideológico de quaisquer projetos ou processos 

educativos.  

 A Escola, portanto, enquanto instituição mediadora de socializações e trocas culturais 

e legitimadora dos conhecimentos profissionais e científicos, se configura enquanto palco 

privilegiado das disputas pela hegemonia social (Souza, 2004b). Desde os currículos, 

passando pela organização do tempo e do espaço escolar, pelos métodos e linguagens para o 

ensino e aprendizagem, até as relações interpessoais, nada no ambiente escolar é neutro. No 

dizer de Freire: 

 
A natureza da prática educativa, a sua necessária diretividade, os 
objetivos, os sonhos que se perseguem na prática não permitem que 
ela seja neutra, mas política sempre (2005, p. 28). 
 

Cada objetivo educacional reflete, nessa compreensão, um objetivo social. Cada 

intervenção no campo educacional traduz perspectivas de intervenção social, política, cultural, 

econômica, porque toda ação educativa opta e é orientada por leituras de mundo e referenciais 

político-sociais. 

Nesse sentido, Chomsky e Macedo (2000) relacionam o aprofundamento do controle 

social e as crises da experiência democrática a um modelo educacional de controle, alienante 

e dissimulado. A educação oferecida e vivenciada no mundo contemporâneo se caracterizaria 

enquanto “educação para uma perspectiva de domesticação” dos indivíduos sendo, portanto, 

“deseducadora”. A educação proposta em consonância com o “pensamento único”, 

objetivando a inserção dos indivíduos no mercado de trabalho e a eficiência do sistema 

produtivo, seria, na realidade, uma deseducação1.  

Apartada de seu sentido formativo e instrumentalizada pelas necessidades da 

engrenagem econômica, a educação perde a sua característica humanizadora, sobretudo, por 

                                                 
1 O fenômeno chamado de deseducação (miseducation) é, na compreensão de Chomsky e Macedo, decorrente 
das práticas domesticadoras e, ao mesmo tempo, projetado através delas.  
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não incluir a necessidade da crítica, do diálogo, e do respeito às diferenças enquanto 

fundamentos, além de não contribuir na consolidação de relações democráticas.  

A compreensão de que vivemos um período de crise do modelo educacional não 

deverá ser referida apenas enquanto reflexo ou desdobramento de uma crise paradigmática no 

campo científico, posto que cada modelo educacional refere-se ao seu tempo, sua sociedade e 

suas intencionalidades políticas. Então, a crise não se configura apenas enquanto uma questão 

referente apenas ao campo epistemológico, mas, sobretudo, à nova problemática política e 

cultural do mundo pós-moderno.  

A superação da crise não se daria através da busca da sintonia da Escola com as 

exigências do século XXI, em termos da construção e socialização dos conhecimentos 

científicos e da cultura, mas de uma complexa construção dialógica, visando recontextualizar 

a Escola na complexa “teia” das relações políticas e culturais de nosso tempo. 

 

Nos processos de organização do ensino, é possível afirmar que a questão curricular 

tem uma centralidade, sendo fundamentais as mudanças nas políticas e práticas curriculares 

para que se possam efetivar mudanças mais consistentes nos modos de educar da sociedade. 

No entanto, a formulação dos currículos escolares não constitui tão simplesmente a seleção, 

alocação e distribuição de conteúdos ao longo das séries e níveis de ensino. Portanto, o 

acréscimo ou a reorganização de disciplinas ou blocos de conteúdos tende a não interferir na 

prática pedagógica escolar. Dada a complexidade dos processos educativos escolares, 

elementos como a estrutura física das escolas, as condições de trabalho dos docentes e demais 

profissionais atuantes nas escolas, a disponibilidade e acessibilidade do material didático, 

entre outros elementos, foram ressaltados pelos sujeitos de nossa pesquisa enquanto 

elementos que potencializariam uma melhoria na qualidade de ensino (e não apenas do Ensino 

de História) ou constituiriam um entrave ao seu desenvolvimento. 
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A História enquanto conteúdo de Ensino Escolar  

 

 A organização da História enquanto disciplina escolar tem acompanhado as 

discussões, elaborações, re-elaborações, objetos e métodos da historiografia. Evidentemente, é 

preciso destacar que não na condição de receptora daquilo que se desenvolve no campo da 

pesquisa histórica, mas em uma apropriação mediatizada pelos objetivos do ensino. 

Na tradição historiográfica brasileira, os estudos sobre regiões ou localidades 

específicas são freqüentes e remontam ao século XIX; a dimensão continental do país poderia 

ter contribuído para a elaboração privilegiada de estudos sobre realidades e experiências 

locais e regionais, sob os recortes mais diversos, ou seja, econômico, geográfico e também 

histórico. No que concerne ao estudo escolar da História a partir da localidade, Bittencourt 

(2005) por sua vez, ressaltará a presença de tal perspectiva no “estudo do meio”, estimulado e 

difundido por escolanovistas (na primeira metade do século XX).  

Ao pensarmos em como o ensino da História sob a perspectiva local poderia estar 

impactando a prática docente, se faz necessário, em primeiro lugar, refletir sobre que História 

é a “História Local”.  Não se trata, portanto, de afirmar-se o local como o espaço geográfico 

menor e circunscrito ao nacional ou global. Há particularidades na conceituação de “local” 

apresentadas pela Geografia, bem como especificidades metodológicas da construção de uma 

História Local.  

 Nesse sentido, a pesquisa que desenvolvemos quer compreender e discutir as noções 

de História presentes na elaboração e efetivação dos currículos da disciplina para a Rede 



19 
 

Municipal de Ensino do Recife, através da opção, presente nessa proposta de ensino, pela 

História da Cidade. 

 O contexto focalizado pela nossa pesquisa é o de uma nova ascensão da História Local 

e, portanto, deverá voltar-se para as compreensões e concepções dos documentos curriculares 

da Rede Municipal do Recife e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), sobretudo, no 

que concerne às histórias das cidades ou localidades, a que nos referimos ao dizer “História 

Local”. 

Assim, construímos um caminho de investigação que pretendeu localizar e analisar 

compreensões e abordagens dos docentes da Rede Municipal de Ensino da História Local 

através de sua prática cotidiana. Através das compreensões dos docentes, buscamos discutir as 

implicações da afirmação do Ensino da História Local nos currículos oficiais da Educação 

Básica da Rede para a prática pedagógica dos professores de História. 

Visando contribuir para os debates em torno do Ensino de História e das relações entre 

este e as identidades culturais, procuramos, ao longo do percurso, construir outras 

compreensões, tais como: as diferentes leituras em torno da História Local para a 

Historiografia e para a área de Ensino; os recursos didáticos, métodos e abordagens utilizados 

pelos docentes para a construção do conhecimento histórico em sala de aula a partir da 

proposta de estudo da História Local; as concepções da História Local presentes nas propostas 

curriculares, textos didáticos e discursos dos professores de História ao referirem-se à História 

do Recife.  

 Tais análise e discussão, necessárias à compreensão das implicações do advento e 

afirmação na organização curricular de uma nova delimitação espaço-temporal para o Ensino 

de História, envolvem algumas questões, relacionadas à complexidade do processo didático. 

Desse modo, entendemos que a inserção dos conteúdos de História Local nos 

currículos das escolas da Rede Municipal de Ensino deveria provocar a discussão em torno 
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das relações contidas na idéia de uma “história do lugar”, levando em consideração os 

processos, contextos e conflitos nos quais se desenvolveu esta abordagem histórica, além de 

abrir o debate em torno de sua presença nos currículos, considerando possíveis impactos e 

transformações que tal perspectiva poderia trazer para o Ensino da História. 

Trilhando um percurso metodológico 

 

 
Mediante a politicidade da Educação e a impossibilidade de se estabelecerem práticas 

educativas neutras, não há também como estabelecer qualquer debate em torno das políticas 

curriculares, das práticas docentes ou da organização do ensino de algum conteúdo sem 

refletirmos em torno dos contextos da escola e da sociedade que a organiza e solicita. 

Buscamos, ao longo da pesquisa, não nos ater apenas a métodos, instrumentos e 

procedimentos pedagógicos selecionados e utilizados pelos docentes para o ensino de História 

do Recife, imbuídos da compreensão de que: 

Para o educador progressista coerente, o necessário ensino dos 
conteúdos estará sempre associado a uma “leitura crítica” da realidade. 
Ensina-se a pensar certo através do ensino dos conteúdos. Nem o 
ensino dos conteúdos em si, ou quase em si, como se o contexto 
escolar em que são tratados pudesse ser reduzido a um espaço neutro 
em que os conflitos sociais não se manifestassem, nem o exercício do 
“pensar certo” desligado do ensino dos conteúdos (FREIRE, 2005, p. 
29). 

 

Constituíram o campo de pesquisa quatro escolas, embora tenhamos freqüentado, ao 

longo do seu desenvolvimento, outras instituições – totalizando sete.  No chão das escolas, 

buscávamos desprender-nos da condição de “observadora”, primeiro, mediante a 

compreensão de que o processo de pesquisa era, para nós, também um processo formativo; 

depois, por identificarmos nos processos de produção do conhecimento científico a mesma 

inegável politicidade. Conforme o sociólogo e educador colombiano Fals-Borda: 
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Si el processo de producción del conocimiento va ligado, como viene 
dicho, a uma base para entender los vínculos que existen entre el 
desarrollo del pensamiento científico, el contexto cultural y la 
estructura de poder de la sociedad. Hoy no existe la urgência mítica de 
hacer ciência pura o exacta encerrado em um laboratório lleno de 
pipetas y cubetas, o em uma facultad universitária clásica, sino que el 
científico alerta y verdadero se pregunta: ¿ Cuál es el tipo de 
conocimiento que queremos e necesitamos?, ¿ Para quiénes es el 
conocimiento científico y a quiénes va a beneficiar? (s/d. p. 108) 
 

Assim, refletíamos acerca dos dados que pudemos colher ao longo do período – 

entrecortado pelo recesso escolar e ao fim do qual houve uma greve dos trabalhadores em 

Educação – enquanto um conjunto complexo de relações sócio-culturais e expressão de 

projetos políticos, por vezes, conflitantes, noutras, imprecisos e dispersivos. Os registros 

realizados, portanto, contribuem para fazer emergir problemas e processos importantes não 

apenas para a compreensão do nosso objeto específico de pesquisa, mas, sobretudo, para o 

delineamento de uma leitura mais acurada e comprometimento mais lúcido mediante a 

conjuntura educacional local, em primeira instância e, a partir desta, a nacional.  

O ensino da História Local, sugerido pelos PCN’s (1998), passa a ser destacado na 

cidade do Recife, sobretudo após a constituição da História do Recife enquanto disciplina 

independente. O ensino da História Local acontece, de modo oficial e obrigatório, para as 

escolas da Rede Municipal de Ensino do Recife. Assim, o nosso objeto já seleciona, de certo 

modo, o “lugar” a partir de onde buscaremos elementos para a sua compreensão: o campo de 

pesquisa será constituído por escolas, de Ensino Fundamental, pertencentes à Rede Municipal 

de Ensino. 

A opção tomada para a construção de nossa pesquisa prioriza o cotidiano das salas de 

aula, a vivência escolar do currículo no ensino da História. É nas salas de aula que 

buscaremos, portanto, perceber as implicações da inserção da História Local enquanto recorte 

espacial-pedagógico e conteúdo de ensino na Rede Municipal do Recife.  
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Assim, o trabalho integra-se a um esforço de se refletir as políticas e práticas 

curriculares em sua efetivação na escola. Nesse sentido, trazer à tona as falas, em suas 

compreensões, concepções e questionamentos, dos professores de História constitui-se em 

elemento imprescindível para a coleta dos dados a serem refletidos e analisados. 

 A partir da análise dos documentos curriculares, passaremos à observação e análise de 

como se desenvolveram as discussões e políticas em torno do currículo de História da 

segunda metade da década de 1990 para o presente. No acompanhamento do trabalho 

cotidiano dos professores de História, buscaremos perceber quais os seus posicionamentos e 

atitudes frente às propostas curriculares da rede municipal, às questões do ensino da História 

Local, como compreendem a perspectiva local da História, entre outras questões que 

interferem nas práticas docentes.  

 Temos insistido em afirmar que os docentes, em sua prática, externam suas 

concepções de sociedade, de educação, de escola, entre outras. Então, no diálogo estabelecido 

com estes profissionais, em seus locais de trabalho, procuraremos compreender como 

articulam suas concepções de Ensino de História e de História Local com a necessidade de se 

transmitir os conteúdos da História do Recife na construção do conhecimento histórico em 

sala de aula. 

 Assim, o debate teórico acerca da presença da História da Cidade do Recife nos 

currículos escolares será apoiado e aprofundado a partir dos dados fornecidos pela observação 

das práticas docentes e entrevistas. A análise teórica e a compreensão das práticas, deste 

modo, estarão em constante interação, onde um aspecto do estudo contribuíra para o 

desenvolvimento do outro (Tardif, 2002, p. 229). 

Todo conhecimento produzido deve ser contextualizado, referenciado mediante as 

questões histórico-sociais de seu tempo. Desse modo, deveremos desenvolver uma discussão 

em torno das políticas educacionais desenvolvidas, ao longo do período compreendido entre o 
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ano de 1996 e o momento presente. As discussões das políticas educacionais, somada às 

novas questões que emergem no contexto do mundo global, poderão contribuir para a 

compreensão da nova emergência da História local nos currículos escolares e, 

particularmente, nos currículos do Ensino Fundamental da Rede Municipal do Recife. 

Destacávamos que o campo empírico a ser investigado é formado por escolas da Rede 

Municipal de Ensino, bem como que os sujeitos da pesquisa seriam docentes de História em 

exercício e, ainda, educadores envolvidos nos processos de elaboração curricular de 1996 e 

2002.  

 

Inicialmente, pensávamos escolher como campo empírico escolas localizadas nas 

distintas Regiões Político-administrativas (RPA’s) do Recife. Porém, a natureza de uma 

pesquisa voltada para as práticas escolares pedia que nos utilizássemos de critérios 

pedagógicos para a seleção tanto do campo empírico, quanto dos sujeitos colaboradores dessa 

pesquisa.  

Assim, pensamos em buscar os sujeitos da pesquisa, preferencialmente, entre 

professores efetivos, licenciados em História e que tenham trabalhado na Rede mediante as 

duas diretrizes curriculares tomadas por nossa pesquisa, a de 1996 e a de 2002. Nesse sentido, 

as escolas seriam selecionadas por causa dos sujeitos que nelas atuavam no momento da fase 

de campo da pesquisa. 

Para a coleta dos dados, escolhemos os seguintes caminhos metodológicos: 

 

- entrevistas semi-estruturadas com docentes e educadores que participaram da 

elaboração dos documentos curriculares; 

- observação de aulas de História. 
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Os dados colhidos durante este procedimento de pesquisa seriam tratados mediante a 

análise de conteúdo dos documentos curriculares e análise de conteúdo das interações entre 

docentes e estudantes nas salas de aula. 

 Na construção da pesquisa, portanto, se destacaram momentos distintos, que compõem 

um quadro de reflexão do contexto escolar, inserção no contexto escolar e nova reflexão a 

partir dos dados da realidade. A realidade da organização escolar do Ensino da História Local 

nos levou, então, a buscar a interação e o diálogo com os sujeitos mais presentes nas salas de 

aula lecionando História do Recife, ou seja, professores estagiários. 

 

Entendemos que o caminho trilhado respeita a necessária compreensão de que práticas 

e teorias educativas não podem ser separadas nem mesmo para fins didáticos. Freire (2005) 

afirma que não há separação entre a teoria e a prática, e mais: destaca a necessidade de se 

construir reflexão crítica sobre a prática para o exercício da docência. Esse caminho 

metodológico possibilitou-nos retomar objetivos e repensar os meios de diálogo e interação 

com os professores e nos ambientes onde estão inseridos, atravessando os seguintes passos: 

 

 I – Discussão do tema da pesquisa a partir dos referenciais teóricos que a 

fundamentam: os estudos no campo curricular e pesquisas sobre o ensino de História; e, 

ainda, estudos sobre História Local e sobre Prática Pedagógica; 

 II – Análise dos documentos curriculares a partir do contexto histórico e mediante a 

discussão teórica acerca do currículo (enquanto categoria) e discussão das noções de História 

Local e Ensino de História explicitadas por eles;  

 III – Entrevistas aos docentes e técnicos educacionais, com o fim de estabelecermos a 

discussão em torno de suas concepções acerca de História Local e de Ensino da História; 
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 IV - Observação das práticas docentes e interações em sala de aula no ensino de 

História do Recife (que nesta pesquisa abordaremos mediante a compreensão de História 

Local).  

 

  A fase de pesquisa de campo foi permeada de obstáculos, passando desde por licenças 

médicas de professores sujeitos desse trabalho até uma interrupção significativa de nossa 

vivência cotidiana nas escolas por conta do recesso de fim de ano e férias letivas. Ao 

reiniciar-se o ao letivo de 2007, tivemos que aguardar ainda um rearranjo das rotinas escolares 

até o período posterior ao carnaval. Todos esses fatores, exigiram-nos a abertura e a 

construção de condições dialogadas de reorganização da pesquisa. 

 

Em torno das escolas-campo e dos professores colaboradores dessa pesquisa: seleção e 

primeiras impressões 

 

 Os objetivos selecionados para o desenvolvimento de nossa pesquisa, nos levaram a 

buscar, nas salas de aula, acompanhar o ensino de História a fim de identificarmos que 

interferências a introdução da história da cidade nos currículos trouxe para as práticas 

cotidianas dos docentes da disciplina.  

 Como o foco de nossa atenção devesse concentrar-se nas práticas efetivadas, as 

escolas que constituíram-se em campo para a nossa pesquisa foram selecionadas de modo 

indireto, através da seleção dos professores sujeitos dessa pesquisa. Os locais de trabalho 

desses docentes passaram a ser, então, o campo para acompanhamento das atividades 

escolares relacionadas ao ensino de História do Recife.  

A seleção dos docentes se deu através de contatos diretos com os mesmos em visitas 

às escolas, aos encontros de formação continuada ou através de indicação de colegas 

professores. Nesses encontros iniciais, explicitávamos os objetivos da pesquisa, o modo como 



26 
 

iríamos acompanhá-los, bem como o modo como os dados coletados seriam tratados e, por 

fim, solicitávamos que expressassem se desejavam ou não contribuir com o trabalho. Entre 

seis escolas visitadas, acompanhamos de modo efetivo, atividades em três. Uma professora, 

que acompanhamos, trabalhava em duas escolas, visitamos ambas, no entanto, acompanhando 

atividades efetivamente em apenas uma delas. 

Durante o processo de planejamento da pesquisa, pensávamos acompanhar os 

trabalhos apenas de professores efetivos da Rede Municipal, licenciados em História. No 

entanto, já no início de nossa inserção nas escolas municipais, e, após os primeiros diálogos 

com os docentes, percebemos que entre aqueles que lecionavam História do Recife há muitos 

estagiários, além de professores de outras disciplinas – como, por exemplo, Inglês e Geografia 

– que têm na possibilidade de assumir aulas de História do Recife o complemento de suas 

cargas horárias contratuais. 

 A forte presença de estagiários lecionando História do Recife poderia refletir, de certo 

modo, duas realidades observadas no cotidiano das escolas visitadas. Primeiramente, parece 

haver um desconforto, por parte do corpo docente da disciplina História, em relação à História 

do Recife da maneira como se organiza hoje nos currículos oficiais. Depois, é possível 

identificar também compreensões, tanto por parte de docentes quanto de administradores 

escolares, que banalizam ou desacreditam a importância pedagógica da disciplina. 

   

 

A estrutura física das escolas: materialidade de uma realidade contraditória 

 

 Nossa vivência nos levou a aprofundar as percepções de como a localização de uma 

escola pode interferir no cotidiano de sua comunidade, como a estrutura física do espaço 

escolar pode facilitar ou dificultar o trabalho pedagógico, como o tempo escolar não é 
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meramente uma formalidade a cumprir, entre tantos outros elementos. Segundo Paulo Freire, 

“mudar a cara da escola” passa por assegurar 

 

Condições materiais condignas – salários decentes, as escolas 
conservadas, reparadas em tempo, agilização das medidas burocráticas 
indispensáveis ao bom funcionamento das escolas, respeito aos 
educadores, aos educandos, a todos. Como, porém, revelar respeito às 
crianças, aos educadores e às educadoras, à direção da escola, às 
merendeiras e zeladores, aos pais, às mães, à comunidade local, se as 
escolas vão se deteriorando dia a dia, ameaçando a saúde, a paz de 
todos, apesar da insistência com que as diretoras solicitam durante 
meses o indispensável reparo da escola? Como ensinar e aprender com 
alegria numa escola cheia de poças d’água, com a fiação 
ameaçadoramente desnuda, com a fossa entupida, inventando enjôo e 
náusea? (2005, p. 33) 
 

 As escolas que visitamos durante o desenvolvimento de nosso estudo chamam atenção 

pelas, às vezes, gritantes diferenças estruturais. A coexistência, dentro de um mesmo sistema 

de ensino, de prédios planejados para a funcionalidade exigida pela escola e de prédios 

ampliados de modo desordenado, muitas vezes, com construções anexas, distantes ou sem 

ligação física com o “prédio sede”, parece revelar que as políticas de ampliação de vagas e 

atendimento às demandas sociais por escolas no interior das comunidades são realizadas sem 

o devido planejamento pela administração pública, como se pouco ou nada interferisse na 

qualidade de ensino as condições estruturais do espaço escolar, ou seja, se a escola é bem ou 

mal localizada, se as instalações são ou não amplas, confortáveis e funcionais.  

 Alguns aspectos observados, portanto, nos parecem relevantes para uma 

compreensão comprometida dos modos como se configuram as relações e práticas 

pedagógicas no interior das escolas. Ao refletir sobre as mudanças curriculares e as possíveis 

implicações dessas nas práticas pedagógicas, Amorim destaca: 

     

“A História das reformas educacionais envolve a crença de que cada 
nova proposta elaborada pelos que estão no poder renovará a escola. 
Entretanto, quando olhamos para os profissionais que estão nas 
instituições públicas do Ensino Fundamental percebemos que os 
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educadores desse nível de ensino não acreditam que uma mudança no 
currículo poderá trazer grandes melhorias para a escola, vistas as 
condições em que ela se apresenta” (2004, p. 170). 

 

 Acompanhando as aulas de História do Recife em uma escola durante o turno da tarde, 

pudemos constatar que o modo como se estruturou o prédio – com muros altos, sem terraços 

abertos (ao ar livre), com algumas salas sem janelas e utilização de telhas de amianto – 

tornava a sensação térmica de um calor abafado, que se tornava ainda mais forte ao acomodar 

cerca de 40 crianças e adolescentes nos espaços (por vezes, insuficientes) das salas de aula 

apesar dos aparelhos ventiladores instalados. Em outra escola, se verificam espaços mais 

arejados (em seus dois andares), percebemos, porém, que a viabilização desse conforto 

relativo prejudicava a acústica das salas de aula, dificultando a escuta das vozes dos 

professores caso houvesse, por exemplo, atividades na quadra de esportes.  

Como não relacionar a precariedade das estruturas físicas de tantas escolas à aparente 

ineficácia de reformas curriculares, programas de formação continuada de professores, entre 

tantas outras políticas educacionais experimentadas? 

 Conforme Freire, “não podemos falar das metas educativas sem nos referirmos às 

condições materiais das escolas” (2005c, p. 34). O nivelamento progressivo das condições 

estruturais do conjunto de escolas da rede municipal – dado que reconhecemos que há escolas 

em boas condições estruturais – nos parece, portanto, prioridade para quaisquer pautas que 

pretendam discutir a melhoria do ensino público oferecido na cidade do Recife. 

 

Organizando um caminho de reflexão 

 
 Os resultados que pudemos colher ao longo desse percurso de pesquisa e que 

compõem a presente dissertação, encontram-se organizados em quatro capítulos: um primeiro 

trata das relações e integrações entre o Currículo, enquanto campo de investigação científica e 
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objeto de análise; o segundo, refere-se à História, enquanto saber e conteúdo de ensino, mas 

também destaca as questões referentes à construção da História do Recife enquanto disciplina 

escolar, realizando, de certo modo, uma “História do Ensino de História”, analisando os 

elementos e questões levantados pelos professores da disciplina, a partir da coleta de dados 

em entrevistas, conversas informais com dirigentes e professores e da observação das aulas de 

História do Recife. Na seqüência, construímos a análise dos elementos metodológicos de 

nossa investigação: a análise documental, as entrevistas semi-estruturadas e a observação das 

práticas docentes, que compõem respectivamente o terceiro capítulo, voltado à reflexão da 

construção da disciplina História do Recife e da historicização de seu ensino, e o quarto 

capítulo, em que analisamos as questões referentes ao ensino de História do Recife a partir 

das indagações, problemáticas e perspectivas apresentadas pelos docentes. 

 Desse modo, temos, compondo esta dissertação: o Capítulo 1, “O Currículo em 

questão: conflitividade e construções de visões de mundo” e o Capítulo 2, “História e Ensino 

de História: os saberes históricos na sala de aula”, caracterizando uma discussão teórica em 

torno de nosso objeto de investigação, a partir dos elementos dos Estudos Curriculares e das 

pesquisas sobre ensino de História, além de reflexões necessárias sobre espacialidade e 

História, História Local e Estudos Culturais. No Capítulo 3, “Ensino de História do Recife: 

Práticas, conflitos, indagações e esperanças”, o esforço é o de discutir a construção da 

disciplina escolar História do Recife. O Capítulo 4, “A Prática de Ensino de História e o 

Lugar da História Local no Cotidiano Escolar” traz algumas questões concernentes às práticas 

de ensino dos professores de História do Recife. 

Por fim, como Considerações Finais, destacamos alguns elementos em torno daquilo 

que nos revelou o diálogo com outros estudos e a imersão no cotidiano das escolas. Alguns 

anexos são imprescindíveis para a visualização da realidade que analisamos e o entendimento 

do caminho percorrido nessa pesquisa. No ano em que a lei que instituiu a inserção de 
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História do Recife nos currículos das Escolas vinculadas à Rede Municipal de Ensino 

completa 20 anos, nos parece bastante oportuno refletir sobre a organização e a consolidação 

da disciplina, bem como, sobre os possíveis avanços e desafios colocados pelo seu ensino. 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 - O CURRÍCULO EM QUESTÃO: CONFLIFITIVIDADE E 
CONSTRUÇÕES DE VISÕES DE MUNDO 
 

O currículo em nossa pesquisa constitui-se enquanto categoria central e objeto de 

análise. No presente capítulo, trataremos de questões relativas ao currículo como artefato da 

cultura e, portanto, uma expressão de visões de mundo, de conflitos e de relações de poder, 

como campo de pesquisa e como elemento das políticas educacionais. Discutiremos também o 

caráter político do currículo, enquanto registro e documento de uma certa concepção de 

mundo, concepção que trará consigo elementos em torno do que se quer para o mundo. Nesse 

sentido, é que afirmamos com Corazza que todo currículo “quer” alguma coisa (2001).  

Na perspectiva adotada para a análise, o currículo nunca é apenas um conjunto 

neutro de conhecimentos, que de algum modo aparece nos textos e nas salas de aula. Ele é 

sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém ou algum grupo em 

vistas de determinados objetivos sociais. O currículo é o que se seleciona na Cultura. A partir 

desses pressupostos, abordaremos a questão curricular e as implicações dela decorrentes. 

Problematizaremos ainda, e de forma breve, a história do currículo, bem como, a presença e 

construção disciplinar da História nos currículos escolares. 
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1.2. O currículo como pergunta: o que revelam os processos de seleção de conteúdos e 

objetivos para o ensino? 

  

Os processos educativos, em seu desenvolvimento, precisam traçar metas, propor 

objetivos, selecionar linguagens, métodos e conteúdos. As discussões, ações e decisões em 

torno de tais elementos inserem-se como questões do currículo. A construção dos currículos 

escolares passa, então, necessariamente pela discussão dos objetivos de ensino e 

aprendizagem. A seleção dos elementos da cultura a serem transmitidos e discutidos nas 

escolas se efetiva mediante a resposta a certas questões que se referem a o que se pretende 

ensinar, a quem ensinar, como ensinar e para quê ensinar. 

As escolhas feitas em todas as instâncias que pensam, elaboram e organizam os 

currículos não são isentas. Cada grupo, bem como cada sujeito, envolvido nas discussões em 

torno do currículo tomará decisões e realizará opções a partir de seu lugar social, de seu 

contexto. As mudanças e permanências nas formas, conteúdos e estratégias apresentadas pelos 

currículos expressam, portanto, questões políticas. Compreendendo a radicalidade dessas 

questões, Freire afirmará reiteradamente que toda educação volta-se para um “a quem 

ensinar” e, mais: “a favor de quem” e “contra quem ensinar”.  

Concebido como práxis (Sacristán, 2000), o currículo é constituído enquanto 

construção social a partir de diferentes e múltiplas ações e conflitos, onde estão em jogo 

interesses e objetivos divergentes e, por vezes, antagônicos. O currículo não será, portanto, 

um campo neutro. Definir metas e conteúdos de um currículo é elaboração que seleciona, 

além dos elementos da cultura, perspectivas para a ação sócio-política dos sujeitos e projetos 

de sociedade. 

O modo como se apresentam os currículos, através de programas oficiais de 

ensino, documentos escolares, planos e programas de disciplinas, vem carregado da 

conflitividade dos processos de elaboração curricular. Assim, os currículos se configuram 
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enquanto “expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema 

educativo num dado momento”, como afirma Sacristán (2000). Além disso, “através deles se 

realizam os fins da educação no ensino escolarizado”. O equilíbrio traduzido na expressão 

documental do currículo, porém, não é uma realização acabada e estável. As reapropriações e 

recriações realizadas na dinâmica das práticas curriculares, que possibilitam a configuração 

do currículo real, são outro campo de disputa pelas e mediante as finalidades da Educação. Os 

silêncios que delineiam a presença de “currículos ocultos” também são, ao mesmo tempo, 

fruto ou caminho estratégico dentro da conflitividade que estabelece a vida do currículo. 

Aquilo que teremos como produto das negociações e discussões em torno do 

currículo e que Forquin (1993) tomará como “artefato cultural” não será, no entanto, um 

elemento dado, acabado, estável e estabilizado (cf. Moreira e Silva, 2002, p. 30-32). Na 

dinâmica social onde a prática pedagógica se desenvolve, o currículo é repensado e 

transformado. Os embates e conflitos que envolvem a discussão e elaboração dos currículos 

não se restringem às instâncias político-administrativas onde são produzidos. Cada sujeito 

envolvido nos processos educativos toma o currículo, apropria-se de seus objetivos e 

conteúdos, recria-o, acrescenta a ele novas demandas. 

A compreensão de Forquin (1993) apóia-se na idéia de que o currículo, enquanto 

construção, expressa leituras, territórios e projetos próprios no campo da cultura. Sua 

constituição (oficial), bem como suas recriações (na ação) nunca se dão de um modo 

espontâneo. Ele é registro e documento de uma certa concepção de mundo, concepção que 

trará consigo elementos em torno do que se quer para o mundo, ou seja, revelará projetos e 

vontades dos sujeitos e grupos sociais. 

Consideramos que o conteúdo da Educação é a Cultura. É também “sua fonte e sua 

justificação última” (Forquin, 1993: p. 14). As organizações, o trabalho, as artes e os ritos, no 

interior das comunidades, formam os indivíduos e apontam para dados elementos que, se 
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pretende, sejam perenizados ao longo do desenvolvimento histórico. Do mesmo modo, as 

transformações desejadas pelos grupos sociais não podem prescindir de reformulações e 

reordenamentos culturais. A tradição e a mudança, a memória e o esquecimento, sendo 

objetos de cultura, expressam-se enquanto objetos de educação. No dizer de Forquin, 

A educação não é nada fora da cultura e sem ela; dir-se-á que é pela e 
na educação, através do trabalho paciente e continuamente 
recomeçado de uma tradição docente, que a cultura se transmite e 
perpetua (1993, p.14). 

 

Esta possibilidade de seleção no campo da cultura reafirma o caráter político e 

ideologicamente posicionado de toda a ação educativa. Para Freire, 

Há uma incompatibilidade total entre o mundo humano da fala, da 
percepção, da inteligibilidade, da comunicabilidade, da ação, da 
observação, da comparação, da verificação, da busca, da escolha, da 
decisão, da ruptura, da ética e da possibilidade de sua transgressão e a 
neutralidade não importa de quê (2005, p. 111).  

 

Esta condição política, conflituosa e não-estabilizada, nos permite perceber e 

discutir a noção de que um currículo “quer” algo (Corazza, 2001). O currículo não retrata uma 

tradição, não estabiliza o passado, não hierarquiza os saberes ou justifica as organizações 

sociais simplesmente. Antes, tudo isto, o retrato da tradição, a estabilização do passado, a 

hierarquia entre saberes (através de processos de valoração) e as justificativas das ordens 

sociais, se constroem mediante os objetivos sociais pretendidos. Dito de outro modo, ao 

selecionar que elementos da cultura serão pensados e transmitidos através dos processos 

educativos, o currículo não se configura enquanto depositário de saberes construídos pelas 

sociedades na História. Ele toma os saberes como instrumentos para a constituição e 

consolidação da sociedade que se quer. 

A vinculação das políticas curriculares aos objetivos sociais em disputa num dado 

momento histórico não se manifestará, porém, ao nível apenas dos modelos sociais. Ao 

selecionar a cultura a ser socializada, perenizada e tomada como herança pelas comunidades, 
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um currículo aponta para o “cidadão” que se quer, o “trabalhador” que se quer, o “professor” 

que se quer, ou seja, ele estará comprometido com concepções específicas de sujeito e de 

subjetivação.  

Para Silva (2002), as implicações das políticas e práticas curriculares no campo 

das subjetividades vêm sendo, muitas vezes, esquecidas nas teorias curriculares, mesmo 

porque estas seriam “menos óbvias”. A este respeito, ele destaca:    

Ao se concentrar na questão do conhecimento ou da transmissão 
cognitiva, tende-se a esquecer que todo o currículo “quer” modificar 
alguma coisa em alguém, o que supõe, por sua vez, alguma concepção 
do que é esse “alguém” que deve ser modificado. Ao conceber um 
currículo, queremos que “alguém” passe a respeitar as leis do trânsito, 
modifique sua atitude em relação à prevenção da Sida, torne-se uma 
cidadã exemplar, transforme-se em uma trabalhadora produtiva (2002, 
p. 37). 

 

Enquanto Silva reforça a impossibilidade de um objetivo do ensino não estar 

voltado à produção, legitimação e significação das subjetividades, Freire, por sua parte, 

ressaltará a politicidade dessas escolhas feitas no âmbito dos conteúdos de ensino: 

 
A educação não vira política por causa da decisão deste ou daquele 
educador. Ela é política. Quem pensa assim, quem afirma que é por 
obra deste ou daquele educador, mais ativista que ela vira política, não 
pode esconder a forma depreciativa como entende a política (FREIRE, 
2005: p. 110) 

 

Então, as finalidades da Educação, expressas e disputadas através do currículo, 

são, ao mesmo tempo, voltadas para o sujeito e a comunidade na qual se insere. Um currículo 

quer formar um cidadão e construir o mundo do cidadão. As disputas em torno dos currículos 

visam individualidades e comunidades, posto que cada processo educativo caracteriza-se 

enquanto formação dos indivíduos e dos grupos sociais. 

Durante o percurso em que o currículo se torna elemento de apropriação, 

reelaboração e ressignificação, diversos atores sociais interagirão e realizarão interferências. 
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Dito de outra forma: o currículo é apresentado à sociedade e à Escola, é proposto aos corpos 

docente e discente e, em cada um destes encontros, o currículo é contestado, discutido e 

apropriado. 

Assim, a percepção em torno de como o conteúdo e a organização do currículo são 

refletidas e de como serão reelaborados, através das práticas pedagógicas, requer o cuidado 

em compreendermos as concepções (em suas concordâncias e críticas) dos educadores em 

relação ao conteúdo do currículo oficial. Conforme afirma Apple: 

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que 
de algum modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. 
Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de 
alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento 
legítimo. É produto das tensões, conflitos e concessões culturais, 
políticas e econômicas que organizam e desorganizam um povo (2002, 
p.59) 

 

Por essa razão, através das práticas docentes, os conceitos e ideologias dos 

professores confrontam-se com elementos político-culturais, teorias pedagógicas e 

compreensões da epistemologia contidos nos currículos oficiais. Os profissionais da educação 

atuam, portanto, enquanto criadores de perspectivas curriculares, através de adesões, 

rejeições, apropriações, reapropriações e recriações.  

Assim como os professores, em suas práticas, reorganizam o currículo, o espaço 

escolar, com os elementos de sua institucionalidade, seu cotidiano, sua força discursiva, 

contribui para que as manifestações do currículo em ação sejam diversas e dinâmicas. Por 

fim, havemos de afirmar que também os educandos irão atuar e interferir nas configurações 

possíveis de um currículo. 

 Submetido a essas complexas relações – por meio de reproduções, adaptações, 

apropriações e recriações – , o currículo assume uma nova expressão, a que convencionamos 

chamar “currículo real” ou “currículo em ação”.  
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Temos, desse modo, que as ações e decisões acerca dos currículos são disputadas 

cultural e ideologicamente. Posto que as concepções de mundo e possibilidades de leitura da 

realidade por parte de educandos e educadores serão marcadas e, de certo modo, construídas a 

partir dos elementos da Ciência e da Cultura aos quais tiveram e terão acesso em seus 

percursos de aprendizado. Nesse contexto, o conhecimento escolar orientado e organizado 

através das políticas e práticas curriculares assume condição estratégica, caracterizando o 

currículo enquanto um lugar de poder: 

Um currículo é o resultado final de um confronto de forças, de 
relações de poder. Um currículo não é apenas um local em que 
desdobram relações de poder: um currículo encarna relações de poder 
(Silva, 2002, p. 51) 

 

Há, portanto, a necessidade de compreendermos as conflitividades, relações e 

singularidades do currículo para percebermos as trajetórias e panoramas da Educação nas 

sociedades. Os processos de elaboração curricular, as políticas curriculares, as reformas e as 

próprias diferenciações entre o currículo oficial (chamado prescrito) e o currículo real 

(chamado em ação) constituíram-se, durante o século XX, enquanto campo de estudo 

(Moreira, 2002; Lopes, 2005; Macedo, 2005 e Alves, 2006), no entanto, é possível afirmar 

que as práticas educacionais parecem pouco dialogar com as novas questões e perspectivas 

postas pelo avanço das pesquisas na área.  

Concomitante ao avanço e aumento significativos de estudos sobre currículo – 

como parecem apontar anais de eventos e demais publicações da área da educação e áreas 

afins –, vem crescendo a compreensão de que esses debates e pesquisas não têm alcançado e 

interferido de modo satisfatório nos modos de se pensar e planejar os currículos escolares e 

que, portanto, é preciso estabelecer canais de interlocução entre as diversas instâncias e os 

diversos sujeitos que pensam, elaboram e tornam vivo o currículo.  
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1.2. Algumas palavras em torno da História dos currículos 

 

As discussões em torno das perspectivas curriculares, contemporaneamente, têm 

apresentado o delinear de dois movimentos: um primeiro que consolida a consciência do 

papel exercido pelos currículos na seleção da cultura e sua socialização durante o processo de 

escolarização (APPLE, 2002; SILVA, 2002; MOREIRA, 2002) e, um segundo, que busca 

ampliar o leque de leituras e expressões culturais a serem acessadas durante a construção, 

apresentação e efetivação dos currículos nos ambientes educacionais. A configuração deste 

segundo movimento traz uma preocupação permanente com a renovação de discussões e 

abordagens durante todo o processo de elaboração curricular, desde os setores administrativos 

até as reinvenções proporcionadas pela sala de aula. 

O século XX, marcado por perplexidades, avanços, apostas, frustrações e 

incertezas, constituiu-se em palco desafiador para a elaboração dos debates em torno das 

relações e interferências entre Cultura e Educação. No entanto, longo ou breve2, generoso ou 

avassalador, o século XX não poderá ser tomado pela História como uma unidade de tempo, 

regular e racional. Diverso, complexo, o século passado se inaugurava mediante os debates 

em torno de um Pensamento Moderno que já não atendia às necessidades de compreensão do 

mundo-vivido e encerrou-se sob a sombra de inúmeras incertezas sobre a Humanidade, sua 

História, suas escolhas e suas possibilidades de futuro. 

O começo do século XX será o marco, localizado por Silva (2002, p.21), da 

elaboração de um campo de pesquisa autônomo que tomara o currículo como uma 

especificidade, um elemento de complexidades e características particulares no universo das 

                                                 
2 Hobsbawn (1995) escreverá sobre um “breve século XX”, em contrapartida.  



38 
 

questões educacionais. Para Silva (op. cit), a publicação da obra “The Curricculum” durante a 

segunda metade do século XX, por Bobbit, um pesquisador norte-americano, inicia a 

trajetória dos estudos curriculares. 

A preocupação com a investigação dos elementos formadores e de interferência 

nas elaborações dos currículos proporcionou a percepção e análise dos modos como sociedade 

e escola interagem quando está em questão “o que ensinar”. A seleção e as decisões em torno 

dos conteúdos da Educação, “o que ensinar”, apresentam-se estreitamente vinculadas às 

questões “para que ensinar” (objetivos da Educação) e “porque ensinar” (finalidades da 

Educação), estabelecendo a impossibilidade de neutralidade dos processos educativos. No 

dizer de Freire, 

Especificamente humana a educação é gnosiológica, é diretiva, por 
isso política, é artística e moral, serve-se de meios, de técnicas, 
envolve frustrações, medos, desejos (2005, p. 70).  

 

A Educação caracteriza-se enquanto teia de relações e movimentos, onde 

poderemos perceber o delinear de “projetos”, “métodos”, “teorias”, “práticas”. E cada projeto 

no âmbito da Educação volta-se para um projeto de mundo e para o mundo, a sociedade 

humana. Cada método, teoria ou prática educacionais refletirá, de certo modo, o projeto ao 

qual serve; projeto que transcende as fronteiras do saber a ser adquirido ou construído para 

propor modelos e orientações em torno das práticas que, mediante as justificativas e 

interpretações pertinentes a cada projeto, deveriam efetivar-se na realidade, no mundo social. 

Os estudos iniciados durante as primeiras décadas do século XX possibilitaram 

compreender como o mundo econômico e político, em acelerada transformação, propunha 

metas, valores e mesmo métodos para o campo educacional. Nesse sentido, Silva (2002) 

destacará também o impacto dos pensamentos (econômico-administrativos) de Taylor e Ford 

para a consolidação de um projeto de escola que servisse à preparação dos indivíduos para o 

mundo do trabalho. 
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Apoiadas no objetivo de aumentar a produtividade industrial, através da 

racionalização dos processos produtivos, mediante um controle mais direto e diretivo dos 

movimentos de máquinas e trabalhadores, as teorias apresentadas por Frederick Winslow 

Taylor (1856-1915) impactaram o pensamento educacional, estabelecendo como prioridade a 

disciplina e eficiência, conforme as acepções apresentadas pela Economia para os processos 

de escolarização. 

Posteriormente, também comprometido com os conceitos e objetivos da eficiência 

econômica e produtibilidade, o pensamento de Henry Ford (1863-1947) estimulará a 

especialização do trabalho de cada indivíduo (no processo fabril) como forma de imprimir 

maior velocidade aos processos produtivos e garantir a redução dos custos de produção. A 

idéia de maior produtibilidade e menor custo trouxe, assim como a perspectiva da disciplina e 

controle, uma herança para as escolas: o cada vez mais aprofundado comprometimento com a 

técnica e a eficiência produtivas. Esta vinculação entre Educação e trabalho não será isenta, 

muito menos ingênua.  

Servindo, de um lado, ao objetivo do “lucro máximo”, de outro, à idéia de que o 

consumo é o elemento que integra os sujeitos ao mundo em constante movimento, tais 

modelos educacionais de inspiração e direcionamento capitalista foram responsáveis, em 

grande parte, pelo entendimento, hoje hegemônico, de que todo o processo educativo deve 

estar voltado para a inserção no mercado de trabalho e, mais que isto: para o posicionamento 

do indivíduo em melhores condições de disputa e concorrência dentro deste mesmo mercado 

(Lima, 2004). 

A afirmação de Forquin (1993) de que o currículo seleciona e hierarquiza “o quê” 

deve ser ensinado, ou seja, que elementos da cultura devem ser socializados, transmitidos e 

preservados, ressalta a condição de adaptabilidade social e histórica dos currículos e, com ele, 

das finalidades da Educação.  
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Os currículos, portanto, navegam em meio aos princípios, valores, objetivos, meios 

e instituições de cada sociedade. Navegação, ora obediente às correntes das águas da História, 

ora desafiadora, carregando leituras e propostas de transformação. Dito de outro modo, a 

Educação preserva, mantém e estabiliza instituições e condutas, mas também rompe, desafia, 

nega e reinventa o mundo através de seus conteúdos, métodos, lugares e processos.  

Por isso, ao nos questionarmos sobre “o que quer” um currículo, não poderemos 

completar nossa tarefa sem um sensível e acurado olhar sobre a organização, material e 

imaterial das culturas. O currículo retrata e relê o mundo cultural, social e político através de 

seus processos de prescrição, tensões de implementação e movimentos de reinvenção. Assim, 

sua expressão é, de fato, como afirma Forquin (1993), a de “artefato cultural”, impactando e 

propondo elementos de organização e reorganização da vida social. Em tais características 

reside a politicidade e historicidade das escolhas realizadas no campo da Educação, pois 

 

A maneira pela qual a sociedade organiza a vida de seus membros 
compreende uma escolha inicial entre alternativas históricas que são 
determinadas pelo nível de cultura material e intelectual herdado. A 
própria escolha resulta do jogo dos interesses dominantes. Ela antevê 
maneiras específicas de utilizar o homem e a natureza e rejeita outras 
maneiras. É um projeto de realização entre outros (Marcuse: 1978, p. 
19).   

 

As teorias críticas trouxeram, como contribuição, o aprofundamento da percepção 

de que as finalidades dos processos educativos são construídas, selecionadas e, de certo modo, 

inventadas tendo em vista os modelos de sociedade almejados.  Por compreender que o 

currículo não é mera normatização de conteúdos a serem transmitidos na escola, as teorias 

críticas aliaram, aos estudos sobre as finalidades da Educação, análises em torno das relações 

de poder, inter-relações culturais e ordenações dos processos produtivos e reprodutivos.  
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Politizava-se a discussão sobre o currículo. E, além disso, se destacava que a sua 

condição de construto cultural apontava para a inevitável relação entre currículo e 

epistemologia, ou seja, o que quer um currículo é expressão do conhecimento que se espera 

desenvolver no interior das sociedades. Portanto, compreender o papel do currículo nas 

disputas pela hegemonia político-econômico-social, destacando-o como elemento portador e 

reforçador de ideologias, foi fundamental para a elucidação das potencialidades político-

históricas da Educação e explicitação de sua condição de campo conflitivo. 

As aproximações entre os estudos curriculares e estudos culturais, impulsionada 

pela chamada Nova Sociologia da Educação e pela posterior Teoria Crítica do Currículo3, 

proporcionaram avanços representativos na configuração e debate de novas finalidades para a 

Educação, bem como em torno dos caminhos a serem percorridos. Nesse sentido, os debates 

já realizados teriam trazido referências suficientes para a afirmação da necessidade da 

proposição e viabilização de perspectivas que propiciassem e estimulassem a convivência e as 

trocas entre os distintos universos culturais construídos (Padilha, 2004).  

Moreira (2005), no entanto, destacará que, entre os estudiosos do currículo, há a 

percepção de uma situação de crise: 

 

A opinião dominante é que os avanços teóricos afetam pouco a prática 
docente: embora conferindo maior prestígio ao campo no meio 
acadêmico, as discussões travadas dificilmente chegam à escola, 
deixando de contribuir, como se desejaria, para a sua maior renovação 
(2005, p. 13)  

 

 Nesse sentido, percebemos que as novas demandas geradas no decorrer do século XX, 

período de acelerados avanços técnicos e disputas político-ideológicas tensas, intensas e, por 

                                                 
3  Caracterizadas pelos estudos realizados a partir da década de 1970, inicialmente, na Inglaterra e, 
posteriormente, propagada para os Estados Unidos da América. O impacto de tais pesquisas, no Brasil, foi 
sentido na década de 1980 e marcado pela convivência de vertentes teóricas marxistas, neomarxistas e dos 
estudos culturais, dialogando com perspectivas das teorias de reprodutibilidade técnica (Herbert Marcuse) e 
debates que emergiram a partir da Escola de Frankfurt. 
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vezes, extremas, além de aligeiradas formas de trocas culturais, criaram também novos 

problemas para o debate em torno daquilo que “quer”, “realiza” e “pode” a Educação.  

 

1.3. Teorias curriculares e crise de paradigmas: um ponto de inflexão 

 

As múltiplas e distintas formas de viabilização das comunicações reconfiguram 

caminhos e desejos nas relações humanas. As tecnologias em crescente desenvolvimento e a 

conseqüente expectativa de precoce obsolescência dos mecanismos tecnológicos, bem como a 

possibilidade de acessar o mundo, em suas diversidades, a partir do binômio tecnologia-

informação, são elementos que propiciam a colagem de novos hábitos aos cotidianos, tanto 

em níveis individuais como coletivos (Certeau, 2002). As novidades das tecnologias e dos 

sistemas e mecanismos de comunicação e informação são elementos que revelam e reforçam 

outros meios de e para as relações dos seres humanos entre si e com o mundo (Silva, 2002b; 

Santos, 2003).  

Hábitos e relações se reconfiguram em meio a um contexto sócio-cultural que 

desestabilizou certezas secularmente construídas pela Humanidade. Os modos como os 

grupos sociais vão reconhecer e identificar valores, objetivos e necessidades se deslocaram 

durante o período histórico no qual vivemos e que temos chamado de Pós-modernidade, assim 

como os hábitos, que consideramos enquanto expressões da ordem social flagrante nos 

cotidianos, e as relações, que consideramos impactadas e impactantes na compreensão de 

cada homem e mulher em si mesmo e de suas experiências compartilhadas com o outro. 

Conforme Riccouer (1995: p.151), estaríamos vivendo no interior de “sociedades 

que apreciam seus utensílios e consideram como um valor positivo o fato de serem sociedades 

em crescimento, que aumentam constantemente seu nível de vida; e por isso vivemos sob um 
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novo regime temporal, que não é mais definido pela estabilidade, mas pelo crescimento 

contínuo”. Tal condição estabelece a preponderância do consumo, da velocidade dos retornos 

e investimentos e do trabalho enquanto mecanismo de produção de riquezas, não de 

intervenção no mundo e relações (naturais e culturais) dos homens entre si e com o meio. 

Ao mesmo tempo, o movimento da Globalização gera uma expectativa – que não 

condiz necessariamente com a realidade – de que o contato entre as culturas dos diversos 

povos e regiões do globo serão partilhados com a mesma velocidade e desenvoltura que as 

comunicações ou elementos extraídos das diversas culturas com fins de comércio, como, por 

exemplo, algo da culinária ou da música de um país (Hall, 2005). Os intercâmbios culturais 

possibilitados pela configuração globalizante do mundo social, desse modo, não seguirão uma 

lógica unívoca. Nem tudo será tomado como elemento a ser trocado. Nem todos os aspectos 

das culturas periféricas serão soterrados pela força do mercado global. O que se verificará é 

uma ambigüidade dos impactos culturais decorrentes desses processos, como verificou 

Woodward:  

A globalização, entretanto, produz diferentes resultados em termos de 
identidade. A homogeneidade cultural promovida pelo mercado global 
pode levar ao distanciamento da identidade relativamente à 
comunidade e à cultura local. De forma alternativa, pode levar a uma 
resistência que pode fortalecer e reafirmar algumas identidades 
nacionais e locais ou levar ao surgimento de novas posições de 
identidade (2000; p. 21). 

 

As modificações transcorridas que temos, aqui, ressaltado, trazem novas questões 

e desafios para a compreensão das conjunturas e seus entrelaçamentos que exigem uma 

necessária aproximação e aprofundamento das ciências mediante esses novos cenários 

(Santos, 2003; Moreira, 2005). No dizer de Moreira, 

O mundo se torna uma província global, uma fábrica global, um 
shoppping center global (Ianni, 1995). Nesse mesmo mundo, 
agravam-se as desigualdades sociais, persistem a pobreza e a miséria, 
aumenta o desemprego, degrada-se o meio-ambiente, acentuam-se os 
problemas demográficos, reacendem-se preconceitos. Muitos são os 
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que, diante de tais contrastes, abrigam-se na apatia, no individualismo, 
no conformismo, no consumismo. Muitos são, também, os que não 
cruzam os braços e em diferentes momentos e movimentos, lutando 
contra a exclusão, renovam a esperança e teimam em inventar novas 
saídas (op.cit.; p. 12) 

 

O contexto propõe e convoca um processo de reconstrução paradigmática no 

campo das ciências sociais e também das ciências da educação. Reconstrução paradigmática 

esta, que desestabiliza, questiona e propõe novos problemas, debates e leituras também no 

campo específico dos estudos curriculares. 

Na compreensão de Silva, com a qual estamos de acordo, um primeiro 

componente necessário e, ele dirá, “óbvio” de uma teoria do currículo é a relação com as 

questões do conhecimento e da verdade: 

Afinal, supõe-se que a questão central da teorização curricular é “o 
que deve ser ensinado?”, o que, por sua vez, remete á questão mais 
ampla “o que constitui conhecimento válido ou verdadeiro?”. 
Tradicionalmente, essa última pergunta tem sido respondida 
remetendo-se a teorias do conhecimento ou a epistemologias no 
sentido estrito, isto é, a teorias que adotam, de uma forma ou de outra, 
uma concepção do conhecimento como representação (“verdadeira”), 
como correspondência ou adequação a alguma suposta e preexistente 
realidade, a alguma presumida coisa-em-si (SILVA, 2002: p. 37) 

 

Uma teoria do currículo é, então, uma reflexão a respeito do conhecimento e de 

sua socialização, portanto, exerce um papel no âmbito da reflexão epistemológica. Santos 

(2003), ao refletir sobre o movimento que revela-se enquanto transição de um modelo 

dogmatizado para uma desdogmatização da Ciência Moderna, discute a necessidade de 

realizarmos rupturas epistemológicas na reconfiguração de parâmetros científicos que 

atendam e estejam em sintonia com as novas emergências da pós-modernidade-mundo4. 

 

 

                                                 
4 João Francisco de Souza fará uso desta expressão para diferenciar a Pós-modernidade enquanto movimento 
epistêmico, científico e cultural da Pós-modernidade enquanto reordenação institucional do mundo sócio-
político-cultural. 
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1.4. Currículos de História e História 

 

Questões político-ideológicas saltam aos olhos com uma maior nitidez ao 

analisarmos a presença da História nos currículos escolares. Isto, devido ao fato, talvez, de a 

História, enquanto disciplina escolar ou conhecimento científico, gozar do status de 

“conhecimento crítico” ou de caminho para a construção deste.  

Os discursos construídos em torno das finalidades e objetivos do estudo e ensino 

da História parecem afirmar certa possibilidade de cada sujeito, através dos conhecimentos 

históricos, ter possibilidade de construir uma maior compreensão da realidade, tornando-se 

apto a intervir socialmente, no sentido da transformação. E, embora no campo da Teoria da 

História nem sempre possamos perceber a mesma perspectiva de crença na “força da 

História”, ali também verificamos a compreensão da História a ser contada como um campo 

de disputa estratégico. 

Ao pensarmos, portanto, as relações que condicionam a construção da História 

Escolar, é necessário ressaltar o lugar que a História, enquanto discurso social, possui nos 

processos e mecanismos de construção de leituras do real e identidades culturais. O poder 

sobre o passado é disputado pelos grupos sociais mediante a compreensão de que a voz da 

História é a voz legitimadora, tanto da ordem – status quo –, quanto da contestação, sejam 

alternativas político-ideológicas dentro da ordem democrática ou sublevações de caráter 

revolucionário.   

Não nos enganemos: a imagem que fazemos de outros povos, e de nós 
mesmos, está associada à História que nos ensinaram quando éramos 
crianças (Ferro, 1983; p. 11). 
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Bittencourt, reiteradamente (2006, 2005, 2003, 1996) discute a presença da 

História nos currículos escolares enquanto um dado que reafirma a força legitimadora ou 

deslegitimadora das relações e instituições sociais exercida pelo discurso histórico. Sobretudo 

após o período das revoluções burguesas e da Revolução Industrial, a autoridade de dizer a 

História é acessar o leme dos cotidianos.  

Dizer a História é dizer sobre a cidadania e suas configurações, sobre a Civilização 

e sua gênese. Furet (s/d) explicitará este caráter formulador de sentidos sócio-culturais da 

História na formulação do termo “Pedagogia do Cidadão”. A compreensão mais presente nas 

instituições políticas e escolares, portanto, seria a da História enquanto discurso formulador, 

reforçador e propositor de identidades e memórias.  

Compreendida enquanto, “pedagogia do cidadão”, então, a História estabelece-se 

enquanto conhecimento a ser transmitido durante os processos de escolarização. A ela, se 

conferem, a competência e a responsabilidade de munir os indivíduos dos instrumentos e 

saberes necessários à interpretação, localização e participação do/no mundo social. O 

documento curricular nacional dirigido ao Ensino Básico, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, afirma: 

A presença da História no currículo do Ensino Básico encontra a sua 
justificação maior e no sentido de que é através dela que o aluno 
constrói uma visão global e organizada de uma sociedade plural, 
complexa e em permanente mudança (BRASIL, 1996). 
 

Não raramente, afirmações que revelam este sentido formador da História são 

encontradas em apresentações de livros didáticos, documentos curriculares e nas falas 

explicitadas pelos educadores – a exemplo de um docente ouvido durante o percurso de nossa 

pesquisa: 

 

E como não pensar que é intencional o desprestígio da História na 
Escola? Por que não se oferece ao ensino de História o destaque da 
Matemática ou do Português? (sic)... A História deve permanecer 
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“mal-contada” por causa do seu potencial questionador. Não interessa 
aos poderosos que o povo saiba História... Interessa? (S4) 
 
 

Ferro, ao discutir a força da História ensinada, na Escola e através de outros meios 

enunciadores de discurso educativo5, destaca: “ela nos marca para o resto da vida”. Na 

compreensão de Ferro, este conteúdo que nos é transmitido através das narrativas, 

monumentos e demais registros legitimados enquanto históricos não se restringe a traçar 

compreensões em torno do político e da cultura, mas fundam e alimentam valores afetivos. A 

força política da História, disputada em sua condição de “oficial”, é, portanto, constituinte de 

ideologias, compreensões do político e do social, mas também e, talvez, sobretudo, de 

memórias afetivas, sem as quais a “pedagogia do cidadão” se configuraria enquanto processo 

fragmentado e tanto mais frágil – mesmo sob a sua manifestação ideológica. 

Assim, a História narrada, ao buscar significar as trajetórias dos povos, não 

fundamentará apenas as leituras do presente, mas também apresentará elementos que se 

dirigirão aos indivíduos enquanto motivações para o amor. O sentimento de pertencimento a 

um povo ou grupo, marca das identidades, não se manifesta como lugar político, cultural ou 

econômico apenas. O lugar das identidades é, sobretudo, um lugar de afeto. No dizer de Ferro: 

 

Sobre essa representação, que é para cada um de nós uma descoberta 
do mundo e do passado das sociedades, enxertam-se depois opiniões, 
idéias fugazes ou duradouras, como um amor... mas permanecem 
indeléveis as marcas das nossas primeiras curiosidades, das nossas 
primeiras impressões (1983, 11).  

  

Foucault refuta esta possibilidade de tecer identidades e colocar a humanidade de 

um re-encontro consigo mesma, em suas origens, e mediante uma aparente linearidade dos 

processos e acontecimentos. Polêmico, ele afirmará que tal força do discurso histórico não 

passa de “invenção das elites” (1986, p. 26) e que, ao contrário, o olhar sobre o Passado 

                                                 
5 Marc Ferro analisa o Ensino Escolar de História em consonância com a reprodução e formulação de leituras e 
narrativas históricas protagonizada com os Meios de Comunicação Social. 
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revelará descontinuidades, rupturas, desmembramentos e diferenças. A História Escolar, no 

entanto, ao longo do tempo, tem se revelado bem mais próxima à intenção de explicar “o que 

foi”, de acordo com os objetivos de imprimir ao Presente o caráter de continuidade ou de 

transformação necessária.  

Acreditamos que os objetivos gerais propostos para área de História, mesmo 

sendo muito positivos, parecem ser um tanto ambiciosos para um “referencial mínimo” 

curricular, principalmente em se tratando de alunos em seus primeiros oito anos de 

escolaridade. Como afirmou Célia de Azevedo (1996), todos os pontos arrolados nas páginas 

no documento de História “seria muito apropriados para um curso superior de História” 

(2004: p.10). 

 

1.5. História Local e Currículos 

 

Ao pensarmos em como o ensino da História, sob a perspectiva local, poderia impactar 

a prática docente, se faz necessário, em primeiro lugar, refletir sobre que História é a 

“História Local”.  Não se trata, portanto, de afirmar-se o local como uma relação espaço 

geográfico-tempo histórico menor e circunscrito ao nacional e, em outro nível, ao global.  

Há particularidades nas conceituações de “local” apresentadas pela Geografia, bem 

como especificidades metodológicas da construção de uma História Local. Geógrafos como 

Santos (1998, 1978) e Andrade (2000) ressaltam o caráter histórico-político da 

territorialidade. Os recortes regionais e locais dos espaços geográficos seriam, portanto, fruto 

de tensões, disputas e decisões políticas6. A região, em suas múltiplas dimensões, é um 

conceito culturalmente produzido. A delimitação do espaço ultrapassa os elementos físicos, 

agregando valores, tradições e interpretações. 

                                                 
6 A respeito das construções históricas da idéia de “região” e como esta poderá influir nas formações identitárias 
dos sujeitos, é interessante, ainda, a discussão levantada por Albuquerque Jr.  



49 
 

Ao discutir os conceitos de lugar e espaço, Certeau (1994) destaca que já Merleau-

Ponty diferenciava o “espaço geométrico” do “espaço antropológico”, diferenciação que 

considerava, ao mesmo tempo, uma existencialidade do espaço, ou seja, o espaço como 

elemento existencial, e a espacialidade da existência, no sentido de como as relações com um 

“fora”, o mundo, constituem a experiência. 

 

Na compreensão de Horn e Germinari (2006), o “local” a que se refere a História 

Local é o espaço de pequenos e médios municípios, bem como áreas geográficas não muito 

extensas. A exatidão apresentada pelos autores não parece ser consensual, tanto no campo 

didático como no da historiografia, onde “local” refere-se tanto a áreas de pequena extensão 

como aos espaços tornados periféricos pelo conhecimento (científico ou escolar) que 

privilegia e centraliza acontecimentos, organizações e valores de certos espaços.  

Para Milton Santos (1998), o “lugar”, não importando a sua dimensão, tem sido 

elemento de ressignificação, no contexto da Globalização. Essa ressignificação se daria 

através de um “retorno ao território”, no sentido de uma nova relação espacial-política e 

identitária com o espaço geográfico e o território. 

Inseridas entre as prioridades das políticas curriculares recentes, como exemplificam 

os PCN’s ou os documentos elaborados para a Rede Municipal de Ensino do Recife, as 

temáticas e abordagens locais trazem para o ensino escolar novos elementos para a 

compreensão da realidade. 

Considerando que uma reformulação de currículos escolares não constitui tão 

simplesmente a seleção, alocação e distribuição de conteúdos ao longo das séries e níveis de 

ensino, buscaremos compreender os processos sociais, opções e concepções políticas e 
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culturais que moveram e incentivaram a inserção das temáticas e abordagens locais como 

conteúdo e estratégia de ensino.  

Afirmávamos anteriormente que o currículo vivenciado nas salas de aula é uma outra 

configuração daqueles elementos discutidos e selecionados pelos órgãos gestores das políticas 

educacionais. Assume-se, portanto, enquanto currículo real e currículo em ação. Portanto, o 

simples acréscimo ou a reorganização de disciplinas ou blocos de conteúdos tende a não 

interferir nas práticas docentes. Nessa perspectiva,  

Qualquer proposta de reformulação educacional, que implique 
revisão de conteúdos, passa, necessariamente, pela 
reformulação do espaço da escola, enquanto espaço privilegiado 
de práticas sociais (REIS, 1998: 56). 

 

Como dissemos anteriormente, consideramos que o conteúdo da Educação é a 

Cultura. É também “sua fonte e sua justificação última” (FORQUIN, 2003). “A educação não 

é nada fora da cultura e sem ela; dir-se-á que é pela e na educação, através do trabalho 

paciente e continuamente recomeçado de uma tradição docente, que a cultura se transmite e 

perpetua” (id.).  

Desse modo, entendemos que a inserção dos conteúdos de História Local nos 

currículos das escolas da Rede Municipal de Ensino poderia provocar a discussão em torno 

das relações contidas na idéia de uma “história do lugar”, levando em consideração os 

processos, contextos e conflitos nos quais se desenvolveu esta abordagem histórica, além de 

abrir o debate em torno de sua presença nos currículos, considerando possíveis impactos e 

transformações que tal perspectiva pode trazer para o Ensino da História. 
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CAPÍTULO 2 - HISTÓRIA E ENSINO DE HISTÓRIA: SABERES HISTÓRICOS NA 
SALA DE AULA 
 
 
 
 
 A discussão em torno do Ensino da História deve considerar reflexões em torno da 

história enquanto processo e da história enquanto conhecimento sistematizado e construído. 

Tecemos, portanto, neste capítulo, algumas considerações que julgamos pertinentes para a 

construção de nosso marco de referência. Trataremos da História e de seu ensino, com foco 

em questões como a da História, enquanto narrativa e discurso, das finalidades do estudo da 

História e da importância dos referenciais de localidade e regionalidade na construção do 

conhecimento histórico escolar. Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, problematizamos 

alguns elementos para a compreensão das interferências da perspectiva do local para o ensino 

de História; desse modo, trataremos das relações entre História e conhecimento escolar, 

práticas de ensino, espacialidades e relações culturais. 

 
 
2.1. História e História Escolar 
 
 
 

O conhecimento histórico centrado no fato e na cadeia de acontecimentos a serem 

resgatados através da busca da prova, a partir da qual o passado poderia ser visto e 

compreendido em sua inteireza, era a perspectiva vivenciada ainda no início do século XX, da 

“história historicizante” (Cardoso e Brignoli, 1990). Herança do século XIX, a História que 

buscava no documento e na narrativa possibilitada pela investigação fundamentada 

exclusivamente nele as falas verdadeiras do passado foi questionada a partir do 
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desenvolvimento da Escola dos Annales (Duby, 1993). A partir das novas questões em torno 

da História, 

A idéia de verdade em história modificou-se porque o objeto da 
história se deslocou, porque a história passou a se interessar menos 
pelos fatos que pelas relações (Duby, 1993, p. 59). 
 
 

A chamada Nova História fez avançar modos de se conceber e escrever a História, 

cujos resultados são visíveis pelo estabelecimento de um debate historiográfico que considera 

e ressalta questões como: História como narrativa, conhecimento histórico como construção, 

implicação do historiador na construção do conhecimento histórico, simultaneidade e não-

linearidade do tempo histórico, importância dos referenciais de local na construção do 

conhecimento histórico escolar, entre outras. Tais questões não podem ser analisadas 

separadamente, porque, antes de tudo, são complementares.  

As contribuições da Escola de Frankfurt somam-se, neste contexto, a um 

movimento que expandiu as possibilidades de temas, objetos, linguagens e métodos para os 

estudos históricos. 

A narrativa histórica é um discurso construído sobre papéis, fragmentos, relatos e 

indícios. Não obstante os esforços positivistas e historicistas em se afirmar a possibilidade e 

necessidade de a História “traduzir” o passado e reconstituí-lo, o avanço da pesquisa histórica 

e das reflexões sobre a historiografia – esforço intelectual da Teoria da História – viabilizaram 

a compreensão de que as narrativas históricas não recompõem o passado humano em sua 

integralidade. Guardamos apenas algumas partes do passado.  Conforme Cabrini (1986): 

“produzir História é procurar captar, recuperar relações que se estabelecem entre os grupos 

humanos no desenvolvimento de suas atividades, nos mais diferentes tempo e espaço”. 

 

Na mesma perspectiva, Georges Duby (1993) afirmará que o historiador interfere 

na história a ser contada e o faz desde o momento em que seleciona temas, recortes temporais, 
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lugares, eventos a serem pesquisados e fontes, sejam estas últimas documentos ou outras 

formas de registro. No seu ofício, é o historiador quem concede voz ao documento histórico, 

uma vez que “o documento não fala”. A afirmação de Duby ressalta o caráter interpretativo de 

toda narrativa histórica; para ele, a própria seleção do objeto já estabelece uma leitura dos 

acontecimentos.  

A idéia de que o conhecimento é coisa dada, de forma objetiva, por isso cabe ao 

pesquisador, com a ajuda do método, desvelá-lo – idéia subsidiada pela tese da separação do 

historiador para com o seu objeto de estudo – entrou em crise, abrindo caminhos às reflexões 

que compreendem cada narrativa histórica como um discurso. Afirma-se a concepção na qual 

o conhecimento é entendido como uma construção, bem como a interferência da subjetividade 

de quem o constrói enquanto um elemento inerente.   

Ao lado disso, se busca um conhecimento histórico interpretativo, dialogante, onde 

possam falar também símbolo e alegoria, poesia, mito e desejo. Falam ali as estruturas, as 

relações sociais, as formações ideológicas, mas fala também a dimensão simbólica do 

pensamento humano para que o Homem que a História vê esteja, tanto quanto o possível, 

presente em suas multidimensionalidade e complexidade. 

Problematizar os saberes históricos escolares e como eles são mobilizados 

cotidianamente pelos docentes requer a discussão em torno das especificidades da História e 

das questões que perpassam os processos de escolarização do conhecimento histórico. 

Os saberes escolares durante muito tempo foram tomados como mera reprodução 

ou simplificação dos saberes científicos. No dizer de Cunha, 

O espaço escolar, dentro do paradigma da racionalidade técnico-
científica anteriormente vigente, era concebido como um espaço de 
instrumentalização de saberes. Sua função seria a de repassar 
conhecimentos produzidos pela academia e prescritos pelos currículos 
oficiais. O trabalho do professor constituir-se-ia em ser um 
instrumento de vulgarização, de simplificação e de transmissão de 
saberes produzidos por outros sujeitos, em outros espaços (2005, p. 
41). 
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Essa concepção atribui, mediante uma hierarquização entre os saberes, à escola a 

condição de receptora e reprodutora de um conhecimento externo. O professor teria a 

responsabilidade de atuar como intermediário dentro dos processos de reprodução do 

conhecimento. Ainda segundo Cunha, 

 

Nessa concepção, os saberes que circulam na escola têm origem 
exógena, ou  seja, suas fontes de produção situam-se fora do espaço 
escolar. Assim, a escola não produziria saberes, mas executaria 
programas prescritos (2005, p. 41). 

 

No campo da pesquisa educacional, afirma-se a perspectiva de discutir os saberes 

circulantes no ambiente escolar e os saberes escolares de modo particular enquanto saberes 

específicos. Na compreensão de Cunha (2005), as duas últimas décadas produziram pesquisas 

que contribuíram para afirmar uma nova perspectiva de leitura do conhecimento escolar, 

partindo “do princípio que a escola é um espaço de produção do conhecimento e não 

meramente de transmissão”. 

Nesse sentido, destaca-se a contribuição de Chervel. Para este pesquisador francês, 

as disciplinas escolares devem ser compreendidas como parte integrante de uma cultura 

escolar. No dizer de Bittencourt, 

Em suas argumentações a favor da autonomia da disciplina escolar, o 
autor concebe a escola como uma instituição que, embora obedeça a 
uma lógica particular e específica da qual participam vários agentes, 
tanto internos como externos, deve ser considerada como lugar de 
produção de um saber próprio (2005, p. 39). 

 

Enquanto saber específico, a disciplina escolar não teria as suas finalidades 

atreladas, em relação de dependência, ao conhecimento científico de referência. Enquanto 

expressão e elemento integrante da cultura escolar, a disciplina assume também a função de 

mediar e contribuir para a realização das finalidades da educação escolar. As finalidades de 

uma disciplina perpassariam os objetivos da ciência de referência, mas não se esgotariam 
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nesse ponto, comprometida que está com a escola e com o papel cedido às instituições 

escolares nas sociedades contemporâneas.  

Juliá compreende que a proposta de analisar o ensino de uma disciplina escolar 

deve levar em conta a complexidade e multiplicidade de elementos que a constituem. Para ele, 

No centro da análise, estão a evolução das modalidades de ensino – o 
que os jesuítas, no século XVI, chamavam de modus agendi – e as 
razões que podem ser responsáveis por tal mudança ou tal subversão. 
Sem dúvida, é necessário estudar os conteúdos ensinados, mas é 
conveniente fazê-lo sempre em relação estreita com os métodos e as 
práticas, se se quer compreender o que se passa realmente em sala de 
aula (2002, p. 59). 

 

Reconhecendo a autonomia e as especificidades dos saberes escolares, podemos 

afirmar que as várias mudanças de cunho epistemológico ou teórico-metodológico pelas quais 

passou a História, enquanto conhecimento científico, impactaram os conhecimentos históricos 

escolares.  Muitas são as apropriações pela prática pedagógica escolar das alterações de 

perspectiva, de conteúdo e de sentido (direção e significado), em curso no campo da 

Historiografia, o que ressalta o fato de serem as relações entre o universo acadêmico e o 

mundo escolar bastante intensas.  

Tais relações têm contribuído para o questionamento de certa tradição no ensino 

de História, na delimitação dos saberes históricos a ensinar, além de a definição de que 

conteúdo deva ser ensinado e mediante que caminhos metodológicos.  No campo das 

propostas curriculares para o Ensino de História é nítido o movimento desde a transição para 

o regime democrático: 

O ensino de História, especificamente, tem sido alvo de propostas 
curriculares produzidas, entre as décadas de 1980 e 90, por diversos 
estados e municípios brasileiros e, mais recentemente, pelo Ministério 
da Educação. Apesar das heterogeneidades existentes entre as 
proposições formuladas, pode-se perceber claramente que muitas 
dessas propostas são inovadoras na medida em que reelaboraram 
conteúdos e métodos de ensino (Bittencourt apud Rocha, p. 145). 
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 Entre as discussões e historicizações em torno de como caminharam as mudanças no 

Ensino de História até o presente momento, percebemos destacada a compreensão de que as 

perspectivas de inovação curricular ou metodológica acompanharão o contexto vivido. A 

História Escolar, portanto, se afirma enquanto reflexão em torno do passado que possibilidade 

uma mobilização e interpretação do tempo presente. Esta, uma idéia claramente posta ao se 

esperar da História que se constitua enquanto uma “pedagogia do cidadão”. Assim, Rocha une 

os esforços interpretativos do campo dos estudos curriculares e das pesquisas sobre Ensino de 

História para perceber esses momentos históricos em suas particulares demandas para o 

ensino e sua inovação: 

 
Considerando os estudos de Moreira e Bittencourt percebemos que as 
finalidades do ensino da História são modificadas ao longo dos 
tempos. Assim, dependendo do momento vivido inovações são 
apresentadas. (Rocha, p.145) 

 

Ao longo da história da educação brasileira, os currículos escolares apontavam e 

apontam para a importância social do ensino de História. Uma das tradições da área tem sido 

a de contribuir para a construção da identidade, sendo esta entendida, segundo a perspectiva 

pedagógica, como formação do cidadão patriótico, do homem civilizado ou ainda da pessoa 

ajustada ao seu meio. Isto é, caberia à História desenvolver no aluno a identidade com relação 

a sua pátria, ao mundo civilizado ou ao trabalho e ao desenvolvimento (BRASIL, PCN –

História, 1998). 

Atualmente é preciso considerar essa tradição no ensino de História, mas é 

necessário, simultaneamente, repensar sobre o que se entende por identidade e qual a sua 

relevância para a sociedade brasileira contemporânea. No texto dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN –, área de História, a questão das identidades é problematizada a partir da 

afirmação de que  

Nas últimas décadas, a sociedade brasileira vive, internamente, um 
intenso processo migratório e nas suas relações com o mundo, a 
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assimilação e o intercâmbio de comportamentos, valores e tecnologias 
que desarticulam formas tradicionais de trabalho e de relações 
socioculturais. Os deslocamentos populacionais e a expansão da 
economia e da cultura mundial criam situações dramáticas para a 
identidade local, regional e nacional, na medida em que desestruturam 
relações historicamente estabelecidas e desagregam valores, situações 
cujo alcance ainda não se pode avaliar (BRASIL, PCN – História, 
1998). 

 
Essas mudanças, no processo de constituição da nação brasileira e de sua inserção 

na nova ordem mundial, têm posto em questão uma tradição histórica que as explica e que 

colaborou para a formação dos brasileiros, consolidando a compreensão de várias categorias 

sociais ao longo do processo escolar.   

O primeiro desses questionamentos é de que a constituição da nação não se reduz a 

um processo a ser descrito objetivamente. A nação brasileira produziu e produz 

continuamente uma cultura que é, ao mesmo tempo, material e simbólica. Sobre ela se produz 

um discurso histórico que a constitui a partir dos sentidos que fabrica. Ao criar uma 

concepção do que somos, tais sentidos nos ajudam a nos compreender, mas também a guiar 

nossas ações, nossas atitudes e nossas práticas. Enfim, ela é suporte e conteúdo de nós 

mesmos e é sobre ela e com ela que a escola educa.  

 

 
2.2. Espaço e História: falas em torno do regional, do nacional, do local e do global 

 

 

A idéia de nação, como a idéia de região, institui os sentidos e ordem pensados 

pela sociedade para a regulação das relações sociais, culturais, políticas e econômicas. Depois 

de instituído, o espaço assume a força discursiva de elemento orientador das relações e 

instituições sociais como se não fosse, antes, este espaço fruto das negociações e regulações 

sociais. Nesse sentido, Albuquerque Júnior afirma: 

O espaço não preexiste a uma sociedade que o encarna. É através das 
práticas que estes recortes permanecem ou mudam de identidade, que 
dão lugar à diferença; é nelas que as totalidades se fracionam, que as 
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partes não se mostram desde sempre comprometidas com o todo, 
sendo esse todo uma invenção a partir desses fragmentos, no qual o 
heterogêneo e o descontínuo aparecem como homogêneo e contínuo, 
em que o espaço é um quadro definido por algumas pinceladas (1999, 
p.25). 

 

Territórios, fronteiras e lugares não são elementos representativos de uma 

geografia natural. Ao problematizar a questão, Milton Santos (1998) afirmará que o recorte 

espacial, a consolidação da percepção desse espaço selecionado e as mudanças de relação e 

reconhecimento mediante o espaço são processos políticos. Além disso, recortar um espaço 

mediante a afirmação de singularidades, fronteiras ou características particulares é conceder-

lhe uma significação que transcende a localização geográfica ou a divisão política: o espaço é 

dotado de conteúdo simbólico (Certeau, 2002).  

Ao lidar com a noção de espaço, portanto, a História não deveria furtar-se ao 

reconhecimento de que há uma história do espaço constituído. 

A cultura nacional é um discurso. É um modo de construir sentidos que influencia 

e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos. Esses sentidos 

são construídos, em grande parte, pelas imagens e símbolos que são socializados, através de 

inúmeros mecanismos de produção e difusão, estatais ou não.  

 Através das mais variadas memórias e histórias, da monumentalidade, da 

constituição (invenção) de tradições, aquilo que marca e demarca socialmente os lugares e as 

narrativas sobra a História de uma comunidade/sociedade/povo constitui-se enquanto 

discurso. Há discursos sobre o ser brasileiro e o ser estrangeiro, sobre o ser nordestino ou ser 

do sudeste ou do sul. Ser dos centros urbanos, da periferia ou da zona rural.  

A História e os elementos que a legitimam enquanto genealogia da(s) sociedade(s) 

contribuirão para a tecitura e sedimentação de identidades; e tais identidades (enquanto 

tradição/tradições) são criações a legitimar nos grupos de indivíduos seus gostos, seus 

comportamentos, suas memórias coletivas. 
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Nesse sentido, a identidade nacional é uma “comunidade imaginada”, simbólica. 

Há, para nós, em relação a essa questão dois olhares possíveis: tomar a linguagem como 

elemento mediador entre o Homem e o próprio Homem e o Homem e a Realidade, ou tomá-la 

como elemento construtor da Realidade. Referimo-nos, aqui, à linguagem verbal, posto que 

ordenação das percepções e exercício da abstração são realizações racionais circunscritas à 

linguagem e a partir de onde as coisas ganham sentido e alcançam significado. 

Nessa perspectiva, a linguagem é entendida como um sistema de representações 

construídas e aceitas por um grupo social. Será por meio dela que se realizará a comunicação 

entre os membros integrantes deste grupo. No entanto, toda a fala é fala a partir de um lugar. 

Os discursos construídos explicitam o lugar social a partir do qual são pronunciados. No dizer 

de Lucena (2001): “O discurso passa a ser visto não só como produção lingüística, mas como 

produção social, produção do imaginário”  

Assim, faz-se necessário perceber que os discursos exprimem os sentidos 

circulantes na sociedade, sentidos estes que repassam e apresentam ideologias. A obra de 

Foucault buscou a compreensão das condições de produção do discurso, por meio da análise 

das formações ideológicas e da interdiscursividade. Para Foucault, o discurso nunca é único 

nem homogêneo, pois, em uma mesma Realidade e sobre ela, pronunciam-se múltiplas falas. 

Neste palco, expressivo, polissêmico, multi-significante, encontramos a fala do símbolo. 

Um discurso é uma produção social e realiza-se a partir de um lugar social. Ele, 

portanto, não é isento. A análise de elementos intradiscursivos e das relações interdiscursivas 

nos coloca diante de muitos desafios metodológicos. O primeiro deles talvez seja o de que a 

compreensão de uma sociedade exige considerar as múltiplas falas do homem/da mulher.  

Outro desafio é o de compreender o diálogo que se estabelece entre o ontem e o 

hoje de modo a permitir a construção da História como obra aberta, de uma História que não 

conclui nem se conclui, não determina, mas que apresenta alternativas, possibilidades e 
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dialoga com as muitas vozes do mundo social e cultural. Não se trata de tornar a História 

vazia ou superficial, ao contrário, tornando-a aberta, ampliamos o seu alcance. O 

conhecimento e sua construção permanecem em movimento.  

 
2.3. Práticas de Ensino de História e Espacialidades 

 

 

As narrativas históricas não se constituem mediante o exercício de situar as ações das 

comunidades humanas no tempo simplesmente. Tempo e espaço são duas variáveis sempre 

presentes nos esforços interpretativos e construções narrativas com que se defrontam os 

historiadores. A apreensão do espaço e de suas relações e reconfigurações (ou recriações) são 

fundamentais para a construção do conhecimento histórico. 

É importante, do mesmo modo que saber de que território, de que espaço, se está 

falando ao construir a narrativa histórica, saber que territórios e espaços também têm uma 

história, foram construídos e recortados para atender a determinados fins. Segundo 

Albuquerque Júnior, 

A noção de região, antes de remeter à geografia, remete a uma noção 
fiscal, administrativa, militar (vem de regere, comandar). Longe de 
nos aproximar de uma visão natural do espaço ou mesmo de um 
recorte do espaço econômico ou de produção, a região se liga 
diretamente às relações de poder e sua espacialização; ela remete a 
uma visão estratégica do espaço, ao seu esquadrinhamento, ao seu 
recorte e à sua análise, que produz saber. Ela é uma noção que nos 
envia a um espaço sob domínio, comandado (1999, p. 25). 
  

Em textos de relatos de experiência ou artigos que enfatizam perspectivas e 

possibilidades metodológicas para a construção de saberes históricos escolares, 

freqüentemente, há referências a elementos como “estímulo”, “envolvimento” ou 

“identificação” por parte dos educandos dentro do processo de ensino-aprendizagem.  

 

Ensinar história é estimular os alunos a refletirem e fazerem 
descobertas, valorizando o saber do aluno e os saberes circulantes em 
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seu meio social. A história não existe apenas nos livros, pois ela está 
em toda parte e pode ser reconstruída a partir da fala e da escuta de 
muitas pessoas. Por exemplo, por meio de relatos orais de pais, avós, o 
aluno pode pesquisar, selecionar e produzir textos informativos 
(Höfling, 2003). 

 
 

A leitura de História realizada pela autora traduz uma expectativa de que o ensino 

através da perspectiva da História Local aproxime os alunos do conhecimento histórico. Seu 

texto possui a peculiaridade de constituir-se enquanto relato de experiência, o que significa 

dizer que a autora é professora de História e tem vivenciado experiências com História Local 

em seus grupos classe. Ela reconhece e localiza os momentos onde os estudos de campo (ou 

estudo do meio) se tornaram mais freqüentes e desejados na educação escolar no Brasil, no 

entanto, sua narrativa vem banhada por um evidente valor afetivo: 

 
 
Desde a Escola Nova, a pesquisa tem sido proposta como um meio 
para se retomar o processo histórico, e a escola passa ser vista como 
sinônimo de atuação, de crescimento, reconhecimento e de alunos 
felizes descobrindo o valor de sua própria história como indivíduos 
atuantes no mundo em que vivem (Höfling, 2003).  
 
 

Estimulado ao longo do século XX por diferentes correntes do pensamento 

pedagógico, o Estudo do Meio pode assumir na educação contemporânea a tarefa de estimular 

e propiciar vivências didáticas ou mesmo a construção de um currículo interdisciplinar. 

Para as disciplinas de História, Geografia e Artes o “meio social e 
físico” corresponde a um laboratório de ensino. A sociedade, em suas 
relações temporais e espaciais, normalmente apresentada por textos 
escritos ou pela iconografia, situa-se em outra dimensão e 
profundidade ao ser observada diretamente, pois neste caso surge a 
oportunidade de dialogar com pessoas, identificar construções 
privadas e públicas, atentar para fatos cotidianos que geralmente 
passam despercebidos e transformá-los em objeto de estudo, de 
análise, de descoberta (Bittencourt: 2005, p. 274). 
 
 

Interpretada, por alguns, como uma nova maneira de ensinar história, a História 

Local tem sido recebida com entusiasmo, sobretudo, na Educação Infantil. Segundo o texto 

dos PCN’s, esta perspectiva “mudou e tem mudado a ênfase dada por uma certa tradição de 
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ensino e aprendizagem da História, que consistia em por o foco em grandes personagens e 

seus feitos”. O documento curricular nacional ressalta ainda que a História local contribui 

para a valorização das pessoas comuns e de seus cotidianos. 

 

A leitura da importância didática da História Local aproxima-se da compreensão 

de Mario Carretero, para quem as novas configurações das relações temporais, o presente 

incorporar-se-ia enquanto dimensão do tempo histórico a ser estudado e vivenciado. 

Entrariam em cena, desse modo, costumes cotidianos, colaborando também para diminuir as 

distâncias de percepção na relação com o passado.  

Na compreensão de Höfling (2003), “os alunos deixam de ver a história 

fragmentada e passam a vê-la como um todo do qual fazem parte”. Ao comentar como, na 

Literatura, se explicita a relação dos moradores com sua cidade, Rita Santos irá analisar o 

quanto esta relação, esta intimidade com um espaço urbano próprio, impacta e interfere, 

inclusive os olhares de cada indivíduo: 

A relação que o morador mantém com a cidade determina seu 
olhar sobre ela. Cada pessoa, com seu modo de ver o mundo ou 
com interesses voltados para aspectos específicos, pode 
construir e reconstruir a cidade criativamente, a partir de 
elementos selecionados no leque de opções disponíveis na 
cultura de uma dada sociedade. Desse modo, temos cidades 
construídas a partir do trabalho, do lazer, da religião, dos bares, 
das esquinas, das praias e ainda assim haverá uma cidade a ser 
construída conforme se privilegiem aspectos específicos 
(Santos, 2001). 

 

Tais possibilidades de compreensão da História Local carregam novas perspectivas 

de organização do ensino, pois ao colocar em destaque a importância do “local” como 

espacialidade estratégica para o envolvimento de todos no ensino e aprendizagem da História 

escolar, não se está simplesmente optando por um recorte espacial para fins de didatização 

dos conteúdos de ensino.  
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Ao contrário, qualquer proposta que vise uma nova relação de estudo da História 

através de um recorte local deverá afastar-se do risco de fragmentação e isolamento (ou 

mesmo do ufanismo). Nenhuma instância da História, nenhum período ou espaço histórico 

poderia, sem riscos de equívocos interpretativos, ser tomado encerrado em si mesmo, isolado 

de seus contextos, como se os processos nele desenvolvidos fossem independentes e 

pudessem tornar-se, na escrita da História, auto-explicativos.  

Toda História Local articula-se e relaciona-se com as histórias de outras 

localidades, com a História Nacional e a História Global. Nessas articulações e relações, cada 

espaço histórico é influenciado enquanto influencia outro. No Brasil, as dimensões 

continentais do país possibilitaram uma tendência “localista” ou “regionalista” da escrita da 

História. Ao evidenciar as peculiaridades do local, podemos perceber a riqueza da diversidade 

que constituiu nossa ordem nacional.  

Uma leitura aprofundada e contextualizada das realidades e processos locais, 

através das relações de apropriação e representação identitárias (presentes em escalas mais 

amplas, bem como nas outras comunidades), pode contribuir para a consolidação de uma 

compreensão de sociedade que aproxime as partes e o todo sem reforços e intransigências de 

vieses localistas ou generalizações (superficiais) totalizantes.  

Colocando o aluno em contato mais direto com a realidade, o 
Estudo do Meio oferece oportunidade para o desenvolvimento 
intelectual e cultural, através da pesquisa de campo, da 
observação, da anotação e da análise dos dados coletados. 
Durante o trabalho, o aluno observa, anota, coleta dados e 
material, dialoga com os colegas e professores, entrevista 
pessoas, recebe informações (Cosiuc, 1986; p. 57). 

 
 

A fala de Cosiuc revela as aproximações que, freqüentemente, os discursos em torno 

do Estudo do Meio ou da História Local estabelecem entre pesquisa, autonomia dos educados 

e motivação para a aprendizagem. Esta aproximação, historicamente, vem sendo o grande 

elemento de suporte de uma História Local nas salas de aula da Educação Básica. 
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2.4. História Local, Ensino de História e Relações Culturais 

 

Destacávamos, em capítulo anterior, questões em torno das perspectivas curriculares 

que têm apontado dois movimentos: um primeiro, que consolida a idéia de seleção e 

transmissão da cultura na construção e através da construção e efetivação do currículo escolar 

(Apple, 2002; Silva, 2002; Moreira, 2002) e, um segundo movimento que considera, de tal 

modo, a ampliação do leque de leituras e expressões culturais a serem acessadas durante a 

elaboração do currículo (currículo prescrito) e o processo de sua implementação escolar 

(currículo real) que aproxima os Estudos Curriculares dos Estudos Culturais. 

 Nesse sentido, o debate acumulado ao longo das últimas décadas teria produzido 

referências suficientes para a afirmação da necessidade de se estabelecerem perspectivas que 

propiciem e privilegiem o intercâmbio entre distintos universos culturais através dos 

processos de escolarização (Padilha, 2004). Atentemos para o fato de ao dizermos 

“intercâmbio”, no que concerne a conteúdos, linguagens e estratégias de ensino, pensemos em 

consonância com o que Souza destaca em relação às contribuições de Paulo Freire para a 

discussão das relações interculturais, pluriculturais, multiculturais e transculturais, ou seja: 

que as trocas no campo da cultura não se efetivem mediante a sobreposição, anulação, 

hierarquização ou substituição de um grupo sobre outro (Souza, 2004; p. 55-56). 

 Contemporaneamente, os textos didáticos e debates em torno da Educação têm 

privilegiado temas como a “diversidade cultural”, o “respeito às diferenças”, entre outros, que 

ressaltam uma preocupação com a construção de uma convivência solidária entre homens e 

mulheres de diferentes lugares, culturas e classes.  
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O documento curricular da Rede Municipal do Recife, elaborado em 2002, revela a 

preocupação com estas questões, inclusive, pela ênfase explicitada na discussão de questões 

culturais (RECIFE, 2002). 

O movimento da globalização, acelerado nas últimas décadas, gera uma expectativa – 

que não condiz efetivamente com a realidade – de que o contato entre as culturas dos diversos 

povos e regiões do globo propiciará uma partilha, com a mesma velocidade e desenvoltura 

com que ocorrem os fenômenos das comunicações, comércio ou relações políticas 

internacionais.  

Para Stuart Hall (2005), os intercâmbios e integrações realizados dentro do contexto 

dessa “globalidade” encontram-se obstacularizados pela prioridade do econômico na 

orientação das relações culturais, limitando, muitas vezes, as trocas culturais a um comércio 

de cultura que seleciona e torna comercializáveis elementos extraídos das diversas culturas, 

como, por exemplo, algo da culinária, do artesanato ou da música de um país, sem que se dê 

uma troca efetiva entre as relações significantes de cada produção cultural.   

 A questão parece passar, então, para “o quê” de cada cultura será lançado ao contato, 

dada a gama de possibilidades oferecidas pelo mundo global. E mais: com que fins, recortes 

das diversas culturas devem ser partilhados. Os estudos de Silva, Hall, e Woodward (2005) 

revelam que, ao invés de propiciar uma cultura universalista (como “universal” tornou-se o 

consumo), a globalização tem ocasionado o retorno a elementos particulares e locais das 

sociedades. Para Hall (2005, p. 69), as culturas locais ou regionais têm sido reforçadas, em 

parte, como estratégia de resistência ao movimento homogeneizante da Globalização. 

 Nesse sentido, uma proposta curricular que sublinha as questões da “diversidade 

cultural” e reforça o estudo da História Local parece confirmar a presença dessa tensão 

cultural, que caracterizaria este início de século XXI, no universo escolar.  
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Identificamos no movimento de reelaboração dos documentos curriculares da Rede 

Oficial de Ensino da Cidade do Recife, entre 1996 e 2002, uma mudança significativa, na 

perspectiva dos diálogos culturais, que se traduz no destaque e espaço reservado às questões 

da cultura e história locais.  

O documento elaborado em 2002, nesse aspecto, reafirma a “História do Recife” não 

apenas como eixo temático ou conteúdo a ser trabalhado no conjunto geral da disciplina, mas 

como um recorte específico e uma perspectiva a partir da qual a História será ensinada e 

aprendida durante o 3º Ciclo de Aprendizagem do Ensino Fundamental. 

As concepções presentes no documento curricular de 2002 irão ainda demonstrar uma 

perspectiva de reflexão, diálogo e integração das culturas ao levantar, desde a discussão sobre 

“o que é História” e “para quê estudar História”, a questão do caráter social e culturalmente 

construído da realidade, tendo em vista o relevo dado ao papel dos sujeitos e grupos no 

processo histórico (RECIFE: 2002, p.83). 

Mediante esse pano de fundo, o documento afirma a importância da atuação refletida 

dos sujeitos nos diferentes períodos, espaços e sociedades. O estudo da disciplina História 

deveria, dessa forma, favorecer o exercício da cidadania (idem). O ensino da História deveria, 

portanto, propiciar ao estudante a compreensão dos “significados da identidade, da sociedade 

e da cultura” (RECIFE: 2002, p.83).  

A proposta curricular da Rede Municipal de Ensino do Recife parece revelar, com 

esses aspectos, aquilo que Moreira e Silva perceberão como o movimento da cultura presente 

nos currículos, pelos quais conceitos e conteúdos presentes irão atuar na “produção de 

sentidos, de significações, de sujeitos” (2004, p.27).  

A relação entre a cultura produzida, sua reprodução e interpretação através dos 

processos educativos e o Ensino de História se dá pelo fato de termos como “uma das formas 
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pelas quais as identidades estabelecem suas reivindicações é por meio do apelo a antecedentes 

históricos” (Woodward, 2005: p. 11).  

O imaginário pernambucano revela-se, nesse sentido, bastante propício à afirmação e à 

exaltação dos feitos históricos e construção cultural de seu povo: “os pernambucanos se 

orgulham de sua participação ativa na História do Brasil, sempre mantendo altos ideais 

libertários, como na Guerra dos Mascates, entre 1710 e 1712; Revolução Pernambucana de 

1817; Confederação do Equador, 1824; a Revolta Praieira, 1848 (...)” afirma uma reportagem 

do Suplemento Cultural do Diário Oficial do Estado de Pernambuco do ano de 2003, cujo 

título confirma a idéia de um orgulho histórico dos pernambucanos: “República de 

Pernambuco – A voz do Brasil”7.  

A relação dos pernambucanos e recifenses com a História é, portanto, um elemento 

que complexifica a construção da História da Cidade como disciplina escolar, levantando o 

desafio de não se construir uma “genealogia” da sociedade pernambucana, um novo panteão e 

novas perspectivas de exaltação do passado. Mesmo porque, desde as propagandas oficiais 

(dos governos), passando pela indústria cultural local até alguns discursos extraídos das 

instâncias educacionais, parece que a identidade pernambucana – fala-se até mesmo em uma 

pernambucanidade! – é traçada, sobretudo, a partir de seu passado libertário, revolucionário: 

o seu povo seria filho do altivo “Leão do Norte”.  

 Para Albuquerque (1999), a identidade cultural, social e política do nordestino, 

constrói-se em oposição a dos que nascem no Sul-Sudeste. Nesse sentido, o nordestino teria 

sofrido um atraso histórico com a transferência do centro de poder (ainda em tempos 

coloniais) para o Rio de Janeiro, em 1763, e a decadência da economia açucareira. A partir do 

Império, sobretudo com a introdução da cafeicultura, o Nordeste teria exercido um papel 

                                                 
7 Trata-se da edição de novembro de 2003. A reportagem de onde se extraiu a citação de Eduardo Cruz e 
Conceição Ratis traz por título um trecho do hino do Estado: “A República é filha de Olinda”. 
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secundário na política e economia brasileiras, o que lhe conferiu uma posição marginal 

partilhada entre elite e população pobre. Para esse imaginário, “inventado”, indiferentemente 

às classes sociais, todos os nordestinos seriam “dominados” no confronto com as populações 

do Sul-Sudeste, onde estariam os “dominadores”.  

 Tal leitura estará presente no Movimento Regionalista, contemporâneo e, de certo 

modo, conflitante, com o Movimento Modernista durante as primeiras décadas do século 

passado (Andrade, 2000; p.35).  

O historiador pernambucano Evaldo Cabral de Mello em seu livro “A Ferida de 

Narciso” irá sugerir que o apego e exaltação dos pernambucanos ao passado trazem as marcas 

da dor de perdidas revoluções. A República sonhada não foi feita por nossas mãos – embora 

continuemos cantando que ela “é filha de Olinda”. Para Mello (2001), há ressentimento na 

postura nativista que os pernambucanos assumirão ao longo da História Colonial e nos 

primeiros tempos de Império. 

 

Evidentemente, esse sentimento de orgulho histórico articula-se com outros fatores, 

atuando na constituição da sociedade pernambucana em si, como também na relação do 

Estado com a totalidade do país e, particularmente, com os demais Estados. É necessário 

termos presente 

que nenhuma identidade constitui por si só, uma essência, mas sim, 
gera elementos potencializadores aos indivíduos que a incorporam, 
quando ampliada em suas bases de resistências às identidades de 
projetos, que poderão transformar e desenvolver suas vidas. 
Essencialmente, os atores compõem no interior de seus espaços 
internos e externos, valores e traços de uma unidade, de vínculos de 
pertencimento (Gomes, 2004, p.3). 

 

 O sentimento de pertencimento à sociedade pernambucana, com sua herança histórica 

e raízes culturais, não será compartilhado da mesma forma por todos os indivíduos. 

Tampouco a identificação de cada sujeito com tais realidades servirá aos mesmos fins.  
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No entanto, quando esta mesma identidade está presente, não mais no espaço da mídia 

ou na propaganda oficial dos governos, mas nos currículos escolares, manifestam-se outros 

aspectos ideológicos das identidades. Os projetos de poder atuam no sentido de aproximar 

socialmente indivíduos dessemelhantes, através de um discurso falacioso de igualdade: “aqui, 

todos seriam, sobretudo, pernambucanos, todos seriam recifenses. Independente do lugar 

social (classe) ocupado por cada indivíduo, existe um elemento que os une”. 

A percepção ou discussão em torno da construção de “identidades de resistência” 

(Hall, 2005; Woodward, 2005; Castells, 1999) é, portanto, um elemento que deve ser refletido 

concomitantemente às questões referentes à “pernambucanidade” e ao imaginário cultural dos 

pernambucanos. A resistência, estabelecida tanto frente ao processo aparente de 

“homogeneização cultural” da Globalização (Hall e Woodward), quanto aos papéis reservados 

a certos grupos dentro das ordens sociais configuradas (Castells), é, portanto, econômica, 

política, cultural e histórica e suas expressões poderiam, inclusive, efetivar-se como a reação 

narcísica destacada por Mello (2001). 

Do ponto de vista da escolarização da educação histórica, a perspectiva a partir da qual 

o passado e os processos históricos serão tomados e interpretados será elemento central na 

tecitura das finalidades e seleções do currículo. Ao considerarmos que o currículo é um 

artefato cultural, temos clareza que ao escolher finalidades e conteúdos de ensino ele assume a 

possibilidade de interferir na cultura que é difundida e legitimada pela instituição escolar. 

Assim, uma reinterpretação coerente e integradora das dimensões sociais e culturais do local 

podem ser propiciadas por configurações culturais que tomem o espaço histórico sem reduzi-

lo a formulações afetivas ou sem buscar construir narrativas de exaltação ao passado de um 

povo. 
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2.5. Escola, Ensino de História, Identidades e Multiculturalidade 

 

Vimos afirmando que documentos curriculares, apresentações de livros didáticas, falas 

de docentes e demais quadros técnicos das secretarias de Educação, vêm reiteradamente 

afirmando a importância do estudo da História no Mundo contemporâneo para a percepção, 

integração e, sobretudo, convivência das diversas matrizes culturais. Identidades e diferenças 

afirmam-se como uma questão central no mundo global e de informações fartas e facilmente 

acessíveis. Acerca dessa discussão, um elemento que nos parece ainda pouco aprofundado nas 

discussões educacionais é aquele que integra as sociabilidades aos processos de configuração 

das subjetividades. Entendemos que os elementos constituintes de identidades sociais 

interferem, ao mesmo tempo, na expressão daquilo que serão a comunidade e a subjetividade 

dos indivíduos em um grupo social. Considerando que 

Para o homem de uma dada época, o humano-genérico é sempre 
representado pela comunidade através da qual passa o percurso, a 
história da humanidade (e isso mesmo no caso em que o destino dessa 
integração concreta seja a catástrofe). Todo homem sempre teve uma 
relação consciente com essa comunidade; nela se formou sua 
“consciência de nós”, além de configurar-se também sua própria 
“consciência do Eu” (Heller, 1992, p. 21). 
 

 
Ao analisar como a História Escolar tornou-se uma estratégia chave na consolidação 

da identidade do indivíduo cidadão, num dado tempo histórico, ou seja, na formação dos 

Estados Nacionais, quando a História assume um papel de afirmação e legitimação do 

passado que havia sedimentado as formas sociais, então, vividas, Rocha (2001) destaca: 

É nesse contexto de consolidação dos Estados nacionais que nasce o 
ensino de História. Falando sobre esse momento na França, um dos 
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primeiros países a instituir a disciplina, Citron nos mostra que a partir 
do final do século XIX o ensino de História surgiu tendo como missão 
“civilizar” as populações consideradas mais ou menos “atrasadas” 
(p.148).  

 
 

 Para Rocha, a História era compreendida, durante o período de sua afirmação nos 

currículos escolares enquanto um saber formulador de padrões de comportamento e regulação 

de relações ditas “civilizadas”, assim, ao citar Citron, ele explica:  

A autora está se referindo às condições econômicas e sociais da 
França, naquele momento histórico, quando três quartos de sua 
população eram compostos por camponeses. Nesse sentido, ensinar 
História significava a possibilidade de civilizar e afrancesar a maioria 
da população, pela transmissão de uma cultura da qual a classe 
dirigente era a portadora (cf. Citron, 1990: 21). Ao ensino de História 
caberia especificamente o papel de cimentar a integração da cultura 
dominante considerada superior e nacional. Durante muito tempo essa 
História escolar tornou-se a única representação coletiva existente na 
França (cf. Citron, 1990: 66). Esse objetivo da História era 
perfeitamente aceitável tendo em vista que se vivia uma época 
marcada pelo fortalecimento dos Estados Nacionais (cf. Le Goff, 
1978: 267) (Rocha, 2001, 148). 
 

 
Tais perspectivas, apontadas por Rocha em diálogo com Citron, nos levam à 

percepção dos objetivos sociais e, sobretudo, políticos que estabelecem a necessidade e a 

construção de discursos formuladores de identidades. Essas identidades, mediante os 

objetivos de um dado grupo social voltam-se para aquilo que se espera de um indivíduo 

socializado, integrado à sua comunidade de referência. No entanto, afirmávamos que o 

alcance dessas relações e discursos formuladores de identidades é, a um só tempo, 

comunitário e subjetivo. Castells afirmará que “entende-se por identidade a fonte de 

significado e experiência de um povo” ((2006, p.23). Essa identidade, que será “fonte de 

significado”, para Castells assume características de multiplicidade: 

No que diz respeito a atores sociais, entendo por identidade o processo 
de construção de significado com base em um atributo cultural, ou 
ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) 
qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de significado. Para um 
determinado indivíduo ou ainda um ator coletivo, pode haver 
identidades múltiplas (2006, p.22). 
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 Ao colocar a possibilidade de configuração de identidades múltiplas em um indivíduos 

ou em atores sociais coletivos, Castells nos atenta, uma vez mais, para a importância de se 

construir uma perspectiva de educação para a pluralidade, a multiplicidade. Como nos 

convida Souza (2004), a partir da compreensão de que há novas demandas 

educacionais/sociais na configuração da pós-modernidade mundo: 

Que o debate da intermulticulturalidade na educação vem a evidenciar 
com muita força, confirmando não apenas seu status de princípio, mas 
elevando-a à condição de uma prática pedagógica que queira ser 
coerente com a situação de diversidade cultural em que nos 
encontramos (p.59). 

 
 As questões concernentes às configurações dos currículos, desde as suas expressões 

prescrita, em ação até mesmo aquilo que é ocultado, remetem à questões fundamentais 

sobre/em torno dos processos de escolarização. Há inúmeros conflitos que perpassam as 

decisões cotidianamente tomadas no interior das instituições escolares sobre aquilo que deve 

ser ensinado (e o porquê de ser ensinado. No dizer de Apple: 

Não se trata apenas de uma questão educacional, mas de uma 
questão intrinsecamente ideológica e política. Quer 
reconheçamos ou não, o currículo e as questões educacionais 
mais genéricas sempre estiveram atrelados à história dos 
conflitos de classe, raça, sexo e religião, tanto nos Estados 
Unidos quanto em outros países (2002, p.39). 

 
 Para Apple, portanto, as tensões presentes nos processos de construção curricular estão 

diretamente relacionados às diferenças culturais entre os grupos que (com)vivem numa 

mesma sociedade. Souza (2004) compreende que Paulo Freire deu contribuições para a 

compreensão das tensões e trocas culturais como um desafio do quefazer educacional, nesse 

sentido afirma: 

Revela-se a complexidade da percepção, da análise e das perspectivas 
de se trabalhar a perspectiva da pluriculturalidade, tendo em vista a 
utopia da interculturalidade e a sempre inconclusa construção de 
situações de multiculturalidade. Por isso, insiste Freire na necessidade 
da compreensão crítica das chamadas minorias de sua cultura sem 
reduzir esse processo de compreensão às questões de raça e de sexo, 
mas incluindo nela a compreensão do corte de classe (Souza, 2004, 
p.55). 
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 Nesse sentido, os discursos históricos, em suas possibilidades de inventar tradições, 

devem ser pensados para que tradições e perspectivas de mundo respeitem as diversidades e 

estimulem a compreensão da multiplicidade como constituinte do mundo cultural. Para Souza, 

O ponto de partida da prática pedagógica, nessa perspectiva, é sempre 
o mundo humano, em sua complexa configuração histórico-cultural 
com suas contradições, ambigüidades e possibilidades (2004, p. 68). 
 

 Desse modo, o local enquanto foco do ensino deve contribuir no sentido de salientar a 

percepção de um “eu”, particular, singular, mas que só se constitui, individualiza e vivencia 

sua historicidade mediante a relação como o outro. 
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CAPÍTULO 3 - ENSINO DE HISTÓRIA: PRÁTICAS, CONFLITOS, INDAGAÇÕES 

E ESPERANÇAS 

 

Abordaremos, neste capítulo, algumas passagens da História do Ensino de 

História, a sua constituição como campo disciplinar e as relações entre a História Escolar e as 

políticas e práticas curriculares para a Educação Básica. Mediante esta opção metodológica, o 

aparecimento dos Estudos Sociais, componente introduzido na década de 1930 por Anísio 

Teixeira e retomado pelas políticas educacionais do Regime Militar (1964-1985) será também 

focalizado. A crítica posterior feita aos Estudos Sociais e as alternativas pedagógicas buscadas 

para sua superação será outro aspecto da análise que tem a década de 1980 como um marco na 

história da disciplina no Brasil. Dentre essas alternativas que, de toda evidência, assinalavam 

o confronto de diferentes projetos curriculares quanto à concepção de História e o conflito em 

torno de que seleção de conteúdos de ensino proceder, destaca-se a criação, através de Lei 

Municipal, da disciplina História do Recife. A criação dessa disciplina ocorre ao mesmo 

tempo em que se constata a crise no ensino da História e se implanta um novo marco legal na 

educação brasileira. A parte final deste capítulo será dedicada a analisar os efeitos desse novo 

quadro, do qual as propostas curriculares de 1996 e de 2002 da Secretaria de Educação e 

Cultura de Recife são parte integrante.     

 

3.1. O advento da História enquanto disciplina escolar no Brasil no século da 

Independência e da construção da ordem republicana 
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A história do ensino de História, no Brasil, como no Mundo, vincula-se à 

constituição e consolidação da História Ciência e desenvolve-se em meio às disputas sempre 

políticas em torno de como o passado será registrado, narrado e interpretado. A preocupação 

com os “conteúdos” da História é parte constituinte dos projetos de hegemonia sócio-política: 

ter um maior domínio sobre as narrativas do passado é agregar maior volume às vozes que 

disputam o presente.  

No século XIX, ainda durante o período imperial, a História é introduzida no 

currículo escolar a partir da criação do Colégio Pedro II, em 1837, que é também o ano da 

criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A estreita ligação entre as duas 

instituições é atestada pela dedicação de professores pesquisadores a ambas e revela uma certa 

preocupação com a elaboração e controle acadêmico da História Escolar (Abud apud 

Azevedo, 2002). 

Compreendida pelo historiador britânico Eric Hobsbawn como invenção das 

tradições e, pelo historiador francês François Furet, enquanto uma efetiva pedagogia do 

cidadão, o percurso da História enquanto saber científico e escolar é feito de idas e vindas, 

pleno de meandros, que traduzem a politicidade e a força ideológica, cultural, social e mesmo 

afetiva de seus discursos. 

As memórias sociais (nunca ingênuas) não chegam ao presente como herança 

direta de um tempo acabado. O passado é (re)escrito mediante o presente, às vezes, enquanto 

legitimação dos contextos vividos, noutras, enquanto denúncia dos mesmos contextos, ou 

ainda, é pensado como um olhar sobre o que foi que objetiva antever, projetar ou transformar 

o que virá. O tempo da História não é o acontecido. Ao contrário, pela e para a História, 

dialogam e conflitam passado, presente e futuro. 
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A inserção da História enquanto saber a ser ensinado nas instituições escolares 

nacionais durante o conflituoso século XIX, século de uma independência disputada8, de 

reações à independência sem rupturas, de “modernizações sem mudanças” parece confirmar 

que a construção de narrativas históricas, edificação de monumentos materiais ou imateriais, 

preservação e mesmo o abandono dos arquivos, estão voltados para um projeto claro e 

estratégico de “construção do passado” e não de sua fidedigna reconstituição para fins de 

memória coletiva. As memórias sociais são selecionadas e se tornam tanto mais necessárias 

quanto as estruturas e instituições das sociedades entram em processos de transição. 

Em um documento curricular, elaborado para o ensino de História na Rede 

Municipal do Recife, durante a década de noventa do século XX, as questões políticas 

relacionadas à constituição, status e prática de ensino da disciplina são ressaltadas: 

 
Se “o acesso da população ao conhecimento produzido pelas Ciências 
Humanas vem sendo negligenciado, ao longo de nossa educação 
escolarizada, por razões sociais e históricas” (PENTEADO, 1991: 20), 
em particular o ensino de História constituiu-se em alvo das atenções 
dos governos brasileiros e diversos são os golpes que sofreu. O 
principal deles – a introdução de Estudos Sociais no Ensino 
Fundamental – remonta a 1930, e impõe-se com o golpe militar de 
1964, a partir de quando os governos autoritários promoveram 
reformas para pulverizar ou eliminar a História do currículo do ensino 
fundamental, a exemplo da lei 5.692/71. (RECIFE, 1996: 6) 
   

 A lei citada no documento é aquela que instituía o Ensino de Estudos Sociais, 

integrando História e Geografia, o que revelava certa influência do pensamento educacional 

norte-americano e um projeto de fragmentação dos saberes históricos e geográficos. Segundo 

Azevedo:      

                                                 
8 Em trabalho acadêmico anterior, discutimos a idéia de que o processo de independência brasileiro deu-se 
mediante um horizonte de disputa entre modelos a serem implementados na nova Nação e de grupos a 
hegemonizarem a institucionalização da necessária nova ordem pós-libertação colonial. Em diálogo com Evaldo 
Cabral, Socorro Ferraz e Gláucio Veiga, afirmávamos a inexorabilidade das diferenças de projetos político-
econômicos entre os grupos do sudeste/sul (representados, sobretudo, pelo articulista José Bonifácio de Andrada) 
e os grupos do então chamado norte (atual nordeste), centralizado na Província de Pernambuco e, cujos projetos, 
liberais-republicanos encontram um engajado porta-voz: Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Evaldo Cabral 
de Mello, ao contrapor os dois projetos, utilizar-se-á da expressão “outra independência”. Em nossa monografia 
de Bacharelado em História aprofundamos o modelo de Nação pensado e proposto pelo frade carmelita Frei 
Caneca. 
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É estratégico, então, que o ensino de História tenha se caracterizado 
pela tradição metodológica – questionários, aulas expositivas, uso 
restrito do livro didático – que a torna uma obrigação escolar a ser 
cumprida com o mínimo de esforço e envolvimento possível. (2002: 
40) 

 

 

O processo de redemocratização, desenvolvido durante a década de oitenta, trouxe, 

além de outras configurações dos movimentos políticos e culturais, novos e inquietantes 

debates. O retorno ao exercício da voz (calada durante o período ditatorial) despertava a 

sociedade para diferentes compreensões e reflexões sobre a realidade brasileira.  No campo da 

Educação Escolar, o retorno da História e da Geografia – enquanto disciplinas autônomas – 

provocou discussões e iniciativas, por parte das secretarias de educação e grupos de docentes, 

em torno de questões curriculares e metodológicas. 

Nacionalmente, vemos configurar-se um movimento dos professores de História, 

no sentido de repensar a História e seu Ensino. O VI Encontro da então chamada Associação 

Nacional dos Professores Universitários de História – ANPUH –, realizado no Campus da 

UNESP, encaminhou a edição de um livro que reunisse alguns elementos desse debate – a 

obra, organizada, pelo professor Marcos Silva, reúne “balanços e perspectivas” e traz relatos 

de experiências que buscavam inovar e renovar as práticas de ensino e aprendizagem da 

disciplina9. Segundo Moreira: 

É importante realçarmos, por fim, no panorama educacional dos anos 
oitenta, a busca de uma orientação mais autônoma e a desvalorização 
dos modelos educacionais associados ao governo militar. (1999, p. 
159) 

 

O retorno dos exilados políticos e as vitórias eleitorais das esquerdas reforçariam, 

também em Pernambuco, o clima de esperança e renovação que permeava as iniciativas no 

                                                 
9 A obra foi publicada, sob o título “Repensando a História”, pelo núcleo da ANPUH de São Paulo em parceria 
com a Editora Marco Zero. São publicados ainda, durante este período, um número especial da Revista Brasileira 
de História, dedicado às reflexões sobre o ensino (“História em Quadro-Negro – Escola, Ensino e 
Aprendizagem”) e o livro “República em Migalhas – História Local e Regional”, organizados também por 
Marcos Silva, além de outros importantes trabalhos e pesquisas. 
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campo das políticas educacionais. No Recife, a atuação de Edla Soares à frente da Secretaria 

de Educação da Rede Municipal incentivou projetos e práticas que buscavam resgatar a 

participação e a criticidade no Ensino de História; entre esses novos projetos, figura a 

publicação do Livro Didático (direcionado ao Ensino Fundamental) “Todos contam a sua 

História” 10, que trazia como foco a História da Cidade.  

 
 
3.2. A Lei Municipal 15.024/87: a História do Recife enquanto disciplina? 

 

Em conformidade com o contexto nacional, as redes estadual de Pernambuco e 

municipal da capital pernambucana, realizaram na década de 1980 iniciativas no sentido de 

repensar o ensino, passando, desde reformas curriculares, processos de formação continuada 

dos docentes (então chamadas de “capacitações”) até mudanças nas lógicas de administração 

e organização escolar. Azevedo (2002) destacará que aquele período constituiu-se em um 

momento de “mobilização e engajamento” que explicita a condição de conhecimento 

estratégico, no que concerne às relações de poder dentro da ordem social, da História ao 

afirmar que, 

 

Nesses embates – primeiro contra a ditadura militar em seus estertores, 
e depois, com governos eleitos pelo voto direto, alguns, inclusive, do 
então partido da oposição, o PMDB – se defrontavam diferentes 
projetos curriculares quanto à concepção de História e, por 
conseqüência, de mundo. Instalado o conflito em torno de que seleção 
de conteúdos proceder, a solução se deu por negociação ou imposição, 
dela resultando, muitas vezes, a não realização do currículo na prática 
da sala de aula devido à sua não assimilação pelos professores, 
conferindo, assim, um caráter oficial e prescritivo a esses currículos. 
(2002: 13) 

 

A pesquisa de Azevedo encontra nas mudanças de administrações estaduais do Estado 

de Pernambuco efetivadas, no período de 1983 a 1994, elementos expressivos das distintas 

                                                 
10 A obra foi escrita pelo Professor Antônio Paulo Rezende e ilustrada pelo cartunista Laílson.  
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perspectivas político-ideológicas dos governos que impactaram e orientaram as reformulações 

curriculares encaminhadas11. 

O professor Rezende afirma, nesse sentido, que a gestão de Edla Soares à frente da 

Rede Municipal de Educação representou um esforço democratizante e de resgate do ensino 

básico em relação à rigidez e censura dos tempos da ditadura.  

Nesse contexto, a iniciativa do Projeto de Lei no 102, do ano de 1987, de autoria 

do vereador pemedebista Liberato Costa Júnior, coincidiria tanto com um período favorável a 

inovações e rediscussões no que concerne ao Ensino da História, em nível nacional, quanto 

com uma nova organização administrativa do sistema de ensino municipal sem, no entanto, 

estar articulada aos movimentos docente e de renovação curricular. Para os educadores 

envolvidos nas reformulações curriculares das décadas de 1980 e 1990, tanto quanto para 

docentes de História atuantes na Rede desde o período, apesar de apresentar a preocupação 

com o estudo da História do Recife, a iniciativa do vereador ao instituir a disciplina por vias 

da legislação municipal foi na contramão das iniciativas pedagógicas e esforços por uma 

reconstrução da História Escolar no município. 

Aprovado o projeto, a Lei Municipal no 15.024/87 não trouxe, em seu texto, 

proposição alguma sobre o momento em que a disciplina, tornada obrigatória, seria trabalhada 

nas escolas. A idéia inicial do Vereador Liberato Costa Júnior seria a distribuição “dosada” 

dos conteúdos e discussões relativos à História, à Cultura e à Vida da Cidade ao longo de todo 

o processo escolar. Do corpo da Lei, no entanto, não se pode desprender esta perspectiva que 

buscava, de certo modo, afirmar as relações entre a História, a Cultura, a Memória e a 

Sociedade Política. Tampouco, ao verificarmos a organização do Ensino de História do Recife 

nos programas curriculares, encontraremos a idealizada distribuição ininterrupta – “dosada”, 

                                                 
11 A dissertação, apresentada no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 
Pernambuco – PPGE/UFPE, intitulada “Reformulação da Proposta Curricular de História da Rede Estadual de 
Pernambuco (1987 – 1992)”, tratou das reformulações efetivadas durante o Governo Arraes (PMDB) e se 
estende até metade do Governo Joaquim Francisco (PFL). 
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segundo o proponente da lei – do estudo da História da Cidade ao longo das diversas etapas 

da escolarização. Ao contrário, em alguns documentos curriculares da rede municipal, a 

exemplo daquele datado de 1996, a História do Recife encontra-se inserida na grade de 

conteúdos apresentada para o Ensino de História, não se destacando enquanto disciplina 

autônoma, a julgar pela estrutura do texto. O que confirma as falas dos educadores em torno 

de não haver relação entre a iniciativa do vereador (de criação da disciplina) e as iniciativas 

pedagógicas das áreas técnicas da Secretaria Municipal de Educação. 

No diálogo com os docentes participantes desta pesquisa, percebemos que estes 

apresentam dificuldades em precisar ou mesmo discutir a construção e as modificações do 

Ensino de História do Recife nos currículos das escolas municipais. A maioria afirma que se 

ensina História do Recife desde a década de 1980 ou, pelos menos, desde a de 1990, mas não 

recorda em que momento a disciplina passou a ter carga horária independente da carga horária 

de História Geral ou História do Brasil. Estas questões, aliás, para a maior parte dos docentes 

parece irrelevante. 

O interesse da Secretaria Municipal de Educação, apontado pelo professor 

Rezende, de discutir o ensino de História mediante uma perspectiva de participação e 

identificação dos sujeitos com os espaços, a sociedade e a cultura locais, demonstrado a partir 

de 1985, tem como fruto a publicação, no ano de 1988, da obra “Todos Contam sua História”.  

O livro didático, posterior à Lei no 15.024/87 que em sua ementa inseria a 

disciplina “História do Recife” no currículo do ensino da rede oficial do município (conforme 

documento Anexo), não é, porém, como poderia ser interpretado a partir da relação 

cronológica, fruto da aprovação do ensino obrigatório de História do Recife. Antes, o livro é 

parte de uma política curricular que buscava inserir reflexões em torno de questões locais, 

mediante a perspectiva de eixos temáticos e da integração de tempos e espaços históricos. 

Vale lembrar que tal política foi construída pelos docentes e assessores de ensino do campo de 
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História, desde a primeira gestão de Edla Soares a frente da Secretaria de Educação e 

consolidada no documento curricular publicado em sua segunda gestão, no ano de 1996. 

O livro, conforme afirmávamos anteriormente, era direcionado às séries iniciais 

da Educação Básica, nível de ensino no qual, à época, a História do Recife estava presente 

enquanto conteúdo de ensino desde antes da aprovação da Lei 15.024/87. A presença, 

portanto, da História do Recife nas séries iniciais do hoje chamado Ensino Fundamental, 

não obstante as evidentes perspectivas renovadoras da proposta metodológica percebida na 

concepção, bem como na apresentação e perspectiva teórica e metodológica do livro 

didático publicado, não afastou, em termos de organização do ensino e referencial 

epistêmico, o Ensino de História da Cidade das concepções manifestas pela organização de 

“círculos concêntricos” para o estudo escolar da História. 

A escassez de publicações didáticas que tematizem e abordem a História do 

Recife, bem como a quase completa ausência de material de apoio didático nas bibliotecas 

das escolas pesquisadas, que são elementos destacados constantemente pelos docentes 

colaboradores desta pesquisa constitui outro aspecto relevante a destacar-se em relação à 

organização e constituição da História do Recife enquanto disciplina escolar. As duas 

únicas publicações dessa natureza ocorridas no período compreendido entre a aprovação da 

lei, na segunda metade do ano de 1987 e a conclusão de nossa pesquisa vinte anos depois, 

em 2007, são: a primeira de autoria do Professor Antônio Paulo Rezende, no ano de 1988, 

o livro “Todos Contam a sua História” e, a segunda, organizada pelo mesmo autor em 

colaboração com professores de História da Rede que foram licenciados durante o ano de 

1996 pela Rede Municipal de Ensino para realizarem a pesquisa que resultaria na 

publicação do livro “Histórias do Recife”, em 1998. As duas publicações coincidem por 

ser frutos de iniciativas pedagógicas durante as gestões de Edla Soares enquanto secretaria 

municipal de Educação – ainda que ambas as obras tenham sido efetivamente publicadas já 
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em outras administrações – e por contarem com a assessoria, coordenação ou autoria do 

professor Antônio Paulo Rezende. 

Sobre a segunda obra voltada para o Ensino de História do Recife, o 

coordenador das pesquisas e organizador do livro destaca o ineditismo da iniciativa de 

licenciar docentes da Rede Municipal para uma pesquisa dessa natureza: 

Nunca havia sido realizado nada dessa dimensão e natureza: liberar os 
professores da sala de aula para realizarem pesquisas históricas e 
construir em conjunto um livro... Aliás, nunca tinha sido feito antes e 
nunca mais foi feito algo parecido (Rezende, 2007). 

 

Na percepção de Antônio Paulo Rezende, as diferentes concepções político-

ideológicas, as leituras e interesses diferentes em relação à História que orientam as 

administrações públicas interferem de modo claro nos processos escolares por 

estabelecerem a descontinuidade como lógica. As políticas educacionais seriam planejadas, 

desse modo, enquanto “política de governo” e não “política de Estado”, estabelecendo 

instabilidades e tensões que estão além daquelas próprias do fazer-pedagógico em si.  

 

Apesar da proximidade temporal entre as iniciativas de estabelecimento do 

Ensino de História do Recife por meio de Lei Municipal e a da publicação de um livro 

didático sobre o Recife, não parece, portanto, ter havido debates entre o proponente da Lei 

no 15.024/87 e o corpo docente da Rede Municipal. Na entrevista concedida pelo vereador 

Liberato Costa Júnior, ele nos revela que a proposição do Ensino de História do Recife é 

fruto de sua relação amorosa com cidade, em seu dizer, de sua “recifensidade”.  

Este sentimento e sentido de “recifensidade” seria, conforme Liberato, 

estimulado pelo estudo da História do Recife e através dele, “impregnando a juventude”; 

seria conseqüência deste estudo um estreitamento dos laços do cidadão com sua cidade, 

cada vez mais.  
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Ao comentar sua iniciativa, o decano da Câmara Municipal do Recife, remonta 

com entusiasmo alguns eventos, personagens e processos referentes à história do 

município, ressaltando sempre que “conhecer Recife é amar a cidade”. 

A lei, sancionada pelo então prefeito Jarbas Vasconcelos, em 09 de dezembro 

de 1987, não apresenta, no texto de sua proposição, justificativa escrita. A justificativa para 

a mesma realizou-se, em sessão plenária da Câmara Municipal do Recife, oralmente, 

através de pronunciamento do proponente “com base em toda a História Política, 

Administrativa e Cultural do Recife” (Recife, 1987). O artigo primeiro da lei reza: “fica 

inserida, no currículo do ensino da rede oficial do município, a disciplina História do 

Recife, em homenagem ao acervo histórico e cultural de sua gente” (Recife, 1987).  

A logomarca utilizada pela administração municipal naquele ano e visível na 

página do Diário Oficial que publiciza a Lei No 15.024/87 destaca “Recife 450 anos” (ver 

anexo), o que pode apontar também para a possibilidade de a lei ter sido bem 

recepcionada12 mediante um contexto comemorativo, não traduzindo uma demanda social 

ou por parte dos profissionais de Educação.  

Embora a leitura realizada pelo Vereador Liberato Costa Júnior revele a 

necessidade de um ensino que trate da História e da Cultura de modo associado, o texto da 

Lei não aprofunda questões referentes aos modos como se organizaria efetivamente a 

disciplina – não aponta de que maneira, mediante que conteúdos ou mesmo, como o 

sistema de ensino selecionaria esses conteúdos, o Ensino de História do Recife passaria a 

ser “normatizada no ciclo escolar a partir do ano letivo de 1988”, conforme estabelece o 

artigo segundo (Recife, 1987).  

Nas eleições municipais de 1988, o então adversário político de Jarbas 

Vasconcelos, o pefelista Joaquim Francisco de Freitas Cavalcanti, é eleito Prefeito da 
                                                 
12 A Lei no 15.024/87 foi aprovada por unanimidade na CMR. 
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cidade. Em sua fala, o professor Antônio Paulo Rezende rememora que, no início da nova 

administração municipal, surgira um boato sobre um possível descarte dos livros didáticos 

produzidos anteriormente – o que não pode ser, segundo ele mesmo, comprovado. No 

entanto, se sabe que o livro não foi utilizado na rede municipal durante a nova 

administração de modo oficial, mas apenas enquanto iniciativa particular de alguns 

docentes.  

A edição de 1988 foi, portanto, a única edição daquela obra; não tendo sido 

produzido, para fins didáticos, mediante financiamento público, nenhum outro livro de 

História do Recife direcionado às séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Durante o período de campo dessa pesquisa, não raramente o livro “Todos 

contam a sua História” era lembrado pelos docentes que, muitas vezes, lamentavam-se de 

não mais terem acesso a um livro interessante que contribuía, segundo eles, para o 

envolvimento dos estudantes com a aprendizagem da História da cidade.  

É interessante destacar que o livro que durante a década de 1980 teve uso 

restrito e passageiro existia ainda, armazenado nos almoxarifados da Secretaria de 

Educação e foi, recentemente, redistribuído para os professores e professoras dos 1º e 2º 

Ciclos de Ensino da Rede Municipal durante um encontro formativo, nos dias 25 e 26 de 

Julho de 200713. 

 

 

 

                                                 
13 Durante um encontro integrante do programa de formação continuada da Secretaria de Educação da Prefeitura 
da Cidade do Recife, realizado em Julho passado, o tema abordado foi História do Recife. Nesta ocasião, o livro 
“Todos contam sua História” foi redistribuído. 
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3.3. A disciplina História do Recife através dos documentos curriculares: décadas de 

1990 e 2000 

 

A década de 1990 foi palco também de inúmeros debates e iniciativas que visavam 

o repensar e a reestruturação da Educação no Brasil. Dessa vez, a mola propulsora da nova 

mobilização já não era o entusiasmo da reconstrução da Democracia no país. Ao contrário, 

esta realidade nacional insere-se em um contexto mais amplo, protagonizado pelo Banco 

Mundial, entre outros atores internacionais, muitos comprometidos com as relações entre as 

economias centrais e as periféricas (RICCI; 2003, p. 61). 

Nesse período, marcado pela interrupção do mandato do primeiro presidente eleito 

através do voto direto depois da ditadura militar brasileira e pelo aprofundamento das 

políticas de ajuste da Economia nacional às exigências da Ordem Neoliberal, iniciativas 

governamentais de grande importância foram realizadas. Podemos destacar, entre essas, a 

promulgação da Lei 9.394, a chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), e a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), pelo qual eram 

traçando princípios gerais e objetivos específicos para cada are do conhecimento escolar14.  

A Constituição de 1988 já propunha a divisão entre as instâncias Federal, Estadual 

e Municipal das responsabilidades em relação à oferta da educação pública no que tange ao 

financiamento e organização dos sistemas de ensino15. Essa perspectiva seria reforçada pela 

Lei 9.394/96 e por certas alternativas propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN’s. A atribuição da oferta do Ensino Fundamental, prioritariamente, pela instância 

municipal, ao mesmo tempo que confere aos governos municipais os custos desta oferta, abre 

                                                 
14 Os PCN’s são dirigidos também a cada nível da Educação Básica – Infantil, Fundamental e Médio.    
15 O Artigo 211 (segunda seção do Capítulo III) versa sobre a organização dos sistemas de ensino, que prevê que 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar em “regime de colaboração”. O artigo 
divide as atribuições de cada uma das instâncias do poder público, no que concerne à oferta do ensino e também 
ao financiamento da educação escolar.  
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maiores possibilidades de uma gestão autônoma do ponto de vista da administração 

educacional local (Silveira, 1998).  

A adoção dessa relativa autonomia efetiva-se no nível dos currículos e de certos 

aspectos da organização institucional dos sistemas educacionais. No entanto, ela não deverá 

ser interpretada de modo descontextualizado. As reformulações educacionais – incluídas as 

reformas curriculares – estão circunscritas a um conjunto de medidas governamentais de 

inspiração neoliberal. O comprometimento dos governos nacionais, com os imperativos da 

política econômica internacional, desloca a prioridade das políticas sociais em favor de um 

Estado “enxuto” (mínimo), gradualmente livre dos gastos sociais (Noronha, 2002, p. 112). 

Os conflitos sociais que permeiam a elaboração das políticas educacionais e, desse 

modo também, os processos de discussão, proposição e implementação de novas propostas 

curriculares parecem influenciar a prática pedagógica dos professores, no cotidiano escolar, 

espaço educativo onde serão redimensionados e reconfigurados. Paulo Freire afirmava 

reiteradamente a politicidade da Educação. Não há neutralidade em Educação, todo processo 

educativo é, em sua compreensão, a favor de algo e contra algo, ou seja, toma partido em 

relação aos modelos sociais – constituídos ou planejados – e às relações de poder 

estabelecidas. 

A autonomia municipal no estabelecimento de políticas educacionais e curriculares 

é um fato que ganha visibilidade a partir do novo marco legal instituído a partir do final dos 

anos 1980, em especial nas capitais dos estados. Em Recife, no que concerne o ensino da 

História, a plena vivência dessa autonomia traduz-se na elaboração, pela Secretaria de 

Educação e Cultura, de duas propostas curriculares. Identificamos duas propostas elaboradas e 

implantadas entre meados dos anos 1990 e 2006, momento da coleta de dados: uma de 1996 e 

outra de 2002.      
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O documento curricular publicado em 1996, que recebeu o título de “Tecendo a 

proposta pedagógica”, apresenta a proposta pedagógica para o ensino de História, se estrutura 

em duas partes: uma primeira que trata dos “fundamentos teórico-metodológicos” e, a 

segunda, dos “conteúdos programáticos”. Na introdução do texto é afirmado que o ensino de 

História sofrera assaltos durante as décadas anteriores e que há uma crise disciplinar a ser 

superada, inclusive, com a contribuição dos saberes históricos. O documento ressalta a relação 

entre o conhecimento histórico e o exercício da cidadania ao considerar que, 

a condição sine qua non para que seja possível aprender história é que 
seu ensino aconteça de fato e não apenas de direito para que, assim, 
essa área do conhecimento contribua na realização do projeto de 
cidadania de professores e alunos.(Recife, 1996; 5) 

 

O texto desse documento expressa, de modo afirmativo, algumas concepções 

políticas, explicitadas em críticas ao cerceamento ideológico da História e às desigualdades 

sociais visíveis no país, bem como em expectativas em relação a uma possível transformação 

social. Ao contextualizar o Ensino de História, o documento afirma: 

Os anos 90, além de expectativas frustradas, trazem também uma 
“crise dos paradigmas” que reafirma o perfil prometéico dos 
profissionais de história. A resposta à crise encontra-se nos sinais do 
tempo em que vivemos: tempo do apocalipse – do crescimento da 
miséria e da barbárie; dos poderes inusitados da tecnologia; do culto ao 
supérfluo; da perda das grandes utopias; do predomínio do valor de 
troca sobre o valor de uso; do niilismo; - do fim da história -; tempo 
das luzes – da valorização do cotidiano; da reinvenção democrática; do 
exercício pleno da cidadania; da socialização dos bens materiais e 
culturais; da crítica à razão instrumental; da denúncia do caráter 
excludente da globalização; da interdisciplinaridade; do homem como 
sujeito desejante (RECIFE, 1996; 7) 

 

A publicação do documento “Tecendo a proposta pedagógica” acontece um ano 

após a II Conferência Municipal de Educação – COMUDE – e reitera o avanço pedagógico 

que representou a substituição dos chamados “Estudos Sociais” pelo estudo autônomo de 
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História e Geografia na Educação Infantil e nas séries iniciais do 1o Grau (1a à 4a séries)16. 

Ao referir-se a essa resolução, o texto apresenta como justificativa “a diversidade de 

objetos e metodologias” das disciplinas citadas e a necessidade de aprendizagens 

específicas, por parte dos alunos, nas duas áreas de conhecimento. 

O documento refere-se à introdução dos Estudos Sociais no Ensino 

Fundamental como um golpe sofrido pela História, remonta ao período ditatorial e critica a 

intervenção viabilizada pela Lei 5.692/71 na organização escolar do ensino de História. A 

perspectiva proposta considera a História “parte integrante das ciências humanas, e que, 

portanto, alimenta e se alimenta do saber das várias disciplinas que têm como seu objeto de 

estudo o homem em suas relações” (RECIFE, 1996: p. 7). 

Ao nos atermos especificamente aos conteúdos de História do Recife, nesse 

documento, eles não se apresentam com destaque ou são propostos por eixos temáticos ou 

através de cronologias. O modo como é feita a apresentação parece sugerir que a simples 

menção a uma “História do Recife” já seleciona e estabelece conteúdos a serem trabalhados 

por docentes e discentes em sala de aula. Ali, o momento escolar para o qual se propõe a 

abordagem da História Local são os anos iniciais do Ensino Fundamental, por meio de uma 

perspectiva espaço-temporal desenvolvida de modo semelhante à perspectiva de círculos 

concêntricos, ou seja, partindo da história do aluno e ampliando-se para a dimensão do Bairro, 

depois, da Cidade (Recife), atingindo, posteriormente, a História do Estado (Pernambuco). 

Tal alocação de conteúdos, evidentemente, retrata algumas opções e concepções dos 

educadores e gestores que elaboraram o projeto17. Tais elementos precisam ser analisados e 

interpretados a partir das interações com os acontecimentos no campo da pesquisa histórica, 

                                                 
16 A denominação 1o Grau era utilizada, à época, para a referência ao Ensino Fundamental I. 
17 Mário Medeiros da Silva, em sua dissertação de Mestrado (defendida nesse Centro de Educação da UFPE, no 
ano de 1995), analisou as concepções de Mundo e ideologias que se depreendem de documentos curriculares 
oficiais. Na ocasião, o pesquisador estabeleceu as relações entre as perspectivas teóricas dos documentos oficiais 
e as práticas de Capacitação Docente, concluindo que entre tais documentos e a realidade do professor, em sala 
de aula, há defasagens. 
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da História da Educação e as políticas nacionais de educação e de currículo, em particular (cf. 

Azevedo, 2002, p. 39 e 40). No quadro18 que expõe os “Conteúdos Programáticos” sugeridos, 

podemos perceber a seqüência família→escola→bairro→cidade→estado→país, característica 

do ensino sob a perspectiva de círculos concêntricos. O avanço desta proposta está em 

estabelecer a organização dos conteúdos a partir de uma leitura temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 O Quadro pode ser visualizado inteiro na página seguinte. 
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CONTEÚDOS PROPOSTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º E 2º GRAUS E 
EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS19 

 
Educação Infantil 

 

 

GRUPO I 

1) Identificação da Criança como ser físico e 
social 

2) Conhecimento do outro 
3) Situação no Tempo 
4) Situação no espaço 

 

 

GRUPO II 

1) Eu (a criança), você (o outro) 
2) Noções espaciais 
3) A creche 
4) A família 
5) A comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO III 

1) Identidade 
a. Enquanto indivíduo e enquanto grupo social; 
b. Características individuais: idade, sexo, nome, 

raça, crescimento 
2) Família: componentes, funções, direitos e 

deveres 
3) Creche 
a. Espaço Físico;  
b.  Importância/clientela; c) Papel de funcionários 

e crianças (direitos e deveres); 
4) Comunidade 
a. Moradia (tipos); b. serviços existentes 

(transportes, hospitais, comércio...); c. 
características topológicas (rios, morros, 
marés...); d. história da comunidade; e. 
conquistas 

5) Etnia 
6) Preconceitos: racial, social 
7) Cidadania: direitos e deveres 
8) Meios de transporte: tipos, importância 
9) Meios de comunicação: tipos, importância 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO IV 

1) Auto-reconhecimento: nome, sexo, idade 
2) Reconhecimento do outro 
3) Relações estabelecidas pelo homem 

 Família (parentesco), vizinhança, trabalho e 
creche 

4) Elementos naturais: transformação dos 
elementos naturais pelo homem (água, ar, terra, 
animais, vegetais e minerais) 

5) A criança e o seu tempo: hoje,ontem, amanhã, 
dia, noite, estações do ano, dias da semana) 

6) Reconhecimento do espaço físico vivido 
7) Elementos culturais: coisas feitas pelos homens 

no seu meio, transporte e comunicação 
Fonte: PREFEITURA DO RECIFE. Secretaria de Educação e Cultura. Tecendo a proposta 

 pedagógica (Proposta Pedagógica), 1996. 

 

                                                 
19 Reproduzimos o título e a organização do quadro, seguindo a ordem e distribuição de conteúdos, embora com 
uma alteração na sua formatação, apresentada apenas para fins de visualização. 
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Assim, tornam-se relevantes as políticas e práticas através das quais elementos 

particulares e locais da Cultura e História do Estado de Pernambuco (e, mais especificamente, 

da cidade do Recife) têm sido destacados, em um movimento que parece traduzir ou construir 

socialmente a idéia de uma revalorização e resgate das tradições. Essa idéia parece ser 

evidenciada no destaque dado às questões culturais e históricas pela propaganda oficial dos 

governos, pela mídia, na organização dos festejos públicos, além dos processos de construção 

do currículo escolar. 

Identificamos no movimento de reelaboração dos documentos curriculares da Rede 

Oficial de Ensino da Cidade do Recife, entre 1996 e 2002, mudanças significativas no que 

concerne ao destaque concedido às questões da cultura e história locais.  

Nesse sentido, é imprescindível destacar que o documento elaborado em 2002 institui 

a “História do Recife”, não apenas como eixo temático ou conteúdo a ser trabalhado no 

conjunto geral da disciplina, mas, efetivamente, enquanto disciplina escolar, ou seja, enquanto 

recorte e perspectiva espistêmico-didático a partir da qual a História será ensinada e aprendida 

durante um ciclo escolar determinado na proposta pedagógica municipal. 

Ao analisarmos comparativamente os documentos curriculares propostos nos anos de 

1996 e de 2002 podemos perceber alguns elementos correlatos aos contextos e processos que 

temos discutido, os quais merecem ser pontuados no presente texto.  

No ano de 2002, dentro de uma administração petista e, portanto, de oposição aos 

governos Federal (PSDB) e Estadual (PMDB), os projetos curriculares da Rede Municipal de 

Ensino do Recife foram reformulados, com a elaboração do documento “Construindo 

Competências”20.  

                                                 
20 A Secretaria de Educação da administração municipal petista era Edla Soares, que havia sido Secretaria 
também nas duas administrações do então Governador, o pemedebista Jarbas Vasconcelos.  
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Na abordagem conceitual e metodológica apresentada pelo documento curricular 

de 2002, a História do Recife, destacada enquanto disciplina autônoma, passará a ser discutida 

e ressaltada enquanto estratégia para a renovação do ensino da disciplina, refletindo, de certo 

modo, a abertura e incentivo que os PCN’s suscitam em relação à História Local. Nesse texto, 

ainda, são apresentadas algumas questões referentes aos caminhos para a construção do 

conhecimento histórico (com caráter mais conceitual, destacando elementos da historiografia) 

e perspectivas do ensino e aprendizagem da disciplina História.  

As discussões levantadas pelo documento propõem lançar luzes acerca de que 

estratégias de ensino os formuladores do currículo municipal acreditam que podem 

possibilitar a construção das “competências” (RECIFE, 2002: p. 84), que seria objetivo do 

ensino de História. Essas competências estariam relacionadas à percepção por parte de cada 

um da condição de sujeito histórico e à percepção das diferenças e identidades, da diversidade 

enfim no contexto social. Embora o documento não se proponha a fazê-lo, de certo modo, aí 

se vê a justificativa, através dos conceitos e elementos teórico-metodológicos apresentados, da 

opção feita pelo ensino da história da cidade. 

A mudança de perspectiva epistemológica e didática entre os documentos propostos 

em 1996 e em 2002 pode, assim, ser destacado a partir da presença de algumas características: 

 

a) Na proposta de 1996, “Tecendo a proposta pedagógica”, os conteúdos de História 

do Recife não se apresentam listados, ou seja, não há uma explicitação daquilo que 

deveria ser conteúdo de ensino; 

b) No documento curricular proposto em 2002, a História Local passava a ser 

apresentada com destaque de disciplina, a ser estudada durante um ciclo do Ensino 

Fundamental – o 3º ciclo – e na Educação de jovens e Adultos. 
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É marcante o impacto da presença de um conteúdo de ensino na escola quando se 

“salta” da condição de conteúdo dentro da disciplina para a de disciplina autônoma. Para os 

educadores envolvidos no processo de elaboração curricular de 1996, porém, aquele 

documento não desvalorizava ou secundarizava a História do Recife, mas era expressão de 

uma proposta de ensino diametralmente oposta à iniciativa de constituir-se uma disciplina 

escolar nos moldes que a lei de 1987 previa. 

Ao aprofundar a discussão em torno da História do Recife como sendo uma disciplina, 

o documento de 2002 abordou algumas concepções referentes às maneiras de se entender a 

construção do conhecimento histórico e às perspectivas do ensino e aprendizagem da 

disciplina História.  

A discussão teórica levantada revela tomadas de posição quanto às finalidades do 

ensino de História, aproximações com perspectivas teórico-metodológicas do campo da 

Historiografia e ainda outros elementos mais amplos, relacionados à outras áreas do saber, 

que podem informar as influências presentes no ensino da história da cidade, bem como da 

inserção do ensino da História Local nos currículos como um elemento da reorganização geral 

da concepção de educação apresentada no processo de reelaboração curricular daquele 

período. 

As concepções presentes no documento curricular de 2002, desde a discussão sobre “o 

que é História”, passando pelo debate em torno do “para quê estudar História”, até a seleção 

dos conteúdos a serem ensinados, sublinham o caráter social e culturalmente construído da 

realidade, tendo em vista o relevo dado ao papel dos sujeitos e grupos no processo histórico 

(RECIFE: 2002, p.83). 

Mediante esse pano de fundo, o documento afirmará a importância da atuação refletida 

dos sujeitos nos diferentes períodos, espaços e sociedades. O estudo da disciplina História, 
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dessa forma, favoreceria o exercício da cidadania (idem) e propiciaria ao estudante a 

compreensão dos “significados da identidade, da sociedade e da cultura”.  

As propostas curriculares da Rede Municipal de Ensino do Recife, sob tais aspectos, 

parecem reforçar aquilo que Moreira e Silva perceberão como o “movimento da cultura” 

presente nos currículos (enquanto documentos e práticas reinventadas), através do qual os 

conceitos e conteúdos selecionados, tornados centrais ou mesmo aqueles omitidos irão atuar 

na “produção de sentidos, de significações, de sujeitos” (2004: p. 27).  

A noção de sujeito-cidadão crítico, consciente e participativo perpassa todo o texto. A 

formação desse sujeito-cidadão passaria pelo conhecimento e valorização de suas raízes 

culturais e históricas, pela tomada de consciência de que seu espaço de vivência cotidiana - 

sua cidade – é uma construção permeada por conflitos sociais. Aqui, o recorte local do espaço 

para o estudo da História apóia-se nas proposições de Carretero (1997) e sugere que os 

conhecimentos prévios dos estudantes relativos às espacialidades, aos acontecimentos e 

elementos culturais facilitariam a construção do conhecimento pelos mesmos, bem como a 

compreensão das informações e realidades distintas. 
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CAPÍTULO 4 - A PRÁTICA DE ENSINO DE HISTÓRIA E O LUGAR DA HISTÓRIA 

LOCAL NO COTIDIANO ESCOLAR 

 
 

Algumas compreensões e realidades vivenciadas destacaram-se durante o período 

em que estivemos em campo de pesquisa por serem mais freqüentes ou, ocasionalmente, por 

serem ressaltados como importantes nas falas dos professores com quem dialogamos. A partir 

dessas falas, do confronto das mesmas com ao material colhido por meio de observação das 

vivências em sala de aula e de alguns dados numéricos, tecemos o presente capítulo. A 

organização do capítulo, portanto, busca explicitar e destacar as compreensões e questões 

postas pelos profissionais da Rede Municipal de Educação do Recife porque, assim, nos 

pareceu que os dados assumiriam o seu potencial de diálogo mediante e sobre as práticas de 

ensino e melhor atenderiam à necessidade de fazer refletir àquelas e aqueles que, 

cotidianamente, lidam com o Ensino de História, entre os quais, nos incluímos.  

Os elementos destacados ao longo do capítulo, que nos servirão como categorias 

de análise, foram selecionados a partir das falas dos docentes e do material de observação de 

aulas. Buscamos também estabelecer uma escrita que respeitasse às associações e relações 

colocadas pelos docentes entre os diferentes aspectos concernentes ao ensino de História do 

Recife. 

As falas oscilam entre o entusiasmo e a indignação, entre o aparente conformismo 

e reinvenções que revelam a teimosia da esperança. E, percebendo tais conflitos, não nos 

furtamos de provocar através da discussão dos mesmos, uma possível análise da conjuntura 

educacional no interior das escolas municipais do Recife, pensando sempre a rede municipal 

de educação do Recife dentro do contexto nacional.  

O presente capítulo, portanto, esboçou-se a partir do exercício da escuta atenta àqueles e 

àquelas que tecem os cotidianos do ensino de História na Rede Municipal de Ensino. 
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Reflexões e análises se construíram enquanto diálogo, cientes que estamos de que não se trata 

de conferir ou medir a qualidade do ensino oferecido na rede municipal do Recife, mas de 

contribuir para pensar coletivamente caminhos para um Ensino de História crítico, aberto, 

transparente e comprometido com o respeito às diversidades.  

 

4.1. A Escolarização da Educação e as Práticas Docentes 

 

No percurso de nossa pesquisa, entre tantos outros, nos chamou a atenção um 

elemento reiteradamente salientado em anteriores pesquisas (Azevedo, 2002; Amorim, 2004; 

Cunha, 2005) sobre o Ensino de História e os sujeitos que, cotidianamente, o constroem: a 

compreensão política da necessidade do ensino da disciplina.  

Os caminhos percorridos, ontem e hoje, pelos professores de História parecem 

pronunciar, através de avanços e recuos, obstáculos e conquistas, a politicidade da disciplina e 

seu potencial de invenção e reinvenção das formas de organização social. Por isto, talvez, 

imbuídos desta compreensão, os docentes com quem compartilhamos as questões dessa 

pesquisa leiam que os entraves e empecilhos vivenciados por eles e elas em suas práticas 

escolares são, muitas vezes, fruto de políticas curriculares que nem sempre de modo isento ou 

mesmo displicente buscam interferir nesta característica politizante e crítica que marca o 

estudo e ensino da História. 

Alguns aspectos observados nos parecem relevantes para uma compreensão dos 

modos como se configuram as relações e práticas pedagógicas no interior das escolas. Ao 

refletir sobre as mudanças curriculares e as possíveis implicações dessas nas práticas 

pedagógicas, Amorim (2004, p. 170) destaca: 

     

A História das reformas educacionais envolve a crença de que cada 
nova proposta elaborada pelos que estão no poder renovará a escola. 
Entretanto, quando olhamos para os profissionais que estão nas 
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instituições públicas do Ensino Fundamental percebemos que os 
educadores desse nível de ensino não acreditam que uma mudança no 
currículo poderá trazer grandes melhorias para a escola, vistas as 
condições em que ela se apresenta. 

 

A relação que há entre as reformas curriculares, suas implicações sobre a prática 

pedagógica em sala de aula fica ainda mais visível quando verificamos as condições objetivas 

sob as quais essa prática se realiza na rede municipal de Recife, campo de nossa pesquisa. Ao 

acompanhamos as aulas de História do Recife em uma escola durante o turno da tarde, 

pudemos constatar que o modo como se estruturou o prédio – com muros altos, sem terraços 

abertos para que o ar pudesse correr livremente, com algumas salas sem janelas e utilização 

de telhas de amianto – tornava a sensação térmica de um calor abafado ainda mais forte, 

porque as salas de aula tinham que acomodar cerca de 40 crianças e adolescentes em espaços 

por vezes insuficientes, apesar dos ventiladores instalados. Em outra escola, apesar desta 

possuir espaços mais arejados em seus dois andares, percebemos que a viabilização desse 

conforto relativo prejudicava a acústica das salas de aula, dificultando a escuta das vozes dos 

professores caso houvesse, por exemplo, atividades na quadra de esportes.  

Como não relacionar a precariedade das estruturas físicas de tantas escolas à 

aparente ineficácia de reformas curriculares, programas de formação continuada de 

professores, entre tantas outras políticas educacionais experimentadas? 

Conforme Freire, “não podemos falar das metas educativas sem nos referirmos às 

condições materiais das escolas” (2005, p. 34). O nivelamento progressivo das condições 

estruturais do conjunto de escolas da rede municipal – dado que reconhecemos que há escolas 

em boas condições estruturais – nos parece, portanto, prioridade para quaisquer pautas que 

pretendam discutir a melhoria do ensino público oferecido na cidade do Recife. 
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4.2. Formação docente e atuação na Escola: quem é o professor de História do Recife?  

 

O quadro de docentes registrados na Gerência de Ensino dos 3º e 4º Ciclos da 

Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Recife (ver anexo) na ocasião de nosso 

ingresso nas escolas para a fase de campo da pesquisa revela uma realidade diversa daquela 

que encontramos. Enquanto o registro oficial listava professores graduados em História e com 

cursos de especialização ou mesmo mestrado na distribuição interna efetiva de disciplinas e 

horários nas escolas observadas, sendo também docentes concursados e com maior tempo de 

formação, este não será o perfil principal encontrado lecionando História do Recife nas 

escolas visitadas e pesquisadas.  

 

Quanto à Formação 

Graduação (apenas) Especialização Mestrado TOTAL 

4 32 1 37 

 

No universo de nossos colaboradores, haviam seis professores efetivos, graduados 

e especialistas, entre quatorze, em distintas escolas; duas, entre esses, se afastaram por meio 

de licença médica durante a pesquisa. Além disso, encontramos dois docentes efetivos, 

graduados e especialistas que não atuavam em sua área de formação, sendo uma da área de 

Letras e outro de Geografia, lecionando, ainda que provisoriamente, História do Recife em 

suas escolas. Isto significa que, na maioria das escolas observadas, o professor da disciplina 

História do Recife não tem formação concluída na área.  

Um outro dado constatado aponta para o fato do professor dessa disciplina não 

possuir vínculo efetivo com a rede municipal. Há uma forte presença de estagiários 

lecionando História do Recife. Isto pode refletir, de certo modo, duas realidades observadas 

no cotidiano das escolas visitadas. Primeiramente, parece haver um certo desconforto, por 
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parte do corpo docente da disciplina História, em relação à maneira como se organiza História 

do Recife, hoje, nos currículos oficiais. Depois, é possível identificar também compreensões, 

tanto por parte de docentes quanto de administradores escolares, que banalizam ou 

desacreditam a importância pedagógica da disciplina. 

É fato que a prática de substituição dos docentes e o preenchimento das vagas do 

quadro docente através dos chamados estágios ou mini-contratos, que se firmam de forma 

crescente nos sistemas escolares públicos em todos os níveis, estabelece a presença de 

professores temporários em praticamente todas as escolas, atuando em diversas disciplinas, 

não se constituindo em uma questão concernente à organização do Ensino de História. 

A vivência no campo de pesquisa e a escuta atenta daquelas e daqueles que 

constroem as práticas pedagógicas no dia-a-dia das escolas municipais nos ajudou a confirmar 

a hipótese construída a partir de algumas leituras em torno da disciplina História do Recife. 

Essas hipóteses nos fazem relacionar a secundarização da importância escolar dessa disciplina 

ao grande número de professores tanto de outras áreas de formação, quanto temporários 

assumindo a carga horária da disciplina. 

Nesse sentido, destacamos a fala de um coordenador pedagógico emitida quando 

expúnhamos nossa intenção inicial de selecionar professores licenciados em História para 

realizar sessões de observação da prática pedagógica. 

 
Se você quiser acompanhar apenas os professores concursados de 
História, você vai ter dificuldades para concluir a pesquisa. Porque 
esta disciplina está muito solta, ela funciona mais ou menos como 
‘Religião’... serve para completar a carga horária dos professores. Ela 
é como ‘ILT’, inventaram isto ‘prá lá’ e nas escolas a gente tem que 
ensinar (D1). 

 

 E completa, reafirmando a presença maior de estagiários com a responsabilidade do 

Ensino de História do Recife: 
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Mas a coisa é tão solta, tem uma aula só... não tem material...é só pra 
constar. Então, qualquer um pode dar essas aulas... (D1). 

 

A compreensão de que a História do Recife é uma invenção que diz respeito aos 

quadros técnicos e políticos que decidiriam os currículos é nítida no trecho em que o educador 

afirma: “inventaram isto pra lá”. No entanto, o descrédito que parece reincidente em relação à 

História do Recife enquanto disciplina não é decorrente de uma secundarização do Ensino de 

História. Ao contrário, em seis, entre treze dos docentes acompanhados, verificamos uma 

nítida preocupação com as possibilidades de a desorganização da História do Recife 

atrapalhar o interesse ou a compreensão dos alunos em relação ao conhecimento histórico. 

Uma professora afirmou, nesse sentido: 

 

Para eles (os alunos) é só História. Não tem História do Recife... 
História do Brasil... É História. E as duas disciplinas, com horários 
diferentes e trabalhando períodos e espaços diferentes, muitas vezes, 
só confunde. Eles se angustiam porque o Recife está no século XIX e 
História Geral está em outro momento. Até para trabalhar essa relação 
do tempo histórico, dos espaços que não estão isolados, do jeito que 
está não ajuda muito (S1). 

 

Essas questões destacadas revelam aspectos importantes de nossa pesquisa que 

aprofundaremos ao longo deste capítulo. Destacá-las no momento em que discutimos a 

seleção das escolas campo e sujeitos da pesquisa, no entanto, nos pareceu imprescindível para 

explicitar as razões pelas quais redirecionamos os critérios para a seleção dos docentes 

colaboradores dessa pesquisa. Após os primeiros passos do ingresso na fase de campo da 

pesquisa, percebemos que, ao invés de buscar encontrar professores efetivos licenciados em 

História na rede municipal, poderíamos contribuir com a reflexão em torno do ensino de 

história da cidade através do acompanhamento dos trabalhos e do diálogo com aquelas e 

aqueles que estão marcadamente presentes nas escolas, os professores temporários. E, ainda, 

que o diálogo com docentes de outras disciplinas que lecionam História do Recife poderia 
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revelar elementos fundamentais para a coerência e relação com a realidade do estudo que 

empreendemos.  

 

4.3. Práticas de Ensino: entre técnicas, teorias e políticas – como os professores lêem o 

“Ensinar História”? 

 

Como vimos, o levantamento do quadro de docentes responsáveis pelo ensino da 

História do Recife, junto aos setores de gestão pedagógica da rede municipal, nos revelou um 

problema de incompatibilidade existente entre a formação do docente e sua área de atuação. 

Iniciadas as observações das vivências escolares de professores e alunos na Rede municipal 

em aulas da disciplina mencionada, não tardamos de perceber um segundo conflito, este, 

talvez, envolvendo as convicções dos profissionais em torno da importância da História e suas 

percepções sobre como esta disciplina se encontra inserida no currículo escolar. Este segundo 

conflito seria, então, o da compreensão dos professores de que existiria um abismo entre a 

importância social do ensino de História e o seu lugar concreto no cotidiano das escolas. Não 

raramente, alguns docentes comentavam, sobretudo, informalmente, que a desorganização 

latente do ensino de História do Recife poderia interferir na motivação dos alunos para o 

estudo de História de um modo mais global, como podemos verificar na seguinte fala: 

 

Eu entendo que tratar História de um modo integral e trabalhar (vez 
por outra) através dos eixos temáticos seria muito mais interessante 
que instituir (obrigar mesmo!) o ensino de História do Recife. Um 
Ensino, diga-se de passagem, muito desordenado do ponto de vista da 
administração mesmo: ter uma única aula semanal e não ter suporte 
didático, seja livros ou outros matérias... É complicado. E eu sempre 
penso que, por uma desorganização dessas, alguns deles perdem o 
gosto por estudar História (S 4). 
 
 

Além do descompasso entre a importância da História e seu espaço no cotidiano 

escolar sublinhado pelas falas dos professores, nos parece importante ressaltar o fato de, 

muitas vezes, ainda inquietá-los uma hierarquia não pronunciada que estaria instituída nos 
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processos de escolarização, hierarquia que coloca a Língua Portuguesa e a Matemática no 

topo do currículo, em tempos onde vivenciamos debates em torno da interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade e mesmo de um debate que aponta possibilidades de se construírem 

práticas transdisciplinares.  

Porém, se de um lado podemos verificar em afirmações que reivindicam maior 

status para a História enquanto disciplina escolar resquícios de um debate anterior ás questões 

emergentes em nosso tempo, por outro lado, é preciso que se questione com o devido cuidado 

sobre os porquês de práticas escolares que substituem aulas de História por atividades de 

preparação de projetos para feiras de conhecimentos ou que utilizam um horário lacunar, pela 

ausência do professor da disciplina, para realizar exercícios de Português ou Matemática ou, 

ainda, que delegam a estagiários, mesmo de outra área de formação, a tarefa de ir até a sala de 

aula e copiar no quadro trechos de capítulos dos livros para ocupar os estudantes. 

Um professor sujeito da pesquisa afirmou, certa ocasião, ao discutir conosco sobre 

o descaso das administrações públicas com o ensino de História nas redes oficiais de ensino e 

comparando a situação da disciplina em relação ao Português e à Matemática: 

Uma pessoa que não aprendeu bem Português e Matemática vai ser 
possivelmente um funcionário, um trabalhador ineficiente. Por outro 
lado, uma pessoa que pensou a História, que aprendeu a fazer este 
esforço na escola, vai ser muito provavelmente um trabalhador 
indócil... porque a História bate de frente com a alienação (S 5). 
 

Para esse professor, não é por acaso que se obstaculiza o ensino de História. Ao 

contrário, isto faria parte de uma política de ocultação da História escolar para que ela 

permanecesse enfadonha, repetitiva e até desvalorizada ou tomada como um conhecimento 

enciclopédico de “coisas interessantes de antigamente” (S5). Em sua compreensão, a 

organização de alguns livros didáticos, os excessivos conteúdos de ensino e a idéia difundida 

de História como uma matéria de memorização compõem, juntos, um quadro onde a 
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criticidade do saber histórico se torna inviável ou pelo menos muito difícil de ser alcançada 

dada a grande oferta de informações no mundo contemporâneo. 

O descompasso entre discurso e prática cotidiana e a hierarquia de saberes 

assinalados teriam relação com o fato de a Educação escolar na sociedade pós-industrial 

neoliberal, organizada através dos objetivos hegemônicos, vir sendo crescentemente pautada 

para fins de aplicabilidade e utilidade dentro do mercado e dos setores produtivos. Essa 

perspectiva do ensino tem instrumentalizado os saberes escolares, ora através das crescentes 

ofertas de cursos técnico-profissionalizantes, ora através da valorização da Educação Básica 

apenas como ponte de passagem para o Ensino Superior (concepção propedêutica), ora ainda 

da, também vulgarizada, busca de escolarização como qualificação para fins de certificação 

em concursos e seleções para ingresso no setor público ou privado (LIMA, 2004). Alicerçada 

em uma mentalidade marcada por uma visão utilitária do conhecimento, pela concorrência ou 

pela qualificação técnica em detrimento de uma perspectiva humanista, a Educação 

contemporânea tende a desconsiderar ou conceder um menor esforço às práticas e saberes que 

visem objetivos sociais, culturais e políticos a médio ou longo prazo. Em nosso caso 

particular, registramos repercussões inclusive sobre o modo de conceber a importância social 

da História do Recife, identificando um potencial econômico nas aprendizagens que ela pode 

vir a proporcionar aos alunos. O imediatismo do econômico se impõe mesmo quando se pensa 

no valor da preservação patrimonial e das memórias, como parece sugerir a fala de um 

docente: 

 

Conhecer a cidade, os lugares, o que eles foram antes e, além disso, 
conhecendo a nossa História e a cultura, é importante não só para a 
consciência dos jovens, mas poderá ajudar, por exemplo, a estimular 
um interesse pelo turismo numa outra perspectiva. O turismo cultural, 
histórico, que é um potencial forte de Pernambuco (S3). 
 

Ao se referir ao potencial de Pernambuco na área do Turismo Histórico e 

Patrimonial e relacioná-lo com o ensino de História local pela escola, o docente parece 
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estabelecer uma ligação direta entre o saber construído na escola e o mundo do trabalho, onde 

mais cedo ou mais tarde os estudantes deveriam ser inseridos. 

A análise tratou, até aqui, dos obstáculos, desafios e potencialidades,  elencados 

pelos docentes participantes da pesquisa,  relativos ao ensino de História e da História do 

Recife. Tais elementos podem nos ajudar a compreender outras questões que foram 

identificadas nas falas desses mesmos docentes: funções sócio-culturais dos saberes 

históricos, relações didáticas e epistemológicas introduzidas ou viabilizadas pela perspectiva 

da História Local, saberes históricos e cidadania e, por fim, políticas curriculares para o 

ensino da História.  

 

 

4.4. Para quê serve a História? Funções sócio-culturais dos saberes históricos 

 

 

Reiteradamente, vimos afirmando que conceitos como “crítica”, “cidadania”, 

“consciência”, “participação”, “memória”, “identidade”, entre outros tantos, foram sendo 

incorporados à História Científica e à História Escolar. Destacamos o entendimento de Furet 

(1998) em relação à História Escolar como portadora de uma espécie de “pedagogia do 

cidadão”. 

Nos contatos com os professores (mesmo aqueles que não têm História como área 

de formação profissional), percebemos que a leitura da História como fio que tecerá 

identidades e memórias, orientará práticas e organizações e permitirá aos indivíduos um 

posicionamento dentro dos contextos sociais é a leitura mais freqüente. Diríamos mesmo que 

todas e todos os docentes ouvidos acreditam, não obstante as diferentes compreensões do 

impacto ou alcance dessa realidade, nos saberes históricos como estratégicos para a 

construção ou reconstrução das cidadanias. 
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A título de exemplo, uma professora afirmou ser importante adotar uma 

perspectiva que relacione o “local” ao “global” em resposta aos novos desafios para a 

construção das cidadanias: 

 
Eu percebo que essa tentativa de introduzir a História da Cidade é 
importante para se ressaltar as relações entre os diversos espaços na 
História. Então, estamos pensando o Recife, mas Recife está em 
Pernambuco, Pernambuco está no Brasil e o Brasil não está à parte do 
resto do Mundo (...) Ficaria difícil trabalhar a cidadania, 
principalmente, no mundo atual, onde tudo está tão ligado, se a gente 
isolasse o espaço: ‘pronto! A cidade é a cidade!’... Isto serviria para 
conhecer, de certo modo a História, mas não ajudaria no entendimento 
de que a História é feita por todos e em todos os lugares (S2). 

 

É possível destacar da fala acima uma compreensão da História, disciplina escolar, 

enquanto um elemento que contribui para a formação de uma consciência, individual e 

coletiva, que posiciona os indivíduos em relação aos processos históricos. Também parece 

destacada a idéia de que a História local serviria como ponto de partida para pensar as 

relações entre as diversas sociedades no desenvolvimento dos processos históricos. A História 

local, nessa perspectiva, não teria como finalidade simplesmente o conhecimento do passado, 

da formação e das tradições dos lugares onde estão inseridos os indivíduos, mas seria um 

instrumento para a consolidação do reconhecimento de que cada sociedade e cada indivíduo 

têm o seu papel na História. “Fazer História” não seria privilégio dos grandes personagens, 

nem dos grandes centros urbanos, mas uma realidade presente nas vidas de todas as pessoas e 

em cada lugar onde houvesse ação humana. Como se pode perceber também nessa outra fala: 

 

Penso muito nisso, sabe? Que quando a pessoa sabe algumas coisas 
sobre os lugares onde ela vive, estuda, passeia, trabalha, ela vai 
construindo, de uma maneira muito mais forte, a consciência de que a 
História está presente na vida, de que tudo nem sempre foi do mesmo 
jeito. E aí, percebe que é possível mudar a ordem das coisas. Acredito 
que tomar consciência de que a História está viva, viva mesmo, nos 
prédios, nas ruas, nas paisagens, nas sociedades, é o momento da 
possibilidade de entender que cada pessoa faz parte da História 
também! (S4) 
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As falas dos docentes ouvidos trazem aspectos que revelam, do ponto de visa 

conceitual, a importância do estudo da História local. Ali se podem ver perspectivas para os 

problemas que enfrentam a prática docente no ensino dessa disciplina. A precariedade das 

condições materiais em que essa prática se realiza parece não ser suficiente para liquidar o 

espírito criador, inventivo e propositivo do professor, que sobre sua prática reflete e que 

discute alternativas exeqüíveis.   

 

4.5. O lugar da História local: entre a obrigatoriedade e a valorização – o que revelam as 

práticas dos professores? 

 

Outro aspecto a ser destacado é o aparente descompasso entre as convicções 

explicitadas pelos professores em torno de uma importância do conhecimento da “história do 

lugar”, da conscientização e problematização espacial viabilizada através da disciplina, e a 

reafirmação de que a disciplina foi fruto de uma lei e de que seus deslocamentos (de um 

momento escolar ao outro) e sua organização traduzem “decisões de gabinete” e não refletem 

as discussões e experiências dos profissionais de ensino. Essa percepção do modo como foi 

instituída a disciplina parece ter influência sobre a maneira como o seu ensino vem sendo 

planejado. 

Em nossas observações, percebemos distintas atitudes dos professores em relação 

à presença obrigatória da História do Recife nos currículos no que concerne á organização e 

planejamento do ensino, caracterizando planos de ensino que poderíamos sistematizar a partir 

de três perspectivas:  

a) Supressão da divisão de horários de aulas de História e História do Recife, com 

reinserção pontual de elementos da História da Cidade ao longo do Plano de 

Ensino em uma perspectiva próxima ao estudo integrado; 

b) Planejamento diferente para as disciplinas História e História do Recife, 

considerando a grade oficial de aulas; 
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c) Confusão na organização do ensino das disciplinas, acontecendo aulas de História 

do Recife apenas quando parece não haver atividades ou conteúdos pendentes de 

História. 

 

Em cada uma dessas organizações do plano de ensino, é possível verificar tanto a 

busca da valorização da História da Cidade, quanto o tratamento destacado das questões 

locais, talvez porque, enquanto conteúdo curricular seja compreendido, pelo docente, como 

conteúdo obrigatório.  

Embora seja possível afirmar que a maior parte dos docentes que defende a 

importância do ensino de História do Recife utiliza horários de suas aulas para resolver 

pendências da disciplina História do Brasil ou Geral, percebe-se uma nítida secundarização do 

ensino de conteúdos da História local. Percebeu-se claramente que o discurso da valorização 

do ensino de História local convive com a indiferença em relação a possíveis finalidades 

didáticas, políticas ou epistemológicas do mesmo. 

Assim, observamos maior freqüência de atividades e preocupação com a 

organização do ensino da História da Cidade, seja no horário específico ou compartilhando do 

horário com História (Geral), quando os professores demonstraram, através de suas falas, 

maior interesse e convicção no estudo e ensino das questões locais. 

Nesse sentido, apenas uma dos sete professores acompanhados durante o período 

de observação, demonstrava (pelo que pudemos observar) e afirmou que suprimiu a divisão 

de horários de aula e reinseriu os temas e conteúdos de História do Recife através de períodos 

históricos, numa perspectiva de Ensino Integrado, e calendário cívico e cultural da cidade. 

Este caso é o de uma professora temporária, em regime de estágio, que é graduanda em 

História.  

Quando destacamos uma confusão entre o “Local” e o “Geral” nos Planos de 

Ensino não estabelecemos, contudo, um juízo de valor sobre a prática de cada professor ou 
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professora; mesmo porque, nos casos observados, os docentes mostravam-se avessos à 

inserção da História da Cidade como disciplina autônoma. De modo que o tratamento da 

disciplina mediante um caráter complementar ou anedótico, com pontuações e temas 

trabalhados de vez em quando, parece traduzir também as convicções pedagógicas do 

professor ou professora. 

Embora nenhum docente deixe clara esta compreensão em suas respostas às nossas 

questões, um dado como a utilização de três horários consecutivos de História do Recife para 

tratar de temáticas de História Geral, parece revelar que há uma compreensão e uma opção 

pedagógicas mesmo na ausência do ensino de História Local. 

No que diz respeito à avaliação de aprendizagem, durante o período de pesquisa 

não observamos nenhuma atividade avaliativa para História do Recife. Atividades em sala de 

aula foram freqüentes, no entanto, nenhuma atividade programada com os alunos, em que 

temas e conteúdos referentes à História da Cidade fossem tratados para fins de avaliação, foi 

verificada. Nesse sentido é interessante destacar o que disse um professor: 

Uma coisa é valorizar a História do Recife, da Cidade... Outra coisa 
completamente diferente é criar uma disciplina. Quando se tem uma 
disciplina é todo um trabalho que tem o professor, até em relação a 
cadernetas. E você conhece a nossa caderneta? (...) Avaliar por 
competência “História” e “História” não faz sentido! A disciplina é a 
mesma... Só tem um espaço diferente, essa relação “micro” e “macro” 
(S 3 ) 

 

Ao afirmar que as disciplinas são “História” e “História”, o docente está colocando 

a questão espacial como algo que não justifica a separação da organização do ensino de 

História e História do Recife, em sua opinião, a existência de uma disciplina para tratar da 

História da Cidade estabelece um “excesso de conteúdo”, não atende às expectativas de tornar 

a História mais próxima porque haveria apenas o estabelecimento de novos conteúdos e não 

de “uma outra dinâmica de trabalho”.  
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Além disso, o professor destaca que não é interessante avaliar, por competência e 

através de conceitos, duas vezes em História, pois, segundo sua compreensão, as 

competências seriam as mesmas. A configuração da separação disciplinar, no entanto, 

estabelece a utilização de duas cadernetas distintas. Não foi possível, inclusive pelo fato de 

não ter acontecido avaliação em História do Recife, identificar se os professores realizam 

atividades diferenciadas ou como lidam com a questão dos registros. No entanto, os 

argumentos utilizados por professores e professoras nos levam a considerar a possibilidade de 

que é mais freqüente a utilização de um instrumento único de avaliação. 

 

4.6. Afinal, é importante ensinar História Local? 

 

O documento curricular de 2002, no que concerne ao estudo da História local, 

avança em relação ao documento anterior (Recife, 1996) por destacar a História do Recife da 

organização dos conteúdos de História Geral, concedendo-lhe tempo pedagógico, objetivos e 

possibilidades de avaliação próprios. Mediante a proposta pedagógica vivenciada atualmente, 

se pode verificar a formal autonomia disciplinar da História da Cidade, ou seja, ela já não está 

colocada no currículo aleatoriamente ou como adendo dos conteúdos de História, mas lhe é 

reservado um espaço específico na organização do ensino. 

A Lei nº 15.024/87 propunha, de modo claro, a inserção da História da cidade 

enquanto disciplina escolar (ver anexo). No entanto, os documentos curriculares posteriores, 

bem como as narrativas fornecidas pelos docentes apontam para uma trajetória descontínua e 

conflituosa desse componente curricular desde a sua implementação há quase 20 anos21.  

Das falas dos docentes, é possível destacar a compreensão de que a carga horária 

de uma (01) aula semanal não propicia condições de aprofundamento didático ou da 

construção de projetos que possibilitassem um envolvimento diferenciado dos estudantes com 

                                                 
21 A título de lembrete, a Lei que instituiu a criação da disciplina foi aprovada em 1987 e previa a sua aplicação a 
partir do ano letivo seguinte, ou seja, 1988. 
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o estudo da História da cidade. Nas falas dos professores de História do Recife, 

freqüentemente, está presente a afirmação de que, mediante um único encontro semanal, as 

possibilidades didáticas mal respondem à necessidade de se trabalhar os conteúdos.  

Uma professora critica a carga horária, atenta á necessidade de se realizar o 

trabalho mediante uma organização do tempo pedagógico: 

Com apenas uma aula semanal, como se pode desenvolver um bom 
trabalho? Você veja que, inclusive, nós entramos na sala de aula e se 
perde tempo para eles (os alunos) se acalmarem e a aula começar... 
Então, o aproveitamento, até do ponto de vista do tempo é mínimo 
(S2). 

 

Nessa mesma linha, por ocasião da substituição da aula de História do Recife pelo 

trabalho de pesquisa para a “Feira de conhecimentos”, na Biblioteca, uma docente afirmou: 

A situação é esta mesma que você está vendo. Só temos uma aula 
semanal, se acontecer algum imprevisto, ou tiver outra atividade na 
escola, a aula não acontece e fica muito distante um encontro do 
outro... Esta turma mesmo (sic) faz um mês que não temos aula de 
História do Recife (S 3). 

 

Por outro lado, falas colhidas por entrevistas com os professores e em outros 

momentos de discussão com os colaboradores deste trabalho, foram freqüentes afirmações 

como: 

 
Eu não concordo com a disciplina, assim, desse jeito... A gente tem 
uma dificuldade enorme de conseguir material para trabalhar. Acaba 
acontecendo tudo no improviso, como o professor quiser fazer... (S1) 

 

 
Outro docente, em uma tarde onde, por conta da ausência de professores de outras 

disciplinas, o horário não se estendeu até às 17:30 horas e, ainda, alguns professores, inclusive 

ele mesmo, desenvolveram atividades em duas turmas ao mesmo tempo, ressaltou: 

Hoje, só na base da cópia mesmo... Nem dá pra pensar em fazer outra 
coisa. A questão é ocupar eles e não se alongar nas explicações senão 
a outra turma termina a atividade... Pra discutir isto aqui [e aponta 
para o conteúdo no quadro], só na semana que vem! (S 4) 
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Ao analisarmos os registros feitos pelos estudantes em seus cadernos, nos demos 

conta de que o transtorno provocado pela necessidade de realizar atividades em duas 6ª séries 

ao mesmo tempo fez o professor saltar do estudo de dados demográficos, geopolíticos e 

geográficos da cidade (temática da aula da semana anterior) para as lutas da Restauração 

Pernambucana, ocorridas no século XVII. Entre os alunos, nenhum pareceu haver percebido o 

equívoco do professor, embora um deles tenha exclamado “continuação?!?”. E, diante da 

observação localizada no alto do canto esquerdo do quadro, completou: “esse assunto só 

continua... nunca termina!”. 

Os problemas e descontinuidades provocados pela limitação do tempo pedagógico 

– apenas um horário de aula, semanalmente – contribuíam para que fenômenos, como aquele 

destacado pela docente citada acima – um mês sem aulas de História do Recife – se tornassem 

freqüentes durante o período analisado. O espaço das aulas de História do Recife não 

raramente era utilizado para repor aulas de História Geral ou realizar revisões e atividades da 

outra disciplina.  

Outra dificuldade que foi apontada por alguns docentes era a de completar a carga 

horária contratual com aulas de História do Recife, dado ao pequeno número de horas aula de 

história do Recife, contribuindo para tornar o trabalho dos professores ainda mais exaustivo, 

por conta do maior número de turmas a serem assumidas pelo docente; conforme a afirmação 

que destacamos: 

Olhe a caderneta. Aqui, a gente tem que acompanhar as 
“competências” que são os objetivos para o ensino das disciplinas 
todas. As avaliações têm que se pautar por estes critérios... Então, se 
você tem três ou quatro turmas de História do Recife, soma com as 
turmas de História (Geral) e você fica com muitos alunos e um 
número enorme de cadernetas para dar conta (S3) 

  

 A afirmação da docente citada acima, parece estar em sintonia com o comentário de 

uma gestora: 
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É gostoso trabalhar com esta disciplina. Os professores não têm 
rejeição a ela, não... Mas, é pouco prático do ponto de vista da 
administração do trabalho pedagógico. Imagine para se completar uma 
carga horária de 200 horas quando se assumiu muitas turmas de 
História do Recife! O trabalho se torna complicado também por conta 
disto..... (G 1). 

 
 
 A percepção, por parte dos docentes, de que é importante ou mesmo interessante 

ensinar e aprender História do Recife esbarra, no cotidiano das escolas, em obstáculos, como 

os apontados pelos mesmos, da ausência de material, tempo restrito ou secundarização da 

disciplina. No entanto, alternativas vêm sendo construídas para que a História do Recife possa 

galgar seu espaço não apenas enquanto conteúdo de ensino, mas enquanto uma vivência 

pedagógica que propicie a integração entre os educando, educadores e as comunidades. Após 

20 anos da implementação da disciplina nos currículos oficiais, a discussão sobre a sua 

reorganização e consolidação se faz necessária e se mostra imprescindível para a 

reconfiguração das relações culturais na escola e em seu entorno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

Reiteradamente, ao longo desse trabalho e em diálogo com tantas outras vozes que 

buscam repensar e redirecionar um ensino de História que possa constituir-se, de fato, como 

crítico e criticizante, representativo e envolvente, no cotidiano das interações pedagógicas 

entre professores e estudantes, vimos afirmando o papel estratégico do conhecimento 

histórico na configuração e reconfiguração das identidades, na “invenção das tradições”, no 

convencimento ideológico dos grupos humanos e na legitimação das organizações sociais 

mediante possíveis (ou vencedoras) narrativas que fundam genealogias e cristalizam um ideal 

de “passado”. 

Os documentos, os vestígios, os monumentos não falam, afirmaria o historiador 

Georges Duby (1993). Quem falará (sempre) por este passado que cala, ainda que permaneça 

entre nós como herança ou modelo a ser rejeitado, são os historiadores e, com eles, os 

professores e professoras dedicados ao ensino e à reflexão da História. 

Documentos ocultos, por algum tempo, em arquivos mortos das instâncias 

legislativas municipais, relatos desencontrados de professores e gestores da Rede Municipal e 

a intermitência dos modos como a História do Recife pareceu ser tratada ao longo dos últimos 

períodos foram fatores que, ao invés de convencerem-nos da impossibilidade de esta pesquisa 

“dizer algo”, nos convenceram que encontrávamos nessa aparente desorganização o nosso 

dado mais relevante: as políticas curriculares nem sempre são discutidas, planejadas e 

organizadas mediante objetivos e finalidades educacionais claras. A decisão sobre o currículo 

reflete, algumas vezes, interesses antes políticos que pedagógicos; embora não consideremos 

a viabilidade do pedagógico sem o político. Educar é ação política. Quem educa, não estando 

limitado à condição de “educar”, mas educando-se também junto a outros homens e mulheres, 
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ao mesmo tempo, politiza-se, localiza-se dentro de um contexto social complexo e exigente. 

Por isso, afirmou Freire que educar é comprometer-se (2005). 

O lugar a partir de onde esta pesquisa surgiu como pergunta (curiosidade 

epistemológica), onde desenvolveu-se, no diálogo e cotidianos compartilhados com os 

docentes (enquanto pesquisa colaborativa) e, por fim, para onde olhamos para refletir a prática 

mediante as teorias e repensar as teorias mediante as provocações da prática, em um processo 

complexo onde a consciência da práxis nos orientou, é também o lugar da investigação de 

tantos colegas que contribuíram para tecer um panorama da situação do ensino de História no 

Estado de Pernambuco; entre as quais, quero destacar pesquisas desenvolvidas neste 

Programa de Pós-Graduação,  como, Semadá Ribeiro Alves de Azevedo (2002), Alexandre 

Rômulo Alves de Amorim (2004), Roseane Maria de Amorim (2004) e André Victor 

Cavalcanti Seal da Cunha (2005). 

Ao longo de nosso percurso, surpreendemo-nos com o fato de alguns aspectos 

referentes à dedicação de professores efetivos ao ensino de História Local haver diminuído 

em relação às percepções elucidadas por outros pesquisadores. Concomitantemente, 

percebemos não apenas na convivência com a comunidade escolar, ao longo da pesquisa, mas 

também na participação em processos de formação continuada, que professoras e professores, 

em todos os ciclos de ensino, demonstram interesse em, primeiramente, conhecer a História 

da Cidade e, depois, amadurecer condições, metodologias e momentos pedagógicos para 

trabalhar com os alunos os assuntos relativos à vida, ao desenvolvimento, às heranças e 

mudanças do Recife22.  

                                                 
22 Em atividades integrantes do Processo de Formação Continuada da Rede Municipal do Recife (Conexão 17), 
realizadas em abril e julho deste ano de 2007, por demanda dos professores encaminhada à Gerência de 1º e 2º 
ciclos, as temáticas abordadas remetiam à História da Cidade. Nessa ocasião também, o livro didático “Todos 
Contam a sua História”, de autoria do Prof. Antônio Paulo Rezende, foi redistribuído, pouco tempo antes de se 
completarem 20 (vinte) anos de sua publicação no ano de 1988.   
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As realidades com as quais nos deparávamos no dia a dia das escolas nos 

convenceram de que um esforço de análise para compreender apenas o desenvolvimento, os 

entraves, avanços ou desafios do ensino da História Escolar através da localidade geraria uma 

contribuição incompleta e, talvez, inadequada do objeto mesmo de nossa pesquisa. 

A História goza do status de ser disciplina crítica, de constituir-se enquanto 

reflexão e pensamento questionador e comprometido com as relações e organizações do 

mundo social, cultural, político, educacional, econômico e mesmo científico. A História, 

como a Educação, não permite isenção.  

Como, então, não questionar o quanto será, de fato, impactante para a organização 

do ensino escolar uma mudança na perspectiva epistemológica e didática da abordagem do 

conhecimento histórico inserido em um contexto em que a comunidade escolar – técnicos, 

trabalhadores, gestores, professores, estudantes, pais e responsáveis e comunidade 

circunvizinha – está às voltas com a preocupação latente de garantir a presença das crianças e 

adolescentes na escola para garantir o acesso ao Programa Bolsa Escola? 

Como focar as questões desse trabalho nas distinções espistêmico-didáticas entre o 

tratamento de dados de uma História Global - que seria, supostamente, ampla e distanciada da 

realidade dos discentes - e uma História Local - desenvolvida dentro dos espaços conhecidos 

e pisados pelos que fazem a comunidade escolar - sem prestarmos atenção ao fato de que, por 

motivos diversos, inclusive, da organização da mídia e das relações de poder nacionais, se 

configura entre estudantes e mesmo educadores e educadoras um sentimento de exclusão e de 

pertença a uma periferia nacional?  

O percurso desse trabalho trouxe à luz elementos que continuarão válidos para 

perguntas futuras: o que obstaculariza a construção de um eficiente ensino e aprendizagem de 

História estará restrito aos descompassos entre os avanços metodológicos e interpretativos da 

História Científica e a estagnação dos métodos e práticas da História Escolar? Serão livros 
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didáticos mais adequados eficientes na consolidação de uma organização do ensino da 

disciplina? Os problemas de formação de professores não estarão extremamente ligados aos 

modos como são inseridos na profissão e às condições de trabalho que encontram nas escolas? 

A disciplina História do Recife, através da qual pretendemos analisar como se 

configuravam os discursos de “localidade” e “regionalidade” no Ensino Escolar, bem como, 

perceber como os professores utilizavam-se desta diferenciada perspectiva epistemológica e 

didática para desenvolver estratégias de ensino, foi instituída por Lei Municipal que em breve 

completará 20 anos de sua aprovação. A fraca percepção da História da Cidade nos cotidianos 

das escolas e a instabilidade de seu tratamento escolar, no entanto, constituem uma 

contradição alarmante se considerarmos que grande parte do corpo docente se interessa pela 

História e Cultura da cidade e afirma acreditar em sua importância enquanto conteúdo de 

ensino. 

Entre os discursos oficiais de que a qualidade do ensino esbarra na dedicação e 

interesse do corpo docente e a defesa, por parte dos professores, de que a administração 

pública não disponibilizaria eficientemente os recursos para a realização de um bom trabalho 

pedagógico, percebemos a urgência de que nenhum projeto ou reforma educacional se dê no 

âmbito das decisões técnicas e administrativas.  A Educação efetiva-se enquanto processo de 

libertação (prática de liberdade, no dizer de Freire) apenas quando fundamentada e fortalecida 

no perene e democrático diálogo. 

Sobressai-se, entre tantas outras percepções possibilitadas pela inserção atenta e 

curiosa no interior das escolas, a análise de que vivenciamos um período de crise no âmbito 

escolar. Crise manifesta no desânimo (quase nunca disfarçado) dos docentes, crise manifesta 

nas estruturas físicas com discrepâncias abismais (escolas em prédios novos e escolas em 

péssimo estado de conservação), crise manifesta na naturalização de um impasse educacional 
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ao se afirmar, entre a conformação e o descaso, que uma disciplina escolar existe apenas para 

“completar carga horária”. 

Nesse momento, não fazemos distinção entre essas múltiplas faces da crise da 

Escola e os obstáculos e desafios pedagógicos enfrentados pelos professores e professoras de 

História. A aparente flutuação da Prática do Ensino de História entre a busca de equiparar-se 

aos avanços realizados no campo da Historiografia e a consolidação de um ensino, na maioria 

das vezes, conservador ou sem alcance no que concerne ao envolvimento estudantil, parece 

expressar a impossibilidade de se construir novas propostas, novos métodos e novas relações 

com o conhecimento dentro de estruturas precárias.  

Sobretudo no mundo periférico, o atendimento à demanda de universalização do 

acesso ao ensino se deu mediante o gradual desmantelamento da qualidade de serviço 

oferecido (Gentili, 1998). As escolas, dentro dos sistemas públicos, estão respondendo às 

demandas por matrículas, no entanto, revelam índices preocupantes de evasão. Entre os 

docentes e, aqui, privilegiamos as percepções daqueles e daquelas com quem dialogamos, é 

visível um sentimento de decepção por não perceberem interesse e envolvimento dos 

estudantes e, ainda menos, algum suporte e apoio por parte dos familiares daquelas crianças e 

jovens. 

No contexto da crise, a sociedade não se reconhece como co-responsável da 

situação da Educação. Os debates difundidos pela grande mídia são simplistas e a lógica do 

descomprometimento apressa-se em buscar “culpados” para a crise da Educação. Dizer “crise 

da Educação” é, para nós, dizer “crise da sociedade”. É dizer, portanto, crise dos caminhos 

presentes de a humanidade construir a sua convivência e desenvolvimento. 

A História, como saber científico, diz o mundo. É o social, o cultural, o político, o 

econômico, que permeiam a elaboração dos discursos históricos. Portanto, as crises de 

modelos econômicos e políticos, a crise paradigmática no campo da epistemologia e a, 
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conseqüente, crise da instituição escolar, silenciam a História ou desafiam-na mediante 

inúmeras perguntas; perguntas que, talvez, não sejam percebidas e discutidas a curto prazo. 

A História Escolar, imersa na conflitividade cotidiana da instituição onde é 

socializada e refletida, vive o duplo impacto de uma crise epistemológica e da crise das 

realidades para onde direciona o seu olhar: as organizações sociais. Que estratégias encontram 

e encontrarão os docentes para mover-se diante da crise? Ao longo desse percurso, 

percebemos algumas: estamos seguras de que mesmo a aparente “apatia” dos profissionais de 

ensino é, em alguns momentos, reação. 

Ao finalizarmos esta etapa do percurso, poderíamos destacar alguns elementos que 

caracterizam o tratamento, do ponto de vista da inteligibilidade da História, no ensino de 

História do Recife: 

a) A referenciação de “lugar”, em geral, se busca construir e consolidar a partir da 

perspectiva da afetividade, do amor à cidade, sua cultura e seus espaços; 

b) Raramente são estabelecidas discussões que relacionem e problematizem 

espacialidades, permitindo uma superficialidade na percepção entre os distintos 

espaços e suas relações no desenvolvimento da História; 

c) Mesmo mediante posturas mais críticas e dialogizantes dos docentes, o que se 

sobressai como interesse e conhecimento construído nas aulas de História do 

Recife parece ser o pitoresco, o curioso e um certo sentimento de “zelo” pelo 

lugar. 

 

Esses elementos que reiteradamente encontramos no campo de pesquisa não 

traduzem uma intencionalidade pedagógica daqueles que organizam o Ensino de História, 

antes, parecem ser reflexo da condição de “disciplina-apêndice”, no dizer de um professor de 

História do Recife. 



119 
 

A crise aparente de uma disciplina escolar “jovem” e tida como importante, talvez, 

aponte para uma crise do modelo disciplinar dos processos de escolarização. Considerando o 

que assegura Santos sobre a necessária ruptura epistemológica para a reconfiguração das 

relações educacionais (2005), a hierarquização, os distintos “status” e as conflitividades na 

organização de uma disciplina escolar devem nos despertar a atenção para a urgência de 

repensar os conteúdos e objetivos de ensino e de se constituir caminhos para a partilha de 

saberes que integrem e viabilizem o diálogo entre os homens e mulheres de todas as 

comunidades.  
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DOCUMENTOS ANEXOS – I 
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DOCUMENTOS ANEXOS – II 
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DOCUMENTOS ANEXOS – III 
 
 

Perfil do Corpo Docente – Ensino de História 
 
 

1. Nome: ________________________________________________________ 
2. Data de nascimento: ( ____/____/_____) 
 
3. Formação  

 
Curso de Graduação Ano de Conclusão Instituição de Ensino 

Bacharelado(  ) Licenciatura(  ) 
em 
__________________________
 

 
 
_______________

 
 
__________________________
__________________________

 
Curso de Pós-Graduação Ano de 

Conclusão 
Instituição de Ensino 

a) Especialização em 
__________________ 

b) Mestrado em 
__________________ 

c) Doutorado 
em________________ 

 
______________
 
______________
 
______________

 
___________________________
 
___________________________
 
___________________________

 
4. a) Tempo de Exercício da docência: 

(   ) Menos de dois anos. 
(   ) De dois a cinco anos. 
(   ) De seis a dez anos. 
(   )mais de dez anos. 

4. b) Tempo de Experiência de Ensino na Rede Municipal do Recife: 
(   ) Menos de dois anos. 
(   ) De dois a cinco anos. 
(   ) De seis a dez anos. 
(   )mais de dez anos. 
 

5. a) Participa de atividades de atualização ou capacitação? 
(   ) Sim      (   ) Não 

b) Qual a freqüência anual?                     
   _______________________________________________ 
c) Que temas são tratados nessas atividades? 

__________________________________ 
 

6. Turno de trabalho na Rede Municipal do Recife: 
(   ) Manhã     (    )Tarde      (   )Noite 
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7. Carga horária semanal de trabalho na Rede Municipal do Recife: 
_______________________________ 

 
8. Quantidade de Turmas que trabalha na Rede Municipal do Recife: 
_______________________________ 
Aqui, Especificar Ciclo: ___________________________ 

 
9. Outros vínculos empregatícios: 

(   )Sim       (   )Não 
Em caso de resposta “sim” especificar qual setor: 

____________________________________________________________ 
10. Turno de Trabalho em outra rede/outro vínculo: 

(    ) Manhã     (    )Tarde      (   )Noite 
 

11. Carga horária de trabalho integral (rede Municipal mais outros vínculos): 
____________________________________  (em horas/aproximação).  

 
 
 
 
 
Agradeço a sua valiosa participação! Caso você deseje colaborar com os demais 
encaminhamentos de nossa pesquisa, por gentileza, registre seu telefone e e-mail para um 
próximo contato. 

 

Telefone: _____________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________ 
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DOCUMENTOS ANEXOS – IV 
 

Roteiro de Entrevista (Inicial) 
 
 

01. Por que ensinar História – que finalidade(s) tem o Ensino de História? 
02. Como você seleciona os conteúdos a serem ensinados? Os alunos participam da seleção? De 

que forma? 
03. Você realizou estudos sobre a História da Cidade do Recife? De que tipo? Quando? 
04. O que significa para você trabalhar em sala de aula com temáticas: 

a) locais; 
b) regionais; 
c) nacionais; 
d) internacionais; 

 
05. Você considera importante o ensino da História da Cidade do Recife no currículo do ensino 

fundamental da rede? 
06. a) Que autores e /ou obras e/ou materiais você utiliza como referências na organização do 

ensino de História? 
b) E, para o Ensino da História do Recife? 
 

07. Como reagem os alunos quando estão sendo ensinados conteúdos e temáticas da História do 
Recife? 

08. a) Quais os recursos e procedimentos didáticos você utiliza com maior freqüência para ensinar 
História? E, por quê? 
 b) Estes recursos e procedimentos mudam quando se trata de ensinar a História do Recife? 
 

09. a) Você realiza (já realizou) trabalhos de pesquisa com seus alunos em relação à História 
da Cidade? 
 b) Como você avalia esta experiência? 
 

10. a) Você realiza (já realizou) aulas de campo/aulas externas com os seus alunos? 
 b) Como você avalia esta(s) experiência(s)? 
 c) Como reagem seus alunos diante deste tipo de trabalho? 
 

11. Que dificuldades você identifica no trabalho com a História da Cidade? 
12. Qual (is) a(s) finalidade(s) do Conhecimento Histórico/dos estudos históricos? 
13. Você avalia/acredita que as relações dos alunos com o conhecimento histórico (no sentido 

da aprendizagem e/ou motivação) mudaram com a introdução dos estudos de História do Recife, ou 
não? 

14. Que sugestões faria para melhorar o ensino de História do Recife? 
15. Como você reorganizaria o currículo de História na Rede Municipal do Recife para ter 

uma melhor abordagem das relações entre os aspectos locais e globais no processo histórico? 
16. Você conhece o documento curricular que orienta, atualmente, o Ensino de História na 

Rede? Se conhece, qual sua opinião sobre ele? 
 

17. Em sua compreensão, o que é “Local”? 
 

18. Você considera que a História deva se tratar de acontecimentos locais? Por que? 
 

19. a) Que problemas você identifica no Ensino da História na atualidade?  
b) Você vê caminhos de mudança? Quais? 
c) O ensino da História local pode contribuir para a melhoria do ensino da História, hoje? 
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DOCUMENTOS ANEXOS – V 
 

ROTEIRO ENTREVISTA A AUTOR DE LIVRO DIDÁTICO 
 
 

 
1) Conte como surgiu a idéia de se ensinar História do Recife na rede municipal do 

Recife? Quais os argumentos que compuseram a justificativa para se proceder a tal 
proposição? Por que a idéia de se escrever um livro de História de Recife para o uso 
na rede?  
 

2) Como foi elaborado o texto que resultou no livro História do Recife? Houve 
participação do corpo docente da Rede Municipal? Como eles participaram? 
 
 

3) Como se desenvolveu este trabalho com os professores da Rede Municipal? Houve um 
processo de pesquisa anterior? 
 

4) Como se deram os processos de seleção das temáticas abordadas no livro? Por que 
estas escolhas? 
 
 

5) Que elementos podem ser destacados no texto final? Qual perspectiva historiográfica 
orientou a escrita do livro? 
 

6) Tem conhecimento se os professores de História da rede municipal foram capacitados 
depois da implantação da História do Recife no currículo do ensino fundamental? Se 
foram capacitados, como se deu tal capacitação (temas, autores usados, duração da 
capacitação, etc.) 
 
 

7) Como você avalia a atual colocação da História do Recife como disciplina autônoma 
do currículo do Ensino Fundamental (5ª à 8ª séries) da Rede Municipal do Recife? 

 
8) As correntes historiográficas sempre se preocuparam com a questão dos recortes 

espaciais em que ocorrem o acontecer histórico. Como diferentes correntes trataram e 
vêm tratando as dimensões do local, do regional, do nacional e do global? Qual 
corrente, em seu entender, primeiro se preocupou com a dimensão do local e por qual 
razão?   
 

9) Que elementos da narrativa/da escrita da História parecem ser mais alterados quando 
se toma o recorte “local”? 
 
 

10) A História da Cidade pode ser vista como “História Local”? Sob que aspectos? 
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