
O CURRÍCULO DE HISTÓRIA: 
A QUESTÃO SOB A FORMA OE QUESTÕES • 

Caie C. Boschi ** 
Gostaria de jniciar minha intervenção nesta mesa-redonda afirmando que 

não pretendo abordar o tema em seu estágio atual ou fornecer estratégias a se
rem seguidas com vistas à supressão ou à modificação de deficiências acadêmi
cas existentes. 

A par disso, por força de circunstanciatmente exercer funções di retivas em 
associação de classe, permito·me a ousadia de propor aos colegas presentes ai~ 
gumas observações tópicas, se possfvel exploratórias e provocativas, sem o ali 
nhavo, a originalidade e a profundidade que o evento exige, porém com a ex
pectativa de que elas, embora sendo sobejamente debatidas, possam nos auxi
&ia1r a avançar na discussão de matéria tão substantiva como a que dá título a es
sa mesa- redonda. 

Por outro lado, acredito ser ocioso e inócuo ficar identificando mazelas dos 
currículos de nossos cursos superiores de História. Creio ser unanimidade entre 
nós que, já no seu nascedouro, em 1962, a estrutura curricular que nos foi im ~ 
posta pelo Conselho Federal de Educação padecia de distorções de essência, as 
quais, infelizmente, a sua longa vigência só tem feito reforçar. A1ém disso, nesse 
·espaço de tempo, àquele texto normativo se somaram os pesados ônus da mal
fadada "Reforma l,Jniversitárian de 1968. Diga por nós o ·traba1ho desenvolvido 
pelo Grupo de Consultores criado pela Subsecretaria de Desenvolvimento da 
Educação Superior da SESu/MEC para proceder ao "Diagnóstico e Avaliação 
dos Cursos de História no Brasil". Em texto por ele produzido, com base em 
questionários respondidos pelos cursos, lê-se que ~~a questão do currículo reve
la-se como das mais importantes, ou a mais importante, embora no atual está-
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gio de sua discussão seja impossfvel estabelecer um consenso sobre o que deve 
ser mudado, se bem que haja um consenso quanto à necessidade de mudar''. 
Oaf o inevitável desdobramento da questão em dúvidas nevrálgicas, assim re
sumidas naquele documento: "o atual currrculo mínimo deve ser mantido, mo
dificado ou substituído por outro? modificado em que termos? quais os princí
pios norteadores de um outro currículorl1) 

É também consensual a evidência da inadaptaçâo dos currículos escolares 
às sociedades modernas. O mais grave, no entanto, é que inadaptada de um la
do, por outro a escola é hoje, como destaca Bernard Charlot, "demasiado bem
adaptada a uma sociedade injusta", contribuindo; pois, para a sua manuten

çãoC21. 
Nessa escola, mais particularmente nas aulas de História, as contradições 

sociais não aparecem, as mmnorias étnicas e sociais são desconsideradas, a cor
dialidade escamoteia a violênciat a conciliação obscurece a crueldade. Em ú'tima 
análise; o que se vê é um ensino de História comprometido com a perpetuação 
do ''status quo", vale dizer r com a reprodução das relações de exploração capi-
talista. · 

Tendo em vista essas considerações, estou convencido de que (e mode
rando a linguagem) seria quando nada leviandade e presunção de minha parte 
esboçar a seguir propostas alternativas ou caminhos de solução, de caráter uni· 
v:ersalizante, como se fosse possível tratar de currículo sem estar atento à reali 
dade circundante na qual ele opera e atua, ou seja, sem ter como seu substrato 
os processos sociais e as funções vitais que nele se engendram e são por ele es
tampados. 

Essa interdependência (currículo- realidade social) é que nos permitirá re
fletir, por exemplo, sobre a expectativa que a sociedade nutre relativamente ao 
profissional de História, e discuti'r sobre os. esp.aço.s ~e as funções que ela destina 
a este. 

Além disso; a análise das questões curriculares em História não deve en
volver apenas profissionais dessa área, mas também, dentre outros, pedagogos, 
museólogos e arquivistas, sob pena de ficarmos a exercitar monó:togo sem eco 
ou ressonância. Afinal. a formação do profissional da História não ê tarefa exclu
siva dos p~ofessores das chamadas "discíplinas de conteúdo" especificamente 
históricas. E importante rechaçar a idéia da organízação de currículos que distin
guem disciplinas: algumas ditas "de conteúdo''i outras "'teórico-metodológicas", 
outras tantas nomeadas "pedagógicas". Sem falar ainda no necessãrio combate 
às especializações e setorizações que têm caracterizado quer a estrutura admi
nistrativa dos departamentos de História, quer a organização acadêmico-curri
cular dos cursos por eles mantidos. 

Todavia. como caminhar em direção à almejada e sempre recorrente "in
terdisciplinaridade"? Essa é mais uma questão fulcral que tem nos trazido certa 
perplexidade. Por tudo isso, então, o mais sensato, a meu ver, é. no limite, pro
curar compartilhar com os colegas aqui presentes algumas anotações que, se 
não nos conduzem a respostas conclusivas, dão-nos a oportunidade de assu
mirmos compromisso mais estreito com tão relevante matéria. 

Nessa medid?, é importante. assinalar,, néssas palavras introdutórias e ge-
11,eralízantes, que encontros como o que ora estamos participando acabam sendo 
sobretudo mais uma ocasião para a nossa auto-cdtica enquanto profissionais da 

(1} BRASIL Minlstério da Educação. Secretaria da Educação Superior. Subsecretaria de 
Desenvolvimento da Educação Superior/Coordenadoria de Apoio ao Desenvolvimento 
Educacional. Projeto .,Diagn651ico e Avaliaçao dos Cursos de História no Brasil,.; Do
cumento Final. Brastlia, julho/1985. ex. mimeo. p. 20. 

(2} CHARLOT. Bernard. A mi5tfficaçáo pedagógica. 2 ed., Rio de Janeiro, Zahar Edit., 
1983. p. 150 e segts. · · · 

87 



História. Vale dizer então que é preciso abolir de vez certo (felizmente mão ge
nerafizado) preconceito que atribui ês questões curriculares interesse e enfoque 
exclusivamente pedagógicos, que elas devam ter lugar apenas nas faculdades ou 
departamentos de educação. Currículo pressupõe aprendizagem de novos com
portamentoS: conservação ou elimina,ção de alguns. outros, mas, acima de tu
do, implica modificação de comportamentos existentes. Asslm, mudanças curri
culares se vinculam e se r~espaldam em mudanças sociais. E incorrer em erro 
primário pensar as questões de currículos fora de amplo espectro, dimensão 
e abrangência, isto é, imaginar sua abordagem restrita à conotação puramente 
metodológica e acadêmica. Tais questões são também e sobretudo de ordem 
profissional,. sem esquecer o seu carát~er estrutural,. de vez que, praticadas priví· 
l.egiadamente no interior da escola, aí cumprem função social própria, pois si.
tuadas em locus reprodutor de relações sociais de dominação .. 

Como se vê, mútiplas são as possibilidades e <JS facetas para abordagem. 
Todavia (e penso aqui estar falando de mais uma opinião consensual) é impossf
vel, para não dizer inadequado, tratar de questões curriculares circunscrevendo
as aos muros da academia, sob a ótica predominante de seus aspectos eminen.
temente técnico-pedagógicos. Currículo implicitamente traz à discussão os seus 
viéses poltticos, sociais, ideológicos e assim por diante, pois o ato educativo não 
se exeroe no vácuo. 

Ainda que possa parecer óbvio, nunca é demasiado ·repetir que a retomada 
do contato entre a Universidade e a sociedade tem indispensavelmente mão du
pla. Se os alunos que nos chegam não são aqueles com os quais sonhamos. se 
os organismos de pesquísa não dispõem da infraestrutura mínima compatfvel 
ou de pessoal técnico devidamente qualificado imprescindfvel à consecução de 
nossos trabalhos. não devemos esquecer que, ainda hoje, de costas para a so
ciedade. a Universidade pouco tem contribufdo para as mudanças que o pais re
clama e para a produção de idéias ou de ações transformadoras dessa mesma 
sociedade. Ao invés de gerar e criar ações, a Universidade tem sido consumjdora 
delas. Então, há que questioná-r a criticamente; reflexivamente. 

No fundo, na necessária auto-crftiça, é mister que a Universidade enxer
gue, encare e assuma de frente o seu compromisso social. Somente com refle· 
xões de profundidade e mediante claras opções teórico-metodológicas é que 
estaremos municiados para criar, desenvolver e implementar ações que venham 
a (re)estabelec,er a mediação entre o conhecimento, os conteúdos e sua trans
missão e a prática social. Nesse ponto, poucas instituições têm um papel tão re
levante quanto os departamentos e os cursos de Histór.ia. Por essa razão, sinto .. 
me particularmente à vontade para constatar que,- e o fato é bastante sintomá
tico-, ao organizar a sua I Semana de História, a Universidade Federal doMara
nhão tematizou-a sob a êgide da "História e Transformação Socialt'. 

Só se pode pensar e vivenciar o processo ~educativo tendo como referencial 
uma sociedade concreta, historicamente determinada. A anâJise das questões de 
currfculo dos cursos de História, tal como a própria ciênCia histórica, não pode 
prescindir dat noção de movimento, ,. de dinâmica e, por conseguinte, sujeita-se a 
permanentes revisões, por fo.rça da 5\la estreita interdependência com à realida
de social na quaj ela é reaUzada. Em outras palavras, nunca é demais insistir em 
considerar que a prática educativa não é neutra; de vez que. pela sua própria 
natureza, ela se associa umbelicalmente à realidade polítk:a na qual se situa. Lo
go, não há questão curricular· que não seja também e simultaneamente questão 
politica, por envolver relações de dominação e de exploraÇã~ O -corolário é ób
vio: não há questão curricu(ar que não seja também e inerentémente questão i-
deológica.. · 

Isto posto é mister reafirmar, por exemplo, a nossa recusa à racionalização 
capitalista do trabalho e a nossa discordância com a d;visão social do trabalho 
que nos é imposta e na qual nos inserimos: bacharéis, uns; licenciadas, outro~ 
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ou, como já se quis: uns pesquisam e elaboram o conhecimento histórico; outros 
unicamente o reproduzem. Ora, o bom -senso evidencia que, na realidade, a 
História é una, indivisivel; que a atuação dos egressos dos cursos superiores de 
História não comporta fracionamento de tarefas e separações de funções; somos 
todos historiadores, ou, com licença dos colegas que ve.êm no termo uma cono
tação sindicalizante, somos todos profissionaãs da História. O graduado em His
tória não é particularmente' licenciado ou bacharel, professor ou pesquisador~ ele 
é historiador, vale dizer, alguém que tanto na 'SUa formação acadêmica como no 
seu desempenho profissional mescla ao chamado "conteúdo" o conhecimento e 
a prática pedagógica, e ambos ao ,conhecimento e à prática da pesquisa. 

Porém é preciso cautela e ponderação na's críticas. É preciso não esquecer 
que a competência para organizar os currículos de seus cursos é atribuição de 
cada Instituição de Ensino Superior. Seria grossa impropriedade e grave equívo
co permitir que órgãos externos à Universidade regulamentassem a matéria, 
que esta fosse mera executora de propostas que não tivessem nascido no seu 
interior. Cumpre assinala:r aqui que o Parecer ,nl? 76/62 do CFE é bastante claro e 
enfáti,co em reconhecer que a decisão quanto aos procedimentos e métodos di· 
dáticos utilizados na formação científica e p.rofissional de seus alunos é função 
da Universidade. Aliás, em uma hora em que tan'to se fala de nova reforma do 
ensino de 39 grau é oportuno lembrar que a autonomia universitária, instru
mento privilegiado para o resgate de credibilidade social da Universidade, tam
bém atinge as questões curriculares e não só as de natureza administrativa e fi
nanceira .. Sem isentar o Estado de seu dever de mantê-las, é fundamental frisar 
aqui que compete a cada IES buscar e identificar sua vocação, auto-disciplinar 
suas atividades acadêmicas e científicas, ,respei1ar as diversidades regionais e os 
seus traços peculiares quanto ao porte e estágio de desenvolvi menta. 

Além disso, é constrangedor, mas inevitável constatar que, quase sempre. 
os cursos superiores de História se encontram à margem das grandes e can
dentes questões nacionais, como tênue identidade temporal, pouco contribuindo 
para o debate e oara a análise delas. Paradoxalmente, mais do que nunca. sem 
querer abusar da retórica, a história se apresenta como ciência do tempo pre
sente. Em países como o nosso, em momentos como os que ora vivemos, não 
há como fugir à concepção de uma História essencialmente· militante e participa
tiva, quando nada para evitar que sejamos atingidos pelo sentimento de uma 
História asséptica, na qual imperam a objetividade e o conf9rmismo. História é 
vida - nunca cansemos de repisar. História é, efervescência. E movimento. E re
novar-se a cada momento, a cada instante. E acompanhar, apreender, compre
ender e, sobretudo, participar do cotidiano da pulsação social, fazendo do co· 
nhecimento histórico um instrumento de participação e de transformação da 
realidade. Como ensina Marc Bloch, em seu antol,ógico Apologie pour l'histoire 
ou métier d'historien: .. A incompreensão do presente nasce fatalmente da igno
rância do passado. Mas talvez não seja mais útil esforçarmo-nos por compreen
der o passado se nada sabemos do presente"(l). 

Se a referência ao criador dos Annales traz consigo o peso de alguém que, 
"sendo do ramo". tudo diz para, no fundo, justificar a si próprio, permitam-me 
incorporar a essa fala, até mesmo para lhe dar colorid'o, os versos de nosso 
poeta-maior que, em sua sapiência e com a beleza cristalina de suas palavras, 
traduz sentimentos que deveriam estar incorporados à nossa profissão de fé. Eis 
Drummond, em seus Mãos Dadas: 

(3) BLOCH, Marc. lntroduçlo a HisC6rill. Usboa, Publicações Europa-América, 19~5. (Co.l. 
Saber. v. 59). p. 42. 
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uNão serei o poeta de um mundo caduco, 
Também não cantarei o mundo futuro. 
Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos mas nutrem. grandes esperanças. 
Entre eles, considero a enorme realidade . 
.................... !11 ..... .. ..... .... .... .. . ~ .............. .. ... . 

O tempo é a minha matéria, o tempo presente. os homens presentes, a vi· 
da presente"(4l, 
Os exemplos se multiplicariam. Em todos, porém, a evidência incontestá

vel de que cada vez mais há a exigência social de sermos também sujeitos do 
processo histórico, indivfduos. comprometidos com os problemas da realidade 
atual. Sem ter a ingenuidade quixotesca de tudo pretender mudar, no seu labor 
cotidiano, por si e através daqueles com quem interag1e~ o profissional da Histó
ria deve ser alguém capaz de estabelecer ou consolidar compromissos que pos· 
sibilitem mudanças no tempo presente. Será muito difídl obter respeito e credi
bilidade social enquanto não estivermos em condições de contribuir para a com
preensão da realidade histórica e, mais do que isso, enQ,uanto não estivermos 
preparados para agir sobre ela. 

Qualquer que seja nossa postura pedagógica, é imprescindível que se bus· 
que transmitir aos alunos certa funcionalidade ou aplicabilidade dos conteúdos a 
eles ministrados. A afirmação ou a consolidação dos cursos de História não se 
farão por força de freqüentes reformas curriculares dos cursos. Se isso fosse 
veroadeiro, não caberia a constatação de que é cada vez mais expressivo o nú
mero de egressos dos nossos cursos de graduação sem noção clara do que é a 
própria, História. 

Há que reconhecer que o profissionaf de nossa área está mal preparado 
para responder às solicitações sociais. Na verdade, fica transparente que, via de 
regra, os conteúdos programáticos dos cursos de História têm como característi· 
ca essencial o seu distanciamento das realidades sociais. Ora, se a escola é o es
paço em que lidamos com as contradições da sociedade de classes, se a prâtica 
escolar -é uma prática poUtica e, por conseguinte, instância transformadora das 
consciências1 5l, a atuação da escola deve consistir "na preparação do aluno para 
o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental. por meio 
de aquisição de conteúdos e da socialização, para uma participação organizáda e 
ativa na democratização da sociedade"<6). 

No nosso campo especifico, o problema .tem agravantes, pois estamos 
diante de uma ciência com crise de identidade. E mesmo paradoxal se verificar 
que, se de um lado a História anuncia "novos objetos", "novos problemas'' e 
"novas abordagensn; de outro, e por decorrência dessas mesmas inovações, ao 
invés de emancipar·se, ela se aproxima cada vez mais das outras ciências: Ai ~re· 
side, a meu ver, a contrad,ção: o est1mulo reverte contra si próprio; quanto mais 
~e singulariza. mais a História se avizinha das demais ciências. Se há aqueles que 
respiram aliviados face ao delineamento de um aparelho conceitual e metodoló
gico que tenta peculiarizar a. História, outros existem que agourentamente- e 
torçamos para que estes estejam errados - vaticinam o eventual desapareci
mento da ciência histórica. 

(4) ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia Poética. Rio de Janeiro, Editora do Autor,. 
1962. p. 117. 

(5) UBÂNEO, José Cartos. Demoaati2açio da escola pdblica; a pedagogia crftico-socíal 
dos conteúdos. São Paulo, Loyo/a, 1985. p; 74. 

(6) Josl§ Carlos LibAneo. op. cit., p. 39. 
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O saldo apurado são algumas questões inquietantes e· de fundo: estã ha
vendo efetiva formação do educando nos cursos superiores de História? Quais 
o sentido e o significado social dessa formação? Se não estamos formando 
"verdadeiros" profissionais de História. como trabalhamos com os nossos alu
nos, em nossos rursos? Se, formando-os, como o fazemos e com que finalida
de? A partir de que propósitos ou propostas? 

Se quisermos percorrer outra ótica de abordagem, caberia indagar-nos: 
quem define o perfil do nosso formando? a Universidade? a sociedade? os grue 
pos hegemônicos? o próprio educando? Nessa mesma ordem de idéias~ per
guntar-se·ia: quem define os objetivos e os conteúdos programáticos dos cursos 
de História·? Em que medida devemos propugnar por um currículo universal
mente aceito, intemporal, sem ·espaços geográficos definidos, que ignore as es
pec.ificidades das realidades sociais e que não se altera quando essas se modifi
cam? 

Por outro lado, a questão de se saber qual o tipo de formando que dese 
jamos alcançar em nossos cursos remete-nos não só à questão de se pensar 
qual é a funçã~ social dos cursos superiores de História no atual contexto brasi~ 
leiro, quais expectativas a sociedade, no todo, e os vestibulandos~ em particular, 
têm em relação a esses cursos. Pensar refletidamente no significado que tem, 
em uma sociedade capitalista como a n~ossa, o preparo e a qualificação da força 
de trabalho. 

Felizmente. já se identificam,. pelo menos dentro da comunidade acadêmi
co·científica, propostas delineadoras de soluções. Vejamos alguns exemplos. 
Preliminarmente, porém, co·mo bem ressalvou o citado Grupo de Consultores da 
SESu/MEC; é necessârio "empreender uma luta incessante contra velhos hábi
tos e falsos pressupostos muito sedimentados, a começar pela tendência de 
contrapor 'conteúdo' e 'método' ou 'teoria'. Mais importante ou tão importante 
quanto 'o que ensinar' é o 'comp ensinar' e isso remete à questão das formas de 
pensar a história enquanto conhecimento hist6ríco, e, por conseguinte. às várias 
dimensões do saber histórico"{7). Ensinar História, portanto, implica analisar o 
fazer História, isto é, analisar como se dá a produção historiográfica. 

IDéa F'enelon, tomando como referência proposta ·de Pierre Vil ar sobre o 
que é pensar historicamente, lembra-nos que o perfil do formando em História 
deve ser o de alguém que :seja capaz de pensar historicamente .. aigoém que, si
multaneamente, esteja em condições de produzir conhecimento, relacionar-se 
criticamente com a produção científica e também de transmitir tanto um saber 
determinado quanto os fllementos que permita:m a sua crítica. Em outros ter
mos, acentua a autora: "E fundamental que quem transmite qualquer conteúdo 
deve também dominar o processo de como este saber .foi produzido"(8). 

Há que se considerar, portanto, que a dominação também se exerce na 
apropriação do saber. Dando condições ao educando para perceber como a rela
ção de dominação se engendra e se exerce, estaremos forjando nele o instru
mental necessário não apenas para que também ele faça a apropriação do saber, 
como também - e o que é mais importante - capacitando-o a superar e/ou a 
transformar o saber dominante. 

Em decorrência, faz-se indispensável que o ensino da História seja captado 
em sua expressão ideológica de prática do poder, refletindo sua· própria histori
cidade. isto é, é imprescindível que ele integre a si o cotidiano do aluno, disto fa
zendo o seu eixo fulcral. A incorporação da vivência do educando atinge assim a 

(71 BRASIL, Ministério da Edu-cação. Secretaria da Educação Superior. op. cit., p . . 20~ t 
(8) FENELON, Dáa Ribeiro. Os cursos de licenciaturas e a formação de professores: a licen· 

ciatura na area de ciências humanas. Cilncia e Cullura. São Paulp, 3!(9}: 1261, set. 
1983. 
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razão mesma do binômio institucional {escola-ensino) e transforma o viYido 
pelo aluno na matéria-prima por exce,ência das aulas de História. Discernindo 
com clareza as contradições inerentes~ rearidade e ao cotidiano social, o aluno 
estará municiado para enfrentã-las. Oeste modo. a condição de agir sobre a rea
lidade se encontra na razão direta da conscientização que se tem (ou que se de
veria ted do papet histórico que se desempenha. Assim, para além de sua força 
desmistificadora essa proposta aponta para o fato de que somente se contextua ~ 
lizando e se situando como agente hist6ríco é que nossos alunas. mais do que 
aprenderem História, compreenderão a razão de 'Ser do estudo da Históriat9}. 

Esses exemplos nos demonstram que o debate sobre a questão curricular 
não se esg,ota na revisão do el,enoo de disciplinas e de suas respectivas cargas 
horárias, na melhoria das condições do exerc!Cio do processo ensino-aprendiza
gem e dos acervos das bibliotecas ou ainda no desenvolvimento de novas meto
dologias de ensino. Todos esses fatores, com e·feito, importam na análise e de· 
vem ser considerados. Entretanto, sua relevância pode ficar reduzida se ao lado 
- ou ta lvez acima de'les, - não encontrarmos o profissional da História a repen
sar -se permanentemente, debat~endo- se e Questionando-se quanto ao seu nívef 
de consciência do social e de sua função histórica no corpo, da sociedade. 

Convençamo .. nos de uma vez por todas que mudanças curriculares não 
podem prescindir da mudança do modo pe agir dos profissionais encarregados 
de implementá .. las e tornã-las factíveis. E evidente que isso não é tudo. Não a
tribuamos ao exercício da conscientização profissionat o dom mãgico que ef,e 
não pqssui. Reflexões e alterações de comportamento não são " Abre-te Sêsa· 
mo". Às vezes, podem servir como instrumento comprobatório dos variados 
óbi,ces que se antepõem ao nosso avanço enquanto se~gmento científico e aca
dêmico claramente constituído. Pouco importam os resultados: o essencia' é que 
esse tipo de postura se incorpore à nossa rotina cotídiana. 

Em slntese, e para finalizar, respostas para questões como a que é objeto 
dessa mesa-redonda não emergem· da pesquisa bibliográfica, nem possuem 
abrangência indeterminada: antes, elas se originam de nós mesmos. isto é. bro
tam de nossas constantes anãlises e reflexões. dal o mérito desse evento, por 
cuja rea lização, mais uma vez, felicito seus organizadores; daí a importância de 
termos um espaço próprio para, coletivamente, discutir nossos problemas co
muns e os de nossa comunidade profissional,, daí a necessidade de nos organi
zarmos e nos comunicarmos de forma mais sist,emática e freqüente. através das 
nossas entidades representativas., daí, enfim - concedam -me uma pitada de 
proselitismo- a razão maior para nos unirmos com vistas ao fortalecimento da 
nossa ANPUH, legrtimo canal e forum de expressão da comunidade dos profis
sionais da História. 

(9) Sobre a questão da ideologia como prática de poder n ~o ensino da h íst6ria~ consulte· 
se= SILVA, Marcos A. da. A vide e o cemitério dos vi1vos. lo~-. org. Repensando 111 

história. Rio de Janeiro, ANPUHIEdit, Marco Zero, 1984. p, 15-24. 
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