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Esta comunicação tem como objetivo levantar questões sobre a prática 
pedagógica que do sistema universitãrio transborda para o ensino de 1 ~ e 2º 
graus, com suas deformações e enganos produzidos na matriz constitufda pelos 
cursos de graduação em H'istória - professores programados a repetirem con 
teúdos uniformizados e constragidos a um comportamento padronizado no ato 
de ensinar; professores ''completos e acabados", produtos de exigências institu
cionais de ministrar programas complet,os em sua extensão; professores cuja a· 
tuação se pauta, o mais das vezes, por respostas acrlticas .• produto de um certo 
padrão de ensino professsores para os quars a questão da ciência não se põe e 
que em decorrência se debatem sem estratégias viáveis com às questões com
plexas da prática pedagógica{ll. Numa síntese, formamos professores sem a 
compreensão de que o ensino de g~raduação é tão somente uma etapa sistemati 
zada da formação profissional, e que a partrr dela há que seguir a via do enten-

(U Sobre a questão das perspectivas do ensino de graduação ver: Aroldo da Meta Santos, 
Reftexões em ·torno do ensíno praticado no ICB-UFMG. (Mimao.). 

R. Dep~ de História da UFMG, Belo Horizonte, 1(2):93-95, juo. 1986 

9.3 



'dimento da realidade social, na busca permanente de alternativas para a relação 
pedagógica, sustentada esta pela reflexão contfnua sobre a questão da ciência. 
da clência histórica e de seu corolário, a :reação pedagógica no ensino de 1º e 2~ 
graus. Seleção de contáudos, estruturação e propostas alternativas de progra
mas, avaliação crítica de manuais didáticos de História, avaliação do processo de 
aprendizagem, problemas e perspectivas da renovação do ensino de 1 ~ e 22 
graus, são alguns problemas que exigem pensar estratégias adeQuadas e que 
não podem ser equacionados exclusivamente com o conhecimento de procedi
mentos didáticos. numa perspectiva de superestimação das técnicas(2l. 

Pensar o problema da historiografia em sua relação com os ensino de 1 ~, 
2~ e 3~ graus, foi a questão central que conduziu nossas reflexões para o ângulo 
de análise que estamos privilegiando - o da prática pedagógica no ensino da 
História. A razão é clara. A historiografia é um nível ao mesmo tempo geral e 
específico para a boa reflexão do historiador, cabe assim, explicitá-lo enquanto 
elemento objetivo/subjetivo na condução da P'rática da ciência histórica. Nessa 
linha de reflexão, não hâ como desvincullar da questão da historiografia e da 
prática pedagógica no ensino da História, pontos tais com·o a sociorogia do co
nhecimento, a .questão da ciência e da política do conhecimento. Ná9 é nosso 
intuito discutir aqui, nem polemizar, esses indicativos. O objetivo é tão somente 
situá-los no âmbito dessas reflexões como elementos que a integram. 

Simon Schwartzman expõe de maneira objetiva a questao teórka e politica 
que envolve o conhecimento cientfficol3l. Seu texto pode ser utilizado à guisa de 
se pensar alternativas para a relação pedagógica predominante em nossa reali
dade social. Diz Schwartzman: "A moderna sociologia do conhecimento desen
volve-se no espaço que ela trata de criar entre o extremo de uma concepção do 
conhecimento como atividade neutra e desgarrada do mundo dos homens e o 
outro extremo da idéia da fusão e da redução total de todas as formas de conhe
cimento ao jogo de poder polfti;co e econômico. O problema teórico da sociolo
gia do conheciemnto é estabe1ecer como o conhecimento tem sido, de fato, con
dicionado em seu conteúdo e em suas condições de produção. nos diversos 
contextos sociais; seu problema tem si.do o de explicitar as condições que per
mitem o desenvolvimento de formas de conh~imento dinâmjcas, criativas, do
tadas de riqueza e profundidade e socialmente relevantes. 

"Pensar nos problemas do relacionamento entre conhecimento e polrtica 
signifi,ca pensar em muitas das questões mais cruciais de nossa sociedade, que 
confia na eventual vitória da Razão sobre as desventuras pelas quais passamos. 
Chamar a atenção para o aspecto politico da ciência, por exemplo, significa a
postar na idéia de que a busca do oonhecimento superior não é um simples me
canismo cego que responde a processos autônomos e não controlados do cres
cimento histórico, mas algo que tem uma potencialidade de Hberação humana e 
Que merece, sempre, ser buscado e incentivado(4J. · 

No bojo da discussão em tomo da questão da ciência col;oca-se para nós a 
prâtica profissional de professor de História, o pensar a ciência. o pensar a ciên
cia histórica enquanto elementos substantivos de uma prática pedagógica com 
ênfase no desenvolvimento do espírito científico através de alternativas que 
permitam ao estudante realizar as operações mentais necessárias ao exercício do 
pensamento cientifico. 

(2) Numa linha similar de análise elaboramo$ para a Seçretaria de Enado e Educação de 
Minas Gerais um te~o, publiçado em 1983. sob o tltulo: "Teoria e Metodologia da 
Ci~·ncia Histórica e Ensino de História: uma tentativa de aproximaç:io". 

~3) SCHWARTZMAN, Simon. Ciênc:ia, Universidade e Ideologia; a polftica do conhed· 
mento. Rio de Janeiro, Zahar, 1981. p. 9. 

{4) Idem, ibidem. 
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A historiografia é um viés privilegiado da ciência histórica para a internali· 
zação dos complexos processos que levam à produção do conheeime.nto históri
co. Ela conduz a uma concepção não-simplista ou mecânica da subjetividade e 
ao mesmo tempo da objetivi~ade, o contra-balanço fundamental da questão da 
cientificidade da História<5l. E nesse marco que se deve apoiar uma prátiica pe
dagógica que extrapole o âmbito do reduzido espaço acadêmico e transborde 
para seus segmentos vitais, os ensinos de 1 ~e 2º graus. 

O que une a Questão da histriografia à prática profissional especifica do 
profesor de Historia, no espaço acadêmico diferenciado do ensino de História, é 
a· relação pedagógica pautada ora pela concepção de uma ciência "acabada", ora 
pela concepção de uma "não-ciência'', ou ainda, um outro caso limite, o de uma 
"ciência sem rumo". Tais parâmetros informam uma pratica pedagógica, fonte 
de confusão e de caos. É bom lembrar que tais reducionismos referem-se à hi
potéticas situações-limite, mas a força de sua nomeação pode· ter impacto e pro
vocar polêmicas no campa fértil da relação pedagógica no ensino da História, a
brindo alternativas de r·eorientação para o ensino da Históri.a no 3~ grau. 

Tentando avançar um pouco mais na relação ciência e prãtica pedagógica 
·é fundamental uma reflexão entre a distância que separa os currículos acadêmi
cos e seus pressupostos, os programas bem elaborados e bem intencionados, da 
prática escolar com que se nutre de fato o quotidiano na sala de aula. Sem fazer 
a mística do quotidiano, é notório o segundo plano que ocupa na estrutura uni
versitária "o dia-a-dia da sala de aula" - condições trsicas precárias, desprazer 
do estudante c-anfinado {não ê força de expressão), pobreza das atividades es
corares. Vale dizer, não hã prazer na relação pedagógica. Agrava o quadro a re
lação de autoridade e poder quebrado às vezes por um "discurso liberal~~ que 
pouco tem de substantivo, já que, reduzido a maioria das vezes ao modi$mo da 
gíria que cria a aparência de uma aproximação professor/aluno. Estamos for
mando professores com o máximo de conhecimento estabelecidos, que serão 
reproduzidos de maneira acrítica, com muita autoridade e pouca competência. 

Na prática pedagógica do ensino da História é uma alternativa inserir no 
quotidiano a quest.ão da ciência, e com ela o espaço permanente para a criativi
dade, para a compreensão do con,hecimento em aberto, para direcionar as voca
ções precoces para a pesquisa. E possível substituir-se assim, o desprazer do 
Quotidiano em acumular conhecimento pelo prazer em trabalhar a dência, oca
minho mais seguro ·para uma acumulação critica do conhecimento{6). É possfvel 
começar a autonomizar o sujeíto que aprende, inserindo o aprender como pro· 
cesso de aperfeiçoamento contínuo e quebrar o ~·tabu" da terminalidade dos 
cursos de graduação, redimencionando e compreendendo sob novo prisma a 
tarefa da Universidade. 

(51 Ver: SCHA.FF, Adam. Hist6ria y Verdad. Barcelona, Editorial C1rftica, 1974. 
(SJ Sobre o debate o debate em torno do conhecimento cientffico. Ver: SANTOS, l~ineu 

Ribeiro & LEWINSOHN, Thomas. Ciência e Tecnologia: Teoria e Hist6ria, Cadernos lf.. 
CH# Campinas, Marc. 1983.. . 
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