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INTRODUÇÃO: DELIMITANDO OBJETO E FRONTEIRAS 

 

Uma forma inédita de história social assim se afirmou, centrada nas 
distâncias e discordâncias existentes, de um lado, entre os diferentes 
sistemas de normas de uma sociedade e, de outro, dentro de cada 
um deles. O olhar desviou das regras impostas para suas aplicações 
inventivas, das condutas forçadas para as decisões permitidas pelos 
recursos próprios de cada um: seu poder social, seu poder 
econômico, seu acesso à informação (Roger CHARTIER, 1994, p. 2). 

 

O objeto de estudo nesta investigação será a reforma escolar da década de 

setenta em seus efeitos na área de humanidades, especialmente em relação à 

implantação dos Estudos Sociais. Por essa razão nos ocupamos dos currículos 

prescritivos elaborados para a implantação daquela área de estudos. O recorte 

espacial é o sistema municipal de ensino público de Curitiba, porque detectamos ali 

uma possibilidade de relação diferenciada com a institucionalização dos Estudos 

Sociais, em relação a outros sistemas educacionais. Nessa rede de ensino foi 

implantado um projeto educativo específico – o Projeto de Estudos Sociais a partir 

da longa duração, fundamentado na historiografia francesa. 

Ao tomarmos como referência para o estudo um determinado recorte teórico-

metodológico, centrado na perspectiva da História Cultural, definimos como 

problemática do trabalho pensar de que modo, no processo de reformas escolares, 

os textos prescritivos são fabricados num determinado lugar de saber e poder e 

recebidos de forma não homogênea por diferentes agentes históricos no interior das 

escolas.   

Pensar as políticas educacionais é refletir não apenas na sua natureza de 

controle e de  regulação social  (POPKEWITZ , 1997),  mas  também sobre como se 

realiza o processo de apropriação ou reapropriação  (CHARTIER;1 CERTEAU2)  das 

                                                
1 Ver: CHARTIER, Roger. A história cultural. Entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL, 1986; O mundo 
como representação. Estudos Avançados, n. 11, v 5, São Paulo: Instituto de Estudos Avançados/USP, 1991; A 
História hoje: dúvidas, desafios, propostas. In: Estudos Históricos, vol. 7, no 13. Rio de Janeiro, 1994; Cultura 
popular: revisitando um conceito historiográfico. In: Estudos históricos, vol. 8, no 16. Rio de Janeiro, 1995; 
Textos, símbolos e o espírito francês. In: História: Questões & Debates. APAH, ano 13, n. 24, Curitiba, jan. a 
jul., 1996. 
2 Ver: CERTEAU, Michael de. A operação histórica. In: LE GOFF, J. & NORA, P. (orgs.). História: novos 
problemas. 3 ed.  Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988; A invenção do cotidiano – Artes de fazer. Petrópolis, 
RJ: Ed. Vozes, 1994; Cultura no Plural, Campinas, SP: Papirus, 1995; A escrita da história, 2 ed. Rio de 
Janeiro: Forense-Universitária, 2000; JOSGRILBERG, Fabio B. Cotidiano e invenção: os espaços de Michel de 
Certeau. São Paulo: Escrituras Editora, 2005.  
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ordenações políticas e culturais, colocando em jogo atitudes de adesão e de 

adequação, instaurando negociações, constituindo espaços, enquanto lugares 

praticados pelos usuários, numa rede de lugares e relações (CERTEAU, 1994), que 

produzem poder e saber e onde são constituídas as representações sociais.   

Assim, o recorte teórico está localizado no espaço da cultura não-hegemônica 

(CERTEAU; CHARTIER) e, no interior desta, no território da cultura escolar (JULIA, 

2001) como objeto de estudo, à medida que nos ocupamos dos textos prescritivos e 

seus usos, da recepção das normas e seus modos de emprego na prática escolar, 

durante um processo reformador.  

Por outro lado, a presença de intelectuais no campo da intervenção política, 

na elaboração tática (CERTEAU, 1994) de um projeto educativo, orienta a reflexão 

também para o papel dos intelectuais na reforma escolar (POPKEWITZ, 1997; 

CHEVALLARD, 1991). Além disso, como o recorte temporal é da história recente, as 

fontes orais terão um papel importante nessa busca de inteligibilidade histórica, 

envolvendo a noção de memória enquanto representação (HALBWACHS,1990; 

POLLAK,1992; CERTEAU,1994). 

A questão dos modos de interpretação e uso, para CERTEAU e CHARTIER, 

diz respeito diretamente à noção de apropriação enquanto práticas sociais, eixo 

central das suas argumentações. É através da apropriação que se dá a operação de 

sentido por parte dos usuários. Essa apropriação na dinâmica de recepção torna-se 

tática, conforme  noção de CERTEAU (1994), “matreira” e “rebelde”, para empregar 

expressões de CHARTIER (1995a), o que pressupõe a recusa de uma cultura e 

poder hegemônicos incontestáveis. 

Como em CERTEAU, a “recusa da uniformidade de um poder administrativo, 

em nome de um saber superior”, orienta o nosso olhar para o “interesse comum”, 

“ordinário” (GIARD, 1994, p.12). Assim, a questão a pensar é se o administrador 

anularia ou não –  com as suas estratégias –  as possibilidades táticas de respostas 

dos administrados, sobretudo num período de exceção como o foi aquele da reforma 

escolar dos anos setenta, realizada em pleno regime militar no Brasil. 

As noções de estratégias e táticas, empregadas por CERTEAU (1994), estão 

relacionadas, reciprocamente, a lugar e espaço.  

Ele compreende a noção de estratégia como a arte dos fortes, implicando no 

cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do momento em que um 
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sujeito que detém o querer e o poder é isolado em um lugar próprio que o distingue 

do outro como totalidade visível. Lugar capaz de servir de base para a gestão das 

suas relações com a exterioridade de alvos a serem atingidos. Este lugar permitiria o 

acúmulo das conquistas e o domínio dos espaços pela visão panóptica oferecida em 

sua posição. Além disso, proporcionaria um saber produzido pelo poder e 

responsável por sua legitimação, constituindo os lugares de poder (sistemas e 

discursos totalizantes). 

A noção de tática é entendida como a arte dos fracos operada como um 

cálculo que não pode contar com um lugar próprio. Ela só tem como lugar o do 

outro, mas aí se insinua sem apreendê-lo por inteiro. A estratégia do “próprio”, 

segundo CERTEAU, “é uma vitória do lugar sobre o tempo” e, ao contrário, por 

ocupar um não-lugar, “a tática depende do tempo, vigiando para ‘captar no vôo’ 

possibilidades de ganho” (1994, p. 47). A tática tem sempre que jogar com os 

acontecimentos para aproveitar as ocasiões. Ela o consegue em momentos 

oportunos, onde combina elementos heterogêneos, mas a sua síntese não tem 

necessariamente a forma de um discurso; ao contrário, ela se materializa na sua 

própria decisão, no ato ou maneira de aproveitar a ocasião. Muitas práticas 

cotidianas (ler, falar, circular, fazer compras, preparar refeições, morar, aprender 

etc.) são táticas, constituem artes de fazer, vitória dos mais fracos sobre os mais 

fortes.  

Nessa perspectiva, a problemática nesta investigação deverá estar localizada 

tanto no processo de construção dos produtos culturais oferecidos – os currículos 

escolares –, como nas (re) apropriações dos seus usuários – os professores 

municipais –, nas maneiras diferentes que podem ter marcado os possíveis desvios 

operados na prática escolar. Portanto, ambas as esferas – o plano estratégico dos 

administradores e o movimento tático dos administrados – estão imbricadas 

mutuamente e devem merecer alguma análise, embora uma atenção particular seja 

dada ao Projeto da longa duração em seus modos de apropriação.  

A intenção é procurar dar inteligibilidade aos movimentos realizados no 

interior das escolas como táticas sutis das práticas ordinárias, ou seja, os usos 

individuais, as trajetórias variáveis dos praticantes, frente aos constrangimentos 

reformadores daquele contexto histórico. 
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Com isso, esperamos poder contribuir para a reflexão sobre o 

desenvolvimento das pesquisas no campo da história da educação. E, em especial, 

colaborar com a construção da história do ensino de Estudos Sociais, no seu 

processo de institucionalização, nos anos setenta, no Brasil, procurando detectar 

mudanças e permanências operadas no ensino da História a partir desse processo. 

A educação na configuração da história de um povo implica em um espaço 

político de lutas, embates de valores, crenças, tradições, práticas; na ação, enfim, de 

diferentes sujeitos, em conflitos e negociações pela definição de projetos, 

interferindo na história dos currículos, das disciplinas escolares, das suas finalidades 

e práticas. Todavia, tais temáticas permanecem ainda restritas a especialistas, razão 

pela qual julgamos que elas merecem ser contempladas em investigações 

realizadas por diferentes olhares, de forma a melhor apreendê-las em sua 

historicidade.  

 

Mais recentemente tem ocorrido um movimento de ampliação na investigação 
dessas questões, sobretudo no que se refere ao campo da educação escolarizada (sob a 
influência da historiografia inglesa), e da cultura escolar3 (sob o enfoque da historiografia 
francesa). Isso tem provocado efeitos na pesquisa realizada nos cursos de pós-graduação 
em educação em nosso país, recuperando-se uma análise historicizada dessas questões, na 
abrangência da história da educação. No interior dessas investigações, se destacam os 
estudos realizados no campo da história dos currículos e da história das disciplinas 
escolares. É na interseção desses campos que se insere esta investigação. 

 
Tomando como referência a escola dos Annales, cujos precursores colocaram 

a história-problema no centro das investigações, esse tipo de pesquisa tem 

considerado a crise dos paradigmas das Ciências Humanas e Sociais que, de forma 

geral, tem apontado para os limites na apreensão do  real. Tal   forma  de  análise   

investigativa requer o olhar atento para a natureza representacional da própria 

construção historiográfica, conforme assinala CHARTIER (1991, p.175): “a História 

é, pois, convidada a reformular seus objetos (...) e, mais fundamentalmente ainda, 

seu princípio de inteligibilidade”.  

A crise dos paradigmas trouxe à tona a própria crise das ciências,  por     meio  

                                                
3 Para Dominique JULIA (2001, p.10),  cultura escolar é: “Um conjunto de normas que definem os saberes a serem ensinados 
e de condutas a serem inculcadas e um conjunto de práticas que permitem a transmissão destes saberes e a incorporação 
desses comportamentos, normas e práticas ordenadas de acordo com as finalidades que podem variar segundo as épocas 
(religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização)”. 
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dos modelos teóricos em uso, seja historicismo, positivismo ou marxismo4. 

Mergulhada nessa crise, a História travou consigo mesma um outro conflito, 

colocado não apenas por ela, mas pelas ciências com as quais ela divide o seu 

objeto fundamental – o homem e a sociedade – e, principalmente, pelas ciências 

relativamente novas, mas que se sobressaíram em meio às incertezas científicas.  

Esses desafios, segundo CHARTIER (1991, p. 7), tinham “sido então lançados pelas 

disciplinas mais recentemente institucionalizadas e triunfantes intelectualmente: a 

lingüística, a sociologia ou a etnologia.” Todavia, o desafio maior envolveu a questão 

da afirmação da História e sua respectiva inclusão no campo do saber científico, 

procurando assimilar novos objetos, métodos, abordagens sem perder a autonomia 

do pensamento histórico. 

Nesse movimento de reflexão acerca dos fundamentos das ciências e em 

resposta às críticas realizadas à História por outras ciências, os historiadores 

ofereceram uma saída: 

 
Operaram uma estratégia de captação posicionando-se nas frentes abertas por outros. 
Donde, a emergência de novos objetos no seu questionário: as atitudes perante a vida e a 
morte, os rituais e as crenças, as estruturas de parentesco, as formas de sociabilidade, as 
modas e funcionamentos escolares [grifo nosso] etc. – o que significa constituir novos 
territórios alheios (de etnólogos, sociólogos e demógrafos). Donde, corolariamente, o retorno 
maciço a uma das inspirações fundadoras dos primeiros Annales, dos anos trinta: o estudo 
dos utensílios mentais que o predomínio da história das sociedades havia relegado (...) a 
segundo plano (CHARTIER, 1991, p.74). 
 

  
A inclusão dos “funcionamentos escolares” – como apontou Roger CHARTIER 

– implica na legitimidade dada à educação, à cultura escolar, à história dos 

currículos e das disciplinas escolares, enquanto objetos de estudos históricos. 

Assim, ao mesmo tempo em que se historiciza esses objetos de investigação, 

amplia-se o universo da pesquisa nesse campo.  

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Sobre esta questão ver: VAINFAS, R; CARDOSO, C. F. (Orgs.). Os Domínios da História. Rio de Janeiro: 
Campus, 1997. 
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Dessa forma, esses campos de investigação vêm se afirmando. A 

historiografia francesa contou com a contribuição pioneira de CHERVEL (1977) e a 

historiografia britânica com os estudos de GOODSON (1981)5. No Brasil, um dos 

trabalhos iniciais, explicitamente colocados nesse campo, e voltados ao ensino de 

História, é o de BITTENCOURT (1990).  

Estudar as disciplinas escolares e seus currículos em um campo específico 

que articula educação e historiografia significa, antes de qualquer coisa, refletir sobre 

as finalidades desse estudo. Assim, para Lucíola SANTOS (1990, p.21), a história 

das disciplinas escolares apresenta-se com os objetivos de “explicar as 

transformações ocorridas em uma disciplina ao longo do tempo” e “identificar os 

fatores mais diretamente ligados às mudanças de conteúdos e métodos de ensino”, 

o que para ela “possibilita a articulação de propostas mais consistentes de alteração 

e implementação de mudanças curriculares”. 

 Todavia, a história das disciplinas escolares e de seus programas curriculares 

não tem apenas essa finalidade pragmática colocada por SANTOS, mas está 

articulada com um campo mais amplo que é o da análise da produção de uma 

cultura escolar.  

Pensar as disciplinas escolares no interior desse campo implica admitir que o 

saber escolar não é mera transposição didática do saber acadêmico, mas que ele 

pode ser detentor de certa originalidade. Implica considerar que não há uma 

apropriação homogênea das normas, dispositivos legais e textos prescritivos, mas 

que seus usos podem refletir diferentes formas de interpretação.  

Assim, tais investigações podem possibilitar uma melhor compreensão acerca 

do caminho e das articulações entre as disciplinas escolares e suas ciências de 

referência, especialmente em seus momentos de ruptura. Podem também permitir 

uma reflexão a respeito dos lugares de produção dos saberes escolares. 

Tradicionalmente esses saberes têm sido definidos por meio de propostas 

curriculares elaboradas num lugar externo à escola, refletindo mudanças 
                                                
5 André CHERVEL publica em 1977 a obra Et il fallut apprendre à écrire à tous les petits Français. Histoire de 
la grammaire scolaire. Paris: Payot. Ivor GOODSON também inicia algumas publicações nessa área, com 
relação à história da Geografia, da música e outros, em 1981. O seu artigo publicado na Revista Teoria & 
Educação, no 2, 1990 - “Tornando-se uma matéria acadêmica: padrões de explicação e evolução” - constitui 
tradução de artigo publicado no British Journal os Sociology of Education, v.2, no 2, 1988. No Brasil, Circe M. 
F. BITTENCOURT, dentre outros, inaugura  essa tendência com o trabalho: Pátria, civilização e trabalho; o 
ensino de História nas escolas paulistas (1917-1939), São Paulo: Loyola, 1990. Esta obra é resultante de trabalho 
acadêmico da autora.  
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relacionadas a finalidades sociais, políticas, econômicas e culturais mais amplas. 

Todavia, à hierarquia do lugar de saber e de poder corresponde uma hierarquia 

paralela de tradições e de práticas escolares. Compreender essas mudanças implica 

reconhecer que nelas estão representados diferentes sujeitos políticos, algumas 

vezes confrontando-se, outras compartilhando interesses na produção de saberes e 

no encaminhamento de projetos sociais e educativos. 

SANTOS (1990) argumenta que existem fatores externos e internos, os quais 

estão interligados, e intervém no desenvolvimento, manutenção ou não dos 

currículos e disciplinas escolares e na produção de uma cultura escolar.  

Como fatores internos, podem ser consideradas as circunstâncias em que se 

desenvolvem as disciplinas e suas práticas de ensino. Assim, tais fatores envolvem 

a escolha das metodologias, dos conteúdos ou dos temas abordados, implicam no 

uso dos materiais didáticos, nas condições de trabalho escolar e de formação 

profissional. Lembrando CERTEAU (1994), tudo que no cotidiano escolar pode 

suscitar operações de sentido, portanto escolhas, movimentos táticos provenientes 

das diferentes apropriações que o professor faz das ordenações político-culturais.  

Como fatores externos, são consideradas as políticas educacionais, em suas 

estratégias e procedimentos de disseminação e controle, e o contexto cultural e 

político no qual ela é implantada. 

Desse modo, interessa-nos pensar a constituição da área dos Estudos 

Sociais, no currículo escolar de 1o grau, sobretudo para compreender suas 

finalidades, conteúdos, métodos e formas de apropriação, nos desdobramentos 

históricos que ela possa ter sofrido. Importa, por isso, retomar as sugestões de 

Dominique JULIA (2002, p. 68): 

 

...a história das disciplinas escolares é um campo de estudos em plena expansão. A 
dificuldade desses estudos reside em que se devem manter juntos todos os fios dessa 
história sem abandonar nenhum deles. [...] apenas se tratamos, em um mesmo movimento, 
as finalidades, as práticas reais de ensino (com as exposições didáticas e os exercícios) e a 
vida cotidiana das salas de aula (para conhecer as apropriações que os alunos fizeram das 
lições recebidas) podemos captar o funcionamento exato de uma disciplina escolar.  
 

 É nesse quadro referencial que selecionamos para efeitos de investigação a 

temática da cultura escolar e, nela,  especialmente,  o  processo  de  implantação de 



 8 

uma área de estudos que gradativamente se constituiu em disciplina  escolar6  e 

suas  modificações  na   curta trajetória que viveu, na perspectiva de historicizá-la.  

Isso significa estabelecer uma relação do ensino dos Estudos Sociais, no 

mínimo, a partir de uma tripla dimensão, embora elas estejam interligadas: 

a) a cultura política, analisada no seu contexto histórico mais amplo, e que 

implica pensar nos interesses dominantes, nas estratégias de ordenação, nas 

legislações, nas prescrições curriculares, nos discursos que normatizam e 

disciplinam o ensino; 

b) a cultura acadêmica, na perspectiva da dinâmica de produção de 

conhecimento e de relacionamento entre o saber acadêmico e o saber escolar, ou 

seja, em que medida os conhecimentos se constituem, quem participa de sua 

produção, como são definidas suas finalidades, conteúdos, métodos, especialmente 

no que se refere ao Projeto da longa duração, na experiência municipal; 

c) a cultura escolar – cotidiana, no sentido de que no interior da escola podem 

articular-se práticas diferenciadas; usos diversos daqueles que foram impostos pelos 

constrangimentos políticos; táticas; movimentos de reação. Na escola, há a 

intervenção de agentes históricos que podem aderir, negociar, adequar, transformar, 

recusar, propor novos projetos educativos. Assim, no cotidiano escolar 

desenvolvem-se relações de poder e de produção e circulação de representações. A 

escola reage, negocia, acomoda-se, reinventa tradições ou produz autonomamente 

saberes.  

Sob essas balizas, pretendemos apreender não apenas as condições 

externas da educação escolar, por meio do exame das políticas públicas 

educacionais e dos programas curriculares prescritivos, em seu contexto histórico de 

produção, mas as condições internas, através do exame do cotidiano escolar, 

procurando compreender como foram forjadas as representações no interior das 

instituições escolares. Para CHARTIER (1986, p. 16-17), a história cultural tem “por 

                                                
6 Usamos a noção de disciplina escolar, principalmente quando nos referimos ao Projeto de Estudos Sociais a 
partir da longa duração, por considerar que tal Projeto oferece essa conotação à “área de estudo”, aproximando-
a do conceito de disciplina usado por CHERVEL (1990), o qual considera na sua definição, fundamentalmente, a 
relação metodológica e sistemática com a ciência de referência, pressuposto básico na formulação daquele 
Projeto. Além disso, outros autores também utilizam essa noção por considerar que a área de Estudos Sociais, 
embora não tenha se constituído basicamente como disciplina, no sentido tradicional do termo, suscitou a criação 
de um curso superior específico para formação de professores para ministrar tais conteúdos. Ver: MARTINS, 
Maria do Carmo. A história prescrita e disciplinada nos currículos escolares: quem legitima esses saberes? 
Bragança Paulista: EDUSF, 2002. 
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principal objeto identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”, ou seja, como são 

construídos culturalmente seus sentidos, suas representações. 

Sendo o objeto de estudo a implantação dos Estudos Sociais, no sistema 

municipal de ensino de Curitiba, o que justificaria a escolha daquela rede de ensino 

público para a investigação?  

Tal opção se deu justamente porque tomamos conhecimento de que a 

implantação dos Estudos Sociais, nas escolas municipais de Curitiba, após a Lei 

5692/71, teria ocorrido pelo menos através de dois projetos educativos que tiveram 

existência mais ou menos paralela – um representado pelo Plano Curricular da 

Diretoria de Educação7, elaborado por técnicos da administração municipal, portanto 

estruturado em um lugar próprio, no campo político, onde constavam orientações 

curriculares para todas as áreas de ensino e dentre elas Estudos Sociais; e outro 

representado pelo Projeto de Estudos Sociais a partir da longa duração8, elaborado 

taticamente por intelectuais da Universidade Federal do Paraná, especialmente do 

Departamento de História daquela instituição, 9 no campo acadêmico, e implantado 

em algumas escolas municipais com o consentimento da Diretoria de Educação. 

Esse processo institui-se oficialmente com a implantação dessa área de 

conhecimento no currículo escolar do 1o grau, em 1975, e se encerra com o retorno 

das disciplinas de História e Geografia como disciplinas autônomas ao currículo das 

escolas municipais, em 1985, razão pela qual delimitamos a periodização da 

pesquisa nas décadas de 1970 e 1980.  

Nossa atenção estará voltada particularmente para o segundo projeto 

educativo, por seu aporte teórico-metodológico orientado pela historiografia 

francesa, mais especificamente pelo movimento intelectual dos Annales, centrado 

numa das suas principais figuras, o historiador Fernand BRAUDEL.  

                                                
7 A Diretoria de Educação integrava o Departamento de Bem Estar Social da Prefeitura Municipal de Curitiba, 
nos anos setenta. 
8 Por economia de discurso sempre que nos referirmos aos projetos educativos usaremos a denominação de 
Plano Curricular para o primeiro e de Projeto da longa duração para o segundo. 
9 O Departamento de História, através de alguns dos seus historiadores, sob a liderança da historiadora Cecília 
Maria WESTPHALEN, e contando com a colaboração de um antropólogo e uma pedagoga, assumiu a 
responsabilidade do Projeto da longa duração, cujos relatórios saíram como publicação daquele departamento. 
Dada a preeminência da História no referido projeto – seu “fio condutor”, conforme percepção dos seus autores, 
no presente trabalho de investigação nosso interesse estará focado no desenvolvimento dos saberes históricos, ou 
seja, principalmente na forma como os conhecimentos da História foram traduzidos naquele Projeto, a partir dos 
desdobramentos historiográficos que afetaram a própria História enquanto ciência . 
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A participação dos intelectuais no processo reformador sinalizou para a 

hipótese geral da investigação, de que estes agentes teriam aproveitado uma 

oportunidade de mudança histórica, no quadro de movimentos táticos à política 

educacional, criando as condições para estabelecer paralelamente ao projeto 

educativo oficial uma experiência alternativa10, não apenas à proposta normativa da 

Secretaria de Estado da Educação11 – SEED, como à do Ministério de Educação – 

MEC, configuradas pela Reforma Educacional (Lei 5692/71 e Parecer 853/71).  

A partir da idéia de uma fissura no sistema, criando ocasião para o 

aproveitamento de oportunidades para procedimentos táticos (CERTEAU, 1984) ou 

para uma oportunidade histórica de mudança educacional (POPKEWITZ, 1997), 

complementamos nossa hipótese anterior, sugerindo que naquele contexto pode ter 

sido vista a oportunidade de construção de uma outra racionalidade na educação, 

por parte dos professores universitários, ao elaborarem um projeto que poderia vir a 

constituir-se numa alternativa à proposta oficial de implantação dos Estudos Sociais. 

Desse modo, um projeto político educacional da ditadura militar, pautado 

essencialmente numa postura “racional-tecnicista”, pode ter prevalecido em muitas 

experiências educacionais, sob as atitudes de conformismo e adesão, mas não se 

pode dizer que ele foi um projeto monolítico para a educação brasileira. 

A presença de uma experiência alternativa, do ponto de vista da 

epistemologia12 do conhecimento da História e da participação de intelectuais 

naquela dinâmica reformadora, chama a atenção para a reflexão sobre a relação 

entre a reforma escolar, a política de produção de conhecimento e o papel dos 

intelectuais. 

POPKEWITZ realiza uma contribuição interessante nessa perspectiva, 

esboçando uma teoria da mudança educacional. Nesta, enfatiza uma epistemologia 

                                                
10 O que seria uma experiência alternativa, naquele contexto? Entendemos como alternativa ao projeto educativo oficial a 
colocação de um outro projeto que procurasse ultrapassar a sua perspectiva epistemológica.  O projeto oficial, do ponto de 
vista da História (e também da Geografia) estava fundamentado numa perspectiva de continuidade do modelo teórico-
metodológico tradicional, com aporte na tendência metódica (ou positivista para alguns). Conforme NADAI (1985/1986, 
p.112-113), a proposta metodológica da “nova História” seria alternativa à anterior : “uma proposta teórico-metodológica 
condizente com essa ‘nova História’ [...] nos indica que a direção deve se dar no sentido de captar a historicidade do 
movimento atual, sabendo que o conhecimento adquirido é diferente da realidade vivida [...]. Portanto o ponto de partida é a 
realidade social imediata, na qual os alunos e professores têm sua prática social.”  
11 A implantação dos Estudos Sociais na rede estadual de ensino, sob o contexto da reforma de 1971, foi estudada por 
Cláudia Regina Kawka MARTINS (1999). 
12 Para POPKEWITZ (1997, p. 233-234), “a epistemologia analisa as regras e padrões de acordo com as quais é formado o 
conhecimento sobre o mundo. As distinções e categorizações que organizam as percepções, as formas de agir e as 
concepções do self são um ponto básico” (grifo do autor).  
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social, na qual conceitos e práticas da escolarização são apresentados como 

padrões sociais historicamente formados. A noção de mudança é fundamental nessa 

teorização, sendo vista como “rupturas nas práticas epistemológicas e institucionais 

da escolarização”. Ela é “tanto política quanto conceitual” (POPKEWITZ, 1997, 

p.232). 

Nesse estudo, POPKEWITZ questiona também as idéias de progresso, 

presentes nas reformas escolares, como vinculadas à tradição de melhoramento 

social, através do enfoque utilitário e da aceitação do papel progressista do Estado e 

dos intelectuais que elaboram as políticas públicas. Tais representações aparecem 

nas concepções positivistas das políticas de conhecimento, assim como nas versões 

hegelianas que se colocam como críticas, mas orientadas também pelo princípio do 

progresso, embora numa perspectiva moral e ideológica de intervenção social. Em 

ambas, a figura do intelectual é autoritária nas relações sociais. O intelectual é 

detentor de saber e poder, embora não discuta seu lugar social.  

Basicamente dois papéis vêm sendo atribuídos aos intelectuais naquelas 

duas tradições iluministas: como classe universal, juízes detentores de um 

conhecimento absoluto; ou como classe orgânica, tendo seu papel reduzido à 

solidariedade do interesse dos outros, apesar de possuírem capital cultural e 

participarem, dessa forma, da ordem dominante (POPKEWITZ, 1997, p. 257). 

Em face dessa representação, POPKEWITZ, seguindo argumentação de 

FOUCAULT e BOURDIEU13, alerta para o caráter de poder político que deve 

assumir o trabalho científico, no sentido de descobrir os efeitos da categorização e 

das lutas para produzir e impor visões legítimas de mundo. Daí ressaltar a 

necessidade da qualidade auto-reflexiva do trabalho intelectual.  

O paradoxo de compromisso e autonomia, vivido permanentemente pelo 

intelectual, exige um redimensionamento da sua tarefa. Os dois aspectos devem ser 

avaliados simultaneamente, de uma maneira que possibilitem manter a autonomia 

do intelectual sem conduzi-lo ao desencantamento social. Sua luta constante é criar 

                                                
13 Embora seus enfoques sejam relativamente diferenciados, sobretudo com relação à noção de estrutura de 
poder. As principais obras de referência desses teóricos são: BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas 
simbólicas. 5 ed. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1998; FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 
Trad. Lígia M. Pondé Vassalo. Petrópolis: Vozes, 1987. 
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(e manter) a autonomia para desafiar os regimes de verdade e a sua própria imagem 

de construtor do mundo (POPKEWITZ, p.257-258). 

Nesse sentido, considerando a hipótese anterior, o que nos incita é verificar 

qual o significado e repercussão do Projeto da longa duração. Em que regime de 

verdade ele estava inserido? Que papel seus autores desempenharam na política do 

conhecimento? Ele teria contribuído efetivamente para uma mudança epistemológica 

nas práticas escolares, em especial com relação à disciplina de História, por conta 

da introdução de um novo referencial teórico-metodológico? 

O Plano Curricular foi conduzido por especialistas ou técnicos da Diretoria de 

Educação, com o apoio de planejadores urbanos (funcionários do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, responsáveis pela área 

social). O planejamento da reforma, sob essa orientação predominantemente 

“técnica”, deu-se sob o signo da noção de “educação comunitária” – orientação 

política que vinha sendo desenvolvida localmente desde a década de 1960. Essa 

política será analisada no primeiro capítulo, sob o título: Projeto educativo sob 

configuração14 de uma cultura política. Nesse capítulo, tentaremos captar os 

elementos necessários para a compreensão daquela cultura política que, de algum 

modo, contribuiu para o encaminhamento do projeto educativo oficial da rede 

municipal de ensino de Curitiba – o Plano Curricular –, assim como tentaremos 

identificar os procedimentos estratégicos que foram utilizados para implantação da 

reforma escolar.  

Já o Projeto da longa duração, pensado e encaminhado pelos intelectuais15, 

como estratégia de difusão dos próprios projetos acadêmicos do Departamento de 

História para as escolas municipais, será estudado no segundo capítulo – Projeto 

educativo sob configuração de uma cultura acadêmica. Seu objeto de exame será o 

contexto intelectual em que se insere essa experiência alternativa. A questão é 

                                                
14 O termo configuração é aqui utilizado no sentido etimológico de conformação mesmo, ou seja, as formas 
políticas e culturais que de algum modo contribuíram para determinar a formulação e desempenho dos dois 
projetos educativos em pauta naquele contexto histórico.  
15 As categorias de técnicos e intelectuais são usadas apenas para efeitos de diferenciação do seu lugar social. Não 
pretendemos levar à conotação de dicotomia entre atividade artesanal e mental. Ao contrário, partimos do princípio de que 
toda atividade humana é ao mesmo tempo intelectual e prática. 
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entender a comunidade na qual se integravam os intelectuais, a qual regime de 

verdade ela respondia. 16 

No terceiro capítulo – Uma política educacional: diferentes apropriações –, 

realizaremos um esforço de análise mais detalhada dos projetos educativos em 

pauta naquele contexto histórico, tentando captar suas significações, 

especificidades, semelhanças e diferenças.  

E, no quarto capítulo – Reflexões sobre o lugar praticado –, nossa intenção é 

procurar analisar justamente as formas de (re) apropriação das normas e textos 

prescritivos, assim como refletir sobre as representações construídas sobre a 

reforma de ensino e, especialmente, a respeito do Projeto da longa duração. 

Assim, tentaremos pensar sobre os sentidos evocados pelos relatos orais e 

escritos, sobre as representações construídas sobre a política de conhecimento, os 

projetos educativos em vigência na rede municipal de ensino, a formação 

profissional e a prática pedagógica desenvolvida nas escolas com a implantação dos 

Estudos Sociais. Especialmente, nesse capítulo, tentaremos apreender os 

movimentos táticos usados nas práticas cotidianas para adesão, adequação, 

resistência, enfim, as negociações ou lutas diárias que, por ventura, possam ter 

ocorrido no dia-a-dia escolar.  

O processo de implantação dos Estudos Sociais, em nosso país, pode ter 

contribuído para uma representação de um ensino das humanidades esvaziado de 

conteúdos oriundos das ciências de referência. Nessa representação, a transposição 

didática operada para a formulação dos currículos escolares de Estudos Sociais, ao 

contrário da significação dada por CHEVALLARD (1991), 17 teria sido responsável 

pelo distanciamento que passou a existir entre os saberes escolares e os saberes 

                                                
16 POPKEWITZ argumenta que a noção de comunidade contém um conjunto de regras que separam o verdadeiro do falso e 
os efeitos do poder associados à verdade (1997, p.257). 
17 Yves CHEVALLARD compreende que a escola faz parte de um sistema, no qual o conhecimento se insere na mediação da 
noosphère - esfera de agentes sociais externos, dentre os quais inspetores de ensino, autores de livros didáticos, editores, 
técnicos educacionais, famílias, - que realiza e legitima o fluxo  dos saberes. Dessa análise retira a noção de transposição 
didática, que explica a necessidade de estabelecer a relação entre o saber erudito ou acadêmico e o saber escolar, conceitos 
chaves para a compreensão daquela noção. Para ele, cabe à didática evitar o distanciamento entre o conhecimento científico 
e o conhecimento ensinado. Esta concepção consolida o ideário de que o saber escolar tem origem no saber científico, que 
deve ser incorporado pelos agentes escolares, e ao mesmo tempo, entende que é a produção científica que legitima a 
disciplina escolar. Tal perspectiva é aceita pelo meio acadêmico, porque insere a didática em um campo de fundamentação 
científica, mas ao mesmo tempo recebe críticas, principalmente por conceber o processo de produção do saber  como uma 
forma de conhecimento descontextualizado de seu processo histórico de criação e acentuar a hierarquização de saberes como 
base para constituição de conhecimento para a sociedade. Os críticos de CHEVALLARD propõem que se analisem também 
as práticas sociais de referência para não reduzir o saber escolar apenas a relações de transposição de um saber científico 
para o saber a ser ensinado e propõem colocar em relação os fins, conteúdos e as atividades didáticas e situações que 
envolvem a prática escolar. 
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acadêmicos,18 resultando num esvaziamento ou fragmentação dos conteúdos 

históricos e geográficos nos currículos escolares do ensino de 1o grau.  

Dessa forma, foi construída a representação de que teria havido uma 

desvalorização da História e da Geografia, enquanto disciplinas escolares e da 

formação do professor para ministrar tais disciplinas. Foi essa representação que 

norteou a luta pelo retorno da História e Geografia ao currículo do ensino de 1o grau 

como disciplinas escolares autônomas19. 

Outra versão para a institucionalização dos Estudos Sociais é que esse 

processo manteve inalterados os referenciais teórico-metodológicos das ciências de 

referência, na composição daquela área de estudos: tratando-se da História, tal área 

deu continuidade à ênfase dos aspectos políticos, datas, nomes, personagens 

heróicos, batalhas. Portanto, a reforma dos anos setenta deu continuidade à 

perspectiva da História linear, evolucionista, factual, com “grande influência do 

positivismo” (NADAI, 1985/1986, p. 110). 20 

Diante dessas representações construídas sobre a implantação dos Estudos 

Sociais, interessa discutir a complexidade daquele contexto cultural e político, muito 

mais ampla do que se tem pensado e, nele, refletir sobre o significado histórico do 

Projeto da longa duração, cuja preocupação maior teria sido justamente realizar a 

aproximação da escola à academia e do saber escolar ao saber científico, pela 

mediação de agentes históricos externos à escola (CHEVALLARD, 1991), 21 

realizada através da transposição didática do referencial teórico-metodológico que 

deu suporte àquele projeto educativo. 

Assim, pensar os projetos educativos que estavam em pauta naquela 

conjuntura histórica e, especialmente, no que se refere ao Projeto da longa duração, 

implica formular ainda as questões: que transposição didática teria sido realizada na 

formulação dos saberes ensináveis, ou seja, como os saberes escolares daquela 

proposta curricular foram articulados com os saberes acadêmicos? Que apropriação 

                                                
18 O projeto educativo tradicional de História, segundo NADAI (1992/1993), apesar das críticas que começa a enfrentar, 
sobretudo a partir do movimento renovador da educação, nas primeiras décadas do século XX, articulava-se coerentemente 
com um determinado referencial teórico-metodológico da ciência de referência – a História – em sua vertente metódica.  
19 Ver: FENELON (1984), FONSECA (1995), BITTENCOURT, (1995). 
20 Além de NADAI (1985/1986), verificar SCHMIDT; CAINELLI (2004). 
21 Aqui entendemos o papel dos intelectuais (principalmente dos professores universitários no Projeto da longa duração) 
como integrantes daquela noosphère, citada por CHEVALLARD (1991), que interfere na produção e legitimação dos saberes 
escolares, tornando-os ensináveis. 
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os autores do Projeto da longa duração fizeram do referencial teórico-metodológico 

braudeliano?  

A viagem no tempo, através da memória dos professores municipais, 

pressupõe, como lembra Marc FERRO (1983, p. 11): “a particularidade de refratar as 

imagens movediças do passado. Esse passado não só não é o mesmo para todos, 

como para cada um de nós, sua lembrança modifica-se com o tempo: essas 

imagens mudam à medida que muda, na sociedade, a função da História.”  

Nesse sentido, sendo a memória seletiva e de natureza móvel, para uma 

aproximação dos seus sentidos históricos, caberá confrontar as representações, as 

memórias (re) construídas e significadas culturalmente, não só entre elas como com 

outras fontes escritas, pois só assim é possível, senão “controlar”, captar algum 

indício do passado.  

 A memória compreendida como uma representação do passado foi  uma das 

contribuições de Maurice HALBWACHS (1990) para os estudos que utilizam fontes 

orais. Para ele, a memória não é construída apenas individualmente, mas se 

constitui num fenômeno coletivo e social, produzido por esse indivíduo como 

integrante de um grupo social, com o qual são partilhados valores, tradições, 

lembranças etc. 

O mesmo vai argumentar Michael POLLAK (1992, p.204) ao afirmar que a 

memória se organiza em função de preocupações pessoais e políticas. Ela não só é 

uma representação do passado como se constitui em uma seleção sobre esse 

passado. Por isso, ele afirma: “a memória é seletiva (...) nem tudo fica registrado”. 

Assim, freqüentemente somos flagrados com lacunas, silêncios, esquecimentos e 

mesmo equívocos. 

Concordamos que a história oral, embora aceita no meio acadêmico, exige 

um rigoroso exercício de crítica na construção de suas fontes. Contudo, esse 

procedimento deve ocorrer como em qualquer outra fonte histórica. É o que sugere 

GARRIDO (1992, p.39): 

 
Um dos aspectos mais interessantes das fontes orais é que não apenas se chega a um 
conhecimento dos fatos, mas também à forma como o grupo os vivenciou e percebeu (...). 
Esta aproximação crítica ao testemunho oral [grifo nosso] consegue-se mediante dois 
procedimentos de caráter interativo: um, com a documentação escrita existente, e, outro, com 
o resto do corpus de documentos orais.  
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É nessa perspectiva que, confrontando as fontes orais entre si e com os 

registros escritos, tentaremos compreender aquele contexto histórico, quando o 

Estado brasileiro empreendeu uma ampla racionalização dos saberes, servindo-se 

de diferentes estratégias. A educação e o ensino das humanidades podem ser 

inseridos nesse fenômeno, se considerarmos que historicamente os mecanismos de 

controle social foram, em muitos casos, sintonizados com as práticas educacionais.  

Um traço importante desses mecanismos de controle inscritos na educação 

pode ser ilustrado pela organização de currículos escolares oficiais. A idéia 

subjacente à noção de currículo prescritivo é a representação de regras para serem 

seguidas, isto é, estratégias e caminhos do conhecimento para serem obedecidos. 

Especialmente, porque a fabricação dos currículos, em regra geral, é externa ao 

cotidiano dos professores, apresentando-se muito mais pelo seu caráter normativo. 

Todavia, o currículo mesmo sendo normativo não pode ser considerado uma 

“imposição incondicional” (BITTENCOURT, 1998, p.119), à qual a escola e 

professores acatam sem reação. As propostas curriculares são produtos de 

processos contraditórios, tanto na sua fase de formulação como na de recepção e 

apropriação, sendo perpassadas por momentos de tensões e conciliações entre os 

vários agentes que as produzem e os que as recebem e usam.  

Acreditar, portanto, que uma proposta curricular oficial é homogênea e 

seguida de forma unânime é no mínimo uma atitude ingênua. Assim, é mais lógico 

crer que em determinado contexto histórico, muitos projetos educativos e agentes se 

confrontaram. 

Além disso, tratar dessa problemática em um tempo histórico ainda recente é 

tarefa complexa, uma vez que o historiador do tempo presente se confronta com a 

atualidade. Seu olhar tem um raio relativamente curto, ele está mais atento aos 

detalhes, às contingências, enquanto o historiador que trabalha com tempos mais 

recuados tem melhores condições de avaliar as tendências, as estabilidades. 

Entretanto, a história do tempo presente “talvez seja uma boa precaução (...) para 

nos resguardarmos da tentação (...) de introduzir no relato do passado uma 

racionalidade que não podia estar lá” (RÉMOND, 2002, p. 208-209). A 

argumentação de RÉMOND, todavia, remete a outra difícil questão que envolve o 

trabalho do historiador oral. Muitos dos atores, identificados ou não, ainda se 

encontram vivos. Por isso, lembramos BLOCH (1974), para o qual os riscos de 
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interpretação podem ser evitados, desde que coloquemos os pensamentos do 

passado (mesmo que recente) dentro do seu próprio contexto. As experiências e 

relatos daqueles que se manifestaram, descoladas de suas situações objetivas, 

pouco contribuem para nossa compreensão. Por isso, essa precaução norteará o 

exame dos depoimentos (orais ou escritos).  

No que se refere às entrevistas realizadas, não temos a menor pretensão de 

que o grupo de professores depoentes seja uma amostra dos agentes sociais 

daquele contexto histórico. Consideramos que cada um tem sua própria história de 

vida e exerceu um papel social naquela época, assim como construiu uma 

determinada representação sobre aquele período. Contudo, a memória dessas 

pessoas não é só delas, mas foi construída no grupo social ao qual pertencem. 

Constitui, com efeito, uma memória coletiva, como argumenta HALBWACHS (1990, 

p. 54): “a memória individual não está inteiramente isolada e fechada. Um homem 

para evocar seu próprio passado, tem freqüentemente de fazer apelo às lembranças 

dos outros. Ele se reporta a pontos de referência [...] que são fixados pela 

sociedade”.  

Os entrevistados não colocaram objeção na identificação de seus nomes, 

assim utilizaremos o seu sobrenome ao nos referirmos a eles. A primeira 

entrevistada foi WESTPHALEN22, coordenadora geral do Projeto da longa duração, 

pela Universidade Federal do Paraná, nascida na Lapa, tradicional cidade 

paranaense, berço de vários personagens da história local. Essa intelectual estudou 

em escolas públicas do Estado – o Colégio Estadual do Paraná e o Instituto de 

Educação do Paraná23 –, onde cursou o ginásio, o clássico (realizado na primeira 

instituição) e a Escola Normal (cursada paralelamente no segundo estabelecimento). 

Fez parte de uma das primeiras turmas de formandos do curso de Filosofia da 

Universidade Federal do Paraná, tendo cursado junto o curso de Direito, na mesma 

instituição. 24 Fez cursos na área de História na Europa, principalmente Alemanha e 

França (anos cinqüenta). Segundo ela, na época, não existiam cursos de pós-
                                                
22 WESTPHALEN, Cecília. Coordenadora Geral do Projeto da longa duração. Entrevista concedida a Iêda 
Viana em 23/09/03, quando ainda não havia sido iniciado efetivamente o trabalho de pesquisa, mas a fizemos 
considerando seu estado de saúde. Por ter sido realizada nessas circunstâncias, lamentavelmente a entrevista não  
correspondeu às nossas expectativas quanto a informações mais consistentes sobre o Projeto da longa duração. 
Desse modo, a presença de Cecília WESTPHALEN é mais marcante nos relatórios realizados sobre o Projeto de 
Longa duração, embora estes sejam publicados sob a responsabilidade do Departamento de História. 
23 Hoje denominado Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto.  
24 WESTPHALEN, Cecília. Entrevista concedida a Ana Maria BURMESTER (2003). 



 18 

graduação nos moldes atuais, mas “seminários” dos quais participou. Da orientação 

alemã foi influenciada pelo gosto à pesquisa, mas não por sua orientação filosófica 

muito presa “à filosofia tradicional do século XIX”, o que a levou a aproximar-se, 

portanto, muito mais da historiografia francesa (WESTPHALEN. Entrevista... 

BURMESTER, 2003). Ficou conhecida por sua produção acadêmica25 na área de 

atuação (História), sendo responsável mais tarde pela organização do Curso de Pós-

Graduação em História daquela instituição (década de setenta).  

A segunda entrevistada foi CALUF26, coordenadora de Estudos Sociais da 

Diretoria de Educação da Prefeitura Municipal de Curitiba, nascida em Curitiba, 

formou-se na Escola Normal e no curso de História da Universidade Federal do 

Paraná. Freqüentou o curso de mestrado em História, nessa mesma instituição 

(1975), sendo ex-aluna da professora Cecília WESTPHALEN. Além da experiência 

de coordenação, essa professora atuou de 1a a 8a série nas escolas municipais, 

ocupando ainda cargo de diretora de escola e outras funções na esfera municipal da 

educação. CALUF trouxe informações iniciais fundamentais, numa primeira 

entrevista aberta, que permitiram elaborar o roteiro geral para as entrevistas 

seguintes. Os outros entrevistados que estiveram envolvidos no Projeto da longa 

duração foram: SOUZA, ALMEIDA e TODESCHI. 

SOUZA27 nasceu em Lages, Santa Catarina. Ex-seminarista formou-se em 

História e Geografia por uma Faculdade de Lorena, no Estado de São Paulo, 

administrada pelos padres salesianos (ligada a USP, na época). Além de ser 

professor de 5a à 8a série, naquele contexto, foi também coordenador de Estudos 

Sociais na Escola Municipal Albert Schweitzer e vice-diretor da mesma unidade 

escolar, uma das primeiras a implantar o Projeto da longa duração, na sua fase de 

                                                
25 Seus principais trabalhos publicados foram: WESTPHALEN, C.M. Carlos Quinto; seu império universal - 
1500-1558. Curitiba: Center Design Gráfica e Editora Ltda., 2000; WESTPHALEN, C.M. Porto de Paranaguá, 
um sedutor. Curitiba: Secretaria de Estado da Cultura, 1998. WESTPHALEN, C.M. Duas vilas paranaenses no 
final do século XVIII, Paranaguá e Antonina. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, Conselho de Pesquisas, 
1964. A autora publicou vários trabalhos em conjunto com outros historiadores, dentre os quais destacam-se: 
BALHANA, A.P.; WESTPHALEN, C.M.; MACHADO, B.P. História do Paraná. Curitiba, Grafipar, 1969; 
BALHANA, A.P.; WESTPHALEN, C.M.; MACHADO, B.P. Campos Gerais: estruturas agrárias. Curitiba: 
Imprensa da UFPR, 1968; CARDOSO, J.A.WESTPHALEN, C.M. Atlas Histórico do Paraná. 2. ed., rev. ampl. 
Curitiba, Livraria do Chaim Editora, 1986. Além desses, a pesquisadora tem inúmeras comunicações 
apresentadas em eventos e artigos publicados em periódicos, que mereceriam um levantamento e organização 
como a que a própria WESTPHALEN realizou com os trabalhos de BALHANA, publicados em Um Mazzolino 
de Fiore; Altiva Balhana. Curitiba: Imprensa Oficial; Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, 2002. 3 vols. 
26 CALUF, Fahide. Entrevista concedida a Iêda Viana em 04/04/05. 
27 SOUZA, Ari Herculano. Entrevista concedida a Iêda Viana em 12/05/06. 
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experimentação, em 1975-1977. No início dos anos oitenta, ocupou a função técnica 

de coordenação na área de História, no órgão de administração central da educação 

municipal. Sua carreira no magistério municipal foi interrompida após cerca de doze 

anos, para dedicar-se à área privada do ensino. 

ALMEIDA28, natural de São Paulo, formou-se na Escola Normal e em curso 

de História pela Universidade Federal do Paraná. Foi professora de Estudos Sociais 

(5a à 8a) e diretora da Escola Municipal Júlia Amaral Di Lena, onde o Projeto da 

longa duração foi implantado numa segunda etapa da experimentação, 1976-1978. 

Pouco tempo depois, transferiu-se para outra escola municipal, onde atuou como 

orientadora educacional. Como ela mesma afirma, fez “um rompimento” com a 

História, em 1979 e, em 1988, ingressou num curso de especialização em Educação 

para Deficiência Mental, passando a se dedicar a essa área, em escolas municipais 

especializadas29, até se aposentar. 

TODESCHI30 nasceu em Curitiba e foi professora de 1a a 4a série do 1o grau, 

na Escola Júlia Amaral Di Lenna, trabalhando com o Projeto da longa duração na 2a, 

3a e 4a séries, até o final da década de setenta. Formou-se na Escola Normal em 

curso de licenciatura curta de Estudos Sociais, na década de oitenta, por uma 

Faculdade em Presidente Prudente, no Estado de São Paulo. Trabalhou na área 

administrativa do órgão central da educação e ocupou a chefia de um Núcleo 

Regional de Educação no sistema municipal de ensino. 

Dentre os entrevistados, quatro eram formados em História e só uma, na 

época da realização do Projeto da longa duração, não possuía curso superior, 

concluindo o curso de Estudos Sociais posteriormente à realização do referido 

Projeto, justamente pelo interesse despertado por essa área, em função da 

experiência desenvolvida (TODESCHI. Entrevista em 07/03/06). 

A maioria dos professores envolvidos tinha interesse pela História, desde a 

sua fase de estudantes. SOUZA viu tal interesse despertado no seminário, onde a 

leitura e pesquisa em biblioteca era uma prática recorrente. ALMEIDA afirma que foi 

apaixonada pela História, desde o ginásio. TODESCHI, desde criança, sempre 

                                                
28 ALMEIDA, Maria Elena. Entrevista concedida a Iêda Viana em 07/03/05. 
29 A professora tinha dois padrões (40 h semanais) no magistério municipal e, na década de oitenta, trabalhou 
paralelamente em escolas especializadas e na Divisão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 
Educação. 
30 TODESCHI, Elba. Entrevista concedida a Iêda Viana em 07/03/05. 
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gostou da idéia de ser professora, mas foi influenciada decisivamente por uma 

professora de Didática, na Escola Normal, cuja atuação lhe direcionou para a 

profissão de magistério. 

A influência de um professor como incentivo para a carreira do magistério é 

muito freqüente. Sobre essa influência GOODSON (1995b, p. 72) argumenta: 

 
Uma característica comum do ambiente sociocultural colhida nas narrativas dos professores é 
o aparecimento de um professor preferido, que influenciou, de modo significativo, a pessoa 
enquanto jovem aluno. [...]. Em conclusão, tais pessoas fornecem um “modelo funcional” e, 
para, além disso, influenciaram provavelmente a visão subseqüente da pedagogia desejável, 
e bem assim, possivelmente, a escolha do próprio curso.  
 
Todos os professores entrevistados iniciaram a carreira no sistema municipal 

de ensino, no final da década de sessenta ou nos anos setenta. Três das depoentes 

– CALUF, ALMEIDA e TODESCHI – ingressaram no magistério das séries iniciais do 

1o grau.  As duas primeiras prestaram concurso para professor de História de 5a à 8a 

série do 1o grau, ainda nos anos setenta. ALMEIDA e TODESCHI foram fundadoras 

da Escola Municipal Júlia Amaral Di Lenna. A segunda, depois de licenciada, obteve 

promoção na carreira através de avanço vertical por habilitação em curso superior, 

tendo o direito de atuar de 5a-8a série, mas conforme seu depoimento nunca deu 

aulas de Estudos Sociais para esse nível de ensino. SOUZA inicialmente foi 

contratado pela Prefeitura (1973) para ministrar aulas de 5a-8a série, devido à falta 

de professores, em função da implantação da reforma escolar e do aumento da 

demanda por vagas na esfera do município e, logo em seguida, foi aprovado em 

concurso público para professor de História e Geografia. TODESCHI e SOUZA 

tiveram experiências de ensino em escolas particulares, antes da carreira de 

magistério municipal. 

Analisando seus relatos, podemos observar algumas características comuns, 

seja em relação à trajetória de formação, seja no que se refere à carreira 

profissional. A maioria dos entrevistados cursou História na Universidade Federal do 

Paraná e foi aluno (a) da professora WESTPHALEN, daí possivelmente sua 

disposição para trabalhar com aquele projeto educativo, na sua fase inicial de 

implantação. Todos os entrevistados (as), com exceção de SOUZA, cursaram a 

Escola Normal e, antes de trabalharem com as séries finais do 1o grau, atuaram nas 

séries iniciais. O curso Normal, segundo NÓVOA (1992, p.16), desde meados do 

século XIX é “um dos lugares privilegiados de configuração da profissão docente”.  
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Outro dos traços comuns no perfil desses entrevistados é a grande 

mobilidade na carreira profissional, que não significa apenas mudança de escola, 

mas pressupõe alteração de função. Todos os depoentes deixaram de trabalhar com 

a questão pedagógica, para ocupar funções técnicas na administração educacional. 

ALMEIDA, logo após a experiência com o Projeto foi transferida para outra unidade 

escolar e mudou de função, passando posteriormente a trabalhar na área 

administrativa e em outra área de atuação do magistério, paralelamente. Com 

TODESCHI ocorreu algo semelhante, deixando a sala de aula, no final dos anos 

oitenta, para envolver-se em funções administrativas. SOUZA ocuparia a função de 

vice-diretor na Escola Albert Schweitzer, passando por dissabores administrativos 

que o levariam a se afastar por algum tempo do exercício do magistério e, ao 

retornar, assumiu uma função técnica na Secretaria Municipal de Educação, até 

pedir exoneração no cargo de professor municipal. 

Essa é certamente uma das razões pelas quais esses professores não 

participaram ativamente, nos anos oitenta, do movimento pelo retorno da História e 

Geografia como disciplinas escolares autônomas no currículo de 1o grau, como 

veremos no último capítulo. 

A escolha de obras e autores deu-se a partir de três critérios essenciais: a) a 

opção teórico-metodológica por uma cultura não hegemônica; b) a crítica às políticas 

elaboradas pelo Estado brasileiro naquele período; e c) o referencial de análise, cujo 

objeto central envolvesse não apenas o exame da externalidade da realidade 

escolar, mas também a internalidade de seu funcionamento.  

O recorte foi estabelecido para definir os limites da investigação: recolocar a 

questão da formulação de currículos formais, confrontando-o com as práticas 

escolares, particularmente no ensino de 1o grau com a implantação dos Estudos 

Sociais, a partir de um olhar para dentro da escola. A intenção foi a de investigar a 

atuação dos agentes sociais envolvidos na história da educação municipal, porém 

sem negligenciar as suas interações com o mundo exterior. 

Assim, tornou-se importante o exame de documentos externos à escola, 

especialmente leis, regulamentações – resoluções, pareceres –, correspondência 

oficial, currículos, programas, planos educacionais, relatórios e discursos oficiais que 

encontramos principalmente no acervo do Arquivo Público Municipal, na Biblioteca 

do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, na Biblioteca 
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da Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba e no Conselho Estadual de 

Educação; assim como fontes produzidas no interior da escola: textos e atividades 

didático-pedagógicas, modelo de provas, correspondência escolar, relatórios sobre 

as atividades desenvolvidas, documentos esparsos encontrados no acervo do 

Arquivo Público Municipal e alguns em acervo particular. 

A par disso, consideramos especialmente relevante o depoimento de 

professores que trabalharam nas escolas municipais, naquele contexto. A 

experiência de vida profissional desses professores, retomada através das escrituras 

invisíveis de suas memórias, resgatadas por suas lembranças (CERTEAU, 1994), 

cotejados com os vestígios localizados em outras fontes escritas, principalmente em 

relatórios realizados pelas escolas municipais sobre as atividades pedagógicas 

desenvolvidas, constituirão os materiais para exame das práticas escolares.  
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1 PROJETO EDUCATIVO SOB CONFIGURAÇÃO DE UMA CULTURA  POLÍTICA 

 

Para reduzir o custo de sua atuação aumentando a eficiência 
do sistema, procurou o Departamento de Bem Estar Social 
identificar os fatores determinantes do baixo rendimento 
escolar; salientaram-se como os mais importantes, a carência 
nutritiva, a falta de condições de saúde e a pobreza de 
estimulação da criança na fase da infância em que é mais 
acentuado seu desenvolvimento cerebral (Coriolano Caldas 
Silveira da MOTA). 31 

 

A tendência historiográfica trazida pelos Annales contribuiu significativamente 

para se pensar os objetos históricos não apenas por sua relação com o passado, 

mas pela sua problematização e pelo modo como eles podem trazer o passado para 

o presente. 

É nesse sentido que direcionamos a nossa preocupação atual sobre o ensino 

das humanidades, articulando-a com a reflexão sobre o processo de 

institucionalização dos Estudos Sociais nos currículos das escolas de 1o grau nos 

anos setenta, tentando captar as finalidades do seu ensino com aquela reforma 

escolar e os indícios de continuidade ou ruptura teórico-metodológica em relação ao 

ensino tradicional, principalmente da história como disciplina escolar32. Algumas 

questões instigam a reflexão no presente capítulo, principalmente no que diz 

respeito às relações que puderam ser estabelecidas entre a cultura política daquele 

contexto e o projeto educativo que se implantava com a reforma escolar. Como teria 

sido realizada sua implantação?  

Para operacionalizar tal análise, selecionamos alguns aspectos da realidade 

político-cultural de Curitiba, procurando verificar como se deu naquele contexto de 

                                                
31 MOTA era médico e foi diretor do Departamento de Bem Estar Social, na década de 1970, no qual estava 
integrada a Diretoria de Educação, até quase o final daquela década (PMC. Diretoria de Educação. Plano de 
Educação, v. I, p.5). 
32 Um “modelo educativo hegemônico” (NADAI, 1992/1993) de História ter-se-ia constituído, desde o século 
XIX, no mundo ocidental e também no Brasil, e teria persistido na longa duração. É o que se conhece como o 
ensino tradicional de História. Tal projeto educativo era pautado, principalmente, pela memorização como 
método fundamental de aprendizagem, pelo conhecimento pronto, colocado como verdade absoluta, pela 
pretensão de neutralidade do historiador e da explicação histórica, pela linearidade e cronologia temporal única, 
pela ênfase na dimensão política dos fatos e na história como resultado da ação individual. Além disso, essa 
abordagem da História valorizava somente o passado, sendo configurada sob o “positivismo”, que adotando a 
linguagem das ciências naturais dá-lhe sentido como ciência. Entretanto, a institucionalização dos Estudos 
Sociais, em substituição à disciplina de História e de Geografia no currículo do 1o Grau, a partir da Lei 5692/71, 
coloca em evidência um processo  de contestação àquele projeto educativo tradicional. Este exercício de crítica 
vinha sendo realizado pelo menos desde os anos trinta, em nosso país, com o movimento de renovação da 
educação, sob a esteira do pragmatismo norte-americano.  
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modernização e desenvolvimento da cidade a implantação da reforma escolar e, em 

particular, a institucionalização dos Estudos Sociais.  

Todavia, antes de iniciarmos a análise específica sobre aquele contexto 

histórico local, procuraremos recuperar algumas evidências a respeito do movimento 

cultural que teria proporcionado as bases para a institucionalização dos Estudos 

Sociais no país.  

 

1.1 A INTRODUÇÃO DOS ESTUDOS SOCIAIS NO BRASIL 

 

Uma das críticas colocadas ao ensino de história, a partir das primeiras 

décadas do século XX, através do movimento educacional que ficou conhecido 

como escola nova, foi justamente sua ênfase no passado pelo passado. Defendia-se 

como contraponto que se deveria valorizar o estudo da história contemporânea, pela 

proximidade com os problemas sociais do contexto em que o aluno está 

mergulhado. Além disso, a crítica incidia, também, sobre o caráter político 

predominante na seleção dos conteúdos e sua correspondente cronologia.  

Entretanto, a denúncia mais contundente do discurso renovador foi feita aos 

métodos de ensino, que tradicionalmente eram utilizados na prática escolarizada de 

História e foram corporificados na excessiva memorização e no papel de receptor 

passivo do aluno. Desse modo, a escola nova já apresentava proposta de 

reformulação do ensino da disciplina, com vistas a que os alunos pudessem adquirir 

“hábitos de investigação, de análise, de juízo, de generalização, de raciocínio lógico, 

de crítica...” (MENDES, 193533, ap. NADAI, 1992/1993, p.153). 

É nessa perspectiva que Anísio TEIXEIRA, no interior desse movimento 

renovador, publica uma proposta de Estudos Sociais, abrindo espaço para outras 

experiências. A idéia inicial era realizar uma introdução das ciências sociais, através 

de temáticas integradoras que pudessem levar o aluno a pensar as problemáticas da 

realidade mais próxima de seu tempo social e, gradativamente, articular o ideal de 

cidadania, os estudos sobre comunidade e o preparo para uma formação 

harmoniosa, conforme argumenta Maria do Carmo MARTINS (2002).  

                                                
33 MENDES, Murilo. A História no Curso Secundário. São Paulo: Gráfica Paulista, 1935. 
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Para NADAI (1988), os Estudos Sociais foram introduzidos nos anos trinta, no 

Brasil, e se consolidaram na década de setenta, dotados de um caráter pragmático, 

sob influência do movimento de renovação educacional nos Estados Unidos34, que 

introduz essa área de conhecimento na esteira de uma crítica ao academicismo. A 

justificativa era a excessiva “cientificidade” dos conteúdos de ensino, que imprimiam 

apenas erudição aos alunos. As finalidades educacionais do movimento renovador 

no Brasil passam a pautar-se em valores como a integração social e o respeito à 

comunidade, em busca de conteúdos e soluções imediatas para a vida cotidiana.  

Os efeitos desse discurso, todavia, só vão começar a se refletir na formação 

do professor com a instalação dos primeiros cursos de graduação voltados à 

formação do professor secundário35, na década de trinta. Com a instalação das 

primeiras universidades em São Paulo e Rio de Janeiro (Universidade do Brasil)36, 

inicia-se a fase de superação do autodidatismo, com a vinda de cientistas 

estrangeiros para constituir o corpo docente dessas instituições universitárias.  

Na área da História, é interessante destacar a existência de três influências 

teórico-metodológicas, já nas origens da universidade paulista, nos cursos de 

formação para o magistério da escola secundária. A primeira, através da cadeira 

História da Civilização, sob a orientação dos historiadores franceses do movimento 

intelectual dos Annales, os quais “ministravam cursos monográficos (...) e se 

preocupavam em nos ensinar o método de trabalho do historiador (...) analisavam 

documentos, fazendo uma leitura cuidadosa e interpretativa”. A segunda, por 

intermédio da cadeira de História do Brasil, sob a responsabilidade de intelectuais do 

Instituto Histórico e Geográfico do Brasil - IHGB, de natureza conservadora e 

tradicional, onde as aulas eram dissertativas, apresentando “uma riqueza de 

detalhes, de pormenores, de datas e de fatos pitorescos”. Finalmente, a terceira, por 

                                                
34 Ver a respeito da relação entre os educadores da Escola Nova e as teorias educacionais norte-americanas com 
a introdução dos Estudos Sociais no Brasil: NADAI, 1988, 1992/1993; FONSECA, 1995. 
35 Professor cuja formação era destinada ao magistério do curso secundário – antigo curso ginasial. 
36 Existe uma controvérsia sobre o pioneirismo na instalação de universidades no Brasil. O Paraná teria criado a 
sua em 1912. Entretanto, as primeiras universidades brasileiras, instaladas sob a égide do Estatuto das 
Universidades (1931),  teriam sido a Universidade de São Paulo (1934), a Universidade do Distrito Federal, no 
Rio de Janeiro  (1935) e a Universidade do Brasil (1937) em decorrência da reorganização da antiga 
universidade do Rio de Janeiro. Estas instituições teriam surgido no interior de uma discussão realizada pelo 
movimento da escola nova que concebe a universidade em sua relação com a formação de professores, fundada 
na tríplice função de criadora de ciências; transmissão de conhecimentos e responsável pela extensão 
universitária, defendendo a formação do magistério em nível superior para todos os graus de ensino. Ver a 
respeito: WALESKA (2002). 
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meio da cadeira de História da América, conduzida por um professor norte-

americano, com ênfase numa perspectiva mais pragmática, trabalhando na relação 

passado/presente, “mais leve, porque ele admitia (...) polêmicas” (CASTRO, ap. 

NADAI,1991, p.229-230. Entrevista). 

Contudo, só nos anos cinqüenta e sessenta, a perspectiva de renovação 

começa efetivamente a atingir a escola, em face da atuação dos egressos dos 

cursos de graduação nos cursos de ensino secundário, direcionando o olhar para 

questões sociais. No entanto, apesar de certa superação do método baseado na 

simples memorização ou de um registro histórico fundado exclusivamente na 

objetividade e imparcialidade, o conteúdo ainda permanece norteado por um 

discurso totalizante e eurocêntrico (o que se mantém ainda em propostas 

curriculares atuais e livros didáticos).  

Além disso, com o avanço do imperialismo norte-americano, após a II Guerra 

Mundial, as suas experiências pedagógicas realizadas através dos Estudos Sociais 

passam a constituir referência para os programas de ensino de História.  

Em Minas Gerais, conforme FONSECA (1998), os Estudos Sociais são 

implantados na escola primária, na década de cinqüenta, subsidiados pelo programa 

de Assistência Brasileiro-Americano ao Ensino Elementar – PABAEE, oriundo de 

convênio assinado entre os Estados Unidos, o governo federal do Brasil e o governo 

estadual de Minas Gerais (1953). Tal programa visava à formação e 

aperfeiçoamento de professores para a escola normal e primária, além da produção 

e distribuição de materiais didáticos. Várias obras de autores norte-americanos e 

diferentes livros nacionais, sob a influência daqueles, foram publicados, além de 

serem desenvolvidos estudos sobre a experiência realizada naquele Estado. 37 

A partir da 4024/61 38, os Estudos Sociais passariam a constituir-se como 

uma disciplina optativa para o ensino secundário, tendo sido adotados em São Paulo 

nos currículos da Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo e nos Ginásios 

Vocacionais e Pluricurriculares, fundados em 1962 – experiência que ficou 
                                                
37 FONSECA (1998, p.52) indica que a primeira versão do programa de Anísio TEIXEIRA foi publicada em 
1934, com o título de Programa de ciência para a escola elementar, sendo reeditada várias vezes; e em 1962 foi 
publicada com o título de Estudos Sociais na escola primária, Rio de Janeiro: MEC. Essa influência norte-
americana foi veiculada no Brasil especialmente através das obras de: John U. Michaelis, Estudos Sociais para 
crianças numa democracia, Rio de Janeiro: USAID e Fundo de Cultura, 1964; Edgar Bruce Wesley, Teaching 
social studies in the elementary school, Boston: D. C. Health and Co.,1952. 
38 Nessa Lei, o Conselho Federal de Educação passa a definir apenas as disciplinas obrigatórias, delegando 
competência aos Conselhos Estaduais de Educação e às escolas para estabelecerem os seus programas de ensino. 
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conhecida como a proposta da Equipe Renov. Nos anos finais da década de 

sessenta, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo passou a incluir a 

disciplina no currículo ginasial das escolas da rede estadual. 39 

As mudanças na concepção, organização e práticas pedagógicas de História, 

incorporando aos currículos escolares os Estudos Sociais, foram realizadas 

simultaneamente à expansão da escolarização no país, em conseqüência das 

modificações sociais que se inserem no contexto posterior à Segunda Guerra 

Mundial. A acelerada urbanização e industrialização rompem com as bases de um 

ensino essencialmente erudito e elitista, tornando-o artificial em face das 

necessidades de ampliação do acesso escolar às amplas camadas médias urbanas 

e populares. 

Tais experiências iniciais apresentaram nuances significativas, todavia, “a 

influência do conceito de Estudos Sociais, relacionado à formação do cidadão, 

perpassa o conteúdo destes projetos” (FONSECA, 1998, p. 53). Nessas propostas 

curriculares permanecem, portanto, as finalidades mais amplas da educação e do 

ensino de História tradicional, voltadas à formação de cidadania, embora muitas 

vezes numa perspectiva limitada.  Nas palavras de SCHMIDT; CAINELLI (2004, 

p.11), referindo-se às propostas curriculares de Estudos Sociais: “A concepção e os 

conteúdos da História continuaram atrelados às concepções tradicionais”. 

A disciplina escolar de História tem sido objeto de interesses diversificados e 

as polêmicas sobre seu ensino teriam se avolumado, principalmente a partir da 

institucionalização da área de Estudos Sociais no currículo do 1o grau e em face da 

criação dos cursos de licenciatura curta para habilitação de professores, com vistas 

a atuar no ensino de 1o e 2o graus, durante a vigência do regime militar. Esse 

processo culminou com a mobilização da opinião de intelectuais para a retomada da 

História e da Geografia como disciplinas escolares autônomas, a partir do final da 

década de setenta e no decorrer dos anos oitenta. 

                                                
39 Não se tem conhecimento sobre o currículo no Paraná antes de 1970 ou mesmo se houve aqui experiências de 
Estudos Sociais anteriores a 1970. Sobre a temática há a dissertação de mestrado (UFPR) de Cláudia R. Kawka 
MARTINS (1999) a respeito da experiência estadual com a reforma de 1971, assim como artigos da mesma 
autora publicados sob os títulos: “Ensino de História no Paraná, na década de setenta: práticas de professores” 
(MARTINS,C.R.K. Educar, Curitiba, p.197-213, 2001. Editora da UFPR) e “Profissão Docente: Formação e 
Prática de Professores de História no Ensino Médio” (RANZI, S.M.F.; MARTINS, C.R.K. Revista História 
Ensino, Londrina, UEL, p.273-300, 2003). Há também a sua tese de doutorado, com a periodização de 1930-
1950 (UFPR), em fase de defesa. 
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No presente trabalho de investigação, o processo de implantação dos 

Estudos Sociais, nos anos setenta, será por nós retomado, no que se refere à 

experiência curitibana, cotejando-a, na medida do possível, com outras experiências. 

Nosso objetivo é verificar até que ponto o projeto educativo apresentado naquela 

política de reforma escolar, constituiu-se ou não num bloco monolítico, se houve ou 

não o confronto com outros projetos educativos. A memória sobre tal fase da história 

brasileira tem associado o projeto educativo de implantação dos Estudos Sociais a 

interesses exclusivamente político-ideológicos do regime militar. SCHMIDT; 

CAINELLI (2004, p.11), por exemplo, argumentam: “A década de 1980 é também 

expressiva no que se refere à luta encetada em universidades, associações e 

entidades profissionais com o objetivo de combater a proposta de Estudos Sociais, 

identificada com os interesses e a ideologia dos representantes da ditadura militar 

brasileira” [grifo nosso].  

 Nesse sentido, a realização de uma experiência pedagógica, nas escolas 

municipais de Curitiba, representada pelo Projeto da longa duração, inspirado numa 

perspectiva teórico-metodológica que se opunha à concepção tradicional da História, 

nos permite levantar a hipótese de que tal política educacional não se deu de forma 

uniforme, sem que tivesse de enfrentar qualquer espécie de reação, como poderia 

fazer pensar determinada memória sobre o período.  

Com efeito, a reforma escolar naquela rede de ensino público, no que se 

refere à área de humanidades não se viabilizou através de um único projeto 

educativo. Para compreender o significado histórico da presença de projetos 

educativos diferenciados, neste capítulo tentaremos inicialmente recuperar alguns 

vestígios da história de orientação planificadora do município, para a seguir 

avaliarmos a criação da própria rede municipal de ensino, nos anos sessenta, e os 

efeitos da reforma escolar na caracterização daquele sistema de ensino. Nosso foco, 

aqui, será o exame do Plano de Ação da Diretoria de Educação e seu 

correspondente Plano Curricular, ficando a análise mais detalhada desse Plano 

Curricular, no que se refere às prescrições para os Estudos Sociais, para o terceiro 

capítulo. 
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1. 2 UMA CIDADE COM “TRADIÇÃO” DE PLANEJAMENTO 

 

Curitiba, como uma das cidades brasileiras que ficou conhecida pela 

imagem de “pioneira”, no que se refere à elaboração de um planejamento urbano, 

acompanhava a orientação modernizadora dos grandes centros urbanos mundiais, 

buscando a racionalização dos espaços e do crescimento da cidade.  

 
A cidade já tinha tradição [grifo nosso] em planejamento desde a constituição do Plano 
Agache (...). Em 1966 [sic] fora elaborado pela empresa SERET (SP) o Plano Preliminar de 
Urbanismo para Curitiba, que deu as diretrizes básicas para a equipe do IPPUC (Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) detalhar o Plano Diretor da Cidade que, nos 
primeiros anos de sua formulação, serviu apenas como instrumento disciplinador, atuando 
mais no sentido ordenador e definindo, apenas em alguns pontos, diretriz efetiva para 
atuação (PEREIRA. Memória da... IPPUC, 1989, p.25. Depoimentos 1).40 
 
O IPPUC fora criado logo após a realização do Planejamento Preliminar da 

cidade (Lei municipal n o 2660 de 01/12/65), para melhor detalhar e realizar a 

implantação do planejamento urbanístico, que deu origem ao Plano Diretor (1966). A 

institucionalização do planejamento, através da criação desse órgão, é considerada 

uma das razões do “sucesso” do planejamento urbanístico na capital paranaense, 

segundo parcela da historiografia sobre a cidade. 41 

Concluído o Plano Diretor da cidade este, entretanto, não foi  implantado de 

imediato. O grupo local que acompanhava a elaboração do planejamento pôde 

então permanecer no IPPUC, “burilando, detalhando o plano, transformando-o em 

projetos” (WILHEIM. Memória da... IPPUC, 1990, p.31. Depoimentos 5). Este plano 

só começou de fato a orientar o desenvolvimento da cidade, quando Jaime 

                                                
40 O Plano Agache teria sido contratado em abril de 1943 pela Prefeitura de Curitiba, com a firma Coimbra 
Bueno e Cia. Ltda, com a assistência do urbanista francês Alfred AGACHE, conforme FERNANDES, Almir e 
outros. Dimensões do Planejamento Urbano: o caso de Curitiba. Rio de Janeiro: IUPERJ. [s/d.] v I, p.15. O 
Plano Preliminar de Urbanismo de Curitiba, na realidade, foi concluído em 1965, conforme publicação: 
PMC/IPPUC. Plano Preliminar de Urbanismo de Curitiba. Curitiba: Sociedade SERETE de Estudos e Projetos 
Ltda. Jorge Wilheim Arquitetos Associados, junho de 1965. Em 1966 foi aprovado o Plano de Urbanismo de 
Curitiba, através da lei municipal no 2828 de 31/07/66, que institui o Plano Diretor da cidade e aprova suas 
diretrizes básicas. Ver também: FERNANDES, Almir e outros. Dimensões do Planejamento Urbano: o caso de 
Curitiba. Rio de Janeiro: IUPERJ. [s/d.] v I, p. 16-17.                        

41 Citamos aqui algumas das obras que tratam dessa questão: OLIVEIRA, Dennison. Curitiba e o mito da cidade 
modelo. Curitiba: Ed. da UFPR, 2000. GARCIA, Fernanda E. S. Cidade espetáculo: política, planejamento e city 
marketing. Curitiba: Palavra, 1997. MENEZES, Claudino. Desenvolvimento urbano e meio ambiente; a 
experiência de Curitiba. Campinas, São Paulo: Papirus, 1996. FERNANDES, Almir. Planejamento urbano de 
Curitiba: a institucionalização de um processo. In: IPPUC, Memória da Curitiba urbana. Curitiba, 1990, vol. 4, 
p. 71-74. FERNANDES, Almir. Planejamento urbano de Curitiba: a institucionalização de um processo. Rio de 
Janeiro, 1979. Tese (Doutorado em Engenharia). COPPE/UFRJ/Engenharia de Produção. FERNANDES, Almir 
e outros. Dimensões do Planejamento Urbano: o caso de Curitiba. Rio de Janeiro: IUPERJ. [s/d.] 2 vol.  
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LERNER, deixando a presidência do IPPUC, assumiu o seu primeiro mandato no 

governo executivo municipal (1971-1974). 

Entretanto, uma orientação planificadora já estava presente no Paraná, 

desde o final dos anos de 1950. Acreditava-se que a planificação das ações 

governamentais era por si só capaz de garantir e impulsionar o crescimento e o 

desenvolvimento socioeconômico do Estado, destacando-o entre os demais da 

nação. Para a sedimentação dessa crença, com efeitos sobre a cidade de Curitiba, 

teriam contribuído decisivamente os estudos sobre a evolução urbana e regional do 

Estado, realizados pela Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas 

aos Complexos Sociais - Sagmacs, empresa sediada em São Paulo, como ressalta 

FERNANDES (1990, p.72): 

 
...um dos fatores de enriquecimento da ação multidisciplinar do planejamento urbano de 
Curitiba foi o trabalho desenvolvido pela Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas 
Aplicadas, que congregava o grupo “Economia e Humanismo”, sob a liderança do padre 
Lebret, cuja influência refletiu-se sobre aspectos ideológicos, metodológicos e profissionais 
do processo de planejamento de Curitiba, porque muitos dos que com ele estudavam 
integravam equipes do governo paranaense.  

 
O movimento “Economia e Humanismo”, a que se refere FERNANDES, foi 

fundado na França, na década de 1940, pelo padre LEBRET, que iniciou sua 

atuação no Brasil em 1947, vinculado aos padres dominicanos e à igreja católica. 

Sua filosofia estava baseada na busca da chamada “terceira via”, dentre as outras 

surgidas com a guerra fria: o capitalismo e o comunismo. 

Proposto como um movimento “real”, que poderia agregar protestantes, 

católicos, comunistas e liberais na busca de um bem comum – o desenvolvimento 

social –, a filosofia do movimento enfatizava o planejamento urbano como 

instrumento indispensável para a remoção dos obstáculos ao desenvolvimento 

almejado. 

Um dos seus postulados fundamentais era a “ação em todos os planos da 

vida coletiva” (MENEZES, 1996, p.73). Era preciso conhecer a realidade para nela 

poder atuar. Assim, acreditava-se que a cidade ou a região deveria ser decomposta 

em unidades para se conhecer as reais condições da população. A partir daí, dever-

se-ia realizar um exame dos equipamentos coletivos necessários a cada uma 

dessas unidades.  
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O padre LEBRET havia estado no Brasil nas décadas de 1940 e 1950, 

ministrando cursos aos técnicos de governo, políticos e professores universitários, 

exercendo influência nas futuras administrações governamentais em várias partes 

do país. No Paraná, há fortes indícios de suas idéias, principalmente nas gestões de 

Ney BRAGA42, no município de Curitiba (1954-1958)43 e no governo do Estado 

(1960-1963); também na gestão de Ivo Arzua PEREIRA (1963-1966) na capital, 

influenciando significativamente a elaboração do Plano Diretor da cidade de Curitiba 

de 1966 e a metodologia de planejamento do IPPUC. Nessa, a área social era 

priorizada a partir do diagnóstico da região, considerando-se fundamentalmente a 

relação entre crescimento populacional e benfeitorias/equipamentos necessários 

(escolas, postos de saúde, assistência social, praças e equipamentos de esporte e 

lazer etc.).  

É interessante ressaltar que a historiografia tem destacado a importância da 

orientação tecnocrática, com ênfase à racionalidade dos planejamentos na esfera 

administrativa nacional, no período pós-segunda guerra, sobretudo após a 

implantação dos governos militares (1964-1984).44 No Paraná, como pudemos 

observar, tal direcionamento já vinha sendo implantado com mais critério pelo menos 

desde a década de 1950, sob influência do movimento humanista católico45 sobre as  

                                                
42 Ver debates em E&D: Planejamento urbano – Do populismo aos dias atuais. Espaço & Debates. Revista de 
Estudos Regionais e Urbanos, Ano I, no4, ago./1981, onde se discute a repercussão da filosofia “Economia e 
Humanismo”. É bom lembrar também em qual partido político Ney BRAGA estava filiado – o Partido 
Democrata Cristão.  
43 Essa gestão de BRAGA proporcionou-lhe o prêmio de melhor administração municipal do Brasil pelo 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM. 
44 Todavia, para alguns historiadores “a despeito do esforço de centralização administrativa, desenvolvido pelos 
militares, a experiência brasileira de planejamento urbano caracterizou-se pela falta de coordenação da ação das 
suas agências e pela fragmentação dos seus programas, tanto territorial quanto funcionalmente”, em que pese “a 
concentração de poder decisório e de recursos financeiros conferidos à União, no que diz respeito à capacidade 
de influenciar desenvolvimento e impor padrões de administração em nível local”, a ação do governo federal 
realizou-se em geral de forma fragmentada e as experiências de sucesso deram-se mais por esforço técnico e 
político de instâncias regionais e locais.Ver a esse respeito OLIVEIRA, Dennison, 2000, p.24-25. 
45 A influência católica na mentalidade do paranaense é estudada por alguns historiadores que a relacionam com 
a forte penetração da imigração européia nesta região. Ver: AZZI, Riolando. A igreja e os migrantes. São Paulo:  
Paulinas, 1987. BOSCHILIA, Roseli T. Modelando condutas: a educação católica em colégios masculinos 
(Curitiba 1925-1965). Curitiba, 2002. Tese (Doutorado em História). Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes. 
UFPR; CARNEIRO, JR., Renato A. Religião e política: a Liga Eleitoral Católica e a participação nas eleições 
(1932-1954). Curitiba, 2000. Dissertação (Mestrado em História), UFPR. MARCHI, Euclides. Religião e Igreja: 
a consolidação do poder institucional. História: Questões & Debates. Curitiba: ANPUH, v.14, n.26-27, p.172-
195, jan.-dez.,1997; A invenção do herói: a América pela vontade de Deus. História: Questões & Debates. 
Curitiba: ANPUH, v.12, n.22-23, p. 133-150, jun.-dez., 1991; Uma igreja no Estado livre: o discurso da 
hierarquia católica sobre a República. História: Questões & Debates. Curitiba: ANPUH, v. 10, n. 18-19, p. 213-
259, jun.-dez., 1989.  
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gestões públicas locais.  

Na esfera nacional, desde a década de 1930, fatores políticos, econômicos e 

sociais produziram transformações que permitem a alocação de uma parte do 

excedente das oligarquias agrárias para o desenvolvimento de uma política de 

industrialização. Por outro lado, já ocorria um deslocamento de contingentes 

populacionais do campo para a cidade, incrementando a divisão social do trabalho e 

constituindo uma massa de trabalhadores urbanos. 

Nessa perspectiva, as camadas sociais menos favorecidas instaladas nos 

centros urbanos passam a ser objeto de interesse do Estado, o que se traduz na 

formulação de políticas urbanas que pudessem proporcionar melhores condições de 

reprodução social da força de trabalho, sem, no entanto, significar oportunidades de 

participação direta a essas camadas para influenciar nas decisões políticas 

diretamente ligadas à melhoria da qualidade de vida.  

Para MENEZES (1996), a noção de justiça social emergente, naquele 

momento, advinha do anseio nacionalista de constituir um país industrial, moderno e 

soberano e não de um desejo genuíno de atender às reivindicações da classe 

trabalhadora. A formulação de políticas sociais tinha como objetivo “corrigir as 

desigualdades sociais” com base num discurso ideológico-populista de valorização 

dos trabalhadores urbanos. Diante da impossibilidade de continuar camuflando tais 

desigualdades sociais, toma-se consciência da “questão urbana” a ser considerada 

na formulação das políticas públicas. Essas passam a incluir projetos de intervenção 

sobre os problemas nas cidades, porém, não sobre suas causas (desigualdade de 

renda, exploração imobiliária do espaço e segregação social; favorecimento político 

e econômico nas deliberações governamentais), mas sobre as suas conseqüências 

(precariedade no transporte urbano, falta de habitação popular, ausência de 

saneamento básico, violência, poluição, falta de equipamentos sociais – escolas, 

postos de saúde, espaços de lazer etc.).  

Dessa forma, concebia-se o controle e organização da cidade com base em 

uma racionalidade técnica. Esse período foi marcado por uma nova configuração no 

Estado, cujo reflexo nas políticas urbanas foi sentido pelo esvaziamento de seus 

conteúdos sócio-políticos em detrimento de princípios racionais-tecnicistas. Ocorre a 

transformação tecnocrática da questão social, ou seja, “A categoria racionalidade 

organiza um discurso produtor dos ‘problemas urbanos’ (...) como disfunções do 
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crescimento, e organiza um conjunto de medidas que se pretende consciente, 

traduzido na idéia de plano” (MENEZES, 1996, p.31). 

As políticas urbanas, centralizadas em órgãos federais46, passam a 

estimular a superação dos entraves políticos da gestão pública das cidades e a 

promover a adequação das massas desajustadas no espaço urbano, por essas 

serem consideradas obstáculos ao crescimento econômico. 

Nas décadas de 1960 e 1970, o planejamento urbano assumiu um papel 

estratégico. Acreditava-se que os problemas sociais não eram relevantes e que se 

resolveriam como conseqüência do crescimento econômico. Nessa perspectiva, a 

cidade era considerada fundamental para o planejamento do processo econômico, 

precisava estar ajustada ao projeto desenvolvimentista. Assim, cabia aos 

planejadores preparar a cidade para a industrialização, concebida como sinônimo de 

desenvolvimento e modernização.  

É nesse quadro ordenado pela lógica da racionalidade e do 

desenvolvimentismo que o ambiente favorável ao planejamento das políticas 

públicas propiciava a idéia de (re) planejar e ampliar também o crescimento e o 

desenvolvimento da capital do Estado. As precondições técnicas e culturais de 

controle urbanístico, já existentes em Curitiba47 favoreciam essa idéia, permitindo a 

institucionalização do planejamento nessa cidade, de um lado sob a lógica do 

planejamento racional-tecnicista, que induzia a elaboração de políticas públicas; e 

de outro, sob a inspiração do movimento “Economia e Humanismo”, que defendia 

                                                
46 Daí a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) e do Sistema Federal de Habitação (SFH) em 1964, 
como parte de um projeto de construção de um novo modelo econômico, no qual estas instituições tinham o 
papel de estimular a atividade econômica e acumulação de poupança, bem como sua aplicação em termos 
estritamente financeiros. Tais programas estavam inseridos em um contexto mais amplo, o do desenvolvimento 
urbano, razão pela qual criou-se também o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau), cuja função era 
induzir os municípios a realizar seu plano urbanístico, colocando-lhe recursos à disposição e, em 1967, foi criado 
o Ministério do Interior, com o objetivo de promover o desenvolvimento urbano por meio do revigoramento das 
administrações municipais.  
47A tese mais conhecida sobre a evolução do planejamento urbano moderno, na historiografia local, situa o Plano 
Agache com um papel significativo. Contudo, desde o século XIX já vinham se constituindo iniciativas 
urbanísticas na cidade, como a que se traduziu na intervenção de outro engenheiro francês, A. Talois. Isto não 
significa que anteriormente não ocorressem intervenções planificadoras, como atestam os vários códigos de 
posturas que direcionaram o ordenamento da cidade nos séculos XVIII e XIX. Ver:  SANTOS, Antonio César de 
Almeida. Provimentos do Ouvidor Pardinho para Curitiba e Paranaguá (1721), v. 3, n. 10.Curitiba, Aos Quatro 
Ventos, 2001. PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Monumenta. Urbanização de Curitiba; Plano Agache – 
1943. v. 2, n. 8 Curitiba, Aos Quatro Ventos, 2000.  PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Monumenta, Posturas 
Municipais Curitiba, Castro, Ponta Grossa; Décadas de 1820 a 1860. v. 1, n. 3. Curitiba, Aos Quatro Ventos, 
1999. PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Monumenta, Posturas Municipais, Curitiba – 1885, Palmeira - 
1895, Guarapuava – 1854-1870. v. 2, n. 7. Curitiba, Aos Quatro Ventos, 1999.   
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uma orientação desenvolvimentista, porém mais “humanizadora” para as cidades. A 

educação terá um papel fundamental nesse processo, com a expansão da rede 

municipal de ensino, sobretudo após a reforma escolar de 1971. 

 

1.3 A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A REFORMA ESCOLAR 

 

No início da década de setenta, a rede de ensino público municipal de 

Curitiba encontrava-se ainda na sua infância, constituindo-se num sistema escolar 

recém inaugurado. Teve sua origem com a criação da primeira unidade escolar em 

1963 – o Centro Experimental de Educação e Grupo Escolar Papa João XXIII48 –, 

sob a égide da Lei 4024/61.  

Desde 1955, o poder público municipal já assumia algumas responsabilidades 

com relação ao investimento na educação, chegando a criar a Secção de Educação, 

no Departamento de Educação, Cultura e Turismo. Contudo, até a década de 1970, 

segundo Zélia PASSOS49, os “investimentos eram geralmente relacionados à 

doação de terrenos públicos para o Estado ou participação na construção das 

escolas. A manutenção, a direção, a administração do ensino ficavam a cargo do 

Estado” (PASSOS. Memória da... IPPUC, 1991, p. 240. Depoimentos 7).50  

A primeira instituição escolar própria foi o Centro Experimental de Educação 

e Grupo Escolar Papa João XXIII. 51 Essa escola, segundo PASSOS, inicialmente 

“se assemelhava a uma escola criada por Anísio TEIXEIRA, em Salvador, que é a 

escola parque (...): uma escola experimental, sem o intuito de atender a toda a 

população, mas de desenvolver (...) uma experiência educacional...” (PASSOS. 

Memória da...IPPUC, 1991, p. 241. Depoimentos 7). 

                                                
48 Criada pela Lei Municipal nº 2323 de 01/09/63 (PMC. Relatório da Gestão 63/66, 1966). 
49 PASSOS ocupou o cargo de Diretora de Educação, do Departamento de Bem Estar Social, na Prefeitura 
Municipal de Curitiba, no início da década de setenta. 
50 Este testemunho é resultado de um trabalho desenvolvido pelo Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, 
no período de 1989 a 1991, através do qual foram colhidos depoimentos de arquitetos, políticos e técnicos que 
estiveram envolvidos com a implantação do planejamento urbano da cidade no período 1960-1990. Desses 
depoimentos resultou a série “Memória da Curitiba urbana” com 8 volumes, editada pelo Instituto. 
51 Voltada para o atendimento de 1a a 4a série. Em 1970 este estabelecimento foi transformado para Ginásio 
Municipal Papa João XXIII, pelo decreto n o 1691 de 30/11/1970, tendo sido criado na mesma época também o 
Ginásio Municipal Prefeito Omar Sabbag, pelo decreto n o  1725 de 11/12/1970 (PMC. Relatório...,1970, p.199). 
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Em 1965, na gestão de Ivo Arzua PEREIRA52 fora criado o Departamento de 

Bem Estar Social53, cuja estrutura era composta de uma Diretoria de Educação, uma 

Diretoria de Saúde e uma Diretoria de Desenvolvimento Social, cujo projeto era a 

criação de “escolas comunitárias”. 54 A primeira instituição escolar dessa natureza – 

e a segunda que constituiria a rede pública municipal – foi a Escola Comunitária 

Isolda Schmidt, criada em 1966, atual Escola Municipal Herley Mehl. 

Todavia, embora existisse um órgão específico para o atendimento da 

educação, o setor educacional, até 1968, data do primeiro Plano de Educação, não 

tinha definido um plano específico, seguindo as orientações genéricas dos governos 

estadual e federal.  

Esse primeiro plano foi elaborado na gestão de Omar SABBAG (1967-

1970)55, sob a responsabilidade do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Curitiba – IPPUC. Ele foi pensado no contexto do Plano Preliminar de Urbanismo 

(1965) e do Plano Diretor (1966) da cidade. Ambos continham capítulos relativos à 

área social, afirmando como necessários os equipamentos de educação, saúde, 

lazer, recreação, e apontavam a necessidade de aprofundamento de estudos 

setoriais que, entretanto, não foram realizados de imediato. PASSOS lembra que: 

“após o Plano Diretor, o IPPUC fez o seu primeiro plano de educação (...), mas foi 

um plano que não foi colocado em prática, por duas razões: (...) um investimento 

relativamente pequeno na área de educação, (...) [e porque] muitos recursos 

obrigatórios por lei, para serem aplicados em educação, podiam ser facilmente 

‘desviados’ para outras obras...” (PASSOS. Memória da... IPPUC, 1991, p. 251. 

Depoimentos 7) . 

                                                
52 PEREIRA governou a capital no período de 1963-1966, estendendo-se sua gestão até o início de 1967 
(Memória da... IPPUC, 1989, p. 3. Depoimentos 1). 
53 Em 1979, na 2a gestão de Jaime LERNER,  a estrutura organizacional da PMC sofreu uma reformulação (lei 
no   6033/79 e decreto no   1094/79), criando-se um Departamento de Educação autônomo. (PMC. Relatório..., 
1979, p.5). E, em 1983, na gestão Maurício FRUET, este Departamento é transformado em Secretaria Municipal 
de Educação com a reestruturação do organograma da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC. Relatório..., 1983, 
p.65). 
54 O pressuposto filosófico dessas “escolas comunitárias” articulava os princípios do pragmatismo norte-
americano que orientou o movimento da escola nova e do urbanismo humanista do padre francês LEBRET, 
como vimos, o qual teria exercido forte influência na administração municipal, naquele contexto histórico, em 
seu projeto planificador da cidade, tendo em vista o seu desenvolvimento com um caráter mais “humanitário” 
(ao menos no discurso político). 
55 Omar SABBAG teria sido o primeiro prefeito a ser indicado para o cargo após o golpe de 1964 (MENEZES, 
1996 p. 85). 
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Além disso, em 1971, com a reforma escolar, esse plano ficou desatualizado. 

“Ele propunha como prioridade da Prefeitura a educação pré-escolar e os restantes 

níveis de ensino ficavam para o Estado”, segundo PASSOS (Memória da... IPPUC, 

1991, p. 252. Depoimentos 7). Com tal reformulação do ensino, tornando 

obrigatórios os oito anos de escolaridade, o município passa a ter a 

responsabilidade de arcar com o ensino de 1o grau. Contudo, a prefeitura “não tinha 

estrutura para isso”, passando a se estabelecer de início uma espécie de “divisão de 

encargos” entre ela e o governo estadual. Este, “assume principalmente da quinta à 

oitava série, e o município da primeira à quarta série, já não mais com aquele caráter 

experimental56, porque ela passou a ter que atender maciçamente a população...” 

(PASSOS. Memória da... IPPUC, 1991, p. 240-241. Depoimentos 7). 

Desse modo, a esfera municipal foi obrigada a adequar-se às novas 

contingências, tanto do ponto de vista físico – realizando a previsão racional de sua 

expansão –, como da perspectiva de mudanças na filosofia, estrutura e 

funcionamento das escolas, o que implicava inclusive em reformulações curriculares.  

Nas escolas municipais, tanto quanto nas estaduais, tão logo foi publicada a 

Lei 5692/71, já começaram as discussões para as adequações à nova legislação. 

Curitiba, como sede da capital, tinha um papel fundamental nessa implantação 

“pioneira”. 57 Embora a reforma tenha sido implantada gradativamente nas diferentes 

regiões do Estado, a capital faz parte do primeiro bloco, envolvendo as prefeituras 

de toda a área metropolitana. Há indícios dessa preparação no sistema municipal de 

ensino de Curitiba, já a partir de 1971, com a realização de “Curso para estudo de 

subsídios para aplicação da lei 5692/71” (PMC. Relatório..., 1971, p.146). Assim 

como também está explícita tal reestruturação em documento de 1973.  

 
Participando da Comissão que, a nível estadual, estabeleceu as normas de implantação do 
novo ensino de primeiro grau, o Município de Curitiba foi incluído entre as regiões em que o 
novo processo se iniciaria em 1972. Dessa forma, passaram as unidades escolares 

                                                
56 As escolas municipais que compunham a RME, em 1975, além da Escola Papa João XXIII e Escola Isolda 
Schmidt, eram: Eny Caldeira, Omar Sabbag, São Braz, São Miguel,Tapajós, Vila Aurora, Sítio Cercado, Piratini, 
Anísio Teixeira, Maria Clara Tesseroli , Albert Schweitzer, Nossa Senhora da Luz, Monteiro Lobato, Graciliano 
Ramos, Júlia Amaral Di Lenna, Vila Krasinski, Jardim Paraíso e Escola Santos Andrade, totalizando 20 escolas, 
com 12 382 matrículas e 990 professores. Dentre as escolas que atendiam de 1a a 8a série, três tinham oficinas 
para a prática de Formação Especial: Papa João XIII, Omar Sabbag e Albert Schweitzer (PMC. Diretoria de 
Educação. Plano de Ação, v. I, 1975, p.55-57). 
57 Claudia Kawka MARTINS defende a existência de uma situação de pioneirismo do governo do Paraná na 
institucionalização da reforma educacional de 1971 (MARTINS, 1999), o qual teria agido com rapidez e 
eficiência na implantação ampla da política reformadora. 
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municipais a oferecer, a cada novo ano, a série seguinte do curso numa rede escolar cujo 
ritmo de expansão não foi reduzido e sim intensificado, o que fatalmente levaria o sistema, de 
forma inexorável, a uma situação de déficit impossível de ser coberto pelos recursos 
disponíveis... (PMC. Relatório... 1973, p.150). 
 

Com esse compromisso, a administração municipal começou a realizar o 

planejamento da educação de forma mais sistematizada, contando com o apoio do 

IPPUC58. A partir de 1973, o dimensionamento físico das escolas foi ficando cada 

vez mais racionalizado, articulando a capacidade instalada e a capacidade de 

absorção de alunos, tanto de escolas públicas como privadas. 

Assim, se em 1964-1966 a rede municipal de ensino era praticamente 

inexistente, contando com apenas 563 alunos de 1a a 5a série (matrícula final de 

1966; PMC. Relatório..., 1964-1966, p. 79), em 1971 era ainda incipiente, atendendo 

cerca de 6 416 alunos no ensino primário e 754 alunos no ensino secundário (PMC. 

Relatório...,1971, p.146-147), mantendo ainda nesse ano da reforma a nomenclatura 

da Lei 4024/61. O exame dos relatórios da PMC permite assinalar que em 1972 

ainda não havia sido implantada a reforma educacional (Lei 5692/71) nessa rede de 

ensino, mas ela já contava com 10 unidades escolares e um total de 8 973 alunos.  

Com efeito, a reforma seria implantada na rede municipal de ensino a partir 

de 1973, quando a seriação passa para 1a a 8a série do 1o grau, substituindo o 

ensino primário (1a a 5a série) e o ensino secundário (1a a 4a série). Tal implantação 

contribui significativamente para a expansão das matrículas nas escolas municipais. 

Em 1980, a rede municipal de ensino era composta por 72 escolas e alcançava 36 

384 alunos. Em 1984 atingia-se a um total  de  86 escolas e 45 972 alunos de 1a à 8a 

série do 1o grau, embora o crescimento maior se verificasse nas séries iniciais 

(Ver:Tabela 1).59 

 

 

 

 

                                                
58 Em seu depoimento PASSOS admite que com a implantação da Lei 5692/71, a Diretoria de Educação passou 
um ano “com muito estudo, análises e discussões e éramos subsidiados pelo IPPUC nessa atividade” (PASSOS. 
Memória da... IPPUC, 1991, p.240). 
59 Os Relatórios Anuais de Atividades, no período analisado,  não apresentam uniformidade na coleta dos dados, 
o que dificulta muitas vezes a comparação entre algumas variáveis. Com relação à matrícula, estes dados não 
aparecem em todos os anos e, principalmente, nem sempre é discriminada a matrícula de 1a a 4a série e de 5a a 8a 
série. 
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TABELA 1 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESCOLAS E MATRÍCUL AS NA REDE MUNICIPAL 
                     DE ENSINO DE CURITIBA – PRÉ-ESCOLA E 1O GRAU –  1964-1984 
 
ANO 

 

NÚMERO 

DE 

ESCOLAS 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

MATRICULADOS 

PRÉ-ESCOLA 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

MATRICULADOS 

1A A 4A SÉRIE 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

MATRICULADOS 

5a a 8a série 

TOTAL DE 

ALUNOS 

MATRICULADOS 

 

 

1964 - -  (1) 520 -                (1) 520 

1966 - -  (1) 563 -    563 

1972     (2) 10      46              (1) 6 982           (3) 1 945 8 973 

1978 52 3 439 17 049 3 414 23 902 

1980 72        (4) 1 995 30 610 3 779 36 384 

1984 86 3 363 38 454 4 155 45 972 

FONTE: PMC. Relatório Anual de Atividades. 
NOTAS: Sinal convencional utilizado para dados aproximados ou variação na coleta de dados. 
(1) Dados de alunos de 1a a 5a série do antigo ensino primário. 
(2) Dados aproximados indicados por PASSOS (Memória da...IPPUC, 1991, p. 246. Depoimentos 7). 
(3) Dados de alunos de 1a 4a série do ensino secundário (ginásio).  
(4) Dados de alunos matriculados nas classes regulares de pré-escola. Neste ano houve uma 
mudança na orientação política da PMC, que criou o Projeto “Atendimento ao pré-escolar no período 
de férias”, cuja matrícula alcançou 3 045 alunos em 127 turmas de pré-escolar, em 45 escolas. 
 
 

É, portanto, num contexto de expansão da escolarização na periferia de 

Curitiba –, que sofre, por um lado, um processo de urbanização acelerado, típico das 

cidades dos países de economia dependente, ocorrido na segunda metade do 

século XX –, e, por outro lado, sob o impacto da Lei 5692/71, que determina a 

competência do município para o atendimento do 1o grau, que a Diretoria de 

Educação começa a se preocupar com a racionalização e controle da educação.  

Para se ter uma idéia do crescimento urbano no período, a população da 

cidade de Curitiba que era de 361 309 habitantes em 1960 salta para 1 024 975 

habitantes em 1980; e a da área metropolitana de 524 657 habitantes passa para 

1440 626 habitantes, respectivamente naquelas décadas (Ver :Tabela 2). 

 

TABELA 2  –  EVOLUÇÃO   DA  POPULAÇÃO   DE   CURITI BA  E    ÁREA    METROPOLITANA, 
                        1960-1980 

ANO CURITIBA ÁREA METROPOLITANA 

1960 361 309 524 657 

1970 609 026 821 233 

1980 1 024 975                   1 440 626 

FONTE: IBGE, ap. ULTRAMARI; MOURA, 1974, p. 7. 
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A preocupação com este crescimento acelerado manifesta-se no efeito de 

racionalização das políticas da educação, aparecendo de forma explícita no discurso 

educacional. Em 1972, dentre outros objetivos propostos para a educação municipal 

encontram-se: a necessidade de “racionalizar o trabalho estabelecendo um sistema 

de controle e avaliação permanente da situação funcional”; “aperfeiçoar qualitativa e 

quantitativamente o serviço de controle estatístico das escolas”; “projetar a situação 

escolar” para os anos subseqüentes; “organização e regimentação do concurso para 

(...) professores licenciados, orientadores educacionais, supervisores escolares e 

professores substitutos” (PMC. Relatório..., 1972, p. 66-67;152).  

A análise dos Relatórios de Atividades da Prefeitura Municipal de Curitiba, 

encaminhados à Câmara Municipal de Vereadores – no período de 1971-1985 – 

permitem pensar que a implantação da reforma educacional no município se deu 

através de duas etapas: uma preparatória e outra de implantação gradativa. 

Na fase preparatória (1971-1972) a preocupação esteve voltada à divulgação 

e debate sobre a legislação, e estrategicamente foram realizados cursos, encontros 

e reuniões com este fim. Além disso, a Diretoria de Educação ocupou-se 

basicamente com a adequação administrativa, racionalizando estratégias e 

apontando soluções temporárias como a contenção no ritmo de expansão para 

atender a reforma e decisões importantes como a elaboração de concurso público, 

estruturação do quadro do magistério municipal e de um Plano de Educação60.  

 
Dessa fase diagnóstica, impuseram-se como absolutamente prioritárias a redução temporária 
do ritmo de expansão da rede escolar, de forma a mantê-lo dentro da disponibilidade de 
recursos existentes; a solução urgente dos problemas trazidos aos quadros do magistério por 
soluções de emergência – como contratação de pessoal horista para as funções de professor 
licenciado – que ameaçavam se tornar definitivas, com os graves prejuízos (...) resultantes; a 
formação em termos definitivos e estáveis dos quadros do magistério, corolário de uma 
profissionalização do professor; a estruturação das atividades de saúde e serviço social, de 
forma a possibilitar o máximo rendimento dos recursos investidos e, finalmente (...) a 
elaboração de um Plano de Educação do Município, em que se procurassem analisar os 
fatores que intervém na problemática educacional de Curitiba (...) (PMC. Relatório...,1973, 
p.151). 

 

Passada essa fase inicial, no período subseqüente de implantação gradativa 

(1973-1982), a estrutura administrativa passou a ser adequada não apenas 

quantitativa, mas qualitativamente. A ordem da racionalidade atingiu além de o 

                                                
60 Este Plano, entretanto, só foi completado e editado em 1975. 
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planejamento físico, o processo educacional, através da implantação de estratégias 

políticas orientadas pela pedagogia das carências sócio-culturais. 61  

Dentre essas estratégias encontravam-se a expansão da pré-escola e a 

intensificação de ações com relação à garantia da alfabetização; a avaliação 

diagnóstica permanente, realizada através de um sistema de avaliação unificada nas 

escolas municipais; e a implantação de projetos pedagógicos para melhoria da 

qualidade do ensino nas áreas do conhecimento62.  

A expressão “aprimoramento do processo pedagógico” marcará presença no 

discurso educacional, constando como um dos itens de todos os Relatórios Anuais, 

no período 1975-197863. Dentre as atividades previstas para esse fim foi criado o 

Projeto da longa duração, objeto de análise nos capítulos seguintes.  

A preocupação com a melhoria da educação, que é inerente ao discurso 

reformador, está inserida na representação de uma filosofia do progresso. Conforme 

argumenta POPKEWITZ (1997, p.235), a reforma - compreendida como prática 

social e regulamentação social - orienta as mudanças assinaladas “como progresso, 

embora, quando examinadas fique claro que são mantidas certas continuidades com 

práticas do passado. Tornam-se visíveis novas configurações que vinculam o 

conhecimento às questões de regulamentação social”.  

No período 1983-1985 a orientação da política escolar mantém as mesmas 

características da etapa anterior (1975-1982), embora tenha havido alguma 

                                                
61 Os altos índices de reprovação na 1a série conduziram a uma política de complementação de “carências 
culturais e sócio-econômicas” das comunidades de origem das crianças matriculadas, através da expansão  de 
classes de pré-escola, na ordem de 605,25% na matrícula. “Esta medida recomendada através de experiências 
anteriores, recebeu apoio (...) do MEC., que considerou prioridade nacional o atendimento à criança na faixa 
anterior ao sexto ano de vida”. Tal programa tinha a finalidade de “aumentar o rendimento escolar, tornando o 
ensino mais eficiente e econômico” e, também, “mais adequado à realidade de nossas comunidades” (PMC. 
Relatório...1975, p.9;118). Paralelamente a esse programa, efetivou-se a coordenação das séries iniciais, 
englobando pré-escolar, 1as e 2as séries normais e especiais, com cuidadosa revisão das estratégias (...), 
especialmente quanto à alfabetização.” (p.10); investiu-se ainda na ampliação do Calendário Escolar, 
aumentando o número de dias letivos (212 dias), o que significou a implantação de atividades extracurriculares, 
em período contrário ao normal, com a finalidade de proporcionar “maior oportunidade de atividades escolares” 
e sanar “a escassez de estimulação cultural” (PMC. Relatório...1975, p.119;  1976, p.43). 
62 A natureza qualitativa expressa na “realimentação” dos planos curriculares das escolas municipais e na 
instalação/acompanhamento de Projetos Pedagógicos orientados para a melhoria da educação e ensino aparece  
nas fontes consultadas, por exemplo, através de: adequação curricular de Matemática – 1a e 2a etapas; Estudos Sociais – 1a e 
2a etapas; Estudos Sociais –  3a e 4a etapas, em 1975 (PMC. Relatório...,1975, p.120); implantação do Projeto de Ciências – 1a 
etapa, a partir de 1978 (PMC. Relatório...,1978, p.115); Reestruturação do Ensino de Ciências e Programa de Saúde, 
envolvendo três escolas e a expansão do Projeto da longa duração, envolvendo 19 escolas, em 1979 (PMC. Relatório..., 
1979. p. 6-7). 
63 Ver: PMC. Relatório..., 1975, p.115; 1976,  p. 42; 1977, p.41; 1978, p.113 - Gestão Saul Raiz. Embora na gestão seguinte 
de 1979-1982 (Jaime Lerner) esta expressão não mais se revele explicitamente, a orientação da política educacional manteve 
a mesma linha de racionalização de recursos, procedimentos e projetos, tendo em vista a eficiência no sistema educacional. 
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mudança na equipe administrativa, com a entrada no executivo municipal de um 

grupo de oposição política64. No plano das estratégias administrativo-pedagógicas 

combinaram-se as medidas de expansão da oferta de escolarização, em face do 

crescimento urbano, e a preocupação com a melhoria do ensino, expressa nos 

cursos de aperfeiçoamento, nos projetos pedagógicos e assessoramento às escolas, 

por parte da equipe técnica. 65 

A expansão acelerada da rede municipal de ensino, se de um lado 

representou uma maior oferta de escolarização às regiões periféricas da cidade, de 

outro, trouxe para seus administradores a inquietante problemática da capacidade 

de oferta de serviços urbanos pelo município. Há indícios de tal representação no 

discurso político da educação. Assim, vejamos alguns dos relatórios analisados: 

 
...ao mesmo tempo em que sua população central, mais estabilizada, vê iniciar-se o processo 
de transição demográfica que lhe facilitaria o atendimento das necessidades de serviços 
urbanos, o potencial de atração que representa como capital de Estado e cidade universitária 
faz com que, nas zonas periféricas, tenham crescimentos vertiginosos novos núcleos 
habitacionais, num processo de explosão demográfica que acentua as dificuldades de um 
correto e adequado atendimento àquelas necessidades básicas (PMC.Relatório..., 1973, 
p.149).  

 
Como decorrência da agressiva política educacional da atual administração, somada aos 
encargos adicionais trazidos pelo Município pela Lei 5692/71 que instituiu o ensino de 
primeiro grau, o Departamento do Bem Estar Social experimentou um crescimento explosivo 
que chegou a ameaçar a eficiência e dificultar sua atuação nas áreas da Educação, Saúde e 
Serviço Social (PMC. Relatório..., 1974, p.121). 

 
A preocupação com a racionalidade e a eficiência é um dos traços que marca 

a política voltada ao progresso naquela conjuntura, não apenas no âmbito regional, 

                                                
64 Com as eleições estaduais realizadas em 1982, vários estados levaram ao poder governos de oposição. Dentre 
estes estados estava o Paraná. Contudo, os prefeitos naquele ano ainda seriam indicados. Foi o que ocorreu com 
Maurício FRUET, que assumiu a administração da Prefeitura de Curitiba (1983-1985). As intervenções dessa 
administração, na área educacional, foram, sobretudo, de ordem política, envolvendo a abertura à participação 
nas decisões, contando com a colaboração de representantes do sindicato do magistério, com a realização de 
eleições para diretores de escolas, elaboração de plano de carreira do magistério com a aprovação de seu 
estatuto, dentre outras. Na área pedagógica ocorreu uma fase de debate intenso sobre as questões educacionais, 
tendo sido publicado não um Plano de Educação, mas um manifesto sob o título de “Escola Aberta”.  
65 Em 1980, por exemplo, ocorre a Reestruturação do Ensino de Ciências e Programa de Saúde, que envolve 10 
600 alunos de 1a a 4a série; e a de Estudos Sociais a partir da longa duração, atingindo 39 890 alunos, de 1a a 8a 
série (PMC. Relatório...1980, p.7-8). Nos anos seguintes, há a continuidade do Projeto da longa duração, 
envolvendo 17 escolas (PMC. Relatório, 1981, p.13; PMC. Relatório...1982, p.12). Em 1983, já na gestão 
FRUET, percebe-se ainda a presença dos Estudos Sociais nas ações desenvolvidas pela administração 
educacional. O Projeto da longa duração é destacado no Relatório Anual deste ano pelo “Treinamento no 
Projeto Estudos Sociais a partir da longa duração”, embora sem delimitar número de escolas ou alunos 
envolvidos, aparecendo também um outro “Treinamento em Metodologia de Estudos Sociais para professores de 
1a a 4a série” que, supomos, estivesse destinado aos professores de Estudos Sociais, independentemente de 
participarem ou não daquele Projeto (PMC. Relatório..., 1983. p.67-68).  
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mas nacional. Tal política era fundamentada essencialmente no desenvolvimento 

econômico e na idéia de melhoria na área social, mas com a preponderância 

daquele, inserida como estava a política escolar nos quadros da modernização 

conservadora66. 

 

  1.3.1 Plano de Educação Municipal 

 

É no contexto da planificação modernizadora que o sistema municipal de 

ensino orientou-se, desde o seu início, pelo prisma da orientação técnico-

burocrática. No bojo dessa motivação estaria a base “cientificista” de planejamento 

que norteava as ações administrativas na época. O domínio do capital industrial na 

economia nacional tornou o processo de produção socializado e mais complexo, 

enquanto os procedimentos administrativos sofisticaram-se e assumiram um cunho 

“científico”, segundo MOREIRA (2001, p.10). 

O modelo de industrialização e urbanização da sociedade brasileira 

dificultava a preservação do padrão de vida rural. Uma nova concepção de 

sociedade, baseada em novas práticas e valores derivados do mundo industrial e 

urbano, começava a ser difundida. Com efeito, a presença gradativa de um 

contingente de migrantes internos recentes nas grandes metrópoles com costumes e 

condutas diferentes trazia como conseqüência a necessidade de consolidar e 

promover um projeto nacional comum, assim como difundir entre as crianças desses 

migrantes os valores e comportamentos urbanos. Impunha-se a constituição de um 

habitus social67, pois estava posto um “terreno propício para o distanciamento 

crescente entre o homem e a natureza – ou, em outras palavras, para uma 

crescente objetivação do mundo” (MALERBA, 2000, p.214). 

A instituição educacional passava a ser vista nacionalmente como capaz de 

desempenhar papel de relevo no cumprimento de tais funções – a construção do 

habitus social dos indivíduos –, com o intuito de “facilitar” a adaptação das novas 

                                                
66 Os quadros de um processo de modernização conservadora são conformados a uma cultura política que 
enfatiza muito mais o desenvolvimento econômico do que a democratização política, conforme Daniel Aarão 
REIS FILHO (2001), Raimundo SANTOS (1995). 
67 Para ELIAS (1993), cada homem singular, embora diferente dos demais, apresenta um caráter específico que 
partilha com os outros membros da sociedade (constituído pelas representações coletivas). Esse hábito social dos 
indivíduos constituiria a base da qual derivam as características pessoais que dão aos homens singulares, ao 
mesmo tempo, sua identidade, isto é tudo aquilo que os identifica e distingue dos demais. 
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gerações às transformações econômicas, sociais e culturais que ocorriam, 

especialmente no espaço urbano.  

Nessa perspectiva, o currículo passa a ser considerado também um 

instrumento do controle social que se pretendia estabelecer, cabendo à escola 

inculcar as normas, os valores, as condutas e os hábitos mais “adequados” àquele 

novo estilo de vida. Também é significativo o fortalecimento da educação vocacional, 

evidenciando o propósito de ajustar a escola às novas necessidades da economia. 

Conforme assinala MOREIRA (2001,p.10-11): tornou-se indispensável 

“organizar o currículo e conferir-lhe características de ordem, racionalidade e 

eficiência”. Assim, a racionalidade no planejamento administrativo da sociedade 

mais ampla – e das cidades – passa a ser relevante também na área educacional. 

A política municipal converge com a política nacional e é, portanto, nesse 

contexto de interesse desenvolvimentista e de planejamento racionalizado da 

cidade, frente a um processo de urbanização acelerado, que a educação municipal 

passa a ter um planejamento próprio, elaborado com o concurso do IPPUC (1968).  

Desse modo, esse primeiro planejamento começa a ser rediscutido, na 

esteira das modificações propostas pela Lei 5692/71, no mandato inicial (1971-1974) 

de LERNER. Aliás, em sua gestão a inovação também se deu pelo aperfeiçoamento 

no controle administrativo do sistema educacional, acentuando a divisão de trabalho 

no interior da escola, com a criação dos serviços de Supervisão Pedagógica e 

Orientação Educacional, através de concurso público para provimento de cargo 

realizado em 1973 (PMC. Relatório...,1973, p.151-152). 

Mas, só na gestão seguinte, a de Saul RAIZ (1975-1979), a Diretoria de 

Educação concluiu o segundo Plano de Educação (1975), composto de três 

volumes68. É o terceiro volume – o Plano Curricular –, no que se refere 

especialmente à área de Estudos Sociais, que será nosso objeto de maior atenção 

em confronto com o Projeto da longa duração, neste trabalho.  

O argumento para a realização desse Plano de Educação foi centrado na 

necessidade de articulação da política municipal com a realidade que se colocava na 

metrópole curitibana, promovida por um “crescimento vertiginoso da oferta de vagas” 

                                                
68 No primeiro volume são abordados os aspectos gerais da estrutura e da política de educação municipal, suas 
principais estratégias e linhas de atuação; no segundo volume, particularizam-se detalhes de cada unidade 
escolar; e no terceiro, são tratados os planos curriculares propriamente ditos. 
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(PMC. Diretoria de Educação. Plano de Educação, v.I,1975, p.5), em face dos 

processos migratórios responsáveis pelas características demográficas da 

população, conforme se pode observar no trecho a seguir. 

 
Constitui o município de Curitiba pólo de atração para onde convergem enormes 
contingentes migratórios oriundos de vasta área de influência que ultrapassa as fronteiras 
do Estado do Paraná. Tal corrente migratória, ao lado de sua inegável importância para o 
progresso da região, fator responsável pela maior parte de seu crescimento demográfico, 
determina por sua magnitude e características, o agravamento dos problemas comuns às 
áreas em desenvolvimento, entre os quais avultam o da educação e saúde... [grifos nossos] 
(PMC. Diretoria de Educação. Plano de Educação, v.I, 1975, p.4). 

 

Esse Plano de Educação orientava-se por um caráter mais amplo de 

planejamento voltado à população periférica da cidade, observando os princípios da 

racionalidade e eficiência: “Tal pressão demográfica, assim, exige dos governantes e 

das elites o mais correto planejamento para aplicação eficaz e integrada dos 

recursos, de forma a obter o máximo rendimento nos diversos programas” (PMC. 

Diretoria de Educação. Plano de Educação, v.I,1975, p. 4). Para o atendimento 

dessas demandas e procurando atender as exigências da reforma escolar, o Plano 

de Educação traduzia-se, por um lado, na oferta quantitativa de escolarização e, por 

outro, nos interesses de adequação do projeto educativo às peculiaridades dessas 

camadas populares que ingressavam na escola, ampliando as finalidades 

educativas. A escola assumia uma função social que incorporava, além da 

transmissão dos conteúdos específicos das disciplinas ou matérias escolares 

tradicionais, alguns saberes concernentes à educação sanitária e à promoção social, 

consolidando a orientação de uma “educação comunitária”, mais pragmática e 

voltada aos sentidos utilitários da vida cotidiana, no contexto da modernização 

conservadora. 

Através desse Plano de Educação formalizava-se uma política de integração 

das ações sociais, que vinha sendo discutida desde a gestão anterior, através do 

“entrosamento de atuação médica, social e pedagógica, em que os conteúdos 

básicos se diluem no currículo escolar, (...) atingindo a comunidade através do 

aluno” (PMC. Relatório...,1974, p. 122). 

Assim, a partir de 1975 deveria ocorrer a ampliação da rede de Núcleos 

Comunitários, a qual deveria estender-se a todas as escolas municipais. Tais 

Núcleos eram constituídos por três setores: uma unidade escolar, uma unidade de 
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saúde e uma unidade de serviço social, que deveriam desenvolver ações voltadas 

para objetivos comuns69.  

Os princípios filosóficos mais amplos que norteavam essa orientação 

“comunitária” na política educacional eram oriundos principalmente do “urbanismo 

humanista”, no qual a noção de desenvolvimento social é uma das finalidades do 

planejamento, como podemos observar nas palavras de LEBRET, retomadas por 

Luiz Geraldo MAZZA: “O desenvolvimento é uma função contínua e indivisível. (...). 

Ele deve ser compreensivo de toda a realidade e tender a ser cada vez mais 

universal, dado o inter-relacionamento dos problemas e recursos humanos. (...). Ele 

exige de um lado que o planejamento se estenda a todos os setores e formas de 

vida coletiva e de outro reclama a participação efetiva da população” (MAZZA. 

Memória da...IPPUC, 1989, p.22. Depoimentos 1). 

Essa postura orientava a difusão de um discurso populista, no qual o 

planejamento da cidade remetia a uma visão global e integrada dos problemas e se 

dizia “inovador” porque “humanista”, ao romper com a tendência progressista de 

moldarem-se cidades exclusivamente pelas finalidades técnicas, como argumentava 

o administrador: “em Curitiba, o planejamento urbano buscou conciliar as exigências 

do automóvel às aspirações, necessidades e perspectivas humanas da cidade. (...) 

passou-se a devolver ao progresso o seu conteúdo humano” [grifo nosso] 

(PEREIRA. Memória da....IPPUC, 1989, p.25. Depoimentos 1). 

Nesse sentido, naquela representação, a intervenção sobre a cidade se 

dava de forma ampla, buscando uma finalidade única, o “progresso”, mas com 

interesses “humanísticos”, segundo a cultura política local, derivada da influência 

católica. 70  

Na verdade, a questão social se impunha. Daí o imperativo em ordenar e 

controlar esse crescimento. Uma direção política era necessária – pautada na 

racionalização da produção e por extensão a todas as esferas da vida social – para 

que o projeto modernizador capitalista se desenvolvesse plenamente. Não 
                                                
69 É bom lembrar que desde o final da década de 60 a educação municipal era responsabilidade do Departamento 
de Bem Estar Social, cuja competência aglutinava os serviços de saúde, educação e promoção social, conforme 
os princípios de planejamento urbano humanista a que já nos anteriormente, assim como ressaltar que, na década 
de 70, este departamento era dirigido por um médico –  Dr. Coriolano Caldas Silveira da MOTA. 
70 O Partido Democrata Cristão, por exemplo, teve uma forte influência no Paraná, saindo de suas fileiras muitos 
dos administradores locais, dentre os quais um dos nomes de maior destaque teria sido Ney BRAGA , ocupando 
o cargo de Prefeito, de Governador do Estado e, mais tarde, o de Ministro da Educação durante o regime militar, 
dentre outras funções. 
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esqueçamos que, para garantir tal direção política71, o grupo que representa tal 

projeto precisa deter o controle social para reconhecimento e legitimação de suas 

políticas, o qual pode ser viabilizado através de duas alternativas básicas: através da 

coerção ou do encaminhamento de um processo de formação humana. Justificando 

tal iniciativa, PEREIRA tece um resumo sobre os problemas de Curitiba, naquele 

contexto histórico: 

 
Já no início da década de 70 a qualidade de vida em Curitiba como em todas as cidades 
pólos do País, vinha-se deteriorando rapidamente. Um processo acelerado de migrações 
rurais para as áreas urbanas resultava na ocupação indiscriminada do solo, especialmente 
nas áreas periféricas da cidade, em terrenos baixos e de forma rarefeita, tornando a 
implantação de serviços públicos muito onerosa. Essa expansão demográfica trazia com ela 
um estrangulamento na capacidade de geração de novos empregos, especialmente em 
cidades como Curitiba, cuja economia de então se sustentava no setor Terciário (serviços). 
Identificado que a origem dos problemas estava na ausência de um planejamento ou 
mecanismo de controle [grifo nosso] que evitasse o comprometimento das variadas áreas da 
cidade (...) o primeiro passo (...) foi equipar a cidade de todos os instrumentos urbanos, da 
recreação à educação, de terminais de transporte ao abastecimento; enfim, de tudo quanto 
permita a uma cidade realmente viver, para que exerça de fato a sua função de centro 
regional... (PEREIRA. Memória da....IPPUC, 1989, p.25-26. Depoimentos 1). 

 
Assim, o planejamento urbano da cidade é direcionado pelo seu crescimento 

e desenvolvimento através de quatro eixos básicos: a Circulação, a Recreação, a 

Educação e a Industrialização, embora o primeiro eixo se sobreponha sobre os 

demais. A perspectiva global de ocupação do solo passou a ser a diretriz de todo o 

planejamento da cidade, no que se refere ao desenvolvimento de vias de transporte 

(orientador e orientado pelo crescimento da cidade); no que diz respeito à 

implantação de equipamentos sociais (ruas de recreação, praças, parques, núcleos 

ambientais, centros recreativos educacionais integrados, postos de saúde, creches, 

escolas); no que se refere à industrialização, incentivando-a através da implantação 

da Cidade Industrial, com o propósito de gerar renda e empregos. 

A cidade passou a ser pensada em termos globais. A educação passou a 

fazer parte do planejamento urbano da cidade, aliada ao seu crescimento. O IPPUC 

responsabilizou-se pelo planejamento racional de sua expansão, a partir de critérios 

articulados com o (re) ordenamento da cidade. A educação, além de um instrumento 

de orientação interna (institucional) do comportamento educacional do aluno, 

                                                
71 Nas suas análises a respeito do desenvolvimento do projeto de industrialização com tendência internacional de 
racionalização e de modernização dos processos produtivos, GRAMSCI observa que uma direção política 
precisa conquistar certo nível de consentimento das forças sociais implicadas nos processos de transformações 
sociais, caso contrário o uso exclusivo da coerção poderia conduzir a um desastre político. Ver a respeito análise 
realizada por VIEIRA (1999, p.208-234). 
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revestia-se do caráter de instrumento de orientação externa (social), ou seja, 

assumiu uma finalidade de âmbito mais geral, devendo atingir também a família e a 

comunidade na qual estava inserida.  

A tradição higienista do início do século, de certo modo, é retomada no 

contexto da “periferização” da cidade72. A esse respeito, vejamos o depoimento de 

PEREIRA, justificando a reformulação nas finalidades educacionais: 

 
Uma política de Educação para uma cidade, como é o caso de Curitiba, para onde afluem 
contingentes de migrantes rurais, que passam a viver nas periferias, em precaríssimas 
condições de vida, não pode considerar apenas o educando, é preciso que seja dirigida 
também às famílias [grifo nosso]. As escolas, nessas comunidades carentes, devem ser o 
núcleo através do qual a administração pública prestará os serviços sociais básicos, como o 
atendimento primário de saúde, e executará programas de medicina preventiva. De acordo 
com a realidade de cada comunidade (...) deve ser criada a infra-estrutura adequada à 
demanda de serviços sociais. Em todas as situações, contudo, é preciso envolver toda a 
comunidade, porque a prática já demonstrou que os hábitos de saúde e higiene transmitidos 
somente aos educandos não encontram eco em suas famílias e, portanto, não se enraízam 
sequer nas crianças. Ao abrir-se à escola e ao ampliar seu raio de ação e influência, insere-
se o processo educacional na comunidade [grifo nosso], identificado com a sua realidade 
(PEREIRA. Memória da....IPPUC, 1989, p.30-31. Depoimentos 1). 

 
As ações educativas, tanto no discurso do prefeito quanto no do planejador da 

educação, não poderiam estar orientadas simplesmente para a formação da criança, 

mas através dela e com ela deveriam “atingir a família” (PMC. Diretoria de 

Educação. Plano Curricular, v. I, 1975, p.23), para conscientizar “a população sobre 

a importância e efeito dos programas de Imunização, Saneamento, Parasitoses 

Intestinais, Nutrição e Planejamento Familiar” (PMC. Diretoria de Educação. Plano 

Curricular, v. I, 1975, p.16). 

Nessa perspectiva, fica clara a finalidade social da educação e da escola no 

planejamento educacional. 

 
A programação das escolas de primeiro grau deve constituir instrumento fundamental para a 
mudança de hábitos de sua clientela, integrando conhecimentos e habilidades que permitam 
a preparação para a vida, essencial para o progresso da comunidade (...) parcos são, 
geralmente, os resultados atingidos o que atrasa, num eterno círculo, o progresso e 
desenvolvimento da população [grifo nosso]. Nesse círculo influem a falta de condições de 
saúde e a desnutrição, trazidas pelas medidas deficientes de Saneamento, a pobreza de 

                                                
72 Essa preocupação higienista, na realidade já era uma tônica presente na educação brasileira do final do século 
XIX e início do XX, com o desenvolvimento urbano e aglomeração das pessoas nas cidades, que contavam com 
uma estrutura precária para essa urbanização. Ver: GONDRA, J. “Medicina, Higiene e Educação Escolar”. In: 
LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes  de; VEIGA, Cynthia Greive. 3.ed. 500 anos 
de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. CARVALHO, Marta, M.C de. Quando a história da 
educação é a história da disciplina e da higienização das pessoas. In: FREITAS, M. História social da infância 
no Brasil. São Paulo: Cortez,  1997, p. 268-287. 
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conteúdo cultural e a ignorância, permanentemente causa e efeito do reduzido rendimento 
escolar (PMC. Diretoria de Educação. Plano Curricular, v. I, 1975, p.23). 
 
“Preparar para a vida” e “para o progresso e desenvolvimento da 

comunidade” é, portanto, a finalidade pragmática da educação. Logo, a escola tem 

um sentido prático, de utilidade social; ela é responsabilizada pela orientação de 

comportamentos e valores necessários para a melhoria de vida no espaço 

urbanizado e para o desenvolvimento social. As noções de progresso e de acesso 

aos bens de consumo e serviços, no contexto do desenvolvimento do capitalismo 

industrial, norteiam as ações educativas. Esse caráter de melhoramento social para 

o desenvolvimento insere-se naquilo que POPKEWITZ (1997), chama de “apelo 

positivista para o progresso” e constitui-se em forte tendência nos processos de 

reforma escolar. Tal problemática fica ainda mais clara em outro trecho do discurso 

político-administrativo: 

 
Embora contidos nos limites urbanos, constituem alguns desses grupamentos verdadeiras 
zonas de penetração pioneira, em que os problemas culturais advindos da dificuldade de 
assimilação pelo migrante dos padrões urbanos, sem possibilidade de manutenção dos 
valores originais, se somam à imensa demanda por serviços que os órgãos públicos não 
podem naturalmente satisfazer (PMC.Relatório...,1973, p.150). 

 
Tal situação foi gerada pelo processo de concentração das populações nas 

cidades o que, aliás, não é um fenômeno recente na história do nosso país. A partir 

de 1930, com a aliança política desenvolvida por Vargas, estabeleceram-se as 

novas bases estruturais, com um padrão nitidamente urbano. Isso satisfazia o 

sentido de modernização por adaptação aos preceitos internacionais, baseados no 

consumo de bens duráveis. Tal perspectiva de desenvolvimento foi responsável, até 

o início dos anos sessenta, por um lado, pela penetração das relações capitalistas 

de produção nas áreas rurais (potencializando a proletarização no campo e o êxodo 

rural); e, por outro, pela concentração urbana.  

Desde os anos quarenta, iniciou-se uma concentração progressiva da 

população em cidades cada vez maiores, atingindo seu apogeu na década de 

setenta. Somente nos anos oitenta teve início, pela primeira vez, um processo de 

redução no ritmo de crescimento dos municípios-sede das metrópoles, 

acompanhado pelo maior crescimento da população dos municípios periféricos: o 

chamado processo de metropolização. 
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A urbanização acelerada das cidades inverte extraordinariamente a 

distribuição espacial de sua população entre o meio rural e o urbano: enquanto em 

1940 a população rural brasileira representava 84,0% da população total do país e a 

população urbana 16,0%, em 1980, a população rural havia declinado para 46,4% e 

a população urbana havia superado os 53,0% (Ver: Tabela 3). 

 
 
TABELA 3 –  DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO, NO BRASIL, 
                       1940-1980 

POPULAÇÃO 

Situação de Domicílio 

 

ANO  

TOTAL Urbana (%) Rural (%) 

1940 100,0 16,0 84,0 

1960 100,0 28,8 71,2 

1970 100,0 41,1 58,9 

1980 100,0 53,6 46,4 

FONTE: IBGE, ap. MENEZES,1996, p.25.  

 

Uma dinâmica semelhante acompanha o crescimento demográfico no Paraná, 

mantendo-se a taxa de população rural bem inferior à urbana até os anos 1980, 

quando finalmente a população urbana ultrapassa a rural (Ver: Tabela 4). 

 
 
TABELA 4  –  DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR SITUAÇÃO  DE DOMICÍLIO, NO PARANÁ, 
                       1940-1980 

POPULAÇÃO 

Situação de Domicílio 

 

ANO  

TOTAL Urbana (%) Rural (%) 

1940 100,0 24,5 75,5 

1960 100,0 25,0 75,0 

1970 100,0 36,1 63,9 

1980 100,0 58,6 41,4 

FONTE: IPARDES, ap. OLIVEIRA, 2001, p.10. 

 

Mas que problemas urbanos são trazidos para a cidade com a concentração 

populacional? E a quem esses problemas mais afetam?   

Tais problemas envolvem principalmente a questão da moradia, que não 

depende apenas da construção de mais casas, porém de quem pode pagar por elas. 

A possibilidade de acesso à moradia está subordinada ao nível de renda. Na 
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economia capitalista tudo se torna mercadoria, até a terra. Além disso, a acentuada 

divisão social do trabalho imposta pelo capitalismo avançado requer dos 

“trabalhadores da cidade” que estes tenham “que comprar muito mais bens e 

serviços necessários à sua vida do que o homem do campo”. E, por último, a alta 

densidade populacional implica que “a vida na cidade não pode prescindir de infra-

estrutura, equipamentos e serviços urbanos que a vida no campo dispensa”: 

(SPOSITO, 1991, p.74), como saneamento, áreas de lazer, escolas, postos de 

saúde. 

Nesse sentido, o planejamento educacional deveria prever as novas 

demandas, não só no plano quantitativo, com relação à oferta de escolarização, mas 

em termos de redefinição das finalidades educacionais e das características 

específicas da formação educacional, para o atendimento adequado dessas novas 

parcelas da população urbana que passam a ter acesso à escola. Mudanças que 

afetam a própria organização curricular e o conteúdo das disciplinas escolares. 

 

1.3.2 Plano Curricular da Rede Municipal de Ensino 

 

O Plano de Ação encaminhado pela Diretoria de Educação e seu 

correspondente Plano Curricular (1975) pressupõe permanências com relação ao 

ensino tradicional, mas também algumas mudanças no que se refere às finalidades 

e conteúdos do ensino, frente às novas demandas colocadas à educação municipal 

com o crescimento cada vez mais acelerado da cidade e as exigências da reforma 

escolar nacional. 

Sobre as mudanças nas finalidades do ensino e sobre o contexto de 

legitimidade social em que essas devem ser produzidas, BITTENCOURT alerta: “As 

transformações substantivas de uma disciplina escolar ocorrem quando suas 

finalidades mudam. As finalidades mudam para atender a um público escolar 

diferenciado e como resposta às suas necessidades sociais e culturais” (1998b, 

p.17). 

Nesse sentido, o planejamento da educação municipal, do ponto de vista 

curricular, estava marcado por interesses mais pragmáticos naquela realidade 

político-social voltada às finalidades desenvolvimentistas. Daí a tendência 
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centralizadora73, a qual se manifesta na idéia de um currículo uniformizado – o Plano 

Curricular – e na forma de uma avaliação educacional padronizada para toda a rede 

municipal. A ênfase ao produto de um sistema racionalizado de ensino direciona a 

avaliação para a realização de testes unificados pelo estabelecimento de pré-

requisitos74, que deveriam ser considerados para todas as escolas municipais, para 

cumprir o objetivo de garantir a “eficácia” dos resultados das políticas desenvolvidas 

pelo “subsistema” educacional (PMC. Diretoria de Educação. Plano de Ação, 1975). 

O campo do currículo, segundo MOREIRA (2001), tem sido associado tanto 

em suas origens como em seu posterior desenvolvimento, às categorias de controle 

social e eficiência social. Assim, na década de setenta, a linguagem da eficiência e 

produtividade assume papel destacado no cenário educacional brasileiro (com 

efeitos no plano municipal), supervalorizando-se o planejamento e o controle dos 

currículos, enfatizando-se os objetivos comportamentais e a adoção de 

procedimentos “científicos” de avaliação. 

Do ponto de vista pedagógico, o Plano Curricular mantém em seus 

pressupostos teórico-metodológicos os princípios da escola nova, introduzidos no 

Brasil, principalmente a partir das primeiras décadas do século XX, para contrapor-

se à escola tradicional, numa conjuntura em que começam os efeitos da urbanização 

no país e as novas demandas por educação.  

Assim, os fundamentos teóricos no discurso do planejador da educação 

municipal consideram: as idéias de John DEWEY, no que diz respeito ao currículo, 

tendo como centro o aluno e, em conseqüência, o princípio de respeito às diferenças 

individuais, às experiências e ao ritmo próprio do aluno; as teses de Carl ROGERS 

sobre a aprendizagem, centrada no aluno, principalmente no que diz respeito à não-

diretividade, ao princípio de “aprender a aprender” para uma “aprendizagem mais útil 

                                                
73 Todavia, tal tendência não impediu a implantação do Projeto da longa duração, como veremos no capítulo 
seguinte. 
74 O discurso político justifica tal medida como uma necessidade de racionalização do sistema educacional: “A 
existência de mais de 20 Unidades Escolares, bem como a flexibilidade trazida pela Lei 5692, tornavam já 
imperiosa a existência do estabelecimento de padrões mínimos referentes à atuação discente em cada série de 
forma a permitir uma real proporcionalidade entre o nível escolar atingido e aquisição dos conhecimentos 
necessários para a finalização do 1o grau. (...). Tal instrumento de avaliação, ao lado de permitir uma aferição do 
sistema, facilitando a correção dos seus problemas setoriais, tornaria possível a transferência de alunos sem as 
posteriores dificuldades de adaptação comuns nesses casos. Adotou-se como solução uma avaliação unificada, 
baseada nos objetivos mínimos de cada bimestre, estabelecidos em conjunto entre a Diretoria de Educação e o 
Serviço de Supervisão das Unidades Escolares, e a qual se atribui o valor de 30% da avaliação total do aluno” 
(PMC. Relatório...1975, p. 115-116). 
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ao mundo moderno” (PMC. Diretoria de Educação. Plano de Ação, 1975, p. 27); e 

contempla a noção estrutural de matéria de Jerome BRUNER, na organização do 

currículo.  

BRUNER (1974) alerta para os cuidados com o que “vamos ensinar, e com 

que fim” e, conseqüentemente, para a preocupação com o estudo das habilidades e 

hábitos básicos que tornam possível o uso ativo das matérias e sua compreensão. 

Além desses teóricos, o documento respalda-se em Lauro de Oliveira LIMA. Para 

esse último, um novo conhecimento para ser assimilado deve possuir algo de 

familiar que se associe com a experiência anterior do indivíduo (PMC. Diretoria de 

Educação. Plano Curricular, v. III-A, 1975, p.27-34). LIMA, com efeito, teria sido o 

grande divulgador nacional das idéias da escola nova. Para ele, uma aprendizagem 

seria eficiente quando procurasse adaptar democraticamente o aluno à cultura de 

seu tempo e atendesse às diferenças individuais, aproveitando aptidões, tendências 

e motivação.  

Essa orientação do Plano Curricular municipal segue os pressupostos das 

duas tendências que dominaram o pensamento curricular dos anos vinte ao início da 

década de setenta, no Brasil, segundo MOREIRA (2001): a que contribuiu para o 

desenvolvimento do que mais tarde se chamou “escolanovismo”, voltada para a 

elaboração de um currículo que valorizasse os interesses do aluno, e representada 

principalmente pelos trabalhos de DEWEY e KILPATRICK; e a outra que constituiu o 

que aqui se chamou de “tecnicismo” e foi orientada para a construção científica de 

um currículo que desenvolvesse os aspectos da personalidade adulta, então 

considerados “desejáveis”, representada pelo pensamento de BOBBITT. Ambas 

representaram diferentes respostas às transformações sociais, políticas, e 

econômicas pelas quais passava o país e, ainda que de formas diversas, 

procuraram adaptar a escola e o currículo à ordem capitalista que se consolidava. 

Desde o final dos anos cinqüenta, houve, entre os norte-americanos, uma 

tendência em restaurar uma suposta qualidade perdida na educação. 75 Novos 

programas, materiais, estratégias, propostas de treinamento de professores e 

recursos federais foram alocados e implementados. A intenção “era enfatizar a 

redescoberta, a investigação e o pensamento indutivo, a partir do estudo dos 

                                                
75 Culpando os educadores, pelo que se julgava ser a responsabilidade pela derrota na corrida espacial, uma educação de 
qualidade inferior a de outras nações  (MOREIRA, 2001, p.12). 
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conteúdos que correspondiam às estruturas das diferentes disciplinas curriculares” 

(MOREIRA, 2001, p.13). 

É essa orientação que parece ter influenciado a elaboração da maioria das 

propostas curriculares no Brasil, de 1930 a 1970. E é também sob inspiração dessa 

tendência que se pensa a proposta pedagógica do Plano Curricular em Curitiba, que 

analisaremos mais detalhadamente no que se refere aos Estudos Sociais, mais 

adiante. 

O Plano Curricular municipal define a escola como sendo uma instituição 

“racional, planejada, dirigida, orientada para fins determinados, gradual e 

sistemática, contando para isso com pessoal especializado, selecionado e 

responsável perante os pais e a sociedade” (PMC. Diretoria de Educação. Plano 

Curricular, v. III-A, 1975, p.5). Assim, a predominância da orientação técnico-

cientificista sobre a “escolanovista” aparece na elaboração do planejamento 

curricular e, principalmente, no acompanhamento e controle de sua eficácia, na 

forma da avaliação centralizada. No documento, justifica-se a unificação de todas as 

escolas da rede municipal de ensino, tendo em vista as “características sócio-

econômicas das comunidades atendidas” e a necessidade de controle dos índices 

de reprovação, principalmente na série inicial de alfabetização. Ao explicitar sua 

justificativa, define o perfil dessas “comunidades” pobres, como se pode ver no 

trecho a seguir. Comunidades constituídas por uma massa de população, oriunda 

principalmente de migração interna recente: 

 
...[elas] estão situadas em zonas periféricas da cidade, caracterizando-se por apresentar 
população de nível sócio-econômico inferior, cujo padrão habitacional abrange: casas de 
madeira pequenas e precárias, casas de alvenaria do tipo COHAB, e casas de alvenaria 
pequenas comuns; situadas em terrenos pequenos, em loteamentos definidos com serviços 
de ônibus e luz, e com arruamento geralmente sem pavimentação. São áreas de uso 
residencial, existindo, porém, algum comércio e estabelecimentos industriais... (PMC. 
Diretoria de Educação. Plano Curricular, v. III-A, 1975, p.4). 
 
A finalidade da educação, nesse Plano Curricular, está formalmente 

orientada pelo disposto nas leis no 4024/61 e no 5692/71. Na seleção dos artigos da 

referida legislação para fundamentar o plano legitimam-se as políticas de formação 

do cidadão e de preparação para o trabalho. 
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Lei 4024: 
 

Artigo 1o – A Educação Nacional inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana tem por fim: 
a) A compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da 
família e dos grupos que compõem a comunidade; 
b) O respeito à dignidade humana e às liberdades fundamentais do homem; 
c) O fortalecimento da Unidade Nacional e da solidariedade internacional; 
d) O desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação na obra do 
bem-comum; 
e) Preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos científicos e 
tecnológicos que lhes permitem utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades dos 
meios. 
 
Lei 5692: 
 
Artigo 1o – O ensino de 1o e 2o grau tem por objetivo proporcionar ao educando a formação 
necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-
realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania 
(PMC. Diretoria de Educação.Plano Curricular, v. III-A, 1975, p. 4-5). 

 

Da mesma forma, são reafirmados os pressupostos didático-pedagógicos 

orientados pela Psicologia da Aprendizagem, presentes no debate acadêmico 

daquele contexto, ou seja, os estágios de desenvolvimento da criança com ênfase 

no processo de aprender e no respeito ao ritmo individual. 

 

Lei 5692/71: 
 
Artigo 17 – O ensino de 1o e 2o grau destina-se à formação da criança e do pré-
adolescente, variando em conteúdo e métodos, segundo as fases de desenvolvimento dos 
alunos (PMC. Diretoria de Educação. Plano Curricular, v. III-A, 1975, p.5). 

 

 Quanto às matrizes curriculares integrantes do Plano Curricular (Anexos 10, 

11 e 12), essas deveriam contemplar três áreas de estudo do Núcleo Comum, 

conforme determinação do Parecer 853/71: Comunicação e Expressão, Ciências e 

Estudos Sociais. A essas áreas de estudo corresponderiam “conteúdos específicos”, 

que deveriam ser definidos a partir dos objetivos gerais da escola, por sua vez 

fundamentados nos preceitos legais. A área de Estudos Sociais, por exemplo, seria 

composta pelos “conteúdos específicos” de História, Geografia, Educação Moral e 

Cívica e Organização Social e Política do Brasil.   

No Plano Curricular, essas três grandes áreas do Núcleo Comum deveriam 

ser complementadas por programas dos Núcleos Comunitários, que deveriam 

acompanhar toda a escolaridade de 1a à 8a série do 1o grau. Os conteúdos desses 
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programas eram pautados mais por orientações genéricas, como poderemos avaliar 

adiante. 

A natureza controladora, no plano local – presente na elaboração de um 

plano racionalizado “único” para o município e na realização de avaliação unificada, 

segue característica dominante nacional que se manifesta, por exemplo, na forma 

como o poder público usou inclusive a prerrogativa para estabelecer o sentido das 

noções de matéria e disciplina escolares. Ao discorrer sobre o assunto, o Parecer 

853/71 define os modos pelos quais o currículo seria apresentado nas várias etapas 

do ensino – atividades, áreas de estudo ou disciplinas – e distingue cada um, 

argumentando que tal esclarecimento é necessário para evitar que disciplina tenha 

uma conotação exclusiva de “reflexão” e atividade seja relacionada apenas ao 

significado de “prática”. Embora a primeira se ocupe de um conhecimento mais 

sistematizado e a segunda trate de experiências com sentidos mais concretos, 

ambas deverão ser perpassadas seja pela teoria seja pela prática, guardados os 

níveis de compreensão e desenvolvimento do grau de ensino a que se referem, 

conforme orienta o discurso prescritivo: 

 
Na seqüência de atividades, áreas de estudo e disciplinas, parte-se do mais para o menos 
amplo e do menos para o mais específico. Além disso, nas atividades, as aprendizagens 
desenvolver-se-ão antes sobre experiências colhidas em situações concretas do que pela 
apresentação sistemática dos conhecimentos; nas áreas de estudo – formadas pela 
integração de conteúdos afins, consoante um entendimento que já é tradicional – as 
situações de experiência tenderão a equilibrar-se com os conhecimentos sistemáticos; e nas 
disciplinas, sem dúvida as mais específicas, as aprendizagens se farão predominantemente 
sobre conhecimentos sistemáticos. É, portanto, sobretudo de grau a distinção que se 
estabelece entre atividade, área de estudo e disciplina, em relação ao jogo situação-
conhecimento. Assim, como conhecimento há de estar presente desde a atividade, sob pena 
de que o ensino a nada conduza, também não se dispensa alguma conexão com o real no 
estudo das disciplinas, sem o que se descambará para um intelectualismo vazio e 
inconsciente (CFE. Parecer 853/71). 

 

As atividades e áreas de estudo, entretanto, nesse Parecer, devem estar mais 

articuladas com a experiência, com a prática, com o “mais amplo”, com as séries 

iniciais, denotando uma distância maior entre a noção de saber escolar e saber 

acadêmico. Somente de forma gradativa e coerente com os preceitos psico-

pedagógicos, o saber escolar aproxima-se do saber disciplinado, “científico”. 

Conforme assinala Maria do Carmo MARTINS (2002, p.113): ”o que se ensina na 

escolarização básica é um outro produto, criado especialmente para atender às 
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necessidades do ensino básico, que não está descolado da capacidade científica de 

interpretar os fenômenos, mas possui uma economia que lhe é própria.” 

A noção de disciplina, por sua vez, aproxima-se do significado que CHERVEL 

(1990;1997) identificara em suas origens. A disciplina refere-se a um conhecimento 

mais sistemático, científico, que implica numa relação metodológica com a ciência 

de referência, por isso relaciona-se com o “mais especifico”, é compreendida de 

acordo com critérios de racionalidade e cientificidade. 

Para CHERVEL, a noção moderna de disciplina “faz par com o verbo 

disciplinar” e se difunde como um sinônimo de “ginástica intelectual” (1990, p. 64). 

Ela surge historicamente, no século XIX, paralelamente ao processo de 

secularização da educação, quando as disciplinas perdem seu caráter pragmático, 

para se tornarem um discurso especializado, com suas práticas e seu próprio campo 

intelectual. Tal concepção disciplinar torna-se oficial do ensino secundário no entre-

guerras e exige que cada matéria seja formadora do espírito, isto é, que reflita na 

sua pedagogia e conteúdos o ideal humanista que deve caracterizar esse ensino, ou 

seja, as ciências perdem suas finalidades “utilitárias”, passando a ter um valor 

formativo. Essa é também a abordagem feita por MUNAKATA (2003, p.91). 

A interpretação de GOODSON (1990) assemelha-se à compreensão de 

distinção significativa dada no Parecer aos termos de disciplina e matéria escolar. A 

disciplina é uma forma de conhecimento oriunda da tradição acadêmica, enquanto 

as matérias escolares são conhecimentos relacionados às escolas primárias e 

secundárias. 

Maria do Carmo MARTINS (2002, p. 113) argumenta que essa diferenciação 

de gradação na amplitude de cada matéria indica que o Parecer realiza uma 

demarcação para fins educacionais, nos campos da Pedagogia e da Psicologia da 

Aprendizagem, os quais dão suporte à elaboração e normatização do discurso 

educacional e indiretamente definem o sentido da História que se deve ensinar no 

nível básico.  

Quanto à estruturação do ensino, o Plano Curricular segue sem 

questionamentos a prescrição legal. Estabelece três grades curriculares para a rede 

municipal de ensino: uma para o curso diurno de 1o grau – nas séries iniciais – e 

outras duas para o curso diurno e noturno de 1o grau – nas séries finais. Essas 

grades curriculares confirmam a orientação para o trabalho, não apenas através da 
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introdução da área de Formação Especial, como na própria preponderância dos 

conteúdos das “ciências” na definição de carga horária semanal, em contraposição 

com a área de Estudos Sociais. 

 Assim, na matriz curricular destinada para as séries iniciais – 1a à 4a séries 

do 1o grau – (Anexo 10), o número de aulas semanais para as atividades de 

Ciências e seus “conteúdos específicos” (Iniciação às Ciências, Programa de Saúde 

e Matemática) é de oito aulas semanais; vindo a seguir Comunicação e Expressão 

(Língua Nacional e Educação Artística) com seis aulas semanais; e em terceiro lugar 

Integração Social (História, Geografia, Educação Moral e Cívica) com quatro aulas 

semanais; colocando-se por último a Educação Física com três e o Ensino Religioso 

com uma aula semanal. A “sondagem de aptidões” para o trabalho, nessas séries 

iniciais, é realizada concomitantemente à educação geral, conforme observação no 

documento (PMC. Diretoria de Educação. Plano Curricular, v. III-A, 1975, p.49). 

Na matriz curricular definida para as séries finais do curso diurno – 5a à 8a 

séries do 1o grau – (Anexo11) permanece a preponderância do conteúdo das 

“Ciências” em relação à área das humanidades: a área de estudos de Comunicação 

e Expressão (Língua Nacional, Língua Estrangeira Moderna e Educação Artística) 

fica com nove aulas semanais; a área de Ciências (Ciências Físicas e Biológicas, 

Programa de Saúde e Matemática) mantém-se com oito aulas semanais; mantendo 

a terceira posição os Estudos Sociais (História, Geografia, OSPB e EMC) com sete 

aulas semanais; e a Iniciação às Técnicas do Trabalho (Técnicas Industriais, 

Técnicas Comerciais, Técnicas Domésticas, Técnicas Agrícolas e Desenho Técnico) 

com seis aulas semanais, permanecendo a Educação Física com três e Ensino 

Religioso com uma apenas (PMC. Diretoria de Educação. Plano Curricular, v. III-A, 

1975, p.50). 

A matriz curricular para as séries finais do curso noturno – 5a à 8a séries do 

1o grau – (Anexo 13) mantém a prioridade das Ciências com oito aulas semanais, 

reduzindo-se a carga horária de Comunicação e Expressão e Estudos Sociais, para 

seis aulas cada uma e Iniciação às Técnicas para o Trabalho para quatro aulas, 

ficando as demais com a mesma proporção das outras grades (PMC. Diretoria de 

Educação. Plano Curricular, v. III-A, 1975, p.52). 

No que se refere à avaliação, o discurso curricular orienta para uma 

avaliação realizada enquanto processo e não como produto (provas finais), 
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sugerindo que ela seja realizada antes, durante e ao final de cada assunto, com 

ênfase na auto-avaliação, “a fim de permitir ao aluno alcançar conclusões pessoais”. 

Todavia, contraditoriamente, o sistema de avaliação na rede municipal, contemplava 

a forma de avaliação unificada, reduzindo a autonomia da escola e dos professores 

no controle do processo educacional. Os testes unificados eram elaborados pela 

Diretoria de Educação para serem aplicados na escola pelos professores76. 

Feitas essas considerações mais genéricas sobre o Plano de Educação e o 

Plano Curricular, analisaremos, no capítulo seguinte, o contexto intelectual que 

propiciou as bases para o surgimento de um outro projeto educativo, confrontando, 

de certo modo, a natureza desse projeto educativo oficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76 O Arquivo Público Municipal mantém em seu acervo séries de avaliações (“modelos” elaborados pela 
Diretoria de Educação) que eram aplicadas nas escolas municipais. No caso de Estudos Sociais encontramos 
modelos de provas baseadas tanto no Plano Curricular de Estudos Sociais quanto no Projeto da longa duração. 
Em entrevista, o professor Ari Herculano de SOUZA argumenta que as avaliações unificadas encontraram 
grande resistência por parte das escolas, o que levou a Diretoria de Educação gradativamente a aceitar a 
participação dos professores na definição de um banco de sugestões para a elaboração dos testes e a redefinir o 
valor dessa avaliação (SOUZA. Entrevista... em 12/05/06). 
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2 PROJETO EDUCATIVO SOB CONFIGURAÇÃO DE UMA CULTURA     

ACADÊMICA 

 

As importantes batalhas históricas dos intelectuais têm 
ocorrido nos elementos produtivos do poder – o controle do 
símbolo, ou seja, as distinções, as categorias e as regras nas 
construções das relações sociais e da identidade (Thomas 
POPKEWITZ, 1997, p. 256). 

 

O objeto de reflexão neste capítulo será o contexto intelectual em que se 

insere o Projeto da longa duração. A questão que se coloca é entender a 

comunidade na qual se integravam os intelectuais77 responsáveis pela formulação 

daquele Projeto, a qual regime de verdade ela respondia.  

De que lugar fala o intelectual? FOUCAULT (1987) e BOURDIEU (1998), por 

exemplo, embora apresentando diferentes enfoques, analisam a natureza do poder 

político que  reveste o trabalho do intelectual, argumentando que a sua finalidade é  

descobrir os efeitos da categorização e das lutas para produzir e impor visões 

legítimas de mundo. Isso exige uma qualidade reflexiva do investigador, justamente 

no sentido de situar o lugar social da produção do conhecimento.  

Do mesmo modo, POPKEWITZ (1997), ao estudar o papel do intelectual na 

pesquisa educacional, argumenta que a tarefa histórica específica do intelectual 

reside na exploração das práticas onde ocorre a “verdade” e nos esforços para 

combater o reducionismo das análises que vinculam o trabalho do intelectual aos 

interesses do progresso ou dos movimentos sociais.   

Para esse pesquisador, deve-se ter consciência da tendência em se colocar o 

intelectual como “classe universal” – detentora de um conhecimento universal – ou 

como “classe orgânica” – solidária com os interesses dominados –, apesar de ambas 

falarem de um lugar próprio, portanto, sendo detentoras de saber e poder 

dominantes.  

Assim, as duas noções representam uma comunidade de saber com efeitos 

específicos de poder associados à verdade.  Lutar, portanto, pela autonomia 

                                                
77 Como PÉCAUT (1990, p.11) nós consideramos desnecessária uma definição formal de intelectual. Este 
pensador, seguindo o raciocínio do senso comum julga intelectual o sujeito “que se identifica e é identificado 
pelos outros como tal”. Isto abre espaço para aqueles que já são reconhecidos como tais, mas também não nega 
aos anônimos que se sentem participantes das “funções históricas” dos intelectuais este papel. 
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intelectual é proporcionar as condições históricas que possam trazer dúvidas à   

posição de vontade geral da qual pode estar falando o intelectual. 

Sendo assim, pensar nas políticas educacionais, transformadas em currículos 

prescritivos, significa refletir sobre o lugar social que determinou seus discursos, com 

quais finalidades e através de quais estratégias foram desenvolvidas tais práticas 

sociais, considerando especialmente suas especificidades históricas. 

No que se refere ao objeto de nossa investigação – a implantação dos 

Estudos Sociais como componente curricular na escola de 1o grau –, a intervenção 

dos intelectuais da Universidade Federal do Paraná foi decisiva na elaboração e 

implantação do Projeto de Estudos Sociais a partir da longa duração, na rede 

municipal de ensino de Curitiba, na década de 1970. Sendo assim, interessa refletir 

sobre a quais interesses o Projeto respondia? Por que foi escolhido o referencial da 

historiografia francesa para lhe dar suporte teórico-metodológico? Que apropriação 

foi feita desse referencial? 

Para atender às expectativas colocadas pelo desenvolvimento da sociedade, 

tendo em vista as novas demandas escolares e as novas configurações 

epistemológicas, um outro projeto educativo deveria ser pensado.  Diante disso, os 

intelectuais que formularam o Projeto da longa duração, justificavam-se: “O 

planejamento e a organização de currículos pretendem, justamente, conduzir as 

populações jovens segundo políticas sócio-educacionais orientadas por estas novas 

motivações e objetivos” (UFPR. Departamento de História, n.1, 1976, p. 11). 

Esses intelectuais, ao tomarem a decisão de participar do projeto 

reformador, apesar de suas escolhas teóricas, se colocavam na perspectiva de 

uma epistemologia do progresso, conforme alerta POPKEWITZ (1997). Isto porque 

aceitavam integrar-se a um grupo de saber e de poder responsável pela 

formulação das políticas educacionais e do conhecimento, cuja finalidade era 

alcançar um projeto de melhoria social, conforme sua representação. Daí a 

necessidade de se destacar os riscos para a democracia, no momento em que o 

intelectual, do alto de sua posição, atua como vanguarda. 

 

Dominar a escola é um antiintelectualismo que está ligado, em parte às demandas 
administrativas de construção da escolarização de massa. Afirmo que a tradição de 
melhoramento utiliza a desconfiança do intelectual, fazendo o conhecimento parecer 
funcional. (...). [O intelectual] procura reivindicar o espaço do reformador social, oferecendo 
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um conhecimento prático, aparentemente não-especializado, sobre a reconstrução do ensino 
(POPKEWITZ, 1997, p. 247). 

 
POPKEWITZ (1997) destaca duas correntes na análise que faz acerca das 

relações entre os intelectuais e os movimentos sociais. Uma que denomina de 

“apelo positivista”, na qual as práticas discursivas e estratégias estão voltadas ao 

melhoramento social. Nela, as ciências sociais acadêmicas são usadas para 

promover o progresso social e econômico através da investigação e do 

planejamento racional, evitando radicalismos. O conflito é canalizado para 

preocupações com a eficiência administrativa, efetividade e engenharia social, bem 

como para comunicar o dilema dos pobres e despossuídos para os grupos da classe 

média. 

Este autor lembra que as regras e padrões da ciência não escamoteiam 

simplesmente as relações de poder. Elas também produzem poder. As reformas 

visando o melhoramento social são também estratégicas, constituindo tecnologias 

práticas, tanto para construir identidades como para disciplinar os indivíduos. Elas 

contêm tecnologias para “aumentar a supervisão, a observação o autocontrole e a 

auto-administração dos professores” (POPKEWITZ , 1997, p. 245). 

A outra abordagem é a “popularista”, 78 também na perspectiva iluminista, 

apoiada na ciência crítica, na qual a razão e a racionalidade são estratégias para 

transformar as condições sociais. Seus intelectuais fazem afirmações de um vínculo 

universal e de relações orgânicas com os movimentos sociais, no sentido de 

transformação da escola. Propõe-se a oferecer aos professores práticas e 

programas sociais, além de ação política que devem orientar seus futuros. 

Epistemologicamente, está articulada a uma posição hegeliana da História como 

provedora de progresso.  

Com efeito, ao realizar a crítica dessas duas tendências, POPKEWITZ (1997) 

argumenta a necessidade de entender a reforma escolar como um objeto de 

relações sociais, portanto com a característica de regulação social e não como 

produtora de verdade, propondo-se a discussão de uma filosofia social que negue 

                                                
78 Mais presente na pesquisa educacional no Brasil a partir do final dos anos setenta e nos anos oitenta, quando 
conforme argumenta PÉCAUT (1990), há um engajamento político maior do intelectual, naquele contexto, 
justamente porque a ciência e a tecnologia tornam-se importantes na política de desenvolvimento e o intelectual 
apela ao recurso da legitimidade científica para escorar a intervenção política.  
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ao intelectual uma posição conclusiva na produção de mudança, enfatizando os 

perigos da epistemologia do progresso. 

Assim, levantadas algumas considerações a respeito do lugar do 

intelectual/reformador, resta pensarmos sobre o lugar do intelectual/pesquisador, 

posições que no Projeto da longa duração se justapõem. Cabe discutirmos 

inicialmente as condições de surgimento do próprio movimento intelectual dos 

Annales e o papel de BRAUDEL nessa tendência historiográfica, uma vez que foi a 

este historiador que os autores do referido Projeto deram o mérito dos pressupostos 

teórico-metodológicos daquela experiência curricular79. Cabe analisar igualmente a 

influência dos Annales no Curso de História da Universidade Federal do Paraná e no 

Projeto da longa duração. Os modos de interpretação e uso do discurso dos Annales 

no Projeto da longa duração é uma questão a ser vista de maneira mais detalhada 

nos capítulos seguintes. 

 

2.1 OS ANNALES NA HISTORIOGRAFIA 

 

A História contemporânea vem realizando uma discussão rica e complexa no 

campo da historiografia. Fazem parte desse debate: o questionamento sobre o 

entrelaçamento entre o social, o político e o econômico, o particular e o geral, o 

individual e o coletivo; a tensão entre a liberdade individual e o determinismo das 

estruturas; buscar uma história global que permita explicitar as vinculações básicas 

entre os diferentes aspectos de uma realidade sócio-cultural.   

 

                                                
79 O ensino de História no Brasil, desde sua origem, aliás, sofre forte impacto da cultura francesa. NADAI (1992, 
p. 146) já afirmara que a definição da disciplina de História no currículo do Colégio D. Pedro II deu-se sob a 
influência francesa, assim como os manuais escolares usados a princípio eram livros originais de autores 
franceses. Até os anos de 1930 do século XX as escolas brasileiras usaram traduções de livros franceses: 
SEIGNOBOS e MALET ainda estavam em pauta. Da mesma forma BITTENCOURT (1992/1993, p.204) afirma 
que os franceses permaneceram como principal suporte pedagógico para as escolas brasileiras por muito tempo.  
Se os livros didáticos seguiam a cultura francesa na corte imperial, a legislação brasileira sobre a educação até 
por volta de 1870 era fortemente modelada pelo modelo francês (REIS FILHO, 1995, p.46), embora em alguns 
momentos também pela legislação norte-americana. E, do mesmo modo, o IHGB foi criado (1838) aos moldes 
do Instituto Histórico de Paris, mantendo estreito contato com a instituição brasileira (DIEHL, 1998, p.29). Além 
disso, é bom lembrar da atuação de professores estrangeiros, mas principalmente franceses, durante os primeiros 
anos da fundação da Universidade de São Paulo – USP. Embora esta seja uma questão polêmica, não é possível 
negligenciar a idéia de que, desde a constituição do campo específico da disciplina de História, nosso país esteve 
fortemente marcado pela cultura francesa. A França foi um modelo civilizador da vida social e intelectual 
brasileira, segundo DIEHL (pelo menos até a constituição da hegemonia norte-americana no pós-guerra). 
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A difusão de uma historiografia nessa ótica deve-se em grande parte às 

discussões iniciadas pelos historiadores franceses que comporão a “escola” dos 

Annales80. A mais importante das contribuições desse movimento intelectual foi 

expandir o campo da História por diferentes áreas do comportamento humano e a 

grupos sociais antes negligenciados pela História tradicional. Além disso, conduziu 

os estudos históricos à descoberta de novas fontes e ao desenvolvimento de novos 

métodos. A colaboração com outras ciências manteve-se por mais de sessenta 

anos, levando Burke a considerá-la “um fenômeno sem precedentes na História das 

Ciências Sociais” (BURKE, 1997, p.127). 

A historiografia, no sentido moderno do termo, só surgiu na transição do 

século XIX para o XX, mediante um primeiro corpo de regras e normas 

metodológicas fixado sob influência do positivismo e do historicismo, concretizando, 

portanto, a linha metódico-historicista. No período entre guerras, mais precisamente 

nos anos de 1920 e 1930, foram produzidas transformações significativas tanto no 

campo historiográfico, quanto em outros campos da criação intelectual, realizando-

se a transição daquela primeira perspectiva historiográfica para novas concepções, 

cuja consolidação só ocorrerá após a segunda guerra mundial. 

Os três grandes núcleos da inovação historiográfica que predominaram na 

segunda metade do século XX – a historiografia marxista, o movimento intelectual 

dos Annales e a historiografia quantitativa – surgiram e se articularam em torno de 

centros de interesse diversos. O paradigma relativamente homogêneo predominante 

no século XIX foi sucedido no século XX por outros, criando uma situação inusitada. 

A inovação não está apenas na diversidade teórico-metodológica apresentada por 

essas tendências, mas na forma como operaram simultaneamente, sem que 

ocorressem substituições de uma pela outra. 

Da perspectiva com que podemos avaliar essa mudança, é possível afirmar 

que os anos posteriores à segunda guerra mundial representaram, no 

desenvolvimento da historiografia contemporânea, uma verdadeira revolução, 

paralela a fenômeno análogo ocorrido nas ciências sociais e nas ciências em geral. 

Existe, porém, um diferenciador: enquanto o marxismo e o quantitativismo podem 

                                                
80 Escola dos Annales é o nome atribuído ao grupo associado à revista Annales, por se enfatizar o que seus 
integrantes possuem em comum.  Entretanto, seus membros negam, muitas vezes, sua existência por destacarem 
não apenas as divergências individuais no interior do grupo como o seu desenvolvimento no tempo. 
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ser considerados paradigmas com ampla projeção no campo geral das ciências 

sociais, de onde evoluíram até alcançar a historiografia, a atuação dos integrantes 

dos Annales constituiu o primeiro movimento historiográfico do século XX que se 

originou no próprio campo da investigação histórica, segundo BURKE (1997).  

Essa nova tendência historiográfica teria surgido num movimento de reação 

à “escola metódica” – representativa da velha História –, inicialmente através da 

Revista de Síntese, mais tarde, na Revista Les Annales. 81 Lucien FEBVRE e Marc 

BLOCH fundam a revista, em 1929, com o objetivo de renovar a História, 

favorecendo a interação entre as ciências humanas e propondo a realização de 

inquéritos coletivos.  

A morte de BLOCH, em 1944, implica na reestruturação da chamada 

primeira geração em torno de FEBVRE, emergindo também o nome de BRAUDEL. 

Após a morte de FEBVRE, em 1956, BRAUDEL herda o poder nos Annales, 

passando a constituir a chamada segunda geração, e liderando o movimento, 

mesmo após sua aposentadoria (1972) e certa fragmentação do grupo, já na terceira 

geração, até sua morte (1985). 

A revista dos Annales surge numa época em que a velha História exalta a 

erudição, privilegiando a dimensão política e dando ênfase ao acontecimento. O 

movimento dos Annales, ao contrário, despreza o acontecimento, insiste na 

mudança para a longa duração e desvia o olhar da vida política para a atividade 

econômica, a organização social e a psicologia coletiva.  

A difusão desse movimento renovador da História, contudo, somente 

ocorrerá a partir de 1950, quando os Annales se tornam referência. Foi também nos 

                                                
81 François DOSSE em “O traje novo do presidente Braudel” (In: LOPES, Marcos Antônio, 2003) indica que o primeiro 
desafio lançado à História foi em 1903, pelo sociólogo François SIMIAND, na Revue de Synthèse Historique. Colocava-se 
em questão a autonomia científica da História; debate retomado no pós-guerra com LÉVI-STRAUSS, no artigo “História e 
etnologia”, onde ele acusa a História de manter-se “adstrita a seu modesto programa”. Estava em questão um jogo de poder 
institucional. LÉVI-STRAUSS lutava por defender a capacidade da Antropologia em realizar uma síntese de todas as 
abordagens mais científicas da sociedade humana. Interessava-lhe uma História dos pequenos acontecimentos singulares. 
Para o historiador atingir certo grau de significação ele teria que escolher uma época, grupo ou região e, assim, jamais teria 
acesso a uma História globalizante, só podendo fazer “histórias”. Logo, a História só podia ser parcial para este antropólogo. 
Assim, ele faz um questionamento mais radical que SIMIAND, afirmando: “A História leva a tudo, desde que saia”. Além 
disso, afirmaria que o etnólogo tinha acesso ao inconsciente de uma sociedade, ao passo que o historiador ficava restrito a 
“escuma dos dias, do cotidiano, do concreto visível” (1996, p.39). Para ele, a noção de estrutura social não se equipara à 
realidade empírica, mas aos modelos construídos a partir dela. Ao historiador ficaria o nível do empírico, logo seria 
impossível a ele criar um modelo e ter acesso às estruturas profundas da sociedade. É a isso tudo que BRAUDEL responde 
com a teoria da longa duração como estrutura. Ela revitaliza e renova a História, transformando-a na ciência que se apossa 
dos programas das ciências humanas e é capaz de confederá-las. Assim, ele adapta as noções da Antropologia ao discurso 
historiográfico, segundo afirma DOSSE (2003). 
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anos de 1950 que a historiografia brasileira começou a mostrar os primeiros sinais 

de recepção dessa tendência.  

O grupo central da revista é constituído por Lucien FEBVRE, Marc BLOCH, 

Fernand BRAUDEL, Georges DUBY, Jacques LE GOFF e Emmanuel LE ROY 

LADURIE, acompanhados a certa distância por Ernest LABROUSSE, Pierre VILAR, 

Maurice AGULHON e Michel VOVELLE (cujo compromisso com uma visão marxista 

da História, principalmente VILAR, desloca-os desse grupo central). Além desses, 

BURKE (1997) assinala ainda a presença de Roland MOUSNIER e Michel 

FOUCAULT, cujos estudos interpenetram-se com os ligados aos Annales.  Na 

realidade, esse movimento intelectual foi um empreendimento coletivo que teve 

contribuições significativas de diferentes historiadores, com influência em outras 

partes do mundo. 

Antes da segunda guerra mundial, os Annales já tinham simpatizantes no 

exterior, mas foi só na era BRAUDEL que a revista e o movimento tiveram 

repercussão por todo o continente europeu, alcançando uma boa recepção também 

na América Central e do Sul e em outras partes do mundo.  

No Brasil, as aulas de BRAUDEL (1935-1937), segundo BURKE (1997), 

ainda são lembradas. A trilogia sobre a História Social do Brasil de Gilberto FREIRE 

(que conheceu BRAUDEL) trabalha com tópicos sobre a família, sexualidade, 

infância e cultura material, antecipando a nova História das décadas de oitenta e 

noventa.  

Ao longo dos ensaios publicados na revista Annales assinalam-se as críticas 

mais recorrentes à velha História: prisioneira do factual, do acontecimento, 

enfatizando a história política e a diplomacia, privilegiando as biografias, as histórias 

das elites, dos Estados, das instituições. Marcada por momentos-chave (guerras, 

revoluções, pestes e crimes), ela não consideraria os processos que antecediam e 

envolviam esses fenômenos, nem a participação do povo na história.  

A nova História, por sua vez, parece voltar-se exatamente para esses 

últimos, norteando-se pela renúncia ao glamour da história dos poderosos para se 

deter na história do povo: a chamada história imóvel. Essa tendência da longa 

duração busca a sobrevivência e as transformações relativas aos grandes grupos 

humanos, seja na explicação dos fenômenos, que se prolongam ao longo do tempo, 
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seja na história das colheitas, nos aumentos dos preços, nas taxas de natalidade e 

mortalidade, nos costumes e nas crenças.  

Nesse sentido, a nova História, sob a influência das ciências sociais, realizou 

uma revolução epistemológica quanto ao conceito de tempo histórico. A pesquisa 

histórica no quadro do tempo longo reside em um esforço de superação do evento e 

seus corolários – história contínua, progressiva e irreversível. Propõe em seu lugar a 

realização de uma história global.  

O novo tempo histórico rejeita a hipótese do progresso, pois essa idéia 

implicaria a apreensão da história como a realização de certos valores, 

característicos de um mundo moderno dominado pelo materialismo, pressupondo, 

especulativamente, a existência de um tempo objetivo e global. Ao recusar a 

hipótese de um tempo progressivo, contínuo, cumulativo, irreversível defende a 

existência de um tempo pluridirecionado, múltiplo, não global, propondo para o seu 

controle a ênfase aos aspectos repetitivo, cíclico, constante, da vida dos homens.  

Segundo o historiador José Carlos REIS (2000a), a nova História realizou a 

constatação e o reconhecimento das forças de inércias estruturais, que limitam a 

ação livre e que não tem pressa para verem a vitória da razão. Nessa perspectiva, 

identifica-se a recusa confessada ou não, da idéia de revolução e tudo o que ela 

implica: aceleração do tempo dos eventos e ação especulativa do sentido da 

história. A História da longa duração enfatiza os movimentos lentos, representando, 

ao contrário, uma desaceleração das mudanças. 

Sob influência das ciências sociais, a História sofreu também uma mudança 

com relação aos seus objetos, técnicas e métodos, transformando a própria noção 

de documento. Se antes a documentação era relativa ao evento e ao sujeito, agora 

ela diz respeito ao campo econômico-social: torna-se massiva, serial e revela o 

duradouro, a permanência, as estruturas sociais. "Os documentos se referem à vida 

cotidiana das massas anônimas, a sua vida produtiva, a sua vida comercial, ao seu 

consumo, as suas crenças, as suas diversas formas de vida social" (REIS, 2000a, 

p.126). 

Nesse sentido, interessa à nova História toda e qualquer espécie de 

documento: onde houver intervenção humana há cultura, logo há vestígios sobre a 

história do homem. Assim, os documentos são arqueológicos, pictográficos, 

iconográficos, sonoros, fotográficos, cinematográficos, orais, estatísticos, enfim, de 
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todo tipo. Privilegiando objetos, métodos e fontes diversificadas, antes usadas 

exclusivamente no campo da antropologia, da geografia, da economia, da 

psicologia, a nova História passa a usar como fontes os registros paroquiais, os 

objetos de uso corrente, as ferramentas de trabalho, os contos e lendas populares 

que se tornam documentos fundamentais para a compreensão da história e da 

mentalidade de um povo.  

Ao incorporar novas fontes e objetos, a nova História assimila também novas 

abordagens das outras Ciências Sociais, como revelar as tramas do poder em 

diferentes dimensões da esfera humana, através do simbólico e do imaginário. A 

História supera a narrativa meramente descritiva, para incorporar uma narrativa 

explicativa e compreensiva: sua tarefa é ir além do que se apresenta como dado, 

interpretar, identificar o modo de ver e de lidar com o mundo.  

O historiador, na chamada escola metódica, não poderia escolher os fatos, 

pois a escolha era a própria negação da obra científica, postura que foi criticada pelo 

movimento dos Annales. Para Febvre, "toda História é escolha" (FEBVRE, 1989, 

p.19), pois o historiador parte para o passado com uma intenção precisa, um 

problema a resolver, uma hipótese de trabalho a verificar, por isso cria ou recria os 

seus documentos e constrói a sua versão da História.  

Nesse sentido, FEBVRE enfatizava a necessidade de uma História engajada 

que compreendesse e fizesse compreender, isto é, uma ciência constituída por 

narrativas capazes de questionar e problematizar a existência humana. Em outras 

palavras, propunha uma “história-problema”, que pudesse responder às lacunas 

inerentes à condição humana. 

BLOCH, por sua vez, esforçou-se por refletir sobre o método na História. O 

seu manuscrito, que ficou incompleto, foi organizado e publicado posteriormente por 

FEBVRE – Apologie pour l´histoire ou Métier d´histoiren –. Orienta-se, sobretudo, 

para a análise dos fatos econômicos, sendo influenciado, sem o reconhecer, por 

MARX, que o incita a relacionar as estruturas econômicas e as classes sociais, além 

do economista SIMIAND e do historiador HAUSER, que o incentivam na apreciação 

das flutuações econômicas. 

BRAUDEL, por seu lado, representou com a sua maior obra – O 

Mediterrâneo na Época de Felipe II – a inovação metodológica para o estudo 

histórico. Característica do espírito dos Annales, seu livro volta-se contra a tradição 
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da "História historicizante", relegando os acontecimentos para um segundo plano e 

nela inaugurando os princípios teóricos sobre a temporalidade histórica, construídos 

a partir de sua investigação. Havia iniciado esse seu estudo com um ensaio de 

história diplomática, uma história convencional da política externa de Felipe II e o 

Mediterrâneo, mas no seu longo período de gestação acabou deslocando o seu 

objeto do personagem individual para as estruturas e a personagem geográfica no 

seu burburinho cotidiano.  

Na intenção de diversificar o fazer historiográfico reside a maior contribuição 

dos Annales e suas inovações podem, assim, ser sumariadas: a substituição da 

tradicional narrativa de acontecimentos por uma história-problema; a história de 

todas as atividades humanas – a história global – no lugar da história política das 

elites; a colaboração de outras ciências – a geografia, a economia, a sociologia, a 

psicologia, a lingüística, a antropologia social e outras –; a proposição de uma teoria 

da multiplicidade do tempo social. 

 

2. 2 A CONTRIBUIÇÃO DE BRAUDEL 

 

Há sentido em se falar de BRAUDEL vinte anos após sua morte? Quais as 

suas relações com a historiografia brasileira? Essas são algumas das indagações 

que se fazem os autores da coletânea “Fernand Braudel: tempo e história” (LOPES, 

2003) e que, de certa forma, podem ser suscitadas por nosso leitor. Que importância 

tem esse historiador, afinal, para o ensino das humanidades?  Tais interrogações 

podem assumir um complexo e extenso programa de pesquisa. Todavia, esse não é 

propriamente nosso objetivo, neste momento. Cabe apenas ressaltar algumas das 

contribuições que o historiador proporcionou à historiografia em geral, para melhor 

avaliarmos a apropriação de suas noções pela nova historiografia escolar e 

especialmente pelos intelectuais que formularam o Projeto da longa duração, na 

experiência municipal de Curitiba, nas décadas de setenta e oitenta. 

Inicialmente, destacaremos alguns aspectos relativos a sua biografia que, de 

alguma forma, têm relações com suas pretensões de historiador e efeitos sobre a 

sua obra. Nascido numa aldeia no leste da França, observador perspicaz das 

atividades lentas e regulares da vida campesina, filho de um professor de 

matemática, estudou História na Sorbonne e, em 1923, foi nomeado professor de 
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ensino médio na Argélia (1923-1933), quando começa a se interessar pelo 

Mediterrâneo. Em 1927, começou a trabalhar nos arquivos espanhóis e, 

posteriormente, nos arquivos italianos para estudar a política externa de Felipe II no 

Mediterrâneo. 

Em 1932, assume aulas numa escola de ensino médio em Paris e começa a 

escrever na Revue Historique e, em 1935, é convidado a trabalhar no Brasil, na 

recém-criada universidade em São Paulo, onde foi responsável pelo recrutamento 

de jovens pesquisadores para colaborar nessa instituição. Entre esses jovens 

encontravam-se o geógrafo Pierre MOMBEIG, o antropólogo Claude LÉVI-

STRAUSS e, mais tarde, o sociólogo Roger BASTIDE. Lecionou três anos no Brasil, 

passando a vê-lo como uma extensão do Mediterrâneo, uma mistura de medieval e 

moderno.  

Em 1937, é indicado para assumir o cargo de diretor de pesquisa da IV 

Seção da Escola Prática dos Altos Estudos – EPHE, em Paris, para formar jovens 

estudantes para pesquisas metodológicas. Durante a segunda guerra mundial, num 

campo de concentração na Alemanha, escreveu sua tese – O Mediterrâneo e o 

mundo mediterrâneo à época de Felipe II –, cuja defesa se deu em 1947 (vinte anos 

após iniciar suas pesquisas), com primeira publicação em 1949.  

Durante mais de vinte anos (1946-1968), primeiramente com FEBVRE (até 

sua morte em 1956), depois sozinho, BRAUDEL dirige a revista Annales, preside 

também a VI Seção da EPHE, onde criou e dirigiu por dez anos o Centro de 

Pesquisas Históricas – CRH, ocupa uma cátedra no Colégio de França, orienta as 

investigações de inúmeros historiadores, permanecendo fiel ao princípio de unidade 

das ciências humanas e a ligação entre o passado e o presente, ocupando-se com a 

duração temporal e a edificação de uma História global. 

Como um dos principais líderes da historiografia francesa pôde tentar 

“reformar, a partir de fora da universidade”, o sistema acadêmico de ensino e 

pesquisa nas Ciências Sociais (AYMARD, 2003, p.13). A VI Seção viria a se tornar o 

lugar simbólico das novas tendências da historiografia francesa. Funda a Maison des 

Sciences de l’ Homme, instituição de pesquisa privada, a qual dirige até sua morte. 

Uma de suas principais contribuições às ciências humanas – a teoria dos 

tempos múltiplos, que inclui a idéia de longa duração –, não exclui outras 

colaborações teóricas do autor. É a alguns historiadores do grupo dos Annales – 
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como BRAUDEL, nos Écrits sur l'Histoire (1969), por exemplo – que se devem os 

primeiros passos de formulação da noção de História global, cunhada pela 

pretensão de abranger todos os aspectos da ação racional humana, por oposição 

aos conceitos, desgastados pela ilusão positivista, de História universal ou História 

geral.  

Durante quase trinta anos, BRAUDEL foi um dos mais importantes 

historiadores franceses – senão “o mais poderoso” (BURKE, 1997, p. 56). Do ponto 

de vista acadêmico, teve uma carreira brilhante, não apenas como pesquisador 

individual, mas pelas posições ocupadas em instituições de pesquisa. Como uma 

espécie de mecenas, financiou programas e novos centros de pesquisas, pôde 

estimular a investigação social e desenvolver uma política editorial.  

Por outro lado, do ponto de vista científico, “pôde promover um ‘terceiro 

caminho alternativo’ que permitiria aos pesquisadores franceses se distanciarem 

tanto do marxismo quanto das influências americanas” (AYMARD, 2003, p.17). A 

análise de sociedades, economias e civilizações resultavam em uma dificuldade 

metodológica, exigindo que a pesquisa histórica operasse dentro de um tempo mais 

lento, pois os fenômenos que se manifestam nesses campos são marcados pelas 

regularidades, permanências, continuidades e repetições, isto é, ultrapassam o curto 

intervalo de tempo ocupado pelo acontecimento. 

Nesse sentido, BRAUDEL elaborou uma teoria sobre os diferentes ritmos e 

durações temporais, cuja formulação completa se encontra no artigo “História e 

Ciências Sociais. A longa duração”, publicado em 1958 nos Annales. Esse artigo 

para muitos historiadores é considerado a maior contribuição teórica de BRAUDEL à 

escola dos Annales ou talvez o único “novo” princípio teórico da escola (AYMARD, 

2003, p.27). Nele, associou a divisão do tempo histórico a novas noções: o tempo 

breve – do evento –; o tempo dos ciclos econômicos – das conjunturas –; e também 

o tempo de âmbito secular – das estruturas –, compreendido como “uma realidade 

que o tempo utiliza mal e veicula mui lentamente” (BRAUDEL, 1992, p.49).  

O artigo foi escrito para defender a História dos ataques da Antropologia 

estrutural de LÉVI-STRAUSS, cujas acusações desqualificavam a História sob a 

alegação de que ela produzia um conhecimento das sociedades apenas no plano 

empírico, ignorando os elementos inconscientes da vida social, passíveis de serem 
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examinados pela etnologia com o emprego da lingüística. Por essa razão, BRAUDEL 

relacionou a noção de estrutura com a de longa duração, dando-lhe caráter histórico.  

Apesar dessa teorização, os Annales são criticados justamente por não 

terem realizado uma teoria ampla; porém, o que interessava a BRAUDEL, ao 

formular as noções sobre o tempo histórico, era fazer uma História global, não 

formular uma teoria social. Assim, o princípio da pluralidade do tempo traria algum 

ganho, porque através dele era possível à História desvencilhar-se “do tempo linear 

e progressivo das filosofias da História (hegeliana, comtiana ou marxiana)”, 

possibilitando que o tempo histórico fosse dado pelos próprios objetos de pesquisa, 

em vez de ser decorrente de uma noção apriorística de tempo (AYMARD, 2003, 

p.26-27).  

No livro sobre o Mediterrâneo, BRAUDEL tenta colocar em prática tais 

princípios.  Dividido em três partes, em cada uma delas o autor exemplifica uma 

abordagem diferente do passado, uma temporalidade diversa: uma História “quase 

sem tempo”, que exprime a relação entre o homem e o ambiente (para alguns de 

seus críticos, explicada numa perspectiva determinista) – o tempo geográfico –; uma 

História mutante da estrutura econômica social e política – o tempo social –; e 

finalmente a História turbulenta dos acontecimentos – o tempo individual.  

A terceira parte – a mais tradicional – corresponderia provavelmente a sua 

tese original sobre a política de Felipe II, narrando a história política e militar desse 

soberano, recortada “na medida do indivíduo” (BRAUDEL, 1953). Ela traça o perfil 

dos atores principais da história, descreve as batalhas até as negociações de paz. 

Contudo, sua análise ultrapassa as narrativas tradicionais, à medida que o autor 

enfatiza “a insignificância dos eventos e as limitações impostas à liberdade de ação 

dos indivíduos” (BURKE, 1997, p.47). Assim, por exemplo, no que se refere à 

condenada lentidão de Felipe II para reagir aos eventos, BRAUDEL recusa a 

explicação apenas em termos do temperamento do soberano, alertando para a 

exaustão financeira da Espanha e para os problemas de comunicação em um 

império tão vasto. A sua preocupação é situar indivíduos e eventos num contexto, 

em seu meio, tornando-os inteligíveis.  

Na segunda parte do Mediterrâneo – Destinos coletivos e movimentos de 

conjunto –, a preocupação de BRAUDEL vai para as estruturas – economias, 

Estados, sociedades, civilizações. Essa História ocorre no tempo das gerações e 
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mesmo dos séculos, nem sempre contando com as pessoas contemporâneas aos 

fatos. É uma História que se move num ritmo mais lento, mas, ainda assim, 

carregada pela “corrente” estrutural. Assim, para BRAUDEL, durante os séculos XVI 

e XVII, o desenvolvimento econômico criou uma situação favorável para a formação 

dos grandes Estados. 

Abaixo das correntes sociais jaz uma outra História, “uma História quase 

imóvel... feita de retornos insistentes, de ciclos sem fim, recomeçados” (BRAUDEL, 

1953, p.20). A verdadeira matéria de seu estudo é essa história do homem em 

relação ao seu meio – uma “geo-história”, como afirmava, na qual sua preocupação 

era submeter à análise histórica as relações entre os homens, o espaço e as 

paisagens. Esse é o objeto da primeira parte do Mediterrâneo, onde ele descreve 

montanhas e planícies, litorais e ilhas, climas, rotas terrestres e marítimas. Seu 

objetivo é demonstrar que todas as características geográficas fazem parte da 

História e que as tendências gerais não podem ser compreendidas sem elas. 

O livro Mediterrâneo durante muitos anos foi considerado um modelo a 

imitar, legitimando a posição acadêmica de BRAUDEL. Na verdade, ele continuou 

trabalhando nos arquivos do Mediterrâneo durante toda a vida e fez desse tema uma 

das bases dos programas de pesquisas do CRH, focalizando uma história 

econômica do mundo ocidental, do fim do período medieval ao início da idade 

moderna, com especial atenção ao comércio e transporte, serviço bancário e crédito, 

vistos em sua estruturação espacial.  

Seu interesse pelo Mediterrâneo levou-o a publicar uma segunda edição da 

obra, contemplando as novas pesquisas (1966), e a realizar, em 1976, uma série de 

televisão (12 filmes), publicando os episódios em dois volumes – La Mediterranée. I: 

L’espace et l’ histoire. II: Les hommes et l’héritage (1977-1978). 

A associação de aspectos geográficos e históricos e a distinção das três 

temporalidades são suas respostas complementares à preocupação de combinar, 

por um lado, a singularidade de cada observação e, por outro, uma perspectiva 

global.  

Após sua aposentadoria, ele se dedicou à escrita, publicando em 1979 os 

três volumes de sua segunda grande obra-prima: Civilização Material, Economia e 

Capitalismo, Séculos XV-XVIII. Em seguida começa a escrever um outro grande 

projeto, A Identidade da França, que permanece inacabado com seu falecimento. 
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Na obra Civilização Material, Economia e Capitalismo, BRAUDEL se propõe 

a realizar a história mundial de 1400-1800. A obra foi proposta inicialmente por 

FEBVRE, para ser realizada em parceria com BRAUDEL. Caberia a FEBVRE um 

volume sobre: Pensamentos e Crenças no Ocidente do século XIV ao XVIII (trabalho 

que não seria realizado), e BRAUDEL se incumbiria da parte referente à Civilização 

Material, pesquisa que o ocupou durante vinte e cinco anos.  

Em 1967, publicou um primeiro volume: Civilização Material, Economia e 

Capitalismo – séculos XV-XVIII, com o subtítulo O possível e o impossível: os 

homens frente à vida cotidiana, prometendo um segundo volume. Em 1979, 

entretanto, lançaria uma revisão desse primeiro, chamado: Civilização Material, 

Economia e Capitalismo – séculos XV-XVIII, composto de três volumes: I: As 

estruturas do cotidiano; II: Os jogos da troca; III: O tempo do mundo.  

A importância desse livro também está em seus pressupostos teóricos, dele 

podendo-se dizer “que nele o método constituiu o objeto” (AYMARD, 2003, p.22). 

Diferentemente do Mediterrâneo, a vida material não exerce o mesmo papel que a 

geografia no anterior, ainda que tenha a mesma continuidade cronológica.  

Nessa obra, BRAUDEL recorreu novamente à tripartição do tempo, só que, 

aqui, o objeto não é mais uma região colocada em perspectiva histórica, mas um 

continente – a Europa –, envolvendo África, Ásia e América, num estudo de história 

econômica.  

O esquema tripartido é usado através de uma metáfora arquitetônica, na 

organização da obra – uma “casa econômica” –. No piso térreo, estava a vida 

material regida pelo valor de uso. No primeiro andar, a economia, com dois níveis de 

análise: a) partículas elementares (tendas de mascates, lojas, feiras), e b) os meios 

superiores, praças comerciais, bolsas ou grandes feiras; a partir desse, desenvolve-

se o sistema capitalista mundial. No segundo andar, imbricado com o primeiro, 

encontrava-se o nascimento e a cronologia de sistemas econômicos mundiais – as 

economias-mundo –, cada qual sob o domínio de uma cidade no período do século 

XV ao XIX (Veneza, Antuérpia, Gênova, Amsterdã). Os três pisos correspondem a 

três diferentes níveis de funcionamento e inteligibilidade.  

No primeiro volume – As estruturas do cotidiano – que constitui o resultado 

de revisão do volume I de Civilização material e capitalismo (publicado em 1967), 

somente acrescentou dados, fontes e bibliografia. Nele, apresenta dados da vida 
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cotidiana de um mundo predominantemente rural do século XV ao XVIII, tratando 

temas como: população – fomes, epidemias, peste, doenças –; alimentação – trigo, 

arroz, milho, batata, massas, laticínios, gordura, ovos, peixe, pimenta, açúcar –; 

bebidas e dopantes – água, vinho, cerveja, sidra, chocolate, chá, café, tabaco –; 

casa, vestuário, moda; técnicas – fontes de energia e metalurgia –; moedas e 

cidades. Nesse primeiro volume ele se dedica ao alicerce da casa, lida com o velho 

regime econômico que permanece por quatrocentos anos e ilustra seu interesse pela 

longa duração e pelas explicações globais.  

Nas análises de BRAUDEL, as atividades da vida material são sempre 

locais, pois se realizam “num raio muito curto”, garantindo a auto-suficiência das 

populações. No que se refere ao ritmo temporal, essas atividades arrastam-se pela 

força da inércia, são reguladas por um “passado obstinadamente presente”; como 

“poeira da história”, ao se reproduzirem solidificam-se como “realidades em cadeia 

(...) atravessam a espessura de tempos silenciosos e duram” (BRAUDEL, 1995, v.I, 

p. 513). Os homens aqui são atores que não representam, mas são representados 

pela força do hábito e da rotina que os ajudam a viver, sem que tenham consciência 

disso. Assim, a repetição constante desses aspectos da vida material das 

populações pré-industriais constitui séries, longas durações, o que permite pensá-las 

como estruturas. 

A vida material ou civilização envolve três campos: o meio ambiente das 

sociedades; as bases materiais do cotidiano – alimentação, vestuário, moradia –; e 

as técnicas. Embora essa obra também tenha sido criticada pela ausência de 

teorização ou por uma melhor definição dos conceitos utilizados, ela parece ter sido 

mais um acerto de contas sobre a pretensão hegemônica da Antropologia estrutural 

no campo das Ciências Sociais (AYMARD, 2003). Nela, BRAUDEL apropria-se de 

um objeto que até então tinha sido da Etnologia, mostrando que a História estava 

capacitada para operar com as estruturas, ainda que seu  conceito  de  estrutura  

não tivesse o mesmo significado que em LÉVI-STRAUSS, o historiador francês lhe 

confere uma dimensão temporal. Conforme afirma LE GOFF: “a nova História, 

depois de se ter feito sociológica, tende a ser etnológica” (LE GOFF, 1985, p.194). 

Sobre o conceito de estrutura, LÉVI-STRAUSS distingue a noção de estrutura 

social da noção empírica de relações sociais. Analisa a noção de estrutura social, do 

ponto de vista da Etnologia, considerando-a equiparada aos modelos construídos a 
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partir da realidade empírica e não ela própria. Para ele, esse “modelo” deve ser 

construído de tal modo que seu funcionamento possa explicar todos os fatos 

observados (LÉVI-STRAUSS, 1996, p.315-316).  

Assim, o etnólogo teria acesso ao inconsciente de uma sociedade, poderia 

tornar transparentes os significados que a fundamentam, ao passo que o historiador 

deveria contentar-se “com o cotidiano, com o concreto visível, o empírico, o 

observável” (DOSSE, 2003, p. 39).  

A estrutura para BRAUDEL, ao contrário, “é tudo que resiste ao tempo da 

História, o que dura e até perdura – logo algo bem real, e não a abstração da 

relação ou da equação matemática”. É aquilo que é eterno, perenizado pela 

estrutura temporal, que se mantém por longos anos ou séculos nas ações humanas. 

É a história profunda que permanece, que é preciso pesquisar na vertical. Acima 

dela, as outras histórias se aceleram, se entrechocam, mas ao lado do tempo que 

passa há o tempo que permanece, esse passado profundo no qual nos 

entrelaçamos sem percebermos e no qual navegamos às cegas. Na superfície da 

História temos a “feliz ilusão” de que somos livres, pensamos que “o homem faz a 

história”, quando a recíproca é mais verdadeira – “a história faz o homem”. Para ele, 

só há revolução, quando uma ruptura profunda se instala progressivamente na 

história (BRAUDEL, 1992, p.371-372). 

Assim, em Civilização material, economia e capitalismo, BRAUDEL 

demonstrou que a estrutura muda, embora muito lentamente, submersa na longa 

duração, mudança que só pode ser apreendida pela dialética das durações. Além 

disso, revelou que tanto a expansão da vida material pode agir sobre o capitalismo, 

como a expansão deste último pode afetar a vida material. 

No segundo volume – Os jogos da troca –, as atividades econômicas estão 

situadas acima da vida material, no primeiro andar, mobilizando uma minoria da 

humanidade. A grande maioria está envolta na vida material. O exame de BRAUDEL 

sobre esse plano tem como objetivo “apreender regularidades e mecanismos”, para 

apresentar “uma espécie de história econômica geral (...) ou um modelo”, o qual é 

analisado “na junção do social, do político e do econômico” (BRAUDEL, 1995, v. 2, 

p. 5). A economia do mercado, seu objeto, representa uma fase da economia de 

baixo volume comercial: técnicas tradicionais de produção agrícola, formas de 

consumo alimentar, pequena escala de unidades econômicas como a família, 
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negócios locais em que se fazia a permuta e a troca de diferentes ofertas em 

pequenos lugares com o uso do dinheiro.  

No terceiro volume – O tempo do mundo –, BRAUDEL narra uma história no 

âmbito cronológico, considerando esse último andar da casa “uma espécie de 

superestrutura da história global (...), criada e suscitada pelas forças que exercem 

abaixo dela, embora seu peso repercuta, por sua vez na base” (BRAUDEL, 1995, v. 

3, p. 7). Ali, BRAUDEL muda a atenção da estrutura para o processo – o processo 

de nascimento do capitalismo. Procura identificar a história econômica do mundo no 

período dos séculos XV a XVIII, cujo principal protagonista é o capitalismo em seu 

desenvolvimento. Para ele o capitalismo não é um modo de produção, como o 

definiram os marxistas ou “um conjunto social” que envolve “sociedades inteiras”, 

pois existe “uma margem inferior” da economia constituída por “unidades 

independentes” (BRAUDEL, 1996, v.3, p.585). 

A gênese do capitalismo, para BRAUDEL, ocorreu bem antes do período em 

que MARX o localizou, pois não é na produção que ele reside, mas “na circulação”. 

O capitalismo é uma estrutura superior constituída por grupos sociais privilegiados 

que se ocupam das finanças e atuam na área da circulação; sua regra é a dos 

monopólios, e não a da concorrência; e seu campo de atuação é o mundo.  

Enquanto seus discípulos estudavam as vilas, províncias, populações locais, 

buscando suas tendências, BRAUDEL se ocupava em apreender o todo, 

observando a Europa nas suas relações com Ásia e América, por exemplo. Sua 

finalidade era definir a Europa, contrastando-a com o resto do mundo. Assim como 

em relação ao espaço, BRAUDEL subverte em seus temas as fronteiras tradicionais 

da história econômica.   

Ao invés de categorias tradicionais como “agricultura”, “comércio” e 

“indústria”, substitui-as por outras como: “a vida diária”, “coisas que a humanidade 

produz ou consome”, alimentação, vestuário, habitação, ferramentas, cidade, moeda 

(BURKE, 1997, p.60). Assim, dois conceitos subjazem em seu primeiro volume: “vida 

diária” e “civilização material”. 

Ele não foi o primeiro historiador a tentar estudar a história cotidiana de 

diferentes tempos e diferentes épocas, contudo sua obra é importante, segundo 

BURKE (1997), pela síntese entre o que pode ser denominada a “pequena história” 
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do dia-a-dia, facilmente transformável em descrição e anedotário e a história das 

grandes tendências socioeconômicas.  

Com relação ao conceito de “civilização material”, para BURKE (1997), ele 

se aproxima da distinção do historiador Oswald SPLENGER, para o qual a idéia de 

um domínio da rotina (Zivilisation) é oposta ao domínio da criatividade (Kultur). Ele 

não se preocupa com o instrumental intelectual (campo de FEBVRE), isto é, as 

rotinas mentais, mas atenta para outras formas de hábitos materiais. Sua forma de 

abordar a civilização é a de um geo-historiador, interessado nas áreas culturais, 

onde se dá a troca de bens, deixando lacunas quanto ao domínio do simbólico. 

Entretanto, eventualmente, tece considerações sobre outras áreas culturais, como a 

educação, por exemplo, sobretudo em face de suas funções acadêmicas. 

 

2. 2.1 Braudel e sua “lanterna mágica” 

 

A propósito do ensino de História, Fernand BRAUDEL, que foi também 

professor de crianças e jovens em sua juventude, realiza uma abordagem sobre o 

que ele chama de a “querela do ensino”, em artigo que escrevera em 1983, mas 

que, segundo Paule BRAUDEL, 82 constitui artigo bastante atual, pois nada mudou 

com relação ao ensino de História em França, cujos programas escolares mantém-

se com “dois discursos históricos utilizados em contrapé”. Do que se trata? Vamos 

inicialmente à resposta que o próprio Fernand BRAUDEL nos fornece: 

 
Em princípio, trata-se (...) dos programas do ensino primário, dos quais, curiosamente, 
quase não se fala; e dos programas do ensino secundário - mais evocados do que 
estudados (...). Enfim, é questionada a evolução da própria história, em suas formas 
diversas. Para uns, a história tradicional, fiel à narrativa (...), atulha as memórias (...), sem a 
menor preocupação de poupá-las, as datas, os nomes dos heróis, os fatos e gestos das 
grandes personagens; para outros, a história “nova”, que se quer “científica”, que cultiva 
entre outras coisas a longa duração e negligencia o acontecimento, seria responsável por 
esses malogros didáticos que constituem verdadeiras catástrofes, acarretando quando 
menos o esquecimento imperdoável da cronologia. Essa querela dos Antigos e Modernos 
[grifos nossos] não é acaso um simples pretexto? Num debate que é de pedagogia e não 
de teoria científica, ela oculta os problemas e as “culpabilidades” em vez de esclarecê-los 
(BRAUDEL, 1992a, p. 391). 
 

                                                
82 Paule BRAUDEL em Prefácio do livro de Fernand BRAUDEL, Reflexões sobre a História (1992) argumenta 
que reuniu sob o título de “Escritos sobre o presente” alguns artigos que BRAUDEL divertira-se  em escrever 
em 1983 para o Corriere della Sera,  dirigido ao público italiano, publicando-os no final do livro. Dentre eles 
destaca um, em particular, no qual ele tece considerações sobre o ensino de História em seu país (BRAUDEL, 
1992, p.389-394). 
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Fernand BRAUDEL, refletindo sobre a disputa entre as perspectivas 

tradicional e nova no ensino de História, chega a questionar a inserção dos 

conhecimentos produzidos pela nova História na escolarização inicial, defendendo o 

argumento de que a questão no ensino era mais pedagógica do que teórica. Embora 

questões epistemológicas da História estivessem em pauta no campo acadêmico há 

bastante tempo, nem sempre houve consenso entre os intelectuais sobre a natureza 

do ensino de História na escolarização inicial.  

Enquanto alguns defendiam uma aproximação maior do saber acadêmico ao 

saber escolar, outros, como Fernand BRAUDEL, preconizavam para as crianças 

“uma narração simples, imagens, séries de televisão, cinema, ou seja, em linhas 

gerais, uma história tradicional, porém melhorada, adaptada à mídia com que as 

crianças estão acostumadas”. Para ele, “uma classe de quinta série é um público 

delicioso, espontaneamente maravilhado, perante o qual se pode fazer desfilar a 

história como uma lanterna mágica.”  

Na argumentação do historiador francês, o problema fundamental seria  

fazer a criança descobrir a realidade do tempo vivido, as direções, sucessões, 

significações que ele implica e lhe dão uma primeira fisionomia de conjunto. “Ao lado 

da aprendizagem do tempo, impõem-se igualmente a aprendizagem do vocabulário: 

aprender a jogar com as palavras de maneira precisa, as abstratas e as concretas, 

(...) as noções chaves (...). Exigir o conhecimento das datas essenciais, situar no 

tempo os homens eminentes (...). Colocá-los em seu devido lugar” (BRAUDEL, 

1992, p.391). 

Fernand BRAUDEL argumentava que pessoalmente colocaria a nova 

História apenas no terceiro colegial em função de sua aproximação com as outras 

ciências sociais, o que daria melhor inteligibilidade ao mundo atual, permitindo aos 

alunos desse nível do ensino que lessem um jornal informativo e o 

compreendessem. Por isso criticava o Ministério de Educação francês por ter 

permitido colocar, após 1968, essa vertente da história nas séries do primeiro grau, 

onde teria provocado tantos estragos quanto a matemática moderna e a gramática 

que, em vez de ensinar os conteúdos ordinários, os tornavam incompreensíveis. 

Assim, a “querela do ensino” em França, a que Fernand BRAUDEL se refere 

não é outra senão a questão que alimenta a discussão dos educadores brasileiros 

pelo menos desde a década de trinta, quando, no contexto do discurso de 
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renovação educacional, já se debatia a necessidade de superação do projeto 

educativo pautado na tendência tradicional de História, orientada pelos aspectos 

factuais, eminentemente políticos, pela memorização excessiva e a finalidade de 

formação de uma cidadania esclarecida; querela que será (re) alimentada com muito 

mais consistência após a institucionalização dos Estudos Sociais, na década de 

setenta. 

Assim como no Brasil, a historiografia escolar francesa vivia a polêmica entre 

o ensino tradicional e novo. Segundo CITRON (1990), já em 1969, reestruturações 

curriculares passaram a integrar a História, a Geografia, as Ciências e a Educação 

Artística nas chamadas “disciplinas de despertar”. Essas reestruturações, entretanto, 

não se inscreviam “na grande remodelação do Saber”, proposta pelo Colóquio de 

Amiens, de março de 1968, eximindo-se de uma reflexão fundamental sobre as 

transformações do conhecimento histórico no último terço do século XX, o que 

gerava resistências e incompreensões.  

O que se colocava em disputa, naquele contexto histórico, eram as 

concepções de ensino e aprendizagem, conteúdos e métodos diferenciados para a 

área de humanidades, dependendo do grau de ensino de que se tratava. Estavam 

em confronto, como vimos no capítulo anterior, as noções de “atividades” e de 

“disciplina” escolar, que implicam em diferentes concepções de escola, de 

aprendizagem e de professor. A noção de atividades de “despertar” estava mais 

associada à conotação de “matérias escolares”, orientada para o desenvolvimento 

de atividades sem compromisso maior com a tradição acadêmica, integrando noções 

de diferentes áreas de conhecimento.  

Mais adiante, em 1977, no quadro da Reforma Haby, em França, surge um 

novo domínio das “Ciências Sociais e Humanas”, diferenciando a dimensão 

geográfica e histórica, respectivamente, com reflexos na produção editorial de 

manuais escolares, que passa a produzir um novo discurso histórico, segundo 

esquemas temáticos em torno de problemas da vida quotidiana: alimentar-se, vestir-

se, cuidar-se etc. Tal tentativa “não repudiava o passado como dimensão da cultura 

escolar, mas correspondia a uma busca para mundializar o campo histórico e para 

ligar o presente ao passado. Correspondia (...) às questões que a nova História 

coloca acerca das relações entre o espaço e o tempo acerca da natureza do campo 
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histórico para lá das concepções dos historiadores positivistas” (CITRON, 1990, 

p.26-27). 

O repúdio ao academicismo, à ênfase ao passado pelo passado, à linearidade 

temporal no ensino de História tradicional conduzia a uma proposta pedagógica 

orientada pela relação passado-presente e pelo referencial teórico-metodológico da 

nova História, que valorizava o cotidiano e os diferentes agentes sociais. A História 

escolarizada aproximava-se dos desdobramentos historiográficos de sua ciência de 

referência. Seria essa a orientação dada pelos intelectuais brasileiros ao Projeto da 

longa duração? É o que tentaremos ver mais adiante. 

2. 3 A UNIVERSIDADE E OS ANNALES  

A Universidade Federal do Paraná, nos anos de 1960 e 1970, destacava-se 

como uma das instituições universitárias nacionais, onde a produção historiográfica 

sofria influência significativa dos Annales. Muitos de seus professores realizaram 

estudos em universidades francesas. Assim, essa tendência encontra destaque nos 

trabalhos de Cecília WESTPHALEN, que havia estudado em Paris com Fernand 

BRAUDEL, além de Altiva BALHANA e Brasil Pinheiro MACHADO. 

 

O curso de História passou a dar sua contribuição para os estudos acerca do homem em 
sociedade, a partir do final dos anos 50, quando a professora Cecília Westphalen, de volta 
da Europa, trouxe para seus quadros uma concepção mais dinâmica de ensino e pesquisa.  
Em 1959 foi aprovado o regulamento do Seminário de História, um centro de estudos e 
pesquisas destinado a dinamizar e organizar os trabalhos docentes e discentes do curso, 
com vistas às pesquisas (...). 
Na primeira sessão do Seminário, o professor Brasil Pinheiro Machado propôs o 
levantamento sistemático de fontes documentais para a História do Paraná, que se 
tornasse parte do acervo da biblioteca do Departamento, permitindo que se multiplicassem 
as monografias e dissertações de mestrado. O levantamento desenvolveu-se nas áreas de 
história demográfica e história regional (SIQUEIRA; TRINDADE, 1998, p.64). 

Além desses, outros historiadores paranaenses, seus contemporâneos, 

podem ser lembrados, como Sérgio NADALIN, Carlos Roberto Antunes dos 

SANTOS, Rui C. WACHOWICZ, Odah Regina Guimarães COSTA, Oksana 

BORUSZENKO, dentre tantos, os quais realizaram estudos sob a influência desse 

movimento intelectual, como observou Euclides MARCHI: 

...os sucessivos contatos mantidos por esses professores com outros centros de excelência 
nacionais, como a Universidade de São Paulo e internacionais, especialmente com a 
França, resultaram definições teórico-metodológicas que nortearam as pesquisas da época. 
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Nomes como Louis Herry e Frédéric Mauro estiveram, no decorrer da década de setenta, 
ministrando cursos na Universidade Federal do Paraná e sua influência, somada a de 
Fernand Braudel, é perceptível na produção científica de vários professores (MARCHI et 
al.1992/1993, p. 135-136). 

Tal efeito aparece ainda em muitas das dissertações de mestrado do curso 

de pós-graduação de História dessa universidade, a partir de sua instalação em 

1972, “produzidas dentro desse mesmo quadro teórico-metodológico, com pequenas 

variações no recorte geográfico” (MARCHI, 1992/1993, p.136). Dessa forma, houve 

incentivo especialmente à produção da História Regional, da História Demográfica e 

da História Econômica, assim como ao levantamento de fontes diversificadas, sob 

influência significativa das historiografias francesa e inglesa, mas principalmente da 

primeira, como aponta MARCHI. 83 

Durante uma década, predominaram temas relacionados à História Demográfica e à História 
Econômica. A produção dos demográficos se inspirava nas propostas francesas (Institut 
Nacional d’ Études Demographiques)  e inglesas (grupo de Cambridge) e seguia as técnicas 
propostas por Louis Henry/Michel Fleury e por Peter Laslett. Por sua vez, os historiadores da 
História Econômica seguiam, principalmente, as indicações teórico-metodológicas de Frédéric 
Mauro, discípulo de Fernand Braudel (MARCHI et al.1992/1993, p. 136). 

Na década de oitenta, o debate historiográfico traz à tona novas orientações 

que passam a interferir na produção científica de História. Além da influência do 

movimento intelectual dos Annales, há as propostas teórico-metodológicas do 

marxismo e o impacto de obras como as de FOUCAULT, THOMPSON, 

HOBSBAWM, entre outros, que redesenham os quadros conceituais, de acordo com 

MARCHI (1992/1993). Nesta fase, destaca-se a atuação de professores como Ana 

Maria BURMESTER, Etelvina de Castro TRINDADE, Maria Ignês de BONI entre 

outros. 

 

2.3.1 Os Annales e o Projeto da longa duração 

 

                                                
83 Conforme SANTOS, a produção historiográfica “foi acentuada com os cursos de pós-graduação (o mestrado 
principalmente), onde as temáticas abordadas mostram claramente esses novos rumos da História: História 
Demográfica (natalidade, mortalidade, fecundidade, população votante, origens da população); a variável 
imigração, o preço dos escravos, estudos de economia e sociedade escravista, a imprensa periódica, os 
movimentos operários, a criminalidade, a história da infância, a escola, o lazer, a contabilidade provincial; as 
estruturas agrárias, o empresariado, a industrialização; a família as epidemias; segregação racial, as cartas de 
alforria; história financeira, estradas de ferro, grupos de dominação; história marítima; as comunidades, preços 
dos gêneros alimentícios e salários; arrendantes e arrendatários de terras e outros”  (1983, p.217). 
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Nesse contexto de efervescência cultural orientada pela historiografia 

francesa, houve interesse por parte de alguns intelectuais do curso de História da 

Universidade Federal do Paraná em expandir o debate acadêmico para as escolas 

de 1o grau. Com a proposta oficial de institucionalização dos Estudos Sociais, 

fundamentada na idéia de integração das áreas de conhecimento das humanidades, 

foi identificada uma oportunidade para realizar a superação do projeto educativo 

tradicional de História.  

 
O ensino, em geral, está mal informado. Existe realmente um profundo fosso entre o ensino 
na prática cotidiana das escolas e o progresso das Ciências Sociais. Haja vista a História 
(...) continua tradicional, descritiva, narrativa, episódica, ou seja, na escola se pratica uma 
história fática [e] individualista, afasta-se das novas posições conceituais e metodológicas 
que há quarenta anos tomam de assalto à historiografia contemporânea. E porque o ensino 
está ligado ainda a concepções superadas das Ciências Sociais, é que não tem sido 
possível realizar a filosofia abrangente dos Estudos Sociais. O ensino fundamental não se 
renovará enquanto não se renovar a “démarche” de base, a partir de novas posições 
conceituais e metodológicas, abertas ao diálogo construtivo e às conquistas científicas e 
tecnológicas do mundo contemporâneo [grifos nossos] (UFPR. Departamento de História, 
n.1, 1976, p. 13-14). 
 
A argumentação dos intelectuais era que a reestruturação do ensino das 

humanidades só ocorreria pelo embate com a produção científica contemporânea, 

ou seja, com a renovação da História representada pelos Annales, que propunha a 

aproximação entre as Ciências Sociais. A impossibilidade de “realizar a filosofia 

abrangente dos Estudos Sociais” era explicada, até então, pela sua articulação a 

”concepções superadas das Ciências Sociais”. Desse modo, um saber acadêmico 

“superior" seria colocado a serviço da escola, para a consecução do projeto 

educativo reformador.  

Na representação dos intelectuais84, apenas as “conquistas científicas e 

tecnológicas” poderiam contribuir para a renovação do ensino. Lembremos da 

argumentação de POPKEWITZ (1997), para o qual desde o século XIX a ciência e o 

progresso têm sido considerados como uma força motriz no desenvolvimento 

histórico. Desse modo, os intelectuais colocavam-se junto com o Estado numa 

posição progressista, vinculada à tradição de melhoramento social, como argumenta 

aquele teórico.  

                                                
84 O conceito de representação social é entendido como “esquemas ou conteúdos de pensamento que, embora 
enunciados de modo individual, são de fato os condicionamentos não conscientes e interiorizados que fazem 
com que um grupo ou uma sociedade partilhe, sem que seja necessário explicitá-los, um sistema de 
representações e um sistema de valores” (CHARTIER,1986, p.41). 
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Nos relatórios85 sobre o Projeto da longa duração está evidente essa 

preocupação. O princípio da interdisciplinaridade86, que fundamentava a proposta 

oficial dos Estudos Sociais (Lei 5692/71 e Parecer 853/71), na prática escolar 

brasileira enfrentava problemas na sua apropriação. A área de Estudos Sociais 

permanecia reduzida a simples rubrica no currículo escolar, no qual se aglutinavam 

os conteúdos isolados da História e da Geografia. Mantinha-se, com efeito, a 

regularidade da concepção tradicional de ensino na prática escolar. Era “como se 

tivessem mudado o rótulo da garrafa e o conteúdo permanecesse o mesmo... Por 

isso veio a proposta..., para atender essa necessidade e integrar as áreas”. 

(ALMEIDA. Entrevista... em 07/03/06). A tendência à permanência do tradicional nas 

reformas escolares é muito mais forte que a da inovação. Esse fenômeno é 

explicado por HOBSBAWM (1997) como uma invenção das tradições, através do 

qual se procura manter algum elo com o passado, diante das inovações. Contudo, 

na medida em que há referência a um passado histórico, as “tradições inventadas” 

caracterizam-se por estabelecer com ele uma continuidade bastante artificial. 87 

Ao propor a implantação dos Estudos Sociais, a reforma abre perspectivas 

pelo menos para duas frentes de debate no campo acadêmico: a (re) discussão da  

noção de interdisciplinaridade, posta inicialmente pelo discurso renovador da 

educação, nos anos trinta, e alimentada por diferentes tendências nos anos 

sessenta e setenta (antropológicas, filosóficas, epistemológicas, etc.); e a 

incorporação das “novas” tendências teóricas e metodológicas de uma das ciências 

de referência – a História –, sob o impacto da difusão do discurso historiográfico dos 

Annales. 

                                                
85 UFPR. DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA, n.1, 1976; UFPR. DEPARTAMENTO 

DE HISTÓRIA, n.2, 1977; UFPR. DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA, n.3, 1977. 
86 A noção de interdisciplinaridade como questão gnosiológica surge no final do século XIX pela necessidade de 
dar uma resposta à fragmentação resultante de uma epistemologia de natureza positivista. Ela era fundamental 
para o progresso científico, pois se tratava de entender as relações entre o todo e as partes. Na década de 
sessenta, Georges GUSDORF apresentou um “projeto interdisciplinar para as ciências humanas” para a 
UNESCO. Sua obra “La Parole” é fundamental para a compreensão dessa noção. No Brasil o conceito foi 
difundido através de GUSDORF, numa perspectiva  antropológica e, posteriormente, através de PIAGET, sob o 
ângulo da epistemologia, exercendo forte influência no pensamento da educação, desde então (GADOTTI,1999). 
No capítulo seguinte retomaremos a discussão sobre esta noção.  
87 Por “tradição inventada” entende-se “um conjunto de práticas, reguladas por regras tácitas ou abertamente 
aceitas; de natureza ritual ou simbólica, essas práticas visam inculcar valores e normas de comportamento 
através da repetição”, o que implica estabelecer, “sempre que possível, uma relação de continuidade com um 
passado histórico apropriado (...), elas são reações a situações novas que ou assumem a forma de referência a 
situações anteriores, ou estabelecem seu próprio passado através da repetição quase que obrigatória” 
(HOBSBAWM,1997, p. 9-10). 



 84 

A recusa à História tradicional está presente no Projeto da longa duração, 

seguindo a orientação crítica dos Annales à História metódica-historicista, o que leva 

os seus autores a proporem a ruptura com a velha historiografia, na perspectiva de 

que houvesse o rompimento com o tempo histórico linear e com a abordagem  que 

dava exclusividade a determinados sujeitos históricos. 

 
Existe é certo um tempo breve para todas as formas de vida. Mas ele não é tudo. A história 
tradicional trabalhou nele e sobre ele, atenta aos grandes fatos. A ruptura com a história 
tradicional é, sobretudo, uma alteração do tempo histórico tradicional. Não basta um dia, é 
preciso ver o recitativo da conjuntura, não só econômica, social, institucional. E, para além 
dos ciclos, é preciso ver as tendências seculares. (...) Não pensar apenas no tempo curto, 
não pensar que os atores que fazem ruído sejam os mais autênticos, também os há 
silenciosos [grifos nossos] (UFPR. Departamento de História, n.1, 1976, p. 63-64). 
 
WESTPHALEN, historiadora daquela universidade e a principal mentora do 

Projeto da longa duração, reforçaria essa argumentação ao falar sobre como o 

Projeto teria surgido: “o projeto nasceu numa reunião realizada pelo Ministério de 

Educação, em Brasília (...) Essa idéia começou a borbulhar na minha cabeça, eu 

convoquei o pessoal do Departamento” (Entrevista... 23/09/03). 

A idéia do Projeto teria surgido a partir de uma convocação do MEC aos 

universitários para darem sua contribuição à implantação dos Estudos Sociais. Com 

efeito, a ordenação político-cultural precisava ser legitimada. Portanto, a participação 

dos intelectuais era fundamental. WESTPHALEN, nesse encontro, ministra uma 

palestra sobre a historiografia e a o movimento intelectual dos Annales.   

 
O Projeto do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, para Estudos 
Sociais no primeiro grau, está profunda e diretamente relacionado com o Seminário de 
Estudos Sociais para o Ensino de Primeiro Grau, promovido de 29 de outubro a 1o de 
novembro de 1973, em Brasília, pelo MEC/DEF/CODEAT. Ali a professora Cecília Maria 
Westphalen apresentou a comunicação à historiografia brasileira e as posições 
metodológicas da historiografia atual, analisando a situação dos estudos e da pesquisa 
histórica no País, a renovação metodológica da História a partir, sobretudo, da “Escola de 
Annales”, enfatizando a quantificação na História e sua aproximação com as demais 
Ciências do Homem [grifo nosso] (UFPR. Departamento de História, 1976, n. 1, p.35-36). 
 

Em entrevista essa intelectual indica nas entrelinhas a motivação que teria 

levado à produção do Projeto da longa duração: “Não tínhamos recursos financeiros 

para estender os projetos a outras regiões do Paraná e como a rede municipal de 

ensino  (...) era  muito consolidada, e a gente tinha acesso, inclusive acesso político, 

porque dependia muito [disso] para nossa entrada em todas as escolas (...), para 
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que o prefeito nos desse a autorização...” (WESTPHALEN. Entrevista... em 

23/09/03). 

As facilidades de acesso da intelectual, por  suas ligações com as estruturas 

de poder, favorecem o encaminhamento do projeto educativo, proporcionado pela 

oportunidade histórica de similaridade entre o pressuposto teórico-metodológico 

defendido e a proposta oficial pautada no princípio de integração das áreas do 

conhecimento. 

Embora o Projeto da longa duração tenha começado a ser discutido com os 

professores escolares, no segundo semestre de 1974 (CALUF. Entrevista... em 

04/04/05), e tenha sido implantado em 1975, paralelamente ao Plano Curricular (o 

projeto educativo oficial), a viabilidade de aplicação dos pressupostos teórico-

metodológicos dos Annales, em uma proposta pedagógica, já vinha sendo 

examinada, pelo menos desde 1973, como revela a participação no evento de 

Brasília. 

Na área educacional, segundo GERMANO (2000), as atitudes de adesão e 

mesmo de certo imobilismo em favor da reforma de primeiro e segundo graus, 

constituiu uma tônica naquela conjuntura. Muitos intelectuais apoiaram o regime 

militar e alguns não só ajudaram a estruturar a reforma como a implantá-la. Em 

depoimento citado por GERMANO (2000, p. 164), o professor Francisco das Chagas 

PEREIRA afirma que “por iniciativa do MEC, fomos convidados, educadores de 

todos os Estados da federação, para participar de um curso de especialização sobre 

a reforma, promovido pela UnB (...) o grupo que esteve aqui, em Brasília, (...) ficou 

encarregado de divulgar as novas diretrizes da lei, contribuindo como uma espécie 

de escalão precursor para a sua implantação”. 

A representação dos intelectuais sobre sua própria participação no contexto 

da reforma municipal era caracterizada como uma intervenção progressista, 

colocando em “experimentação” mais ampla um referencial teórico-metodológico que 

até então estava restrito à academia. Com efeito, poderia ser explicada também 

como uma tática dos intelectuais frente à ordenação político-cultural, ao “captar no 

vôo uma oportunidade” (CERTEAU, 1994) e oferecer uma saída alternativa.  

Desse modo, tal intervenção naquele contexto pode ser interpretada como 

uma operação tática (embora não representasse ameaça evidente ao poder 
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instituído naquele contexto), 88 mas ao mesmo tempo constituía-se em uma ação  

estratégica, pois os historiadores assumiam seu lugar social de intelectuais, na 

medida que colaboravam para a reforma, a partir de um lugar próprio – de saber e 

de poder – para a legitimação da ordenação político-cultural.  

Pode parecer contraditória a ação dos intelectuais compreendida tanto como 

estratégia, quanto como tática. Contudo, embora essas noções se encontrem no 

cerne da polêmica dos críticos de CERTEAU, este pensador não as compreendia 

como categorias estanques e polarizadas. Ao contrário, sua leitura indicava uma 

relação tensional entre ambas. Para ele, o intelectual pode se basear em 

procedimentos estratégicos como alguém que é sustentado pelo poder de sua 

posição acadêmica, mas também pode encaminhar movimentos táticos que se 

beneficiam de uma visão panóptica (como observador de fora) para questionar um 

poder articulado e estratégico. Essa, por exemplo, é a leitura realizada por 

JOSGRILBERG (2005, p. 54) com relação à escrita de FOUCAULT que faz uso de 

uma visão panóptica (uma estratégia) para organizar sua pesquisa e, ironicamente, 

faz de sua escrita uma operação tática, na perspectiva colocada acima. 

Apesar de certa ambigüidade na fala da historiadora, evidenciando suas 

relações com a estrutura do poder em determinado momento e em outro negando 

qualquer compromisso político (partidário), como podemos observar abaixo, a 

própria intervenção por si só já trazia essa conotação. 

 

...foi muito pouco tempo para a [realização dessa] experiência e muito grande a reação, 
porque nós estávamos em plena conjuntura da revolução de 64. Eram os militares que 
estavam no governo, e qualquer aproximação que qualquer um de nós tivéssemos com as 
autoridades éramos vistos como pessoas execráveis de direita, [era vista como] envolvimento 
político, e nós não tínhamos absolutamente nenhum. O nosso envolvimento era com pessoas 
e com o Projeto (WESTPHALEN. Entrevista ... 23/03/03). 

 

                                                
88 O grupo de intelectuais que participou do Projeto da longa duração, como toda classe de intelectuais, era 
heterogêneo, composto por integrantes de diferentes posições. Sua liderança estava nas mãos de 
WESTPHALEN, reconhecida naquele momento como acadêmica e gestora de tendência conservadora. No final 
da década de setenta, por exemplo, quando a abertura democrática da sociedade começa a se ampliar e é 
apresentada uma moção para a participação de professores escolares nas reuniões da ANPUH, ela se contrapõe à 
decisão da maioria, promovendo um racha naquela instituição e liderando a criação de outra associação de 
pesquisa. Outros de seus integrantes já se encaminhavam para a produção de trabalhos de pesquisa sob 
orientação de diferentes tendências historiográficas, é o caso de Lílian WACHOWICZ (linha marxista), Maria 
Ignês de BONI (sob influência da terceira geração dos Annales). Dentre os intelectuais que participaram da 
formulação, acompanhamento e avaliação daquela proposta curricular, havia um pedagogo e um antropólogo, 
mas a liderança do processo ficou com os historiadores, em face da predominância destes naquela equipe e da 
própria natureza do Projeto da longa duração, tendo como carro-chefe a disciplina de História. 
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O Projeto efetivamente não representava nenhum confronto para o regime, 

tendo inclusive sido favorecido por apoio financeiro, como é comum nesses casos89. 

Entretanto, o que ressalta nessa afirmação da intelectual é uma clara crença na 

neutralidade da ciência. Tal intervenção, pela sua natureza ambígua, poderia ser 

classificada conforme formulação de POPKEWITZ (1997), como um apelo de ranço 

positivista para o progresso social. 

É desse modo que a equipe de intelectuais realiza a intervenção político-

cultural na educação municipal, pela estruturação de uma proposta curricular de 

Estudos Sociais, propondo aquilo que CHEVALLARD (1991) denomina de 

transposição didática dos pressupostos básicos da historiografia francesa 

representada pela corrente dos Annales. Tais princípios estão focalizados 

principalmente na aproximação das Ciências Sociais por meio de temas centrais – 

“matrizes” – que pudessem ser de interesse comum a essas ciências e permitissem 

a compreensão da “vida do homem em sociedade” – eixo central do currículo 

proposto; e na orientação das  “matrizes” pela teoria da multiplicidade temporal de  

Fernand BRAUDEL  – “o conceito de longa duração (...) possibilita colocar todos os 

grandes problemas das estruturas sociais, presentes e passadas” (UFPR. 

Departamento de História,1976,n. 1, p.15-16). 

Ao estruturar aquele Projeto, os intelectuais falam de um lugar social bem 

específico – a academia – e, nesse, de uma comunidade de leitores – os adeptos 

dos métodos e abordagens dos Annales –, que detém um saber e um poder que 

lhes faculta a realização de pesquisas. Portanto, através daquele Projeto seria 

possível “experimentar” taticamente outras propostas pedagógicas alternativas ao 

projeto educativo oficial. Desse modo, os autores do Projeto justificam-se colocando 

duas “razões fundamentais” para a sua contribuição: a responsabilidade social da 

universidade na produção de um saber escolarizável coerente com a produção da 

ciência de referência; e o interesse científico de que os princípios teórico-

metodológicos dessa ciência fossem “testados” na prática escolar. 

 
1a A presença necessária da Universidade no processo global da Educação, contribuindo 
principalmente para superar o profundo fosso que existe entre o ensino na prática cotidiana 
das escolas e o progresso da ciência, cuja maior e melhor informação é ela detentora. 
Deste modo, sua contribuição deve ser, sobretudo, no que respeita aos conteúdos. 

                                                
89 Os recursos que o subsidiaram eram oriundos de Convênio com o Ministério de Educação e Cultura (UFPR. 
Departamento de História, n.3, 1977, p.6;10). 
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2a O interesse científico do Departamento de História em testar no ensino de 1o grau, as 
proposições braudelianas da História, sobretudo os conceitos da multiplicidade do tempo 
social, tirando partido da longa duração, e a maior aproximação, sem fronteiras, das 
Ciências do Homem [grifos nossos]  (UFPR. Departamento de História, 1977, n. 3, p.9).  

 
Beneficiando-se da conjuntura reformadora que se orientava pelo princípio 

da interdisciplinaridade, os intelectuais aproveitavam-se de uma oportunidade 

histórica para tentar realizar a transposição didática do saber acadêmico para o 

saber escolar e assim tentar a superação do “fosso” existente entre a universidade e 

a escola, entre a prática escolar cotidiana e a prática acadêmica: entre as “escolas e 

o progresso da ciência”. Aqui fica ainda mais evidente a representação progressista 

dos intelectuais sobre seu próprio papel e o da ciência naquela reforma 

(POPKEWITZ, 1997).  

Não obstante, ao optar pelo referencial teórico-metodológico que deveria 

nortear a estruturação da nova disciplina escolar, os intelectuais não seguem 

simplesmente as orientações didático-psicológicas, voltadas ao processo de ensino, 

que teriam inspirado as experiências iniciais de implantação dos Estudos Sociais, no 

país, mas dão prioridade aos pressupostos teórico-metodológicos das ciências de 

referências, principalmente da História, ou seja, dão primazia ao conteúdo do ensino, 

embora sem descuidar daquelas.  

A conciliação dos interesses do governo – pela necessidade de controle 

social no contexto de desenvolvimento urbano acelerado e de legitimação de suas 

políticas por parte da sociedade civil – com os objetivos dos intelectuais em difundir 

seus projetos científicos, num contexto cultural de renovação paradigmática, teria 

propiciado uma brecha na história, para que um outro projeto educativo 

caracterizado como uma experiência alternativa à oficial pudesse se instalar em 

algumas escolas municipais90, na conjuntura da reforma escolar e da 

institucionalização dos Estudos Sociais. 

Para os intelectuais, era crucial a colocação de suas idéias, a 

experimentação de alguns de seus projetos, conforme se argumentava no relatório 

do Projeto, como forma de garantir seu próprio reconhecimento entre os pares, além 

                                                
90 Inicialmente implantado na Escola Omar Sabbag e Escola Albert Schweitzer em 1975, na 5a série do 1o grau, 
no ano seguinte o Projeto expandiu-se para a Escola Júlia Amaral Di Lena e a Escola Papa João XXIII, 
estendendo-se para 4a , 5a  e  6a séries, até atingir a todas as séries em 1977. (CALUF. Entrevista...04/04/05). 
Posteriormente o Projeto foi implantado em outras escolas municipais, inclusive algumas que atendiam apenas 
de 1a a 4a série. Em 1982 o Projeto da longa duração estava implantado em 17 escolas municipais (PMC. 
Relatório..., 1982, p.12; 23). 
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do papel significativo que vislumbravam para a reorganização da cultura escolar, 

contribuindo em última instância para a reorientação do projeto educativo de 

Estudos Sociais e particularmente dos conhecimentos históricos que julgavam mais 

convenientes.  

A implantação do Projeto da longa duração ia além da problemática que 

orientava o projeto educativo oficial: tanto como ele, era de natureza pedagógica, 

evidenciando-se tal preocupação na forma como se realizaria a transposição didática 

dos pressupostos teórico-metodológicos braudelianos, na organização e seleção dos 

conteúdos, que se faziam através de “matrizes” com suporte nos conceitos 

braudelianos da multiplicidade do tempo histórico e seu funcionamento – 

denominado no Projeto de ”conceituação de ordem técnico-pedagógica” (UFPR. 

Departamento de História, 1976, n. 1, p.29). 

Porém, era, sobretudo, uma preocupação de ordem acadêmica e 

epistemológica, expandir o debate historiográfico para além dos muros da 

universidade, difundindo a teoria dos ritmos e durações do tempo – a “conceituação 

de ordem teórico-metodológica” – (UFPR. Departamento de História, 1976, n.1, 

p.29), com vistas a um espectro mais amplo: tentava-se a superação da tendência 

teórico-metodológica tradicional no ensino de História. A questão era traduzir os 

pressupostos teórico-metodológicos braudelianos em um saber ensinável, 

articulando conteúdo e método e, desse modo, quem sabe contribuir para uma nova 

prática escolar.  

Assim, o Projeto da longa duração exerceria um papel fundamental na 

trajetória dos Estudos Sociais, no município, com efeitos para a disciplina escolar de 

História, pois ao retomar o contato com essa ciência de referência, atualizando os 

embates historiográficos, revelava a existência de uma tendência de reorientação 

não apenas do ensino de Estudos Sociais, mas do próprio ensino de História, na 

medida que se orientava prioritariamente por essa – “o fio condutor” (UFPR. 

Departamento de História, 1976, n. 1). 

A simples existência do Projeto sinaliza, portanto, para a contradição 

existente entre os pressupostos epistemológicos de uma historiografia escolar 

marcada ideologicamente pelo culto do Estado-Nação e assente no dogmatismo 

implícito da “verdade” da velha narrativa escolar e de um discurso renovado da 

historiografia, que incorpora diferentes agentes históricos, abordagens e temáticas. 
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Se a crítica ao velho discurso e a ambição de superá-lo se concretizou efetivamente 

na prática escolar, por ora não temos elementos para análise. Caberá discutir tal 

questão no último capítulo, a partir dos relatos de professores sobre sua prática 

escolar. 

Outra questão a considerar é a representação sobre os Estudos Sociais que 

aparece em grande parte da historiografia analisada, no sentido de que sua 

implantação promoveu a fragmentação e esvaziamento dos conteúdos das Ciências 

Humanas nos currículos.  

É no contexto dessa representação sobre os Estudos Sociais e suas práticas 

escolares que se formulou aquele Projeto, em busca da superação dessas lacunas, 

orientando especialmente sua estruturação pela relação conteúdo e método.  

As experimentações91 realizadas com o apoio de alguns historiadores, 

procurando adequar a proposta pedagógica dos Estudos Sociais às finalidades e 

conteúdos que julgavam mais convenientes evidencia que a institucionalização dos 

Estudos Sociais não foi homogênea, desde a implantação da reforma educacional.  

Por outro lado, se a “desvalorização” da área de conhecimentos humanos 

tivesse ocorrido apenas como um efeito da implantação dos Estudos Sociais, por 

conta dos ideais de segurança nacional e dos objetivos de desenvolvimento 

econômico, como argumenta FONSECA (1995), como poderia ser explicada a 

tendência à não valorização das disciplinas de História e Geografia nos currículos 

escolares, mesmo após as mudanças educacionais da década de 1980?  

Após as deliberações que possibilitaram o retorno dessas disciplinas 

escolares ao currículo do 1o grau, a sua (re) valorização, na prática escolar 

brasileira, enfrenta dificuldades, mantendo-se o privilégio das disciplinas oriundas 

das ditas ciências “duras”, que continuam a deter cargas horárias mais elevadas nas 

                                                
91 Experimentações com os Estudos Sociais, contando com a participação de historiadores, ocorreram também 
em outros locais, como São Paulo. Neste estado, em 1973, foi publicado o documento Guias Curriculares 
propostos para as matérias do núcleo comum, que contou com a colaboração de Elza NADAI (assinando-o 
como autora), Joana NEVES, Suria ABUCARMA e Delma Conceição CARCHEDI, (esta última, era 
coordenadora da área de currículo do Centro de Recursos Humanos e Pesquisas Educacionais Professor Laerte 
Ramos de Carvalho, órgão da Secretaria de Educação de São Paulo). Em 1977 um outro grupo de professores 
universitários e do ensino secundário elaborou os Subsídios para a implementação do Guia Curricular dos 
Estudos Sociais para o 1o grau – 5a a 8a séries. Este grupo foi coordenado pela historiadora da Universidade de 
São Paulo, Maria de Lourdes Mônaco JANOTTI, dele participando também Elza NADAI. O documento foi 
legitimado no espaço de discussão da ANPUH (Ver: MARTINS, 2002). 
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grades curriculares, face aos imperativos político-econômicos que privilegiam os 

interesses do capital.  

Além disso, o fundamento teórico que orientou a “integração” da História e 

de outras disciplinas, criticado pelo viés político daquele contexto histórico (1970-

1980) como um traço que a desvalorizava, resultando na fragmentação dos 

conteúdos, de certo modo, progressivamente, passou a ser incorporado ao discurso 

educacional e às experiências escolares, resultando numa prática mais eclética ou 

mais coerente, conforme os fundamentos específicos que os norteiam, mesmo após 

a emancipação das disciplinas escolares. Isso se deve ao desenvolvimento de novos 

paradigmas que passam a orientar a produção do conhecimento na área das 

Ciências Sociais com efeitos no campo educacional. 

Nesse sentido, a noção de interdisciplinaridade92 subjacente aos Estudos 

Sociais teria, de certo modo, sobrevivido no discurso prescritivo, não apenas do 

ponto de vista formal de estruturação das disciplinas, integrando difusamente os 

conhecimentos sobre as humanidades, mas como princípio teórico-epistemológico, 

pressupondo a aproximação das Ciências Sociais. 

Essa perspectiva é retomada nas décadas de oitenta e noventa – na 

elaboração das propostas curriculares regionais, aparecendo também nos   

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (MEC, 1998; 1999). Assim, mesmo no 

ensino médio, onde os conteúdos de humanidades tradicionalmente são trabalhados 

como disciplinas escolares autônomas, os PCN defendem o princípio de 

interdisciplinaridade. 

 
Tais princípios são a base que dá sentido à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
O trabalho e a produção, a organização e o convívio sociais, a construção do “eu” e do ”outro” 
são temas clássicos e permanentes das Ciências Humanas e da Filosofia. Constituem objetos 
de conhecimento de caráter histórico, geográfico, jurídico, sociológico e, sobretudo, filosófico. 
Já apontam, por sua natureza, uma organização interdisciplinar. Agrupados e reagrupados a 
critério da escola, em disciplinas ou em projetos e atividades que superem a fragmentação 
disciplinar tais temas e objetos, ao invés de uma lista infindável de conteúdos a serem 
transmitidos e memorizados, constituem a razão de ser do estudo das Ciências Humanas 
(MEC/SEM. PCN, 1999). 
 
A defesa do princípio teórico-metodológico, portanto, naquela conjuntura 

reformadora, acompanhando os avanços do campo historiográfico, aproveitava-se 

da oportunidade para tentar promover uma mudança no ensino das humanidades, 

                                                
92 Ivani FAZENDA (1992; 1994), dentre outros pensadores brasileiros, vem realizando estudos, desde a década de 1970, 
sobre a questão da interdisciplinaridade que norteia a mudança paradigmática em curso após a Segunda Guerra Mundial. 



 92 

na medida que os pressupostos daquela tendência historiográfica poderiam ser 

conciliados com a proposta oficial de implantação  dos Estudos Sociais. Havia a 

expectativa de difusão dos “projetos acadêmicos” que vinham sendo desenvolvidos 

pelo Departamento de História e essa perspectiva estava dada. 

A propósito do envolvimento de intelectuais no processo das reformas, essa 

já era uma tradição desde os movimentos reformistas das primeiras décadas do 

século XX e, no que se refere à década de 1970, Maria do Carmo MARTINS lembra 

outros autores93 que mencionam a atuação de “professores universitários, alguns 

deles autores de materiais educativos, e especialistas em educação, procurando 

‘melhorar’ a proposta inicial realizada pelo CFE [Conselho Federal de Educação], 

ajudando a construir programas curriculares e procurando legitimar os ES [Estudos 

Sociais] como matéria de ensino, principalmente para as quatro séries do ensino 

fundamental” (MARTINS, 2003, p.157).  

Esta autora, em outra obra, também alerta para a aproximação entre os 

professores universitários e os professores escolares, na conjuntura da reforma 

escolar de 1971. Tal intervenção ocorreu como uma das estratégias utilizadas pelos 

intelectuais, quando surpreendidos pelas alterações que afetavam não só a 

formação acadêmica como os conteúdos escolares na área de humanidades, 

assumiram a responsabilidade de elaboração de propostas curriculares, junto aos 

órgãos do Estado, como forma de ocupar seu lugar social de intelectuais na 

definição de conteúdos e finalidades do ensino de História (MARTINS, 2002, p.187).  

No Projeto da longa duração, a participação dos intelectuais revela uma 

tentativa de (re) direcionamento do projeto educativo oficial, rumo aos avanços 

teórico-metodológicos na historiografia, em que pese o traço também alternativo da 

própria tendência historiográfica selecionada para o Projeto, aliás, aspecto que a 

legitimaria como opção teórica para aqueles intelectuais, naquele contexto político-

social mergulhado nos ideais da segurança nacional. A expressão de AYMARD a 

propósito dos Annales como um “ terceiro caminho alternativo” que permitiria o 

distanciamento tanto do marxismo como de outras influências, reforça tal reflexão 

(AYMARD, 2003, p. 17). 

                                                
93 BALZAN (1973); CUSINATO (1987).   
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José Carlos REIS (2000a), assim como AYMARD, argumentam que a nova 

História identifica-se com a recusa confessada ou não, da idéia de revolução e tudo 

o que ela implica: aceleração do tempo dos eventos e acontecimento especulativo 

do sentido da história. Assim, a história da longa duração enfatiza os movimentos 

lentos, representando, ao contrário, uma desaceleração das mudanças, uma recusa 

à brusca revolução. Desse modo, o referencial teórico que dava sustentação ao 

Projeto da longa duração não se colocava como uma ameaça à política do regime  

militar. 

Em depoimento informal, RANZI, 94 que participara como aluna do curso de 

graduação de História da UFPR na elaboração de textos didáticos para os 

professores que se utilizariam daquele Projeto, lembra que a solicitação da equipe 

de historiadores para tal composição era de que o texto não deveria fazer qualquer 

menção às categorias do materialismo histórico. 

É interessante destacar que o contexto histórico daquela reforma escolar 

corresponde à “fase áurea da repressão”, justamente o momento em que começa a 

despontar a oposição armada contra o regime militar. Não obstante, apesar de o 

Estado viver o “período do terror”, essa é a fase em que se obtém o maior grau de 

consenso e de legitimação social. O que motivava tal legitimação? Segundo 

GERMANO (2000), esse período corresponderia aos êxitos da política econômica 

colocada em prática pelo governo – o chamado “milagre econômico” – e também a 

um movimento de repúdio por parte da sociedade aos atentados, assaltos a bancos, 

seqüestros e ações armadas realizadas pelas organizações de esquerda. 

Nesse sentido, as evidências parecem apontar para uma conciliação de 

interesses. O contexto político exigia reformas e os intelectuais desejavam oferecer 

sua contribuição para a realização de um projeto educativo coerente com os 

avanços da ciência de referência. A própria coordenadora da área de Estudos 

Sociais na Diretoria de Educação argumentaria que a implantação dos Estudos 

Sociais trazia descontentamento entre alguns professores municipais, 95 em face das 

dificuldades de compreensão de tal proposta pedagógica, o que a teria levado a 

                                                
94 RANZI, Serlei M. F. em depoimento informal prestado a esta pesquisadora em 2004, em um de seus encontros 
de orientação à tese. 
95 Principalmente dentre aqueles que tinham algum contato com a nova produção historiográfica. É o caso da 
própria coordenadora da área de Estudos Sociais na rede municipal de ensino, que tinha sido aluna de História na 
UFPR.  
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procurar assessoramento junto à universidade (CALUF. Entrevista... 04/04/05). Uma 

das professoras entrevistadas fala na necessidade de encontrar uma proposta 

alternativa para operacionalizar aquele princípio de integração, na medida que os 

professores continuavam a trabalhar com a História e a Geografia separadamente 

(ALMEIDA. Entrevista...08/03/06). Desse modo, teria havido uma conjugação de 

interesses entre professores universitários e professores escolares, no sentido de se 

pensar uma alternativa ao projeto de ensino a ser desenvolvido naquela área de 

conhecimento escolar, reforçando nossa hipótese de que essa intervenção teve 

também um caráter tático (CERTEAU, 1994), assumindo um traço de manifestação 

ativa no sentido de encontrar certo equilíbrio frente à ordenação superior.  

Predominam aparentemente os interesses acadêmicos em legitimar uma 

determinada posição historiográfica, assumida pelos autores do projeto, procurando 

realizar a transposição didática, no sentido de superar o distanciamento entre o 

saber acadêmico e o saber escolar, a universidade e a escola. Embora tal discurso 

coloque a universidade em uma escala hierarquizada de poder e de saber e os seus 

profissionais em uma função de intelectuais “esclarecidos”, veremos como este 

saber curricular foi pensado. Efetivamente ele pode ser compreendido como um 

processo de produção de saber didaticamente assimilável ou um saber ensinável? 

Como teria sido apropriada essa nova historiografia no discurso curricular? São 

essas as questões que serão tratadas prioritariamente no capítulo seguinte. 

O Projeto da longa duração estava efetivamente articulado com os interesses 

acadêmicos, para “testar”, como afirmavam seus autores, os pressupostos 

epistemológicos de aproximação das Ciências Sociais, oriundos do movimento 

intelectual dos Annales; mas também encontrou as condições político-culturais 

favoráveis para sua realização, prestando-se por outro lado, à legitimação da política 

oficial. 

A própria ampliação da escolarização, fenômeno peculiar naquele contexto 

histórico municipal, consistia numa estratégia de regulação social. Tratava-se, 

conforme análise de GERMANO (2000), para a realidade nacional, da iniciativa  

antecipada do Estado às reivindicações sociais, num contexto de expansão 

econômica e concentração de rendas, demonstrando a intenção de melhorar as 

condições de vida das massas populares. Consistia numa medida que se 
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apresentava como busca de melhor eqüidade para efeitos de legitimação, num 

momento em que se aguçavam as desigualdades sociais. 

 
Enfim, tratava-se de procurar ampliar e consolidar as bases de legitimação do Estado, num 
contexto em que a correlação de forças é francamente favorável à dominação existente. Ao 
tentar garantir a direção política e ideológica da sociedade, ao buscar legitimação, o Regime 
Militar fazia uma interpelação direta dos governantes aos indivíduos e não aos grupos 
organizados (GERMANO, 2000, p.166). 
 
O relatório sobre o Projeto, tangenciando esta problemática, argumentaria: 

 
A LDB [sic], pela própria situação conjuntural do País, foi até certo ponto uma solução de 
compromisso. (...) Com a Lei no 5692/71, encarando (...) o homem na comunidade nacional, 
e as bases para uma existência humana digna como tal, puderam ser visualizados objetivos 
mais concretos, adequados e realizáveis. [grifo nosso]. (UFPR. Departamento de História, 
1977, n.3, p.11). 
 
Diante desse quadro, é possível inferir que pode ter ocorrido uma leitura 

reducionista por parte de alguns especialistas que se ocuparam da análise da 

implantação dos Estudos Sociais, a qual teria sido marcada por uma representação 

de que tal política de implantação teria sido efetivada através de um projeto 

hegemônico do regime militar, imposto política e ideologicamente, sendo adotado 

nas escolas em geral como um bloco monolítico que levou à descaracterização das 

disciplinas escolares que compunham as áreas das humanidades - afastando-as das 

ciências de referência - e à desvalorização dos profissionais do magistério. Isso se 

evidencia, por exemplo, na crítica realizada ao projeto educativo oficial do contexto 

reformador dos anos de 1970 e à representação que se constitui sobre os Estudos 

Sociais, na qual o professor e o aluno não precisam “refletir e pensar; devem apenas 

aprender e transmitir” (FENELON, 1984, p.14). A implantação dos Estudos Sociais é 

criticada de forma generalizada, como se essa pudesse ter sido imposta de cima 

para baixo, difundida e apropriada sem nenhuma parcela de participação ou 

resistência.  

A noção de representação permite que se elabore uma perspectiva de análise 

para a situação histórica que se transformava nas décadas de setenta e oitenta. 

Possibilita compreender como se estabelecem as relações entre o sujeito individual 

e a sociedade na qual vive. Em sociedades cada vez mais complexas, como a 

contemporânea, na qual a comunicação cotidiana é cada vez mais mediada pelas 

informações da mídia, as representações e símbolos podem se tornar matéria sobre 
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a qual se assenta a definição das reflexões e ações dos indivíduos (GUARESCHI & 

JOVCHELOVITCH, 1999, p.17-25).  

Desse modo, a historiografia sobre os Estudos Sociais naquele contexto 

indica a existência de uma representação do caráter técnico-burocrático associado 

ao projeto educativo que o implantava, encaminhado por um sujeito institucional – o 

Estado –, através dos seus órgãos governamentais que se servem de todo um 

aparato legal e normativo para a implantação. Esse projeto, nessa leitura, estava 

voltado prioritariamente à formação específica do trabalhador brasileiro nos quadros 

do mercado capitalista e de seus interesses de acumulação ampliada do capital.  

Tal leitura permite-nos enfatizar sua natureza representacional, mediada 

pelas críticas político-ideológicas daquele contexto de recepção da política 

educacional, na medida em que interpreta as finalidades do projeto educativo oficial, 

voltadas exclusivamente a uma formação limitada do cidadão brasileiro, imprimindo 

por isso um traço “desqualificador” e “descaracterizador” para as Ciências Humanas, 

da forma como se apresentava tal projeto afastado das ciências de referência. 

De fato, uma grande parcela da historiografia brasileira realizou uma 

interpretação que tem imputado à disciplina escolar de História (desde a sua 

implantação, a partir da criação do Colégio D. Pedro II, no século XIX) uma função 

de reprodução do ideário oficial, baseada na necessidade de construção da 

identidade nacional e inculcação dos sentimentos de patriotismo e ufanismo.  

Essa literatura realizou a crítica de que a racionalidade expressa no caráter 

tecnicista do planejamento educacional, naqueles anos setenta, na realidade social 

brasileira, serviu aos interesses de desenvolvimento da força de trabalho, no sentido 

de torná-la mais eficiente no processo de produção; além de contribuir para 

disciplinar as práticas escolares, não deixando espaço para a intervenção dos 

sujeitos, na história, o que se configurou através das políticas públicas. E, para a 

área de Estudos Sociais, a representação de que essa, além de preservar aquelas 

características do ensino de História, teria sido orientada pela ideologia da 

segurança nacional e do desenvolvimentismo econômico, enquadrando-se num 

projeto hegemônico de formação educacional, cujas finalidades estariam voltadas 

prioritariamente para a formação profissionalizante e o exercício de uma cidadania 

limitada de ajustamento ao meio social. 
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Na contracorrente de uma leitura reducionista, procuramos evidências de 

que essa dinâmica não foi universal. Apesar de o contexto histórico propiciar atitudes 

conservadoras de controle e regulação sociais, ainda assim, podem ter ocorrido 

algumas situações históricas em que os comportamentos de acomodação e 

submissão foram substituídos por outros que se caracterizaram por diferentes 

manifestações táticas frente aos valores e comportamentos prescritos pelas políticas 

educacionais. 

Estudos mais recentes96 têm demonstrado como as reformas curriculares 

dos anos setenta nem sempre foram aceitas e mesmo viabilizadas nos termos do 

projeto oficial. Esse processo histórico foi perpassado por muitas incompreensões, 

tanto por parte dos educadores, como da parte daqueles intelectuais e técnicos que 

deveriam orientar aos professores para sua concretização. 97 

A análise do Projeto da longa duração, nesse sentido, possibilita pensar que 

determinados projetos educativos gestados naquela conjuntura podem ter tentado 

um contorno diferente ao do projeto educativo oficial. A preocupação nesse Projeto 

era estabelecer uma finalidade mais ampla para os Estudos Sociais, que 

possibilitasse o desenvolvimento da formação e autonomia intelectual do aluno, 

fornecendo-lhe os instrumentos conceituais e metodológicos para a leitura da 

realidade social, pela apropriação dos novos pressupostos teórico-metodológicos 

das Ciências Sociais e da História.  

Além do mais, as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais 

pelas quais passava o país e o município, como vimos no capítulo anterior, 

justificavam a busca de uma alternativa ao projeto educativo das humanidades (e da 

História) coerente com essas inovações. As mudanças históricas já haviam rompido 

com a velha coerência historiográfica escolar, como argumentava CITRON (1990), 

referindo-se ao seu país, a França na década de setenta.  

Aqui, também, a cidade estava mergulhada nos efeitos de um processo de 

urbanização intenso, trazendo à baila o confronto entre várias formas de educação 

familiar – valores, tradições, saberes de diferentes regiões e países. O Paraná e, 

                                                
96 Ver, por exemplo, Claudia K.  MARTINS (1999) e Maria do Carmo MARTINS (2002), a respeito da reforma 
curricular e seus efeitos nas áreas das humanidades; Marcus Aurélio Taborda de OLIVEIRA (2001), sobre a 
reforma e a educação física. 
97 Claudia K. MARTINS (1999) revela a dificuldade dos próprios funcionários da  SEED para a implantação da 
reforma e para dar orientações para as escolas sobre a mesma, limitando-se em geral aos aspectos legais. 
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sobretudo, a cidade de Curitiba, além da migração interna recente, que cresceu 

significativamente a partir da década de cinqüenta, recebera grandes levas de 

imigrantes de diferentes etnias, desde o século XIX e início do XX. Esses migrantes 

(internos e estrangeiros), seus filhos e netos, deram grande contribuição cultural à 

cidade, fornecendo significativo apoio ao seu desenvolvimento social e econômico. 

Dessa forma, a invisibilidade de alguns setores da sociedade teve que ser 

repensada nas políticas locais, sobretudo com o crescimento da migração interna. 

Nesse sentido, o Projeto da longa duração pode ter representado, naquele 

contexto, a adequação/transformação do projeto educativo oficial, embora sem 

realizar um confronto direto com o projeto social mais amplo.  

Mesmo criticando a História tradicional em seu discurso prescritivo, o novo 

Projeto não deixou de ser marcado por algumas permanências e regularidades, 

apesar do esforço teórico-metodológico. São as peculiaridades dos projetos 

educativos do município que se encontravam em pauta naquele contexto histórico 

que tentaremos detectar e examinar mais detalhadamente no próximo capítulo.  

Caberá discutir que transformações são apontadas para o “novo” discurso 

curricular, sob a configuração dos Annales, em contraposição ao “velho” discurso 

historiográfico escolar? Quais as especificidades de uma e outra historiografia que 

acabam conduzindo o discurso e a prática escolar ao confronto de idéias, orientando 

propostas de renovação curricular?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

3 UMA POLÍTICA EDUCACIONAL: DIFERENTES APROPRIAÇÕES  

 

É a partilha de um conjunto determinado de códigos culturais 
que distingue práticas diferenciadas de apropriação, definindo 
comunidades98 distintas de usuários e conformando os usos 
que cada uma delas faz dos objetos e dos modelos que lhe 
são impostos (Martha Maria Chagas de CARVALHO, 2001, 
p.137).  
 
 

Neste capítulo realizaremos um esforço de análise dos projetos educativos 

que estavam em vigência no contexto da reforma escolar dos anos de 1970, em 

Curitiba, tentando captar suas especificidades, semelhanças e diferenças. Interessa 

pensar que transposição didática foi realizada na estruturação dos saberes 

ensináveis, ou seja, como os saberes acadêmicos foram apropriados e articulados 

em saberes escolares nas duas propostas curriculares – a “oficial” e a “alternativa”. 

Especialmente no que se refere ao Projeto da Longa Duração é instigante refletir 

sobre a apropriação que seus autores fizeram do referencial teórico-metodológico 

braudeliano.  

A reforma de ensino de 1o e 2o graus, realizada através da lei 5692/71, 

expressou a nova organização do sistema educacional do país. Nessa organização 

o ensino básico passou a constituir-se em duas etapas: uma com oito anos de 

duração, o 1o grau; e outra, com três ou quatro anos de duração, o 2o grau. Tal 

reforma, entretanto, não se limitou apenas à estruturação dos níveis de ensino, 

procurando evitar a ruptura existente até então entre o antigo curso primário e o 

ginásio, nem ficou restrita ao aspecto quantitativo; mas ela redefiniu os objetivos e 

os conteúdos essenciais que deveriam ser ensinados, fundamentados em uma 

doutrina curricular para os dois graus de ensino. Conforme lembra Maria do Carmo 

MARTINS: 

 
Enquanto a reforma do ensino superior definia modelos institucionais de escolas de formação 
e reorganizava a universidade, a reforma do ensino básico (1o e 2o graus) foi baseada 
essencialmente na redefinição dos objetivos da escolarização e na reorganização dos 
currículos escolares. 
(...) o Conselho Federal de Educação (CFE) assumiu a incumbência de formalizar as bases 
sobre as quais organizavam-se os currículos das disciplinas escolares, bem como a função 
de elaborar a doutrina do currículo para os diferentes graus de ensino e de ditar o “mínimo-

                                                
98 Marta Maria Chagas CARVALHO utiliza o conceito de comunidade de leitores de CHARTIER, usados em 
suas obras: A Ordem dos Livros. Leitores, Autores e Bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII. Trad. 
Mary del Priore. Brasília, EUB, 1994 e Pluma de Ganso. Libro de Letras, Ojo Viajero, México, D. F., 
Universidad Iberoamericana, 1997. 



 100 

comum” nacional, com o qual definiria os saberes comuns a todo o território nacional em cada 
fase do ensino (2003, p.146). 

 
Estudar essa reforma escolar, portanto, implica pensá-la na perspectiva das 

mudanças que os currículos das disciplinas escolares sofreram; pressupõe 

compreender não apenas os aspectos legais, mas também os teóricos e escolares, 

como argumenta VIÑAO FRAGO (1995, p.16), o que significa analisar justamente a 

dimensão assumida pela reforma no aspecto do ensino, ou seja, a redefinição dos 

objetivos da escolarização e a reorganização dos currículos escolares, tentando 

captar as mudanças e permanências teórico-metodológicas expressas nos 

conteúdos disciplinares. 

Dominique JULIA (2002, p.51) sugere um percurso semelhante para 

pesquisa nessa área. Para ele, uma disciplina se define pelas suas finalidades e 

seus conteúdos: “a história das disciplinas escolares deve, em um mesmo 

movimento, considerar as finalidades óbvias ou implícitas buscadas, os conteúdos 

do ensino e a apropriação realizada pelos alunos, tal como pode ser medida por 

meio de seus trabalhos e exercícios”. É fundamental, para esse autor, o estudo dos 

conteúdos ensinados, mas em relação estreita com as finalidades, os métodos e as 

práticas, se efetivamente se quer ter uma compreensão mais ampla das mudanças e 

estabilidades sofridas pelas disciplinas escolares em sua trajetória histórica.  

CHERVEL (1990, p.219) corrobora a afirmativa dos outros autores. Para ele, 

a história das disciplinas escolares, colocando os conteúdos de ensino no centro de 

suas preocupações, renova as problemáticas educacionais. Se realmente a 

sociedade impõe à escola suas finalidades, estando sob responsabilidade dessa 

última buscar apoio naquela para criar suas próprias disciplinas, há razão em se 

pensar que é ao redor dessas finalidades que se elaboram as políticas educacionais, 

os programas curriculares e os planos de estudo, e que se realizam a construção e 

transformação histórica da escola.  

Sendo assim, começaremos por discutir as finalidades colocadas para a 

área de Estudos Sociais, que se institucionalizava no contexto da reforma escolar, 

para depois refletirmos sobre os modos como essas finalidades foram apropriadas 
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pelos agentes históricos responsáveis pela elaboração de currículos para a disciplina 

escolar99. 

 

3.1 AS FINALIDADES DO ENSINO DE ESTUDOS SOCIAIS 

   

As mudanças operadas na área de humanidades, a partir da criação dos 

Estudos Sociais nos anos de 1970, pelas determinações legais deveriam contribuir 

para o “ajustamento” ou a “integração” do aluno ao “meio” e das disciplinas no 

campo social, interpretação que poderia assumir dimensões diversificadas.  

Formalmente as finalidades do ensino das humanidades estavam muito mais 

articuladas com a constituição de uma cidadania limitada aos interesses do 

desenvolvimento social do país, do que com o desenvolvimento mais amplo do 

cidadão. Preparar, ajustar, disciplinar o homem brasileiro para o trabalho e a 

vivência no meio urbano e industrial era muito mais importante do que formar 

integralmente o cidadão político, como já observamos em capítulo anterior. 

Tal finalidade, voltada à formação do cidadão político para o Estado 

democrático e liberal que se constituía, estava presente desde o início do século XX, 

mas se manteve, segundo BITTENCOURT (1998b, p.21), de forma semelhante com 

os Estudos Sociais, cujo pressuposto era “formar ‘cidadãos’ adaptados ao meio para 

desempenhos produtivos na vida comunitária, no sentido de inserir e reforçar o 

sistema. Os Estudos Sociais, ao colocarem como objetivo o incentivo à interferência 

dos indivíduos na realidade social vivida, possuíam como pressuposto a intenção de 

aperfeiçoar o sistema existente, ou seja, mudar para dar continuidade”. 

O exame do projeto educativo “oficial” do município de Curitiba - o Plano 

Curricular - permite afirmar que ele seguiu mais coerentemente a diretriz geral do 

                                                
99 Lembramos que nas deliberações legais (principalmente no Parecer 853/71) os Estudos Sociais são tratados 
como “atividades” e “área de estudos”, onde os conhecimentos têm uma conotação mais abrangente e destinam-
se ao 1o grau, enquanto a noção de “disciplina” apresenta uma natureza mais sistematizada e refere-se ao 
conteúdo isolado da História e da Geografia, disciplinas ministradas no 2o grau. Portanto, a noção de disciplinas 
escolares remete a um trabalho mais sistematizado e metódico, aproximando-as das disciplinas acadêmicas, 
conforme noção usada pela historiografia (Ver GOODSON, 1990; CHERVEL, 1990 entre outros). Todavia, 
embora os Estudos Sociais não tenham se constituído em disciplina acadêmica, eles contribuíram para a 
instalação de cursos de formação de professores para atuar no magistério de 1o grau. Além disso, no que se refere 
ao Projeto da longa duração, este manteve uma estreita relação com a sua ciência de referência fundamental – a 
História –, procurando estabelecer uma articulação teórico-metodológica com os conteúdos curriculares. Sendo 
assim, julgamos pertinente a denominação de disciplina escolar para nos referirmos aos Estudos Sociais e, 
principalmente, quando se tratar do Projeto da longa duração. 
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Conselho Federal de Educação, reforçando o estabelecido para a área de Estudos 

Sociais e a finalidade de alcançar “o ajustamento do aluno ao meio” (PMC. Diretoria 

de Educação. Plano Curricular, 1975, v. III-A, p.57), na perspectiva apontada por 

BITTENCOURT.  

Nesse documento não se questionam as finalidades dos Estudos Sociais, 

reafirmando-se o objetivo geral prescrito na legislação, na medida que a 

preocupação maior desse Plano não estava na relação conteúdo/método, como no 

Projeto da longa duração, mas apenas no processo didático-pedagógico. Embora 

seus autores se propusessem a realizar a integração entre os conteúdos e as áreas 

do conhecimento, o documento não apresenta nenhuma discussão mais 

aprofundada de natureza epistemológica acerca dos princípios ou métodos que 

deveriam orientar tal organização de conteúdos.  

Por outro lado, embora o horizonte no Projeto da longa duração fosse a 

superação da proposta tradicional de ensino, seu discurso não permite escamotear 

as suas articulações com o projeto de desenvolvimento econômico do país, ou seja, 

a educação na perspectiva da teoria do capital humano.100 

 

Assim, nos objetivos específicos dos Estudos Sociais estão expressas as motivações, a 
filosofia e a política que devem conduzir a formação das populações jovens brasileiras, ou 
seja, a preocupação nacional pelo desenvolvimento, portanto, a integração da Educação, 
investimento de base, no Projeto Nacional de Desenvolvimento. 
O tema é de extraordinária importância, atualidade e interesse, e envolve posicionamento, 
pois que o desenvolvimento ou não de certas nações como o Brasil, dentro de processos 
democráticos, pode acarretar ou não a sobrevivência da civilização ocidental (UFPR. 
Departamento de História, n. 1, 1976, p. 12). 
 

 
O trecho revela algumas das problemáticas que afetavam a formulação 

daquele projeto educativo: além de evidenciar a preocupação em preparar os jovens 

para contribuírem para o desenvolvimento nacional, há indícios de inquietação com 

o processo democrático e o destino da civilização ocidental.  

A discussão a respeito da possível ruptura epistemológica no discurso 

historiográfico escolar, focalizada de modo central no Projeto da longa duração, só 

pode ser compreendida se analisada no contexto sócio-político e cultural daquelas 

mudanças curriculares. Assim, esse Projeto ao mesmo tempo em que se 

“enquadrava” politicamente, mantendo inclusive formalmente o mesmo objetivo geral 

                                                
100 Teoria que explica a educação a partir de uma relação estreita entre esta e a vida produtiva. 
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do projeto educativo oficial, tentava “subverter” o preceito legal, justamente 

orientando-se por um determinado pressuposto teórico-metodológico que definiria a 

seleção e organização dos conteúdos e, em conseqüência, também a finalidade da 

disciplina.  

Questionando-se sobre a melhor forma de integração dos conteúdos da área 

das humanidades, o Projeto da longa duração organiza a sua proposta curricular 

com base no princípio da interdisciplinaridade, que se configura a partir de um 

determinado pressuposto teórico-metodológico, o qual não dissocia o conteúdo do 

método. Desse modo, é possível inferir que a finalidade do ensino nesse Projeto não 

poderia somente limitar-se ao ajustamento do aluno ao meio, mas estaria orientada 

à incorporação de instrumentos conceituais e metodológicos pelo aluno para a 

compreensão mais ampla do meio que o cercava. Ou seja, embora o Projeto da 

longa duração, no plano discursivo, não escapasse formalmente à finalidade geral 

para o ensino de Estudos Sociais, estruturando-se dentro dos limites da doutrina 

curricular oficial e por isso dando ênfase aos objetivos instrucionais, as escolhas 

metodológicas101 e a forma de estruturação dos conteúdos permitem inferir que 

aquela proposta curricular tinha como objetivo geral fornecer os conceitos básicos 

das Ciências Humanas, para que o aluno pudesse utilizá-los como instrumento de 

compreensão, interpretação e explicação da realidade social.  

Um dos relatórios sobre o Projeto deixa evidente tal preocupação ao se 

perguntar: “Qual é a finalidade do processo de aprendizagem de Estudos Sociais, no 

Ensino de Primeiro Grau? Seria (...) a transmissão de cultura o papel que o ensino 

de Estudos Sociais representa no currículo?” Ao que os próprios intelectuais 

respondem: 

 
O presente Projeto considerou, em sua aplicação, a possibilidade de interpretar a vivência 
cotidiana dos alunos das escolas abrangidas, em função de um amplo contexto social. 
A amplitude da interpretação foi viabilizada através do respeito às dimensões do tempo e do 
espaço: a vida cotidiana dos homens tem apresentado, através do tempo e em diferentes 
locais, as mesmas necessidades básicas. Entretanto, a essas necessidades básicas o 
homem responde de diferentes maneiras. 
As respostas culturais do homem às suas necessidades básicas representam não só a 
matéria de Estudos Sociais, mas também todo o acervo de conhecimentos com que o aluno 
entra em contato, na sua aprendizagem escolar. (...) 

                                                
101 Escolhas, obviamente, dentro do referencial teórico-metodológico dos Annales, fugindo de modelos teóricos 
como o materialismo histórico, que estimulassem a luta de classes, como veremos adiante no exame dos 
conteúdos. 



 104 

A aplicação do modelo permite exatamente a realização de um papel mais complexo: a 
conscientização, pelo indivíduo (o aluno), de sua posição de “infinitésimo” agente da vida 
social [grifos nossos] da humanidade, através do tempo (UFPR. Departamento de História, 
n.3, 1977, p. 98). 
 

Com efeito, a finalidade do ensino de Estudos Sociais, nesse Projeto, vai 

além da noção restrita de cidadania manifesta em geral nos projetos educativos 

daquele contexto histórico. Ser cidadão passa por um certo domínio de instrumentos 

metodológicos para a construção da identidade histórica do indivíduo – produto e 

agente social –, passa pela sua formação ampla, com ênfase no aspecto cognitivo, 

para a compreensão e interpretação da realidade social, como se explicita também 

mais adiante, ao articular-se a metodologia de ensino que deveria permear a prática 

escolar. 

 
Não se trata de informar e receber informações, mas de conhecer as perspectivas da cultura 
como construção social, da qual o homem-indivíduo é ao mesmo tempo produto e agente. 
Os objetivos educacionais (...) abrangem todos os aspectos do comportamento, porém o 
ponto de partida é o conhecimento, a compreensão, o desenvolvimento cognitivo. Os outros 
aspectos, especialmente o afetivo, caracterizam-se na aplicação do conhecimento: o que o 
aluno faz com o que sabe é o indicador de seu desenvolvimento afetivo e humano, global.  
A maneira pela qual o homem se situa no mundo é o resultado da educação, porém a 
aplicação deste postulado requer uma dinâmica da sala-de-aula muito superior ao esquema 
professor-aluno.  
Toda a vivência anterior do aluno é trazida para a sala-de-aula e interpretada pelo professor e 
pelos colegas, no contexto da cultura humana. Então, o ponto de partida não é o que o 
professor já sabe, ou o que o livro-texto lhe proporciona através de uma leitura apressada, à 
guisa de “preparação de aula”. O ponto de partida é o que o aluno experimentou como 
necessidade [grifos nossos], a respeito do assunto a ser estudado (UFPR. Departamento de 
História, n.3, 1977, p.98-99). 

 
Seguindo as diretrizes do Conselho Federal de Educação, os projetos 

educativos reorganizavam as Ciências Sociais integrando-as na área de Estudos 

Sociais, no ensino de 1o grau102. Todavia, a apropriação da noção de integração era 

diversificada, o que iria interferir diretamente na natureza da proposta de formação 

que se colocava para a área das humanidades em cada sistema de ensino. Por isso, 

é determinante para a compreensão dos projetos educativos o exame do modo de 

interpretação e uso da noção de integração na formulação daqueles currículos 

prescritivos.  

Para efeitos deste estudo não realizaremos uma análise comparativa 

pormenorizada de diferentes experiências nacionais. Apenas utilizaremos alguns 

                                                
102 No 2o grau houve a supressão das disciplinas de Filosofia e Sociologia. 
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exemplos mais abrangentes para melhor compreensão de nosso objeto central de 

pesquisa – o Projeto da longa duração.  

Assim, vejamos nesse momento, como a noção de integração foi constituída 

pela legislação e interpretada, ou seja, como os projetos educativos dela se 

apropriaram em suas propostas curriculares, construindo representações 

diferenciadas sobre o ensino de Estudos Sociais, com efeitos nas suas finalidades e 

na organização dos conteúdos escolares. 

 

3. 2 ESTUDOS SOCIAIS: FUSÃO OU CONCENTRAÇÃO? 

 

O título deste item faz referência a um dos questionamentos colocados pelos 

educadores, naquele contexto da reforma, o que acabou por levar o Conselho 

Federal de Educação a emitir o Parecer no 1471/72, procurando esclarecer a 

terminologia. A mesma dúvida foi retomada pelos intelectuais que elaboraram o 

Projeto da longa duração. Como organizar os conteúdos de várias Ciências 

Humanas em uma mesma área do conhecimento? Que critério utilizar para a 

seleção desses conhecimentos? Vejamos inicialmente como essa questão foi 

resolvida em algumas experiências nacionais. 

Em Minas Gerais103, a experiência acumulada permitiu a implantação dos 

Estudos Sociais sob a forma de atividades de Integração Social, nas séries iniciais 

(1a à 4a séries do 1o grau) e como área de estudos nas séries finais (5a à 8a séries 

do 1o grau), sob a denominação de Estudos Sociais, o que acabou por constituir o 

“modelo” para a institucionalização nacional, na década de 1970. O termo integração 

social manifesta o objetivo geral dos Estudos Sociais: integrar ou ajustar o aluno ao 

meio social, conforme definido na legislação. 

O conteúdo das atividades de Integração Social (1a à 4a série) na proposta 

mineira era composto por fusão de conceitos geográficos e históricos, além de 

orientação sobre noções de civismo. Já o programa de 5a à 8a série contemplava 

conteúdos de História, Geografia, Educação Moral e Cívica, e Organização Social e 

Política Brasileira, trabalhados de forma integrada, mas sem que ocorresse fusão 

nos conhecimentos específicos das disciplinas. Isto é, esses conteúdos eram 

                                                
103 Em Minas Gerais a experiência de implantação dos Estudos Sociais remonta à década de 1950. 
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trabalhados por integração vertical e horizontal, mas não de forma radicalizada como 

nas séries iniciais, resguardando-se as especificidades das disciplinas. 

Segundo FONSECA (1995), no programa de Minas Gerais de 5a- 8a série, 

na década de 1970, era oferecida uma listagem de conteúdos de cada disciplina e a 

integração assumia um caráter didático-metodológico, ficando a cargo do professor a 

sua execução em sala de aula, conforme suas possibilidades. Acreditava-se que 

com isso se impediria a “descaracterização” das diferentes disciplinas escolares. Tal 

programa embora criticasse a forma tradicional de ensino, não negava os Estudos 

Sociais e assumia os objetivos e pressupostos traçados pelo Conselho Federal de 

Educação, garantindo os conteúdos mínimos estipulados por esse órgão. Para 

aquela autora, 

 
Os equívocos e as dificuldades legais colocados pelo Parecer 853/71 e Resolução 8/71, na 
definição de currículo pleno, atividades, matérias e áreas de estudo, abriram possibilidades 
para várias interpretações como essa da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais, 
ou seja, os Estudos Sociais como área de estudo, campo amplo, abrangendo várias 
disciplinas específicas (FONSECA, 1995, p.57). 

 
Em São Paulo104, tanto quanto em Minas e no Paraná, não houve 

diferenciação significativa quanto à estrutura formal dos Estudos Sociais, 

direcionando-se as atividades para as séries iniciais (sob a rubrica de Integração 

Social), as áreas de estudo (sob o título de Estudos Sociais) para 5a à 8a série; e as 

disciplinas de História e Geografia para o 2o grau, conforme o padrão prescritivo que 

passou a predominar.  

Nessas experiências, foi forte a influência de pensadores norte-americanos 

no que diz respeito aos fundamentos teórico-metodológicos da educação e do 

currículo. A organização curricular dos Estudos Sociais foi realizada a partir da teoria 

de estrutura das matérias de Jerome BRUNER e da teoria curricular de Ralph 

TYLER105, aporte teórico que orientou a legislação federal.  

No que diz respeito aos Guias Curriculares de São Paulo (1973), o conceito 

de integração indicado na legislação federal foi assumido pelos autores paulistas 

como somatório de conteúdos das ciências humanas num corpo único, fundindo-se 

                                                
104Estado em que a experiência teve início na década de sessenta. 
105 Ambos exercem forte influência no movimento curricular brasileiro dos anos de 1960 e 1970. Dentre as obras 
mais utilizadas citamos: TYLER, Ralph W. Princípios básicos de currículo e ensino. Porto Alegre: Globo, 1974. 
BRUNER, Jerome S. O processo da educação. São Paulo: Nacional, 1974. 
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numa única disciplina – a de Estudos Sociais –, porém sem resguardar as 

especificidades de cada uma delas, conforme exame de FONSECA (1995). 

No Paraná pretendeu-se organizar os conteúdos de História e Geografia na 

área de Estudos Sociais, sob a forma de integração vertical e horizontal, através de 

um único eixo temático – o homem –, em sua dimensão espaço-temporal e contexto 

social, político, econômico e cultural. Entretanto, a análise do Currículo de Estudos 

Sociais, 5a à 8a série, elaborado para as escolas públicas estaduais, indica que a 

organização curricular não passou de uma listagem de conteúdos isolados, 

intercalando em cada série os conteúdos tradicionais das duas disciplinas, nessa 

ordem: primeiro a categoria espaço – o rol de temas geográficos; depois a categoria 

tempo – os conteúdos de História (SEED, s/d,12-13). Aqui, não houve fusão, nem 

mesmo integração, mantendo-se as especificidades de cada disciplina, na 

perspectiva da tradição da cultura escolar, apenas colocando-as sob um “novo 

rótulo”, o dos Estudos Sociais, como afirmava ALMEIDA (Entrevista...07/03/06). 

A pesquisa realizada por Claudia Kawka MARTINS sobre a reforma 

educacional no Paraná indica que “foram identificadas práticas variadas em relação 

ao ensino de Estudos Sociais” (1999, p.123), havendo casos em que as escolas 

continuaram a trabalhar com História e Geografia separadamente, inclusive com 

professores distintos e outras em que se dividiu a carga horária em História, 

Geografia, Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira, 

embora sob a rubrica de Estudos Sociais. Nessa situação, a responsabilidade das 

aulas ficava com um professor polivalente ou com um professor formado em História 

ou Geografia, dependendo dos professores que a escola dispunha. 

Tal situação parece não ter sido exclusividade das escolas estaduais do 

Paraná. No que se refere ao Estado de São Paulo, argumenta Marcos SILVA que 

“De 1971 a 1976 a rede estadual paulista conheceu Estudos Sociais como área de 

estudo desde a 5a série até o 3o colegial. Contudo, os professores de História davam 

aula de História e os professores de Geografia, de Geografia. Somente os recém-

formados em cursos de Estudos Sociais é que misturavam as disciplinas, 

acrescentando ainda Educação Moral e Cívica”. A ANPUH e a AGB, acrescenta 

SILVA (1983, p. 231-242): “desenvolveram intensa campanha contra a concepção 

de Estudos Sociais, como um aglomerado de ciências a ser jogado por um só 

professor. Tais reclamações foram parcialmente acatadas pelo governo estadual, 
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que introduziu na rede estadual uma separação entre História e Geografia, desde a 

7a série do 1o grau”, já no ano de 1977 a partir do qual passaram a vigorar as 

disciplinas de forma autônoma.  

Na rede municipal de ensino de Curitiba, ocorreu dinâmica semelhante. 

Depoimento de SOUZA confirma a dificuldade de apropriação da noção de 

integração dos conteúdos na área de Estudos Sociais, por parte dos professores 

municipais. Embora houvesse conhecimento da norma, cada professor ministrava os 

conteúdos, conforme sua própria formação e experiências anteriores. 

 
O professor ia para a sala de aula, ele era o titular de Estudos Sociais. Só que aí ele dava 
aulas de Geografia, pois era formado em Geografia e a criança ficava sem a História. Eu me 
recordo que me debati com algumas pessoas. Eu dizia: não, espera aí, você pode até não 
concordar com Estudos Sociais, mas pelo menos o conteúdo da História e o conteúdo da 
Geografia você tem que dar, porque a prejudicada é a criança (Entrevista...12/05/06). 

 
A política nacional de formação específica para a área de Estudos Sociais 

não logrou o êxito esperado. O número de professores formados em cursos de 

Estudos Sociais era insignificante, mesmo em meados dos anos de 1980. 

Levantamento realizado sobre a formação dos professores municipais que atuavam 

com Estudos Sociais evidencia que a maioria era formada em cursos de História e 

Geografia (ou outras licenciaturas) e só uma pequena porcentagem era oriunda de 

cursos de licenciatura de Estudos Sociais. Assim, documento da Secretaria 

Municipal de Educação que propõe o “Desmembramento da Área de Estudos 

Sociais” aponta os seguintes dados: 36% dos professores eram formados em 

História, 23% em Geografia, 17% em cursos de Ciências Sociais, 12% em Filosofia, 

7% em Pedagogia e 3% em cursos de Estudos Sociais (PMC. SME. 

Desmembramento..., 1985). 106 

 

 

 

 

                                                
106 Apesar desse número insignificante de professores formados em Estudos Sociais na rede municipal de ensino, 
a Universidade Federal do Paraná foi uma das poucas universidades federais que ofertou essa licenciatura 
paralelamente ao curso de História, a partir de 1974, abrindo 130 vagas para Estudos Sociais e 40 vagas para 
História. Para onde teriam se dirigido estes licenciados? Teriam eles sido admitidos pela rede estadual de ensino, 
cuja demanda de professores para as séries finais do 1o grau era bem maior? Esta é uma questão instigante a 
exigir exame em investigações futuras. 
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Desse modo, a implantação dos Estudos Sociais em Curitiba parece ter 

seguido genericamente a mesma orientação de outras localidades. O projeto 

educativo representado pelo Plano Curricular não demonstrou preocupação do 

ponto de vista epistemológico com relação à integração dos conhecimentos das 

várias Ciências Humanas na área de Estudos Sociais, deixando a cargo do 

professor a sua adequação metodológica na esfera da sala aula. Um exame dos 

conteúdos dessa área de conhecimentos evidencia uma organização tradicional dos 

saberes históricos e geográficos, como veremos adiante.  

Por essa razão, os intelectuais que formularam o Projeto da longa duração 

colocaram a noção de integração como foco central de sua discussão para a 

seleção e organização dos conteúdos curriculares. Assim, se perguntavam se essa 

deveria ser orientada por fusão ou concentração, afirmando que os Estudos Sociais, 

inicialmente, organizaram-se por fusão de diferentes conteúdos e que, 

posteriormente, procurou-se “a sua correlação”. Mais tarde, “a idéia de integração 

mostrou superioridade ao arranjo por fusão, chegando-se à concepção de área 

globalizadora”. Continuando sua argumentação, esses intelectuais lembravam que a 

Lei 5692/71 configurava o campo de Estudos Sociais como uma área do currículo 

“que inclui conteúdos particulares que devem conjugar-se entre si e com outros que 

se lhes acrescentem” (UFPR. Departamento de História, n.3, 1977, p.14). 

Mas, afinal, que significados denotam os termos fusão/integração/ 

concentração? O Conselho Federal de Educação, na tentativa de dissipar dúvidas a 

respeito dessas noções, esclarece no Parecer no 1471/72 que na fusão obtém-se a 

eliminação das linhas divisórias afins, os conteúdos se interpenetram e se 

complementam, enquanto na concentração ocorre a organização dos diversos 

conteúdos em torno de um centro. Eles se integram a um eixo.  

Do ponto de vista etimológico, a palavra fusão (do latim fusione) denota 

aliança, união, associação, mas também mistura, amalgamação (ligação íntima), ato 

ou efeito de fundir-se. O mesmo significado, denotando alteração na situação 

original, é dado pelo DICIONÁRIO DE SOCIOLOGIA (1977), para o qual a fusão 

pode ser biológica ou cultural. Na fusão biológica, ocorre o caldeamento de dois ou 

mais grupos étnicos ou raciais e na fusão cultural duas ou mais culturas se ligam de 

modo a formar uma única configuração. Em ambos dá-se uma “amalgamação”. A 

fusão cultural implica na perpetuação de certos elementos culturais, na modificação 
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de outros e, também, na perda de uma ou várias das culturas originárias. Logo, é 

possível inferir que a fusão de duas ou mais disciplinas das Ciências Humanas 

implicaria numa associação, mas com diluição, constituindo-se algo diferente do que 

era originalmente. 

O termo integração vem do latim integratione significa ato ou efeito de 

integrar-se. Ação ou política que visa integrar em um grupo as minorias; ação em 

que se torna parte integrante, incorpora-se, combina-se, completa-se. Para a 

Sociologia, a integração é o “processo social que tende a harmonizar ou unificar 

diversas unidades antagônicas, sejam elementos da personalidade, dos indivíduos, 

dos grupos ou de agregações sociais maiores” [grifo nosso]. Além disso, a 

integração cultural é entendida como o “ajustamento recíproco dos elementos 

constitutivos de uma dada cultura de modo a formar um todo equilibrado”; e 

integração social é o “ajustamento recíproco de grupos de modo a formar uma 

sociedade organizada” (DICIONÁRIO DE SOCIOLOGIA, 1977, p.185).  

Nesse sentido, a integração não implica necessariamente na perda de 

caracteres anteriores à associação/combinação, supõe mais a justaposição do que a 

amalgamação, assim como a concentração, no sentido de reunião em torno de um 

centro ou de um eixo, através do qual se estabelecem relações que levam à 

compreensão de sentidos. Todavia, sociologicamente, a noção também remete à 

idéia de harmonização, de equilíbrio, de organização, de ajustamento.  

A idéia de integração, assim, naquele contexto histórico, articulava-se 

adequadamente aos interesses de regulação social, às relações de poder que, de 

certa forma, estavam implícitas naquela organização curricular: preparar o homem 

comum, para a vivência no ambiente urbano e urbanizador, tornando-o partícipe de 

um processo civilizador, o que se realiza através de um processo de difusão de 

normas, valores, saberes e comportamentos, no qual a escola tem papel 

fundamental. 

A confusão que se estabeleceu em torno dessas noções permaneceu, a 

ponto da própria denominação dada às atividades escolares nas séries iniciais – a 

Integração Social –, entrar em contradição com seu significado implícito, 

considerando-se seja o sentido etimológico, seja o sociológico, seja o prescritivo 

(fornecido pelo CFE). Se fosse considerada a coerência com a rubrica, nas 

“atividades” de 1a - 4a série não deveria haver fusão, com a fragmentação dos 
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conteúdos que orienta a organização curricular, como em geral ocorre, mas apenas 

a integração dos conteúdos das Ciências Humanas.   

Complementando a idéia a respeito da complexidade da questão, os autores 

do Projeto da longa duração afirmavam: “O problema de base, no entanto, resta o 

mesmo. Fronteiras por toda parte” (UFPR. Departamento de História, n.3,1977, 

p.15). Por isso, entendiam que a discussão envolvia duas outras formas de 

abordagem: a multidisciplinar e a interdisciplinar. Vejamos como as definiam: 

 
Abordagem multidisciplinar [é] baseada na análise das Ciências Sociais, como disciplinas 
separadas, mas conjugadas, e comportando várias formas de organização curricular; 
Abordagem interdisciplinar, a partir de tópicos e unidades, compondo um tema amplo, mais 
globalizadora, no sentido de que as unidades explícitas ou os assuntos implícitos não 
guardem fronteiras, para composição do seu todo, embora os conteúdos particulares ou 
disciplinas guardem sua identidade própria (UFPR. Departamento de História, n.3, 1977, 
p.15). 
 
Desse modo, o trabalho conjunto de professores de diferentes formações, 

atuando em disciplinas separadas, mas sob a ótica das Ciências Sociais – o enfoque 

de diferentes olhares –, consistiria na abordagem multidisciplinar. Uma abordagem 

interdisciplinar, ao contrário, estaria fundamentada na integração de diferentes 

dimensões, sob um eixo comum, ou seja, na perspectiva de uma temática 

globalizadora comum a dois ou mais ramos do conhecimento.  

Dessa forma, revelam seu ponto de vista: a aproximação das Ciências 

Sociais – pressuposto básico dos Annales – era a forma de abordagem adequada à 

disciplina escolar de Estudos Sociais. Isso implicava na organização interdisciplinar 

dos conteúdos a partir de eixos temáticos articulados teórica e metodologicamente, 

de modo a permitir uma melhor compreensão da realidade social. Parafraseando 

BRAUDEL, os intelectuais se questionavam: se as ciências do homem, uma não 

constitui o avesso ou o direito de um tecido, mas o próprio tecido na sua trama e 

urdidura, se elas falam ou podem falar a mesma língua, por que não aplicar as 

proposições dos Annales (aproximação dessas ciências) e, principalmente, as 

braudelianas (o conceito de multiplicidade do tempo histórico, como eixo 

organizador) à proposta curricular de Estudos Sociais no 1o grau? 

Assim, partindo da evidência de que, “apesar dos objetivos da reforma do 

ensino de 1o grau e das tentativas seja de fusão ou de concentração já realizadas, 

os Estudos Sociais continuam desarticulados, constituindo meros aglomerados de 
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disciplinas que guardam fronteiras estanques”, os intelectuais apresentavam uma 

proposta curricular que, na sua representação, seria de fato integradora, quer do 

ponto de vista didático-pedagógico, quer do ponto de vista do conteúdo e do método 

da ciência de referência que os orientava. “Seus fundamentos foram encontrados em 

posições teórico-metodológicas da História, preconizadas pela escola [sic] de 

Annales, de Marc Bloch, de Lucien Febvre, mas, sobretudo, de Fernand Braudel” 

(UFPR. Departamento de História, n.3, 1977, p.16). 

Com efeito, a opção pela integração teórico-metodológica dos conteúdos, 

não sua mera justaposição ou indistinta fusão, foi o que orientou a organização dos 

conteúdos no Projeto da longa duração, reorientando também suas finalidades para 

uma formação mais ampla. Veremos mais adiante como isso se deu na estruturação 

dos conteúdos.  

 

3.2.1  A interdisciplinaridade na literatura educacional 

 

Uma das precursoras, em nosso país, sobre os estudos de 

interdisciplinaridade na educação, é Ivani FAZENDA, para a qual essa noção 

envolve uma reflexão profunda sobre os impasses epistemológicos vividos pela 

ciência contemporaneamente. Essa problemática passa pela reflexão sobre a 

dicotomia objetividade/subjetividade que tanto tem preocupado os pensadores pelos 

menos desde o final da Segunda Guerra: a ciência vem sendo questionada em sua 

objetividade, substituída pela “provisoriedade da verdade e da ciência”, que, 

segundo FAZENDA, permitirá anunciar o encontro entre ciência e existência (1994, 

p.14).   

Essa aspiração de tentar encontrar a subjetividade, anulada pela 

racionalidade científica, encontra eco já no início do século XX com a criação de 

algumas ciências (como a Psicologia, construída a partir de critérios tradicionais das 

ciências “objetivas”) e estimula um movimento pela interdisciplinaridade, 

principalmente na França e Itália, em meados da década de 1960, no contexto do 

movimento estudantil que reivindica um novo estatuto para a universidade e a escola 

e a superação das relações de poder presentes na própria construção do 

conhecimento. Com isso pretendia-se possibilitar a crítica e a compreensão dos 

confrontos da vida cotidiana. Conforme elucida FAZENDA: 
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Esse posicionamento nasceu como oposição a todo o conhecimento que privilegiava o 
capitalismo epistemológico de certas ciências, como oposição à alienação da Academia às 
questões da cotidianidade, às organizações curriculares que evidenciavam a excessiva 
especialização e a toda e qualquer proposta de conhecimento que incitava o olhar do aluno 
numa única, restrita e limitada direção, a uma patologia do saber (1994, p.19). 

 
 

Nesse sentido, a crítica à fragmentação e “falência” do conhecimento pela 

ciência conduziu a uma “categoria mobilizadora” das discussões sobre a 

interdisciplinaridade nos anos de 1970 – a totalidade –, trazida principalmente por 

Georges GUSDORF, em cujo projeto apresentado à UNESCO em 1961 propõe 

orientar as ciências humanas para a convergência, para a unidade humana. Tal 

projeto previa a redução da distância teórica entre as Ciências Humanas, idéia que 

começou a se difundir e a influenciar outros trabalhos. 

No Brasil, essas discussões encontram eco a partir do final da década de 

sessenta, com sérias distorções, segundo aquela autora, pois sem a devida reflexão 

que a categoria exigia. Para ela, dois aspectos orientaram seu uso naquele contexto: 

o modismo, passando a ser a palavra de ordem, utilizada aprioristicamente sem 

estudo de seus princípios ou conseqüências; e o avanço que a reflexão sobre a 

interdisciplinaridade pôde apresentar, destacando-se os estudos precursores de 

Hilton JAPIASSÚ (1976), os dela própria, além de outros. 

FAZENDA (1992), analisando a legislação educacional dos anos de 1970, 

constata “o descaso, a falta de critério, de informação e perspectiva” que 

subsidiaram a implantação da reforma escolar naquele contexto. A autora denuncia 

que a sua análise “apontou para um caos generalizado, a partir do caos conceitual 

que se instalou, promovendo o desinteresse por parte dos educadores em tentar 

compreender a proposta interdisciplinar, assim como contribuindo para o 

empobrecimento do conhecimento escolar. Para ela, o “barateamento das questões 

do conhecimento no projeto educacional brasileiro da década de 1970 conduziu ao 

esfacelamento da escola e das disciplinas (...), à pobreza teórica e conceitual (...) e à 

estagnação da educação por vinte anos” (FAZENDA, 1994, p.26 ). 

A forma como a noção de integração das Ciências Humanas foi, em geral, 

apropriada e utilizada no processo de institucionalização dos Estudos Sociais, em 

nosso país, possivelmente pode ser inserida nesse quadro de interpretação de 

FAZENDA. 
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3. 2.2 A apropriação da noção de integração no projeto oficial 

 

O Plano Curricular do município de Curitiba parece ser bem representativo 

do que argumenta FAZENDA. Ele apresenta a área de Estudos Sociais com um 

objetivo “integrador”, com vistas ao “ajustamento” do aluno ao meio social em que 

vive. Destaca o objetivo amplo e generalista, porém com uma finalidade limitada 

para o ensino das humanidades. Se no século XIX e no início do XX, ensinar 

História significava definir “os sentidos de nacionalidade e de ser cidadão daquela 

nação, a partir dos anos 70, com a reforma de ensino, o poder público sinalizava 

para o fato de a ‘cidadania’ ter uma forma (...) definida”, como argumenta Maria do 

Carmo MARTINS (2002, p.109) e explicitada pelos Estudos Sociais em seus 

conteúdos. Além de regulador do sistema e de promotor da educação, o poder 

público passou a formular a “melhor” forma para o exercício da cidadania, ou seja, a 

forma determinada pelos interesses contingentes – o ajustamento ao meio.  

No que se refere à organização curricular, o discurso dos técnicos aponta 

para a noção de integração, não apenas dos conteúdos específicos da área de 

Estudos Sociais, mas também relacionando “conteúdos de outras áreas que se lhe 

parecem semelhantes” (PMC. Diretoria de Educação. Plano Curricular, 1975, v. III-A, 

p.55), como a área de Ciências, especialmente com relação aos conteúdos de 

Iniciação às Ciências e Programa de Saúde nas séries iniciais do 1o grau. Assim, 

vejamos: “Combinando e preservando as exigências lógicas e psicológicas, tanto 

das disciplinas como das experiências de aprendizagem, procuramos integrar as 

áreas de Integração Social e Iniciação às Ciências, nas séries iniciais do 1o grau, 

visto que os conteúdos são comuns e podem ser explorados como um todo” (PMC. 

Diretoria de Educação. Plano Curricular, v. III-A: 55). 

Não podemos esquecer que essa programação curricular estava orientada 

por uma política social mais ampla para o município – a da educação comunitária do 

urbanismo humanista –, que conjugava os esforços de educação e saúde para a 

melhoria de vida das camadas populares. São, portanto, princípios mais 

pragmáticos, na perspectiva progressista apontada por POPKEWITZ (1997), do que 

fundamentos epistemológicos que norteiam a integração de conteúdos da proposta 

curricular.  
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Mais adiante, seus autores argumentam mediante preceitos didático-

pedagógicos: “A necessidade de integrar as várias áreas do currículo [não apenas 

os conteúdos] decorre da certeza que a aprendizagem é mais eficaz quando os fatos 

e princípios assimilados num campo podem ser relacionados com outro, 

especialmente se este conhecimento se aplica a este outro campo”. E, procurando 

justificar-se, reafirmam a perspectiva claramente utilitarista: “uma maneira de reduzir 

o volume ingovernável de matérias especializadas a proporções manejáveis, e para 

conseguir certa unidade, é a de combinar campos estreitamente relacionados em um 

só, porém mais amplo” (PMC. Diretoria de Educação. Plano Curricular,1975, v. III-A, 

p.55). 

Desse modo, o Plano Curricular apresenta a noção de integração, 

denotando o significado de associação, combinação, soma de conteúdos ou áreas 

comuns, porém sem grandes preocupações com um teor epistemológico no que se 

refere às ciências de referência das disciplinas escolares. Seus interesses são mais 

práticos, com sentidos utilitários, quando muito relacionados ao processo didático-

pedagógico de ensino. 

À semelhança de outros discursos prescritivos da época, esse Plano 

Curricular justifica seus fundamentos com as teorias de estrutura da matéria quanto 

à apreensão de noções gerais, de transferência de habilidades e da compreensão 

dos fundamentos da matéria em estudo (BRUNER, 1974). Todavia, como nos 

outros, esse currículo também não leva às últimas conseqüências a amplitude do 

conceito de estrutura da matéria defendida por BRUNER, por cujo significado 

perpassa a noção de relacionar coisas. Apreender a estrutura de uma matéria, 

segundo FONSECA (1995), é compreendê-la de maneira a relacionar tudo o que for 

possível com ela. 

A organização dos currículos, como se estabeleceu a partir da reforma 

educacional de 1971, deve ser compreendida não apenas como uma forma 

didaticamente assimilável de organização do texto curricular, mas como detentora de 

uma “concepção curricular”. Gimeno SACRISTÁN alerta para a função “eficientista” 

assumida pelas políticas educacionais que viam na administração da educação uma 

forma de controle da racionalidade e eficiência do sistema educacional. Acreditava-

se que o controle dos conteúdos escolares através dos objetivos e finalidades da 

educação possibilitaria administrar o sistema e seu funcionamento. Daí a 
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importância que se dava ao planejamento, à elaboração de currículos e às 

orientações para sua aplicação. Conforme argumenta SACRISTÁN: “programar a 

prática docente por objetivos é uma filosofia curricular que condiciona a prática e 

pode ter conseqüências na aprendizagem que ocorra na aula, sendo que é 

basicamente um esquema para dotar de racionalidade tecnológica a práticas dos 

gestores” (1998, p.35). 

Por essa razão alguns estudiosos, como FONSECA, realizam uma leitura 

pessimista a respeito da reforma educacional e do papel da escola diante das 

reestruturações curriculares decorrentes daquela reforma dos anos setenta, 

considerando que estas, em última instância, não deixam de ser instrumentos 

políticos, através dos quais se realiza o projeto educacional do regime militar no 

Brasil, apesar da “pretensa neutralidade e também das posturas pessoais e 

produções acadêmicas dos autores” (1995, p.63). 

Nessa perspectiva, para essa autora, a escola de 1o grau é concebida 

hierarquicamente na estrutura da divisão do trabalho acadêmico, como o espaço em 

que se ensina um saber produzido, ou seja, a escola “tem uma função basicamente 

reprodutora”. Ela não só reproduz a academia como as necessidades de controle e 

segurança presentes naquele contexto. Assim, o governo, através de suas 

Secretarias de Educação, detém a função planejadora e os professores a função 

meramente executora. Aos poucos, os professores alienam-se, perdendo sua função 

criadora.  

Esta, aliás, é a tese clássica sobre a hierarquização do saber acadêmico, 

que preocupa os educadores pelo menos desde o movimento da escola nova. 

Entretanto, a esta leitura apriorística da realidade escolar queremos contrapor uma 

outra, através do exame da experiência municipal de Curitiba, revelando indícios de 

que apesar da ordenação político-cultural externa, a escola não perde sua 

capacidade criadora. 

 

3.2.3 A apropriação da noção de integração na experiência alternativa  

 

O Projeto da longa duração não escapa completamente à regra de 

racionalização curricular, na medida que trabalha também com objetivos 

instrucionais, mas com a diferença de que busca seu suporte teórico-metodológico 
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na historiografia francesa. Elaborado sob a forma de um projeto acadêmico, com o 

objetivo geral de “testar” determinadas posições teórico-metodológicas, ele organiza 

o currículo de Estudos Sociais, levando em consideração três pressupostos básicos: 

a teoria da multiplicidade do tempo social, a aproximação das ciências do homem e 

a teoria de currículo e aprendizagem. 107 

O primeiro pressuposto propõe a realização do estudo da realidade humana 

através de três fronteiras de tempo: a) uma história do tempo geográfico – o estudo 

de uma história quase imóvel do homem nas suas relações com o meio que o cerca, 

história lenta e passível de ser detectada na vida cotidiana, que corresponde ao 

estudo das estruturas, perceptível em dezenas ou centenas de anos; b) uma história 

do tempo social – o estudo da história dos agrupamentos humanos, das economias, 

das sociedades, dos Estados, das civilizações, lentamente ritmada, que corresponde 

ao estudo das conjunturas, perceptível em dez, vinte, trinta ou mais anos; c) uma 

história do tempo individual – o estudo das agitações superficiais, oscilações breves, 

que corresponde a uma história de fôlego curto, ao estudo dos acontecimentos.  

O segundo pressuposto está fundamentado na noção de BRAUDEL de que 

todas as ciências do homem estão contaminadas umas pelas outras, falam ou 

podem falar a mesma linguagem, o que permite alcançar algumas problemáticas 

comuns a todas. 

O terceiro pressuposto, de natureza pedagógica, pressupõe que a 

organização curricular segue orientação da teoria do currículo e da teoria da 

aprendizagem, podendo definir-se, por sua vez, através de três perspectivas: a) pela 

prioridade da estrutura da matéria, tendo como questão “o que” constitui a matéria 

ou área de estudo, enfatizando conteúdo e conceitos; b) pela ênfase ao 

desenvolvimento do aluno, centrando-se na questão do “como” se executa o ensino, 

ou seja, o processo de ensino e aprendizagem; c) pela orientação de uma 

consciência social necessária e cuja expectativa se realiza pela escola, a qual tem 

                                                
107 A teoria do currículo e aprendizagem está referenciada em obras como: PRESSEISEN, Bárbara Z. & D’ 
Amico, Joseph. Functional Social Studies Curriculum Emphazing Piagetian Operations. Artigo apresentado no 
encontro anual da American Educational Research Association. Chicago, The Educational Forum, Chicago, Ed. 
Kappa Delta Pi, jan. 1975 (39). SCHWAB, Joseph. The structure of a discipline. In: EISNER, Elliot & 
VALANCE, Elizabeth. Conflicting conception of curriculum. Berkeley-Califórnia, Mc Cutcham Publishing 
Corporation, 1973. HIRST, P.H. & PETERS, R.S. A Lógica da Educação. Rio de Janeiro, Zahar, 1972. 
BRUNER, Jerome. O processo da educação. São Paulo, Ed. Nacional, 1974  ap. UFPR. Departamento de 
História, n.1, 1976; n.3, 1977. 
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em vista o “porquê” se realiza a aprendizagem ou o trabalho escolar, dando 

prioridade à sociedade e às experiências de vida. 

Parafraseando os intelectuais, em relação à primeira perspectiva de 

natureza pedagógica [“o quê”], a proposta de Estudos Sociais, através da 

metodologia da longa duração, apresenta um conteúdo interdisciplinar, no campo 

das Ciências Humanas, integrando tal conteúdo em função das estruturas de 

permanência no tempo. Na segunda [“o como”], considera os processos 

desenvolvidos na aprendizagem de Estudos Sociais, segundo a teoria 

psicogenética, a qual estuda os esquemas de pensamento que o aluno apresenta, 

construindo sobre essa estrutura as novas aprendizagens. Na terceira [“o porquê”], a 

opção é “humanista” e considera a área de Estudos Sociais como sendo a vida do 

homem em sociedade, através do tempo (UFPR. Departamento de História, n.3, 

1977). Estuda-se esse conteúdo para conhecer o homem e a sociedade em que ele 

vive. 

O referencial teórico-metodológico, desse modo, articula diversas tendências 

das Ciências Humanas: quanto ao primeiro aspecto, a seleção dos conteúdos e 

conceitos, busca fundamento na História – no movimento intelectual dos Annales –, 

com ênfase no princípio das “estruturas” de duração temporal, articulando, portanto, 

conteúdo e método (BRAUDEL). Quanto ao segundo, o processo de ensino, vincula-

se à teoria psicológica do desenvolvimento cognitivo da criança – na interpretação 

das idéias de Jean PIAGET e do pragmatismo norte-americano de John DEWEY. E, 

quanto ao terceiro, a finalidade do ensino, adota uma posição “humanista”, sob 

orientação histórico-antropológica (BRAUDEL/MALINOWSKI), na medida que 

enfatiza o estudo sobre “o homem vivendo em sociedade” em seu processo de 

produção de “necessidades básicas” de sobrevivência e de “respostas culturais” 

como eixos para a organização curricular, combinados com as estruturas temporais 

em suas durações.  

Assim, a finalidade dos Estudos Sociais, nesse Projeto, envolve não apenas 

a construção da identidade do aluno (dando-se ênfase ao conhecimento de aspectos 

da história pessoal e local nas relações com o social), mas visa à formação de uma 

cidadania social, ao proporcionar-lhe o desenvolvimento de raciocínios históricos por 

tentar articular objetivos e conteúdos teórica e metodologicamente. 
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A metodologia das Ciências Humanas, especialmente da História, é definida 

como princípio para a seleção e organização dos conteúdos – ponto de partida da 

proposta curricular –; e do ponto de vista da lógica da matéria, os objetivos são 

fundamentalmente cognitivos, com base nos quais os outros podem ser 

desenvolvidos. Assim, a prioridade no ensino, para os intelectuais, é a apropriação 

de conceitos pelos alunos, como primeiro passo para a formação de 

comportamentos mais complexos. A compreensão da realidade social passa pela 

apropriação de conteúdos históricos, mas também é perpassada pelo domínio de 

instrumentos conceituais, daí a ênfase à proposta teórico-metodológica no projeto 

educativo. 

Na perspectiva do processo didático-pedagógico, ressalta-se a 

aprendizagem por descoberta, segundo o discurso curricular. A matéria é organizada 

segundo sua lógica interna, mas é o aluno que organiza os dados para solução de 

problemas, procurando regularidades e relações e não acumulando simplesmente 

informações 108, o que deve possibilitar a realização daquilo que é denominado na 

teoria piagetiana de processo de acomodação e assimilação de uma nova estrutura 

cognitiva.  

As transformações pelas quais passava a sociedade brasileira, inserida no 

desenvolvimento das relações do capitalismo industrial e urbano, não mais 

permitiam a realização de uma educação e ensino das humanidades (dos Estudos 

Sociais e da História), meramente baseados na erudição e memorização. Ao 

contrário, impunham uma perspectiva de aprendizagem orientada pelo 

desenvolvimento da capacidade de abstração, para a solução de problemas.  

Tal tendência teria sido captada pelos intelectuais, revelando-se quando são 

colocadas suas preocupações em relação à inserção do Projeto no embate 

historiográfico contemporâneo, mas também no momento em que apontam as 

articulações entre a educação e o desenvolvimento do país. Daí a ênfase ao aspecto 

cognitivo, aos conteúdos, à apropriação de conceitos e não apenas ao processo de 

aprendizagem, como prescreviam muitas das propostas curriculares da época, 

inclusive o Plano Curricular. 

                                                
108 A estrutura da matéria é determina pela “metodologia das Ciências Humanas” e a Psicologia da 
Aprendizagem determina a metodologia de trabalho com  o aluno, enfatizando “os esquemas que o aluno 
apresenta e construindo sobre essa estrutura as novas aprendizagens” (UFPR. Departamento de História, n.3, 
1977 , p.23). 
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A noção de aprendizagem significativa, retirada do quadro referencial da 

Psicologia da Aprendizagem, também perpassa o discurso do Projeto da longa 

duração, embora não fosse usada explicitamente. Os intelectuais defendiam a idéia 

de que o ensino e a aprendizagem dos Estudos Sociais deveriam processar-se a 

partir dos “esquemas que o aluno já possui”, isto é, do conhecimento prévio e 

experiências que o aluno já detinha, “pois a matéria atua sobre as experiências que 

o próprio aluno vivencia (...). A aprendizagem é inicialmente intuitiva, inserindo-se 

compreensivamente em esquemas progressivos de desenvolvimento pessoal” 

(UFPR. Departamento de História, n.3, 1977, p.23).  

Não obstante, essa mesma noção didático-pedagógica aparece no discurso 

do Plano Curricular (embora não articulada metodologicamente com os conteúdos), 

na medida que este enfatizava justamente “as teorias de ensino e sua 

correspondência com as características evolutivas dos alunos, devendo o professor 

adaptar cada estratégia à condição de seu grupo”. Nesse mesmo Plano, enfatiza-se: 

“o professor deve tomar como linha diretriz de seu trabalho o apelo constante à 

reflexão do aluno, explorando ao máximo as suas potencialidades” (PMC. Diretoria 

de Educação. Plano Curricular, 1975, v. III-A, p. 30) e, mais adiante: “a introdução de 

uma nova aprendizagem deve ser associada à experiência anterior do aluno, 

ativando seus esquemas de assimilação” (PMC. Diretoria de Educação. Plano 

Curricular, 1975, v. III-A, p. 32). 

A presença dessa fundamentação nos dois projetos educativos permite 

afirmar a regularidade da racionalidade pedagógica, instaurada desde o movimento 

renovador dos anos vinte e trinta, pelo menos no plano discursivo. 

O Projeto da longa duração, entretanto, tem uma motivação contingencial, 

atender à ordenação legal, porém adequando-a aos interesses acadêmicos, de 

modo a modificar a “visão artificial que vem ocorrendo no sentido da integração das 

matérias no Núcleo Comum, permitindo, portanto, a criação de instrumentos de ação 

que objetivem equacionar estes problemas e aqueles mais diretamente ligados à 

nova legislação” (UFPR. Departamento de História, n.1, 1976, p. 27-28). 

O interesse em contribuir com uma proposta retificadora está explícito no 

documento, embora nos limites da legislação. 

 
O estudo (...) visa a corrigir as distorções [grifo nosso] do ensino tradicional em Estudos 
Sociais, principalmente em face dos dispositivos da Lei no 5692/71, que pretendem, para 
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algumas séries, a integração das matérias fornecidas aos alunos, a hierarquização dos pré-
requisitos e das situações de aprendizagem, atendidas às noções prescritas pela Psicologia 
Evolutiva” (UFPR, n.1, 1976, p. 29). 

 
Dentre os objetivos específicos apresentados no Projeto de Estudos Sociais, 

cabe ressaltar alguns que reforçam essa motivação de atender aos aspectos legais, 

mas adequando-os aos pressupostos teórico-metodológicos da História. Aceitam-se 

os objetivos formais da reforma, mas taticamente seu uso sofre adequação. 

 
Integrar os conteúdos programáticos da área de Estudos Sociais. 
Hierarquizar os pré-requisitos e as situações de aprendizagem de acordo com a concepção 
“braudeliana” de História, para atender aos ditames do Parecer no 853/71, do Conselho 
Federal de Educação. 
Permitir aos educandos uma visão mais próxima da realidade em que vivem, em relação 
aos conteúdos de Estudos Sociais. 
Fazer ver aos discentes que as Ciências do Homem se distinguem tão somente pelo objeto 
formal de seu estudo. 
Permitir uma aplicação funcional dos instrumentos de ação propostos, ou seja, a da 
ordenação dos centros de interesse; o homem como centro de qualquer programa de 
Estudos Sociais; a concepção “braudeliana” de História que não vê fronteira entre as 
Ciências Sociais (UFPR. Departamento de História, n. 1, 1976, p. 29). 

 
A proposta pedagógica, como se pode observar pelos objetivos, está 

pautada, por um lado, em pressupostos psicológicos que valorizam os interesses do 

aluno, seguindo a orientação didático-pedagógica daquele contexto histórico, que 

procura atender as mudanças operadas no perfil do aluno com a massificação da 

escolarização. A crença de que o ensino baseado simplesmente na erudição não dá 

mais conta das necessidades sociais, coloca como um imperativo a maior 

aproximação dos saberes escolares à realidade do aluno que tem acesso à escola. 

Daí, possivelmente também a articulação com os aspectos da vida cotidiana, 

conforme noção braudeliana de vida material – alimentação, moradia, moda, 

técnicas –, como veremos adiante nos conteúdos.  

De outro lado, seus autores procuraram prioritariamente retomar um projeto 

educativo de História pautado em pressupostos teórico-metodológicos da ciência de 

referência, perdidos na implantação de experiências anteriores109, rearticulando a 

disciplina escolar com a disciplina acadêmica. O projeto educativo encaminhado pela 

reforma nacional e manifesto em algumas experiências estaduais e na proposta do 

Plano Curricular, enfatizava mais a didatização do conhecimento das humanidades e 

menos sua estruturação em termos historiográficos.  

                                                
109 Apesar das fortes críticas à proposta tradicional de ensino de história, esta respondia à configuração teórica da 
ciência de referência, na medida em que se fundamentava nos pressupostos de tendência metódico-historicista. 
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3.3 A SELEÇÃO NA TRADIÇÃO CULTURAL  

 

 A análise da seleção e organização dos conteúdos curriculares nos projetos 

educativos municipais impõe a retomada de algumas considerações sobre a teoria 

curricular e as noções de tradição e seleção cultural. Assim, Jean-Claude FORQUIN 

(1993, p. 25), na linha reflexiva de Raymond WILLIAMS (1961)110 vai nos lembrar, 

que o currículo escolar é uma seleção no interior da cultura de uma sociedade111. E, 

nesse sentido, a educação escolar não transmite nunca toda a cultura, mas realiza 

uma “seleção cultural escolar”. Para FORQUIN, “conforme os países, as épocas, as 

ideologias políticas ou pedagógicas dominantes, os públicos de alunos aos quais se 

dirige, os critérios da seleção cultural irão variar e se contradizer” (1993, p.16). 

 Da mesma forma, APPLE (1995, p.59) entende que o currículo escolar é 

sempre fruto de uma seleção de conteúdos, “nunca é um conjunto neutro de 

conhecimentos (...). 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 de tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e 

econômicas que organizam e desorganizam um povo”.  

Desse modo, a idéia de currículo enquanto uma seleção na tradição 

cultural112 está no centro do debate das teorias críticas sobre o currículo, desde o 

início da década de sessenta (Estados Unidos), e ainda permanece alimentando as 

                                                
110 WILLIAMS, Raymond. The long revolution. Londres, Chatto and Windus (reed. Hardmonds-worth, Penguin 
Boosks, 1963). 
111 Citando Denis  LAWTON (Class, Culture e and Curriculum, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1975, p. 
6), FORQUIN (1993, p.25), argumenta: “Nem tudo que constitui uma cultura é considerado como tendo tal 
importância, e de  todo modo dispõe-se de um tempo limitado; em conseqüência, uma seleção é necessária. 
Diferentes escolas podem fazer diferentes tipos de relações no interior da cultura. Os professores podem ter 
hierarquias de prioridade divergentes, mas todos os professores e todas as escolas fazem seleções de um tipo ou 
de outro no interior da cultura”. 
112 A idéia de seleção na tradição cultural remete à reflexão sobre os significados das noções de tradição e costumes, muito 
usados pelas ciências sociais. Para E. P. THOMPSON, por exemplo, o costume apresenta um fluxo contínuo, podendo 
apresentar “reivindicações conflitantes”; e a tradição exibe traços de permanência (1998, p. 16-17). Roberto Cardoso de 
OLIVEIRA, entretanto, defende a idéia de que tradição e estagnação são termos opostos. A tradição, para ele não afeta a 
possibilidade da renovação, implica na noção de movimento. (1995, p. 21). Para Anthony GIDDENS (1996) a tradição ocupa 
“uma posição mais central na maior parte do pensamento conservador do que virtualmente se supõe” Todavia, para ele, a 
tradição é uma “verdade ritual ou revelada”. O que a distingue como tradição não é o passado, mas a sabedoria que ela 
contém e que se consubstancia no ritual repetitivo da “fórmula prática”. (1996,p.56-58). Essa diferença entre tradição e 
costume é retomada por HOBSBAWM, o qual cria a noção de tradição inventada para designar tanto as tradições criadas, 
institucionalizadas, como as que surgem em períodos breves e que são de difícil identificação. A função das tradições 
inventadas “é dar a qualquer mudança desejada (resistência à inovação) a sanção do precedente, continuidade histórica e [de] 
direitos naturais, conforme o expresso na história”. De acordo com o pensamento desse autor, o tempo leva à inércia e 
resistência a receber inovações por parte das pessoas que adotaram determinado costume. Entretanto, “o costume não pode se 
dar ao luxo de ser invariável, porque a vida não é assim nem mesmo nas sociedades tradicionais” (1997, p.19).  
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discussões no campo do currículo, no qual tem havido a tendência para examinar 

“as relações entre o conhecimento escolar e a estrutura de poder na sociedade mais 

ampla” (MOREIRA, 1998, p.12). 

Retomando a análise dos projetos educativos municipais, inicialmente é 

importante pensar a concepção de currículo que os permeia. A crença na 

normalização como garantia de eficiência do sistema educativo, marca dos textos 

prescritivos, leva ao destaque dos objetivos do ensino nas disciplinas escolares, 

tendo em vista a condução dos saberes a serem ensinados nas escolas. O controle 

sobre os objetivos e conteúdos do ensino pressupõe a crença na possibilidade de 

administrar o sistema e sua funcionalidade.  

Nessa perspectiva, a representação que tem o administrador da educação é 

que cabe a ele pensar, planejar o currículo e a melhor forma para aplicá-lo, além do 

controle e vigilância constante da prática do professor para garantia da sua eficácia. 

Daí a avaliação também centralizada e o acompanhamento sistemático das ações 

pedagógicas, no sistema municipal, para garantir sua eficiência. 

 
Quando o grupo era menor, nós reuníamos todos os professores envolvidos no Projeto, 
quase que semanalmente, além de fazermos visitas periódicas e depois, quando o grupo 
começou a crescer, nós reuníamos representantes das escolas, além de realizar visitas 
para fazer a avaliação do trabalho (CALUF. Entrevista ... 04/04/05). 

 
Como explica Maria do Carmo MARTINS (2002, p.149), “A racionalidade que 

se busca na organização da educação tende a pressupor, num esquema de divisão 

de tarefas, que o professor seja responsável pela parte da prática de aplicação do 

currículo, cuja programação é dada pelos objetivos atribuídos ao sistema, pelos 

gestores”. Essa proeminência dos objetivos no currículo está articulada naquela 

reforma escolar com a especificidade do ofício do professor, o qual “era visto e 

reorganizado pelas indicações do Estado e trazia (...) uma preocupação com as 

técnicas do ensino”, especialmente com a atualização dessas e não 

necessariamente dos saberes científicos (p.97).  

Para essa autora, que analisa a aplicação da reforma escolar no Estado de 

São Paulo, esse caráter de modernização aparente do ensino (ao qual faz referência 

ABUD, 1992/1993) não se refere à inclusão nos programas escolares de novidades 

provenientes de investigações das ciências de referência das disciplinas escolares, 

mas de aspectos específicos originários das discussões sobre a educação brasileira 
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a respeito do papel e do ofício do professor, associados à maneira de ensinar e, 

portanto, redefinindo os saberes próprios da docência e os objetivos desses 

saberes. 

 

3.3.1 A organização dos conteúdos no Projeto da longa duração 

 

 Na experiência curitibana – representada pelo Projeto da longa duração –, 

embora a presença normalizadora seja forte, 113 é justamente o aspecto de 

modernização científica, fundamentada nos embates das disciplinas acadêmicas, 

que mobiliza a vontade política reformadora dos intelectuais envolvidos na 

formulação da proposta curricular. O Projeto da longa duração estava orientado por 

um desejo de modificação na tradição cultural a que estava ligada a História e seu 

ensino, cuja tendência historiográfica dominante entrara em declínio.  

Assim, os conteúdos no Projeto da longa duração foram selecionados na 

cultura acadêmica114, levando em conta uma determinada tradição que valorizava as 

categorias das durações e ritmos temporais e a aproximação das Ciências Sociais 

(BRAUDEL), além das noções antropológicas de sobrevivência humana e suas 

respostas culturais (MALINOWSKI). A prioridade na formulação do currículo foi dada 

ao pressuposto teórico-metodológico – ao “Método Científico” –, mas sem deixar de 

levar em consideração a tradição do discurso pedagógico, a orientação 

metodológica fundada na “Psicologia Evolutiva”. 

Do ponto de vista da tradição didático-psicológica, a expectativa do Projeto é 

“em termos dos conceitos que o aluno deverá elaborar, como primeiro passo para a 

formação de comportamentos mais complexos, bem como sua interiorização”. 

(UFPR. Departamento de História, n.3, 1977, p.36) e os critérios de seleção de 

conteúdos foram definidos a partir da teoria de desenvolvimento dos estágios 

cognitivos piagetianos, numa escala ascendente, baseando-se em interpretação 

                                                
113 Estando marcada aqui pelo caráter do planejamento educacional, cuidadosamente formulado através de 
objetivos educacionais filtrados pela Filosofia Educacional e pela Psicologia da Aprendizagem (UFPR. 
Departamento de História, n.3, 1977, p.97). 
114 A organização dos conteúdos, fundamentada nos pressupostos historiográficos dos Annales teve como 
referencial as obras de BRAUDEL: Civilização material e capitalismo – séculos XV-XVIII. Lisboa: Cosmos, 
1970 e História e Ciências Sociais. Lisboa: Editorial Presença, 1972. 
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dada por PRESSEISEN & D’ AMICO115, que consideram as dimensões pessoal e 

social em sua relação com a faixa etária do aluno.  

A teoria dos estágios de desenvolvimento cognitivo da criança fundamentava 

teoricamente as propostas de implantação de Estudos Sociais e o ensino de modo 

geral, naquele contexto. Sua apropriação muitas vezes deu-se numa perspectiva 

limitada, o que contribuiu para a construção da representação de que o ensino de 

História não deveria ser ministrado para crianças na escolarização inicial, por conta 

da complexidade da noção de tempo, excessivamente abstrata para apreensão da 

criança. Entretanto, tal representação não impediu aos intelectuais responsáveis 

pelo Projeto da longa duração de realizarem uma tentativa de disseminação da 

teoria da multiplicidade do tempo histórico – tão ou mais abstrata do que a noção de 

tempo cronológico do ensino tradicional. 

No referido Projeto, defende-se a idéia de que o aluno deverá chegar ao 

conhecimento dos fatos, obtendo antes “a compreensão das conjunturas, a partir do 

ritmo da longa duração e a compreensão das estruturas que enquadram a vida do 

homem em sociedade ao longo do tempo. Essa compreensão das ‘permanências’ 

será um dos objetivos do ensino de primeiro grau” (UFPR. Departamento de História, 

n.1, 1976, p. 43). A matéria nessa área de conhecimento não será constituída 

prioritariamente pelos fatos, mas pelas estruturas presentes na vida humana, 

pautadas pela sua vivência cotidiana e pelas conjunturas que tornam compreensível 

o tempo social e individual.   

O exame do Projeto da longa duração permite afirmar a opção dos 

intelectuais pela prioridade dada ao conteúdo da História em detrimento de outros da 

área de humanidades, conforme admitido por eles mesmos – a História é o “fio 

condutor”. E, mais que isso, com a preocupação em superar o “modelo hegemônico 

de História” (tradicional) – emprestando expressão de NADAI (1992/1993) –, o que 

se evidencia na escolha do referencial teórico-metodológico e na forma de trabalhar 

os conteúdos conceitualmente e a partir de temas próximos à realidade cotidiana do 

aluno, em seu caráter estrutural (longa duração), mobilizando o seu interesse, mas 

evitando o risco de um ensino anedotário. 

                                                
115 PRESSEISEN, Barbara & D’ AMICO, Joseph. A Functional Social Studies Curriculum Ephasizing Piagetian 
Operations. In: The Educational Forum, volume (39)2:163-175. Chicago, Ed. Kappa Delta Pi, Janeiro, 1975. p. 
163-175.ap. UFPR. Departamento de História, n.3, 1977, p.24. 
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Todavia, apesar dessa primazia, as noções da História, da Geografia e da 

Antropologia, principalmente, estão integradas interdisciplinarmente. Por outro lado, 

a opção por estudar as Histórias local e regional, como poderemos observar no rol 

dos conteúdos, está perfeitamente articulada com a preocupação de BRAUDEL de 

captação das permanências na longa duração. Embora esse historiador, em suas 

pesquisas individuais, tenha optado e defendido a compreensão de uma História 

global, e se ocupado por imensas áreas para compreensão do mundo econômico e 

social, ele incentivou estudos sobre a História local, enfatizando que a História 

cotidiana, perpassada pela ”vida material” 116 seria a melhor maneira para se 

apreender as regularidades da vida humana na longa duração.  

Dessa forma, o homem vivendo em sociedade foi o eixo temático central 

escolhido para a organização curricular dos Estudos Sociais, no Projeto da longa 

duração. A partir desse eixo foram selecionadas as matrizes curriculares, centradas 

na teoria da multiplicidade do tempo histórico.  

Primeiramente, indicou-se o estudo das estruturas, as tendências seculares 

– de ritmo equivalente ao tempo geográfico –, marcadas pelas permanências na vida 

cotidiana do homem, portanto mais próximas da experiência do aluno, que deveriam 

ser trabalhadas especialmente nas séries iniciais (1a à 4a séries), a partir do eixo: “A 

vida de todos os dias; as necessidades básicas do homem”.  

A seguir, se propunha o estudo mais detalhado das “necessidades básicas 

do homem brasileiro”; as estruturas de longa duração e as conjunturas – o tempo 

social – a serem trabalhadas nas séries finais (5a a 8a), com os eixos: “As 

sociedades”; “O trabalho e as técnicas”; “Os espaços, as economias e as trocas”; 

“As ciências”.  

E, por último, vinha o estudo das conjunturas e acontecimentos de média e 

curta duração – o tempo social e individual – que se destinavam ao 2o grau – 

focalizando o eixo: “O Homem” em suas relações117.  

                                                
116 A vida material ou civilização, para BRAUDEL (1995), como vimos no capítulo anterior, envolve três 
campos: o meio ambiente das sociedades, as bases materiais do cotidiano – alimentação, vestuário, moradia – e 
as técnicas. 
117 Os intelectuais elaboraram o “modelo matricial”, obedecendo a uma hierarquização de conteúdos e 
integração das ciências sociais “para todo o primeiro e o segundo graus”, embora a rede municipal de ensino 
atendesse apenas o 1o grau. Assim, para o 2o grau é apenas indicada a matriz ampla – O Homem – com a 
observação de que seus temas poderão ser desdobrados e ampliados a partir dos níveis anteriores. 
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As matrizes geradoras, por sua vez, foram desdobradas em matrizes-base e 

operacionais. Estas últimas constituíam os planos de ensino dos professores, 

elaborados por um conjunto de pessoas, envolvendo consultores, assessores, 

professores e alunos do curso de graduação em História118. Estes agentes 

participaram de todas as etapas do processo, desde o seu planejamento até a 

execução e avaliação, na fase da experimentação do Projeto, cuidando de todos os 

procedimentos, desde a seleção de temas que compõem as matrizes, a proposição 

de objetivos, a elaboração de conteúdos, definição do número de aulas necessárias, 

proposição de estratégias de ensino, previsão dos recursos didáticos,  incluindo 

materiais didáticos, textos elaborados para uso dos professores e textos didáticos 

para uso dos alunos, além da previsão dos instrumentos de avaliação a serem 

usados pelos professores. 

Essa centralização das decisões, embora não justificada no Projeto, deve-

se, de um lado, à exigência de controle da experimentação por parte dos 

pesquisadores, e, de outro lado, principalmente pelo imperativo da regulação social 

e racionalização das políticas desenvolvidas, naquele contexto histórico, no qual o 

domínio e a legitimação constituíam-se parceiros fundamentais. Tanto isso é 

verdade que a avaliação unificada não se realizava apenas nas escolas que 

desenvolviam o Projeto, mas era uma prática desenvolvida em todas as escolas 

municipais, envolvendo todas as áreas do currículo. Assim a Diretoria de Educação 

esboçava justificativa para tal centralidade nas decisões: 

 
A existência de mais de 20 Unidades Escolares, bem como a flexibilidade trazida pela lei 
5692, tornavam imperiosa a existência do estabelecimento de padrões mínimos referentes à 
atuação discente em cada série de forma a permitir uma real proporcionalidade entre o nível 
escolar atingido e a aquisição dos conhecimentos necessários para a finalização do 1o grau 
(...) 
Adotou-se como solução uma avaliação unificada, baseada nos objetivos mínimos de cada 
bimestre (...). Sua aplicação revelou a existência de consideráveis desníveis entre os 
rendimentos de turmas, antes considerada equivalentes; a correção desse fato explica o 
índice relativamente alto, de repetição em algumas séries (...).  

                                                
118 A supervisão, coordenação e execução do projeto estiveram sob a responsabilidade do Departamento de 
História da UFPR, ficando a supervisão geral sob a responsabilidade da professora Cecília M. Westphalen;  a 
coordenação e execução sob os cuidados de Westphalen e Sérgio Odilon Nadalin e a construção das matrizes e 
elaboração de conteúdos sob o encargo dos professores: Cecília M. Westphalen (que assina as matrizes como 
autora), Sérgio Odilon Nadalin, Maria Ignês Mancini de Boni, Mariza Budant Schaaf e Elvira Mari Kubo. O 
Projeto contou ainda com a participação da professora Lílian Anna Wachowicz, como assessora especial para a 
pesquisa educacional. Por parte da Diretoria de Educação da PMC, a experiência envolveu o acompanhamento 
pedagógico de Denise Grein dos Santos e o acompanhamento em Estudos Sociais por parte das professoras 
Fahide Caluf e Ruth Sass. (UFPR. Departamento de História, n.1, 1976, p.36-37). 
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Tal correção, no entanto, constitui elemento fundamental para que o trabalho pedagógico (...) 
se possa efetuar em bases reais e permitir o máximo rendimento (PMC. Relatório..., 1975, 
p.15-116). 

 
Nesse sentido, o sistema municipal de ensino assumia a opção por um 

currículo centralizado – o Plano Curricular –, elaborado pelos técnicos, e uma 

avaliação unificada, sob a justificativa de racionalização e eficácia do ensino. Não 

obstante, a opção por um currículo “único” não impediu a convivência com outro 

projeto educativo – o Projeto da longa duração –, uma vez que esse não colocava 

frontalmente em risco os limites ideológicos e políticos, configurando-se nos quadros 

da legitimação desejada. 

Desse modo, a partir do eixo central – o Homem em Sociedade – e das 

variáveis Tempo e Sociedade, definiram-se as matrizes geradoras ou estruturais:  

1) as “realidades de longa, muito longa duração”, que constituem as 

tendências seculares a serem estudadas como atividades através dos temas: “As 

necessidades básicas do homem”. “A vida de todos os dias” (1a, 2a e 3a série); 

“Necessidades básicas do homem brasileiro” (4a série); 

2) as “estruturas de longa duração”, estudadas como áreas de estudo com os 

temas: “As sociedades” (5a série); “O trabalho e as técnicas” (6a série); “Os espaços, 

as economias e as trocas” (7a série) e “As ciências” (8a série); 

3) As “conjunturas, acontecimentos de média ou curta duração”, estudadas 

como disciplinas, através do tema: “O homem” (2o grau).  

Essas matrizes geradoras com suas especificidades, conforme se pode 

observar nos anexos que apresentam os conteúdos119, foram desdobradas em 

matrizes-base e matrizes operacionais, sendo codificadas hierarquicamente com as 

letras A (matrizes geradoras), B (matrizes-base para cada série de ensino) e C 

(matrizes operacionais para o encaminhamento a ser dado pelo professor). 

No que diz respeito às preocupações cívicas e valores morais contemplados 

na maioria das propostas de Estudos Sociais, naquele contexto (inclusive 

marcadamente no Plano Curricular), no Projeto da longa duração elas não são a 

principal tônica, embora não deixem de ser consideradas nas séries iniciais.  

Assim, na 1a série, no eixo temático “O Homem e as cousas que eles criam”, 

há alguns objetivos específicos que ressaltam valores e normas de condutas, 

                                                
119 Ver Anexos 1 a 8 sobre a seleção dos conteúdos nos dois projetos educativos. 
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embora sem enaltecer o Estado, a nação ou o trabalho, como ocorre em geral com 

outras propostas curriculares. Neste Projeto limita-se à valorização de instituições 

sociais como a família, a escola, a comunidade.  

Na 1a série, ainda, o discurso tropeça com os objetivos gerais da proposta 

reformadora nacional ao destacar, como um dos objetivos específicos, “Evidenciar o 

treinamento como fator social de ajustamento” (UFPR. Departamento de História, n. 

3, 1977, p.78). E, dessa forma, a política educacional podia manifestar não apenas 

um processo técnico, de adestramento, como um imperativo para a reprodução 

social.  

É interessante destacar a articulação com os interesses daquele contexto de 

periferização, referido em capítulo anterior, quando um dos objetivos específicos 

ressalta dentre as necessidades básicas do homem: “identificar a higiene em todas 

as respostas culturais dadas às necessidades básicas, garantindo a preservação da 

saúde” (UFPR. Departamento de História, n. 3, 1977, p.78). Num contexto de grande 

êxodo rural, é significativa a preocupação com a higienização dos costumes. O 

projeto educativo contempla a educação escolar e noções de saúde, 

adaptando os valores e comportamentos das camadas recém-chegadas à cidade 

às condições urbanas de vida. 

Na 2a série, no eixo “Como o homem organiza a sua vida”, há um objetivo 

específico relacionado à questão moral e ideológica: reconhecer o valor do papel 

dos membros da comunidade. Nesse, como no anterior, ao invés de se valorizar o 

conceito de sociedade, que poderia pressupor relações entre diferentes classes e 

grupos sociais, usa-se a vaga noção de comunidade, bastante comum naquele 

contexto histórico. Essa noção está articulada com os preceitos do pragmatismo 

deweyniano, que valoriza a realidade próxima do aluno como ponto de partida para 

o processo de aprendizagem, além de se inserir no programa comunitário de 

melhoria de vida das camadas populares, coerente com política local. 

Na 3a série, na matriz “A sociedade e seus valores”, a ênfase é dada à 

perspectiva histórico-antropológica, ao se indicar como objetivos gerais: distinguir as 

respostas culturais dadas às necessidades básicas de segurança, movimento, 

crescimento, saúde; reconhecer que a vida em sociedade é uma resposta cultural às 

necessidades básicas do homem. Na matriz “A organização social e política do 



 130 

homem” – aparecem referências a normas: entender a razão do estabelecimento de 

normas para a vida em sociedade; listar algumas normas estabelecidas para facilitar 

a vida em sociedade.  

Quanto a certo determinismo geográfico em BRAUDEL (uma das críticas 

feitas a esse historiador), esse não aparece de forma explícita no Projeto. Uma 

determinada leitura pode associá-lo à incidência de conteúdos relativos à História 

local, na relação do homem com o seu meio, no estudo das paisagens (do ponto de 

vista econômico, geográfico, político e administrativo), no que se refere aos aspectos 

da vida material (BRAUDEL) – alimentos, moradias, técnicas, resultantes da 

influência étnico-cultural e regional (imigração, clima, solo, etc.) –, em suma, na 

ênfase do homem estudado no seu espaço. Afora isso, a ênfase aos temas 

históricos faz com que a Geografia seja mais visível apenas em três unidades dos 

conteúdos, se observarmos os objetivos definidos para cada série: na 2a, na 4a e na 

7a séries. 

Na 2a série, através do tema “O meio em que vivem os homens”, os 

conteúdos especificamente geográficos estão explicitados nos objetivos gerais: 

observar a paisagem física da localidade; estabelecer relação entre as alterações 

realizadas pelo homem no ambiente físico com sua utilização; concluir que o homem 

recebe diferentes influências do ambiente físico.   

Na 4a série, o aspecto geográfico se destaca com o estudo das regiões 

brasileiras, com clara ênfase aos aspectos econômicos, como se pode observar nos 

objetivos: caracterizar as estruturas geográficas da sociedade brasileira; classificar a 

Região Sul como paisagem típica do Brasil; caracterizar as estruturas físico-

geográficas e as estruturas socioeconômicas da paisagem: do café, da mineração, 

do Centro-Oeste, do Mediterrâneo pastoril, do cacau, do Nordeste agrário, da 

Amazônia, pastoril Extremo-sul, da colonização estrangeira.  

E, por último, na 7a série, com o tema “Conquista dos espaços”, através do 

qual se objetiva compreender a interdependência entre o meio geográfico e a vida 

dos homens em sociedade. 

Outro aspecto significativo a assinalar no rol de objetivos diz respeito à 

relativa coerência teórico-metodológica, não só na organização e seleção dos temas 

e subtemas, mas na indicação da forma como tratá-los ao incluir, dentre os 

objetivos, alguns que são explicitamente metodológicos.  



 131 

Assim, vejamos certos exemplos marcados pelo método histórico 

(braudeliano), ou seja, orientados pelas noções de duração temporal, enfatizando a 

identificação das permanências históricas: analisar a permanência das estruturas 

etnoculturais na alimentação do homem brasileiro; reconhecer na habitação a 

permanência de estruturas de longa duração; compreender a divisão do trabalho 

como estrutura de longa duração; reconhecer as permanências na estrutura rural 

feudal; associar as estruturas de longa duração às permanências da Revolução 

Industrial no mundo contemporâneo; compreender a permanência das primeiras 

técnicas através da longa duração; identificar a permanência e a prática do escambo 

no seio de economias monetárias; verificar que a história da ciência é uma história 

de longa duração. 

Outros objetivos privilegiam os métodos comparativos, associados com o 

princípio da duração temporal e a possibilidade que essa apresenta para captar 

permanências, mudanças, diferenças, semelhanças, o que está evidente na 

formulação dos objetivos (embora esse procedimento não seja explicitado 

textualmente, como ocorre em propostas curriculares mais atuais) como, por 

exemplo: estabelecer relações entre as alterações realizadas pelo homem no 

ambiente físico com sua utilização; caracterizar sociedades simples e sociedades 

complexas; caracterizar as diferenças da vida na cidade e no campo; reconhecer as 

semelhanças na satisfação das necessidades básicas do homem; diferenciar as 

necessidades materiais das espirituais; relatar a contribuição européia, indígeno-

brasileira e africana no vestuário e ornamentação do homem do Brasil meridional; 

reconhecer que nas sociedades humanas existem segmentos sociais diversos. 

O programa curricular no Projeto da longa duração contempla alguns temas 

inéditos para a época, fugindo da erudição linear. Para a 5a série, além do eixo 

temático central ou matriz geradora – A Vida de todos os dias – , indica as temáticas: 

As Sociedades (matriz-base); A População do Mundo, despertando a atenção para 

os aspectos sociais e demográficos; A Divisão do Trabalho; Regime Senhorial e 

Feudalidade no Ocidente, indicando relações de poder; A Sociedade Industrial 

(matriz operacional), enfatizando o aspecto social ao invés de Revolução Industrial, 

como nos programas clássicos. 

Embora tal proposta curricular não possa escapar também a críticas, é 

possível perceber um esforço em manter certa coerência metodológica. Assim, os 
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temas, além de não se apresentarem de forma linear, prática comumente 

evidenciada em outras propostas, permitem alguma reflexão crítica, na medida que 

são sugeridos alguns encaminhamentos didático-metodológicos, através da 

formulação de objetivos, que apostam no estabelecimento de relações entre 

diferentes sociedades e temporalidades. Desse modo, alguns procedimentos 

metodológicos comuns nas propostas curriculares mais recentes120 já apareciam no 

Projeto da longa duração. 

Com relação ao uso de algumas noções como trabalho, por exemplo, nos 

conteúdos das séries finais do 1o grau, essas deixam vislumbrar sua historicidade 

(por exemplo: a “divisão do trabalho” vista como “estrutura de longa duração”), 

permitindo uma interpretação mais crítica sobre as relações sociais, coerentemente 

com os pressupostos do movimento intelectual dos Annales: fala-se em “tensões”, 

porém não em lutas de classe. O mesmo nem sempre ocorre nas séries iniciais, 

onde se fornecem outros significados para o conceito de trabalho, como por 

exemplo, seu uso na 3a série, no tema “A sociedade e seus valores”, em que a 

noção aparece articulada com o sentimento – o “amor ao trabalho”. Enfim, nas séries 

iniciais mantém-se uma orientação mais valorativa para a prática das atividades. 

O Projeto da longa duração, ao propor o trabalho metodológico com as 

durações temporais e com a aproximação das Ciências Sociais, pretendia 

possibilitar, como sugere BRAUDEL, uma leitura histórica global, viabilizando-se a 

reflexão sobre a realidade social nas suas várias dimensões – econômica, 

geográfica, social, política, demográfica, cultural etc. Esse princípio permitiria que a 

sociedade, inicialmente vista numa perspectiva local, pudesse gradativamente ser 

estudada de forma comparada com outros recortes espaciais e temporais, o que 

favoreceria a leitura mais ampla do objeto histórico-social, obviamente desde que o 

professor tivesse domínio suficiente do conteúdo e do método. 

Um indício dessa leitura, no Projeto da longa duração, é a introdução, nas 

séries iniciais, de algumas temáticas não comuns, até então, na programação 

curricular. Como exemplo, colocamos o estudo das estruturas geográficas e 

etnoculturais em suas relações, originando alguns subtemas, como a estrutura da 

mesa, a estrutura da habitação, a estrutura do vestuário, do mobiliário etc. Tal 

                                                
120 Ver: SCHMIDT; CAINELLI, 2004. 
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seleção, por um lado, aproximava os conteúdos do Projeto aos objetos da Nova 

História, mais difundida no Brasil a partir do final dos anos de 1980 e 1990, mas, por 

outro lado, dificultava a apropriação e uso das noções do Projeto por parte dos 

professores municipais. Alguns vão revelar sua estranheza e resistência com relação 

a essa abordagem, como veremos no quarto capítulo. 

Com efeito, tais objetos de estudo estão articulados com a noção de vida 

material ou civilização de BRAUDEL, no sentido de se atentar para as estruturas que 

permanecem no tempo, que são mais facilmente perceptíveis nas atividades 

rotineiras do dia-a-dia: a relação do homem com o meio, a alimentação, a moradia, 

as modas, as técnicas. 

Outro aspecto a ser destacado no Projeto da longa duração é a recusa de 

uma História essencialmente política. A organização curricular envolve conteúdos de 

História Econômica, de História Demográfica, da Antropologia Histórica e aspectos 

relativos à História das Mentalidades, o que pode parecer novo para uma proposta 

curricular, naquele contexto.  

Além disso, a seleção dos conteúdos, fundamentada no referencial teórico-

metodológico, permitiu escapar da organização curricular evolucionista centrada no 

cronológico. Embora sem abandonar alguns temas clássicos da História brasileira e 

da História geral, esses não são apresentados de forma linear, mas integrados 

metodologicamente nos eixos. Assim, por exemplo, o estudo do período colonial 

brasileiro é articulado numa temática – “Necessidades básicas do homem. 

Respostas culturais do homem brasileiro” –, para a 4a série, onde se propõem, 

dentre outras questões, o estudo das estruturas da mesa, do vestuário e da 

habitação do homem na sociedade local e nacional, no período de colonização e em 

outros tempos, analisando-se várias influências étnicas (portugueses e outros 

imigrantes e indígenas, mas não há menção aos africanos). 

Não obstante, as mudanças introduzidas naquele currículo prescritivo não 

podem ser consideradas indícios imediatos de transformações na prática escolar das 

escolas municipais. Ainda hoje, embora os programas curriculares mais recentes 

apresentem propostas com a separação das disciplinas de História e Geografia, 

desde o início do 1o grau, é comum a afirmação de professores das séries iniciais do 

1o grau de que não têm tempo para o ensino de conteúdos dessas disciplinas, nessa 



 134 

etapa da escolarização (não só naquela rede de ensino). 121 A ênfase muitas vezes 

ainda é dada à alfabetização e à matemática, ficando os conhecimentos das 

humanidades ainda restritos a poucas informações fornecidas de forma aligeirada 

nas vésperas das provas, através de questionários, pequenos textos memorizados e 

outras práticas pedagógicas mecanicistas, repetitivas, fragmentadas e 

simplificadoras.  

Essa, possivelmente, é uma das tendências que apresentam regularidade no 

ensino das Ciências Humanas na educação brasileira, que dificilmente têm 

encontrado um espaço para reflexão mais coerente, e que está diretamente 

relacionada com o acesso à informação e às condições de trabalho do professor 

escolar. 

Foi a perspectiva de valorização dos estudos sobre os fenômenos sociais 

que o Projeto da longa duração tentou contemplar ao realizar a organização 

curricular através de eixos teórico-metodológicos que abordassem dimensões 

variadas das ações humanas (sociais, políticas, culturais, mentais etc.), embora 

mantendo de certo modo a tradição da lógica concêntrica dos conteúdos, tendo a 

criança como ponto de partida e ponto de chegada, procurando mediar os dois pólos 

pela realidade histórica mais ampla. 

O Projeto da longa duração apostava na adequação dos conteúdos e 

objetivos da disciplina escolar às mudanças da sociedade (sociais, políticas, 

econômicas e culturais) e, desse modo, as considerava em seu discurso. 

 
A Educação é, sem dúvida, expressão de certo contexto histórico. Com as mudanças 
estruturais de uma sociedade, mudam também as motivações e os objetivos da Educação, 
mudam as estruturas educacionais dessa sociedade. 
O planejamento e a organização de currículos pretendem, justamente, conduzir as 
populações segundo políticas sócio-educacionais orientadas por estas novas motivações e 
objetivos. 
Mais do que nunca, no presente, há consciência da aceleração da História, com as 
transformações do mundo contemporâneo. Assim, a conquista do espaço, a explosão dos 
efetivos demográficos, a tecnologia avançada, a automação, a problemática do lazer, enfim, 
uma sociedade industrial, uma sociedade de consumo, superdesenvolvida. 
Porém, é de perguntar-se até que ponto o Brasil acompanhou estas transformações? 
(UFPR. Departamento de História, n.1,  1976, p.11) 

 
Num contexto político em que ocorre incentivo ao desenvolvimento 

econômico, no auge do chamado “milagre econômico” brasileiro, a educação é vista 

                                                
121 Tal afirmação chegou até nós,  informalmente, em cursos de aperfeiçoamento ministrados a professores da 
rede de ensino público de municípios da  área metropolitana de Curitiba (2005). 
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como fundamental para esse desenvolvimento – a História, a Geografia, enfim, os 

Estudos Sociais, podem contribuir para a compreensão e explicação da sociedade 

em sua dinâmica. Assim, os temas e subtemas gravitam em torno da temática do 

desenvolvimento da História Ocidental. Os dois grandes fatos históricos 

selecionados para essa compreensão são: a “revolução” feudal e a “revolução” 

industrial. A racionalidade burguesa é o parâmetro que ilumina a seleção dos 

conteúdos necessários à compreensão da lógica da dominação capitalista. 

Em que pesem as críticas à História tradicional e ao seu caráter 

eurocêntrico, a seleção dos temas históricos, na etapa final do 1o grau, não 

consegue escapar ilesa dessa conotação. A ligação histórica do país ao mundo 

ocidental e aos interesses em integrar-se a esse mundo “civilizado” e industrial não 

deixa de influenciar a lógica da estrutura da matéria.  

Assim, as matrizes-base e operacionais evocam os temas relacionados ao 

desenvolvimento e seus efeitos: as Sociedades; a População do Mundo; a Divisão 

do Trabalho; Regime Senhorial e Feudalidade no Ocidente; Sociedade Industrial; o 

Trabalho e as Técnicas; da Revolução Medieval à Revolução Industrial; a 

Renovação Mecânica; as Novas Técnicas e a Aceleração da Produção; os Espaços, 

as Economias e as Trocas; as Ciências; Ciência Ocidental; Industrialização e 

Ciência.  

Por outro lado, o Projeto da longa duração também avança na perspectiva 

do estudo das estruturas mentais. Em sua proposta curricular sugere como 

procedimento metodológico voltar o olhar para as regularidades, as persistências, as 

“estruturas mentais que custam a mudar”, os “resíduos que permanecem”; chama a 

atenção não apenas para as “forças materiais”, mas para as “forças espirituais” do 

Ocidente (UFPR. Departamento de História, n.3,  1977, p.71). 

 

3.3.2 A organização dos conteúdos no Plano Curricular da Rede Municipal de 

Ensino 

 

O Plano Curricular apresenta-se como um programa mais coerente com o 

contexto autoritário, na medida que enaltece as comemorações de datas cívicas e 

folclóricas; o culto aos símbolos nacionais, à Pátria, à Nação, às instituições e às 

autoridades; incentiva a cooperação e a harmonia; dentre outros valores éticos, o 
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que contribui para mascarar as formas de convivência da sociedade. Aliás, essa é 

uma tendência que vem desde o século XIX. O Estado uniformiza a memória através 

dos currículos escolares em busca da construção da identidade nacional e da 

legitimação de determinadas representações e projetos sociais. 

A par disso, a seleção dos conteúdos no Plano Curricular está fundamentada 

na noção de “integração” das áreas de conhecimento, mas é organizada por temas 

de natureza predominantemente política, ao contrário do Projeto da longa duração,  

no qual o critério de seleção foi de natureza teórico-metodológica, destacando várias 

dimensões da vida humana (aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, das 

mentalidades).  

Os conteúdos no Plano Curricular estão mais obviamente articulados com 

uma perspectiva tradicional das ciências e do ensino, principalmente orientados pela 

História Política (enfatizando-se aspectos políticos e econômicos) e pela Geografia 

Física, como podemos observar na 3a e 4a séries, seguindo a orientação dos 

círculos concêntricos: o Município integrado ao Estado do Paraná: aspectos físicos e 

humanos; o Município integrado politicamente ao Estado do Paraná; o Estado do 

Paraná integrado ao país, sua situação geográfica e econômica no território 

brasileiro; o Estado do Paraná e sua integração na federação brasileira. 

Os aspectos humanos são tratados em termos de população, mas 

naturalizando-se as relações sociais que são traduzidas como relações humanas, 

independentes da atuação ou vontade do homem, como ocorre na maioria dos 

programas curriculares dessa época. Outra forma comum de referir-se aos aspectos 

humanos é através do uso da noção de comunidade. O homem é o integrante de 

uma comunidade. Esse termo é usado em substituição ao de agrupamento ou classe 

social, segundo FONSECA (1995, p. 67), com uma conotação ideológica para negar 

a existência da divisão social e da luta de classes e ocultar as relações de poder e 

de dominação existentes.  

Esses conceitos aparecem também no Projeto da longa duração. Não 

obstante, algumas dessas noções nesse Projeto estão mais articuladas com o 

pressuposto metodológico. Assim, a noção de população, por exemplo, está 

coerente com a preocupação demográfica relacionada aos movimentos de fluxos e 

refluxos das populações, aos dados seriais, valorizados nos Annales. 
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Em que pese uma maior coerência teórico-metodológica no Projeto da longa 

duração, nele, assim como no Plano Curricular, estão presentes as mesmas 

conotações de comunidade e de trabalho, principalmente nas séries iniciais do 1o 

grau. A noção de trabalho é reduzida à satisfação das necessidades básicas da vida 

do homem, aparecendo sob a forma de diferentes profissões, sendo idealizado e 

valorizado, ocultando o processo de alienação presente na dinâmica do processo 

produtivo. O trabalho, na perspectiva do sistema de produção capitalista, é social, 

produtor de mercadorias e de relações. Todavia, a Constituição de 1967 enaltece o 

trabalho como condição da dignidade humana e a harmonia e solidariedade entre as 

categorias sociais, o que deve ser considerado em termos de valores culturais 

naquele contexto histórico.  

Além disso, outra particularidade comum aos programas de Estudos Sociais, 

e que tem presença marcante no Plano Curricular, é o caráter evolutivo e linear da 

História, contemplado na ordenação concêntrica dos conteúdos: o bairro, a 

comunidade, o município, o Estado, o país – a lógica dos acontecimentos que 

contribuíram para o “progresso” da localidade, da região ou da nação, enaltecendo 

os “principais fatos” de sua evolução. Tal lógica de ordenação hierarquizada de 

conteúdos, que vai do mais próximo do aluno ao mais distante, segue preceitos 

teóricos a respeito do desenvolvimento cognitivo da criança e desenvolvimento das 

noções de espaço e de tempo. 122  

 Esse traço também colabora para a exclusão da história das diferentes 

classes que nela atuaram e para a dificuldade de identificação de sujeitos e projetos 

históricos diferenciados que não aqueles que “naturalmente” detêm o poder. 

Assim, nas primeiras séries, quando as atividades escolares são 

administradas sob a rubrica de Integração Social, o conhecimento da realidade 

social é introduzido gradativamente a partir da família, escola, bairro e município, até 

a 3a série; e do Estado e região até a 4a série. Tal esquema é seguido por vários 

Estados da federação, nos anos de 1970, como Rio de Janeiro, Bahia, Minas 

Gerais, Estados do Nordeste, São Paulo, além do Paraná, sofrendo pequenas 

variações como a introdução de estudos sobre a casa, a rua, os vizinhos, o 

quarteirão.  

                                                
122 Ver a este respeito: ZAMBONI, Ernesta. Desenvolvimento das noções de espaço e tempo na criança. 
Cadernos CEDES.  São Paulo: Cortez, n.10, 1984, p. 63-71. 
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O Plano Curricular da rede municipal de ensino de Curitiba não foge a esse 

critério, organizando os conteúdos nas séries iniciais a partir dos eixos: a criança; a 

família; a habitação, a escola; os vizinhos; comemorações cívicas e sociais; como é 

nossa comunidade; os recursos naturais e suas transformações, a pátria; o 

município integrado ao Estado; o Estado integrado ao país.  

Para FONSECA, a organização curricular através de círculos concêntricos é 

“um fato anterior, inclusive à década de 70” (1995, p. 65), constituindo-se numa 

tradição escolar. A partir desse esquema pretensamente objetivo seguem-se as 

interpretações nas diferentes propostas curriculares.  

Um dos aspectos que chama a atenção nos currículos prescritivos de 

Estudos Sociais, segundo FONSECA (1995, p. 66), é a fragmentação dos conteúdos 

de uma série para outra. Os temas e subtemas são trabalhados de forma 

segmentada e estanque, sem a preocupação de discuti-los como dimensões 

constitutivas da mesma realidade social. A autora alerta para essa fragmentação do 

saber que encontra paralelo na fragmentação do processo produtivo capitalista. 

Conforme seu argumento, “no mundo da técnica, dos meios de comunicação de 

massa, as informações fragmentadas tomam a forma de verdade e o receptor 

passivo não reflete, apenas consome as informações a-históricas e não as assimila”. 

Outro aspecto negativo da fragmentação do saber é a implicação que esta forma de 

abordagem traz para a formação, pois apresentando a realidade social em seus 

aspectos isolados, dificulta o estabelecimento de relações entre as suas dimensões 

constitutivas. Decorrente dessa implicação há outra mais complexa que impede o 

aluno de realizar uma leitura crítica sobre as experiências humanas, uma vez que 

elas lhe são apresentadas de forma a-temporal e a-histórica. 

No que se refere à organização e seleção dos conteúdos de 5a à 8a série, no 

Plano Curricular, mantêm-se muitas das características da tendência tradicional da 

História e da Geografia. Tanto como nas séries iniciais, há o uso de noções e 

significados difusos, como povo e trabalhador. Essa última noção, senão está 

associada à profissão permanece relacionada a atividades do trabalho – 

rural/urbano; trabalhador do campo/trabalhador urbano – “operário”, “executivo” –. 

Além disso, é possível notar a predominância de conteúdos geográficos, na 

perspectiva da Geografia Física. 
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Fato curioso é que alguns dos conteúdos, nessa etapa, se assemelham aos 

outros abordados no Projeto da longa duração, como a questão da alimentação e 

sua diversidade sob a influência etnocultural; as necessidades básicas e as 

respectivas respostas culturais. Não obstante, tais conteúdos são apresentados no 

Plano Curricular com menor coerência teórico-metodológica em relação ao Projeto.  

Uma das possíveis explicações para tal semelhança é a cultura intelectual 

que se instalava naquele contexto, como vimos anteriormente, associada à 

historiografia francesa e à recusa a uma história eminentemente política. Propostas 

curriculares de outras partes do país mencionavam noções semelhantes (é o caso 

da noção de necessidades básicas). Desse modo, algumas noções passam a fazer 

parte de um repertório intelectual mais amplo, exercendo influência tanto em uma 

como em outra situação. O que difere, entretanto, é a forma de sua apropriação e 

uso, que vai depender dos códigos culturais do usuário. 

Entretanto, a seleção de conteúdos no Plano Curricular não evidencia 

nenhum esforço significativo com relação ao estabelecimento de uma nova 

coerência teórico-metodológica para as humanidades com base nas ciências de 

referência. O rol de conteúdos do Plano Curricular envolve temáticas históricas, 

geográficas, demográficas, econômicas, políticas, mas mais na perspectiva da velha 

historiografia escolar (propostas curriculares, livros didáticos etc.). Nele percebe-se 

certa preocupação em “manter” os temas históricos e geográficos tradicionais, 

deixados de lado no Projeto da longa duração123. No que se refere à História, 

retomam-se cronológica e linearmente os fatos desde o Advento da Idade Moderna 

até chegar ao Mundo Contemporâneo. 

A perspectiva é factualista, evolucionista, em que pese algum esforço em 

tentar integrar os conteúdos específicos de História, Geografia, OSPB e EMC 

através de eixos temáticos, o que não logrou o êxito esperado (especialmente, nas 

duas últimas séries), conduzindo-se a uma associação precária de conteúdos das 

várias disciplinas de referência. Em suma, tal projeto educativo não inova. 

As diversidades brasileiras, por exemplo, são explicadas como diferenças 

étnicas, regionais, constituindo uma unidade destituída de conflitos e lutas. Nessa 

                                                
123 Lembremos que o Projeto de Estudos Sociais a partir da longa duração começou a ser pensado em 1973 e 
discutido na rede municipal em 1974, antes do Plano Curricular do município que é de 1975, embora ambos 
tenham sobrevivido formalmente na rede municipal de ensino de Curitiba, na mesma época – de 1975 a 1985.  
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organização pode estar implícita a idéia de que os sujeitos históricos que não 

participam do desenvolvimento nacional, por conta das “diferenças culturais”, 

poderão passar a integrar o processo civilizador e se beneficiar do desenvolvimento 

pela ação do Estado unificador. 

Em resumo, nos dois projetos educativos, pode-se inferir que o saber 

curricular constituiu um saber escolarizável, elaborado numa esfera intermediária 

que envolveu principalmente os técnicos e os professores universitários. O Plano 

Curricular foi definido principalmente em termos da Psicologia da Aprendizagem, 

permanecendo, porém, mais preso à cultura escolar tradicional (principalmente 

quanto aos conteúdos de História e de Geografia e, sobretudo, nas séries finais do 

1o grau). No Projeto da longa duração foi realizado um esforço tático para constituir 

um novo discurso histórico escolar, uma nova seleção na tradição escolar, 

procurando consolidar uma orientação acadêmica oriunda, principalmente, da 

historiografia francesa, porém adequando-a aos preceitos postos pela doutrina 

curricular oficial.  

No capítulo seguinte, nosso propósito será analisar as práticas escolares, 

especialmente no que se refere às formas de apropriação do Projeto da longa 

duração, a partir do depoimento de professores que atuaram na rede municipal de 

ensino, naquele contexto histórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 141 

4 REFLEXÕES SOBRE O LUGAR PRATICADO 

 

O que é invocado, mas ausente, é o que se faz na escola, o 
que se faz hoje ou o que é sempre feito, enfim, a prática 
escolar (Anne Marie CHARTIER, 2000, p. 158). 

 

Tentaremos, neste capítulo, deslocar nosso olhar do lugar próprio para o lugar 

praticado, nos apoiando na perspectiva de CERTEAU (1994, p.202), que faz a 

defesa da criatividade humana e recusa a visão dos indivíduos como meros 

consumidores de bens culturais, supostamente passivos e disciplinados. 

No lugar praticado prevalece a ausência de dispositivos de poder panópticos 

e estão postas possibilidades para a operação de táticas nos movimentos 

cotidianos. Sendo assim, refletir sobre o lugar praticado implica pensar sobre o 

espaço escolar, onde as “artes de fazer” (CERTEAU, 1994) podem ter se 

manifestado, através de atitudes de adesão, adequação, transformação, subversão, 

desvios, enfim, das ordenações impostas pela ordem política e acadêmica. Significa, 

também, pensar que o fazer criativo pode “subvert[er] os dispositivos de poder 

inscritos nos objetos e lugares” (VIDAL, 2005, p. 58). 

Desse modo, a análise das estratégias curriculares (produzidas externamente 

à escola como dispositivos de poder), que ocupou nossa atenção nos capítulos 

anteriores, será ampliada pela atenção dada as suas apropriações táticas 

(operações que, tendo por aliado apenas o tempo, movem-se no interior dos 

espaços estratégicos). Se as estratégias políticas e pedagógicas que produziram e 

fizeram circular um determinado material, são condições necessárias para 

compreensão desses objetos culturais, não são, porém, suficientes para dar conta 

de suas interpretações e usos. Daí nossa intenção, justamente refletir sobre as 

formas de apropriação dos textos prescritivos formulados durante o processo da 

reforma escolar dos anos setenta, no sistema municipal de ensino em Curitiba, 

especialmente, no que diz respeito ao Projeto da longa duração. 

A noção de apropriação para Roger CHARTIER, uma herança certeauniana, 

visa “uma história social dos usos e das interpretações, referidos a suas 

determinações fundamentais e inscritas nas práticas específicas que a produzem” 

(1991, p. 180). Seu significado indica as duas dimensões: a ênfase nas 



 142 

interpretações, remetendo ao conceito de representações sociais; e ao realce dos 

usos, orientando a investigação para as práticas. 

Investigar tal operação pressupõe, assim, observar se a apropriação dos 

textos prescritivos permitiu que fosse afetada a natureza dos conteúdos e dos 

procedimentos metodológicos que interferem na sala de aula; se eles contribuíram 

ou não para a definição dos papéis de professores e de alunos e suas relações. Em 

suma, implica avaliar como a política reformadora repercutiu junto aos professores e 

suas práticas escolares; quais táticas foram utilizadas pelos professores frente às 

ordenações externas.  

Analisar a prática em sala de aula é uma tarefa bastante difícil, sobretudo pela 

ausência de fontes, à medida que não temos a tradição de preservar documentos 

históricos, especialmente na área escolar. OLIVEIRA (2003), ao tentar recuperar os 

diários de classe das escolas municipais de Curitiba, denuncia que esses são 

incinerados após dois anos, conforme informação de funcionário do Arquivo Público 

Municipal, fato que confirmamos ao pesquisarmos no mesmo acervo.  

No acervo desse arquivo encontramos planos de ação, currículos escolares, 

relatórios institucionais, correspondência oficial, legislações, instruções normativas e 

mesmo algumas orientações didáticas esparsas, elaboradas por técnicos da 

Diretoria de Educação, mas não há a conservação de materiais produzidos pelos 

alunos. 

Desse modo, não nos ocuparemos, neste capítulo, tanto com os efeitos das 

propostas curriculares sobre os alunos, o que exigiria uma outra natureza de 

investigação, além de um tempo maior, impondo investigações futuras. Contudo, 

tangenciaremos a prática discente ao trabalharmos com relatórios elaborados pelas 

escolas municipais, mas principalmente, com as memórias dos professores, (re) 

construídas a partir das suas lembranças, procurando dar visibilidade as suas 

escrituras, com o objetivo de recuperar as práticas escolares desenvolvidas nas 

escolas municipais, naquele contexto histórico. 

 

4.1 ESCRITURAS INVISÍVEIS DA MEMÓRIA 

 

É comum às pessoas que viveram em conjunturas trágicas, sobretudo das 

quais se registraram memórias desagradáveis, não desejarem sua identificação com 
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esses períodos. Isso porque, como indicam os estudiosos sobre a memória, ela é 

uma reconstrução psíquica e intelectual que produz uma representação seletiva do 

passado, uma percepção da realidade, que não é apenas individual, mas é um 

fenômeno coletivo e social, como sugeriu HALBWACHS (1990). O indivíduo 

reconstrói suas lembranças a partir das referências do grupo social a que pertence. 

O principal atributo da memória é garantir a continuidade histórica e a construção da 

identidade de si e dos outros (ROUSSO, 2002).  

Assim, os franceses não gostam de lembrar dos “anos sombrios” de Vichy 

(POLLAK, 1992), os alemães, da era nazista, os sul-africanos, do período em que 

ocorreu o apartheid. Da mesma forma, poucos brasileiros envolvidos nas relações 

de poder, durante a Ditadura Militar (1964-1984)124, desejam nos dias atuais sua 

identificação com aquele período.125 A memória construída sobre aqueles vinte anos 

assumiu uma representação simplificada. Nas palavras de Daniel Aarão REIS FILHO 

(2001, p.1), nós organizamos “de um lado, a ditadura, o reino da exceção, os 

chamados anos de chumbo. De outro lado, a nova república, regida pela Lei, a 

sociedade democrática”.  

Desse modo, a memória da época da ditadura militar brasileira tem sido 

relativamente silenciada. Essa fase da história nacional foi e tem sido objeto de 

crítica, indiferença, esquecimento, e, só mais recentemente, de interesse em busca 

da compreensão das suas invisibilidades. Tal interesse ocorre porque o presente 

reclama não apenas a reflexão sobre os mecanismos de poder preservados e/ou 

construídos naquele contexto, como um melhor entendimento dos mecanismos de 

mudança gestados e que permitiram o desenvolvimento de um processo de 

modernização conservadora.  

CERTEAU (1994), por sua vez, recusa-se a reduzir a memória a um 

fenômeno cuja atividade depende exclusivamente de experiências passadas. Para 

                                                
124 Há uma polêmica sobre a data final da ditadura militar. Alguns historiadores optam por 1979, com a 
revogação dos Atos Institucionais, portanto com o fim do Estado de exceção, tendo sido aprovada a Anistia e o 
conseqüente retorno do exílio dos principais líderes das esquerdas brasileiras. Outros consideram a data das 
eleições diretas para presidente  – 1984 –. E, outros, ainda, a estendem até 1988, quando a aprovação de uma 
nova Constituição restabeleceu as condições de um pleno Estado de Direito em nosso país. 
125 Nas entrevistas que tentamos realizar em busca da recuperação da memória sobre a reforma escolar dos anos 
setenta e especialmente sobre o Projeto de Estudos Sociais a partir da longa duração, não raro nos defrontamos 
com a recusa em prestar depoimento ou a desvalorização da importância da própria participação do entrevistado, 
naquela conjuntura. Seria esta atitude uma forma de resistência a se identificar com certa “memória incômoda”, 
conforme expressão usada por Daniel Aarão REIS FILHO? (2001) 
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ele, a memória126 é a chave para compreensão dos movimentos táticos. Ele a define 

como uma presença à pluralidade de tempos, ou seja, uma presença que não está 

restrita a um passado, mas que, graças à capacidade da métis (arte de pensar) de 

acumular experiências, permanece oculta até o instante em que se revela no 

“momento oportuno”, como lembrança. Esta, assim, é uma representação que 

intervém no momento certo e depende do contingente, por isso ela é tática. 

A memória, para esse historiador, é prática, regulada pelo jogo do múltiplo da 

alteração, pelo fato de ser marcada pelos encontros externos e colecionar os 

significados do outro, mas também porque essas “escrituras invisíveis” só são 

claramente “lembradas” por novas circunstâncias. O modo de rememoração é 

conformado ao “chamamento pelo outro”. A escritura originária, solapada, sairia aos 

poucos, atingida pelos toques do outro. “Ela é sentido do outro”. A construção de 

sentido se dá na relação com o outro (CERTEAU, 1996, p.163). 

Assim, com o intuito de trazer alguns indícios sobre as complexas relações 

que se estabeleceram e, especialmente, sobre os projetos educativos que circularam 

naquele contexto histórico na forma das práticas escolares, propusemo-nos a refletir 

sobre os seus significados a partir das representações de alguns agentes sociais 

envolvidos naquela situação histórica. 

 

4.2 A PRÁTICA ESCOLAR 

 

Inicialmente é bom lembrar que o Projeto da longa duração configurava-se na 

luta de representações127 (CHARTIER, 1986), a qual contrapunha as pedagogias 

que orientavam as práticas escolares: a tradicional e a nova. A opção por uma 

pedagogia renovada se afirmava pela cientificidade de seus pressupostos, buscados 

                                                
126 De acordo com GIARD (Apresentação. CERTEAU, 1994), o autor de A invenção do cotidiano - Artes de 
Fazer (1994) arrependeu-se de não ter aprofundado mais a noção de memória nesse livro.  
127 Diana Gonçalves VIDAL ao discutir a categoria de representações de CHARTIER, explica que este, 
recusando os cortes sociais concebidos no a priori das análises (seja os determinantes sociais, seja o os esquemas 
operatórios da história das idéias), desloca o conceito de mentalidades para representações e coloca em questão 
os embates entre os diferentes modos de perceber o real, presentes em vários momentos históricos. Estes modos 
de percepção do real constituem os sujeitos, estabelecendo relações de pertencimento e exclusão. A compreensão 
da realidade contraditoriamente construída indica que a visão de mundo, forjada pelos grupos no poder, 
corresponde a uma representação hegemônica, aceita ou em luta com outras representações de outros grupos, 
constituída a partir de uma luta de representações (VIDAL, 2005, p.60-61). Por outro lado, as representações são 
percebidas como práticas e, nessa perspectiva, se confrontam com a materialidade do mundo – os modos de agir. 
Por exemplo, no que concerne à história da leitura, CHARTIER estudou os modos de leitura – ler em voz alta ou 
silenciosamente – como  fruto das relações entre os sujeitos e os objetos culturais colocados à sua disposição. 
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na Psicologia da Aprendizagem e nas Ciências Humanas (no caso do Projeto da 

longa duração), especialmente numa determinada concepção de História. Desse 

modo, os próprios intelectuais envolvidos na reestruturação curricular assumiam 

uma posição tática frente à reforma escolar mais ampla, uma vez que suas escolhas 

teóricas, especialmente oriundas da historiografia francesa, contrapunham-se à 

perspectiva tradicional de ensino na História e à forma como a própria reforma 

escolar vinha sendo apropriada no que se refere à área de Estudos Sociais. 

O Projeto da longa duração, implantado inicialmente como uma experiência 

acadêmica do Departamento de História da UFPR e, mais tarde, prolongando-se 

como um dos projetos pedagógicos encaminhados junto às escolas municipais pela 

equipe técnica da Diretoria de Educação, envolveu a princípio quatros escolas que 

ofertavam o ensino de 5a-8a série128. Gradativamente começou a se estender às 

outras escolas que implantavam as séries finais do 1o grau, em atendimento à 

reforma, assim como a escolas de 1a-4a série, com o propósito de unificar o ensino 

ministrado nessa área de conhecimento desde as séries iniciais. 

Todavia, o envolvimento das escolas municipais com o Projeto da longa 

duração foi menos freqüente do que se imaginou de início. Embora não tenhamos 

dados passíveis de comparação para todo o período analisado, as informações 

disponíveis permitem considerar com segurança a presença do Projeto de 1975 até 

1985, apesar de apontarem um declínio relativo no seu desenvolvimento durante o 

período. Em 1979, o Projeto da longa duração atingia 32,2% das unidades escolares 

municipais e, em 1982, esse índice havia caído para 21,5% das escolas. Além disso, 

há que se considerar que as estatísticas, por si só, não garantem efetivamente uma 

aproximação do real, conforme argumenta CERTEAU (1994), pois mesmo nas 

escolas que se integraram ao Projeto é preciso levar em conta diferentes formas de 

apropriação dos textos prescritivos e variadas práticas, como poderemos observar 

nos depoimentos. De qualquer modo, tais dados confirmam a não homogeneidade 

das escolas municipais com relação à opção para a implantação dos Estudos 

Sociais. 

                                                
128 Escola Municipal Omar Sabbag e Escola Municipal Albert Schweitzer (1975); Escola Municipal Papa João 
XXIII e Escola Júlia Amaral Di Lena (1976). 
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TABELA 5 – PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROJETO DA L ONGA 
DURAÇÃO, CURITIBA – 1979-1982 

 

ANO 

TOTAL 

DE ESCOLAS 

MUNICIPAIS 

ESCOLAS 

INTEGRADAS NO 

PROJETO DA LONGA 

DURAÇÃO 

 

% 

1979 59 19 32,2 

1982 79 17 21,5 

FONTE: PMC. Relatório Anual de Atividades,1979, p.6-7; PMC. Relatório Anual de Atividades, 
             1982, p.12;17. 

 

As unidades escolares municipais localizavam-se, em geral, nos conjuntos 

habitacionais construídos pela Companhia de Habitação do Paraná - COHAB, onde 

o uso do solo era residencial, com casas construídas em terrenos pequenos e com 

um comércio incipiente (UFPR. Departamento de História, 1977, p.28). Muitos 

desses núcleos residenciais recebiam pessoas transferidas das chamadas áreas de 

desfavelização. O planejamento urbano da cidade, desde os anos sessenta, vinha 

normatizando o uso do solo e redefinindo as suas funções. A população que 

ocupava esses espaços era constituída principalmente por migrantes internos 

recentes, de baixo poder aquisitivo, para os quais a política de expansão da rede 

municipal de ensino se propunha a viabilizar o atendimento escolar.  

A escolarização compulsória para todos é uma invenção cultural 

relativamente recente, tanto no plano mundial como no nacional. Na Europa, o 

advento de uma escola universal, pública, laica e gratuita ocorre no século XIX, 

enquanto no Brasil o fenômeno começa a acontecer em meados do século XX. É 

nesse contexto de expansão da escolarização de massas, portanto, que se 

concretiza a institucionalização dos Estudos Sociais e a formulação do Projeto da 

longa duração. 

Para se ter uma idéia da situação das escolas municipais e do perfil sócio-

cultural dos seus alunos, naquele contexto histórico, retomamos algumas das 

lembranças de uma depoente: 

 

A [Escola] Isolda Schimidt veio para atender os lixeiros da Prefeitura. Em volta da Isolda eram 
casas de madeira dos lixeiros da prefeitura. Era então uma outra realidade (...) eram os 
núcleos habitacionais. Então, ali, chegavam os moradores de todas as regiões, da zona rural, 
de alguma favela, que ali no [bairro] Santa Efigênia, mesmo, não sabiam nem usar o vaso 
sanitário. Moravam em favelão (ALMEIDA. Entrevista... em 07/03/06). 
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Nesse quadro, a implantação da reforma escolar impunha-se para adequar o 

ensino às novas demandas da escola pública.  A escola do final do século XIX e 

início do XX, construída a partir de interesses políticos de construção de uma 

simbologia de progresso e modernidade, expressa em sua monumentalidade e 

voltada à formação das camadas média urbanas, aos poucos vai sendo 

acompanhada por um outro modelo de escola arquitetônico e educacional129. Esse, 

mais funcional, atendia aos bairros da periferia da cidade e destinava-se à expansão 

da escolarização das classes trabalhadoras.  

Uma redefinição cultural de longo prazo vinha sendo experimentada desde o 

final da Segunda Guerra Mundial. A economia, a profissionalização das instituições 

sociais e do conhecimento e o papel do Estado assumiam configurações diferentes 

dos períodos anteriores. No campo científico, a “redefinição da psicologia 

behaviorista para uma ciência cognitiva da instrução é um exemplo dessa 

reconstrução subseqüente dos padrões de regulamentação” (POPKEWITZ, 1997, p. 

235), orientando as reestruturações curriculares contemporâneas. Na História, em 

particular, os desdobramentos historiográficos vinham encetando senão uma nova 

grande teoria, novos objetos, novas abordagens e novos métodos que aos poucos 

passam também a exercer influência sobre as propostas curriculares. 

De acordo com POPKEWITZ (1997), as reformas escolares no século XX 

especializaram-se em abordar as questões de socialização do trabalho, do 

desenvolvimento cultural e, às vezes, as tarefas de formação de uma cidadania 

esclarecida. Para outro pensador, nesse processo de mudanças recentes, atribuiu-

se à escola a tarefa de promover a igualdade social, superar as diferenças e 

desvantagens materiais constituídas no seio dos sistemas capitalistas. Nesse 

quadro, a “escola e a instrução representam o progresso, tendo os professores como 

principais agentes” (NÓVOA, 1995, p. 19). Desse modo, as mudanças nos conceitos 

e orientações pedagógicas não aconteciam por si sós, mas dentro de reformulações 

sociais, econômicas e culturais. 
                                                
129 Ver: SOUZA, R. F. de. Templos de Civilização. A implantação da escola graduada no Estado de São Paulo 
(1890 – 1910). São Paulo: Editora da UNESP, 1998; IWAYA, M. Palácio da Instrução: representações sobre o 
Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto (1940 – 1960) 2000. Dissertação (Mestrado em 
Educação). Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná. 2000; BENCOSTTA, M. L. A. (Org.). 
Arquitetura e Espaço Escolar: o exemplo dos primeiros grupos escolares de Curitiba (1903-1928). São Paulo: 
Editora Cortez, 2005. 
130 O depoente na citação refere-se aos três relatórios publicados pela UFPR/Departamento de História a respeito 
do Projeto da longa duração (n.1, 1976; n. 2 e n.3, 1977). 
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O Projeto da longa duração estava inserido nesse processo de reconfiguração 

teórico-metodológica, no interior de um quadro mais amplo de transformações, com 

visíveis articulações entre pesquisa e formação, políticas de conhecimento e 

questões de regulação social. Ele fazia parte de um dos projetos de pesquisa do 

Departamento de História da UFPR, na reconfiguração acadêmica que se 

processava, onde, em última instância, recolocavam-se as finalidades para o ensino 

das humanidades, seus conteúdos e metodologia e indiretamente a questão da 

formação do professor. Mas também se inseria na dinâmica política de regulação 

social por seus vínculos com a reforma escolar. 

Assim, mesmo que em termos numéricos o Projeto da longa duração não 

alcançasse um número expressivo das escolas municipais, sua presença durante 

todo o período de institucionalização dos Estudos Sociais na rede municipal de 

ensino público suscita interesse pela sua natureza alternativa, cabendo investigar as 

formas de apropriação dos seus conteúdos e da metodologia pelos professores 

escolares. Para isso, uma questão inicial a se pensar é a forma de recepção e 

continuidade do Projeto.  

As fontes orais parecem revelar, a princípio, representações ambíguas sobre 

a forma como as escolas se integraram ao Projeto. Uma delas aponta para a tomada 

de decisão externa à escola, ou seja, num lugar próprio (CERTEAU, 1994) – a 

esfera político-administrativa –. A opção pelo Projeto da longa duração formalmente 

não esteve sob questão. Na fase inicial – como experimento acadêmico –, ele 

coincidia com a implantação mais ampla da reforma, logo, ele a representava. Seu 

lugar de produção não era a escola, mas o campo acadêmico e político. As escolas 

envolvidas, inicialmente, foram escolhidas por uma instância superior, segundo uma 

depoente. No início, foram escolhidas “duas escolas em regiões opostas [Omar 

Sabbag e Albert Schweitzer], por causa do tipo da comunidade que seria 

diferenciada” (CALUF. Entrevista... 04/04/05). A decisão foi administrativa e 

considerou o caráter experimental do Projeto que norteou a opção por escolas 

situadas em pólos opostos da cidade, uma na Vila Oficinas e outra na Vila Nossa 

Senhora da Luz, embora o perfil dos alunos não fosse de fato tão diverso. 

 O ofício circular da Diretoria de Educação que desencadeia o processo de 

implantação do Projeto comunica a realização de Curso de Atualização na área de 

Estudos Sociais, sob a coordenação de WESTPHALEN e indica a natureza de 
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convocação a todas as escolas. O documento conclama todos os supervisores de 

ensino para fazê-lo. Todavia, abria a possibilidade de opção para os professores. 

Assim, todas as escolas municipais deveriam implantar a reforma, logo os Estudos 

Sociais, porém a participação no Projeto da longa duração era optativa (PMC. 

Diretoria de Educação, ofício 13/74). 

 Embora ambas as fontes apresentassem o caráter de ordenação externa à 

tomada de decisão, elas revelam que a decisão poderia ser negociada entre o lugar 

próprio e o lugar praticado. A memória de alguns depoentes contribui para reforçar 

essa representação. A decisão por se integrar ao Projeto, conforme SOUZA foi da 

direção da escola, em acordo com a administração educacional. TODESCHI lembra 

que em sua escola o Projeto da longa duração foi implantado no turno da manhã, 

enquanto as professoras do turno da tarde trabalhavam o projeto “oficial” de 

Integração Social, mantendo a concepção de ensino tradicional. No que se refere à 

História, valorizavam-se as datas, os valores patrióticos, as comemorações de festas 

cívicas e culturais (Entrevista... em 07/03/06).  

De qualquer modo, cada professor podia tomar a sua decisão pessoal movida 

menos pelo constrangimento externo e mais pelos códigos culturais dos quais era 

detentor e que orientavam sua prática escolar tradicionalmente. Conforme SOUZA, 

“foi uma decisão da escola, da coordenação e direção junto com a Prefeitura. A 

escola como um todo participou da experiência, mas alguns reagiram 

contrariamente, recusando-se a participar...” (Entrevista... em 12/05/06). 

Na avaliação de outra depoente, responsável pelas séries finais do 1o grau, a 

reforma educacional colocava-se como um imperativo legal e normativo. E, para a 

mudança na área de Estudos Sociais, os professores encontravam dificuldades para 

viabilizar o pressuposto prescritivo de integração das várias Ciências Humanas. Não 

sabiam como operacionalizá-lo. A decisão em participar do Projeto foi, nesse caso, 

imperativa, mas também consensual, como no caso anterior, pois havia motivação 

para a busca por uma solução ao problema que se enfrentava frente à reforma. 

Segundo ela, “estavam implantados os Estudos Sociais, pela Lei 5692/71 e pelo 

Parecer 853/71, que colocavam Estudos Sociais como o núcleo integrador das 

outras áreas. Mas, como integrar isso? Porque, na realidade, se dizia Estudos 

Sociais, mas se trabalhava História e Geografia, tudo separadamente” (ALMEIDA. 

Entrevista... em 07/03/06). 
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Com efeito, não havia resistência explícita à ordenação, mas a sua recepção 

não se fazia de forma homogênea. Alguns, surpreendidos pelas inovações, 

preferiam manter-se na posição confortadora da tradição escolar, recusando-se 

silenciosamente a quaisquer mudanças. Todavia, para uma segunda parcela de 

professores a adesão era praticamente inquestionável, embora ela também pudesse 

passar por táticas negociadas, para atender a interesses diversificados.  

A decisão de se integrar ao Projeto da longa duração, para ALMEIDA, era de 

ordem teórico-metodológica, passava pela expectativa de que aquele referencial 

poderia dar suporte à exigência legal, tornando-a viável. Mas também, estava 

relacionada à identidade com aqueles pressupostos e a afinidades pessoais. Para 

ela, na Escola Omar Sabbag, a implantação foi facilitada, porque lá havia alguém 

que era monitora de WESTPHALEN no curso de História, o que teria proporcionado 

uma maior identificação com a proposta pedagógica e facilidades para implantar o 

Projeto. (Entrevista... em 07/03/06).  

Assim, esses professores não consideravam a possibilidade de não 

engajamento ao Projeto, o qual representava para elas alguma inovação, da qual 

desejavam participar: o “único diagnóstico que fizemos é que nós tínhamos que 

tomar conhecimento também” (ALMEIDA. Entrevista... em 07/03/06). A depoente 

explica que, na sua própria escola, a opção por se integrar ao Projeto deu-se pelo 

interesse de um grupo de professores que atuava na escola. Essa equipe tinha 

afinidades, havia estudado junto, fez o curso de História na mesma época, tinha 

interesses comuns. Suas integrantes tinham sido alunas de WESTPHALEN e 

possuíam compromissos pessoais com a inovação, com o que se estava discutindo.  

A recepção à reforma e ao Projeto da longa duração, especialmente, refletiu a 

conjunção de uma variedade de interesses: políticos, intelectuais, pessoais. Tal 

situação nos leva a pensar que a decisão efetivamente passava pela esfera política 

– o imperativo era a regulação social – daí porque os outros interesses surgiam 

gradativamente nas dinâmicas de adesão, adequação ou reação coerentes com as 

experiências de cada professor ou grupo de pessoas. As ações constituíam-se em 

táticas móveis, conforme noção de CERTEAU (1994), que surgiam 

contingencialmente frente à ordenação político-cultural. 

Anne Marie CHARTIER (2000), avaliando as possibilidades de pesquisa e 

formação diante da prática escolar, através de estudo comparado entre vários 
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países, aponta que os exemplos que podem ser dados no caso francês não 

contradizem as afirmações gerais: os professores em geral resistem ou parecem 

indiferentes às proposições resultantes das pesquisas e quando as admitem, o 

fazem à custa de deformações ou atenuações que, aos olhos dos pesquisadores, 

transformam profundamente o seu sentido e mesmo as suas finalidades. 

Além disso, a experiência para essa historiadora parece evidenciar a 

presença de dois públicos contrastantes nos processos de formação contínua. Um 

minoritário e disponível para todas as aventuras pedagógicas, para o qual a 

inovação é o centro de sua trajetória profissional, sendo o conteúdo das informações 

fornecidas muito menos importante do que o espaço de reflexão aberto (essa 

parecia ser a característica do segundo grupo de professores municipais 

mencionados). Nesse caso, a presença de pesquisadores é sempre bem aceita, 

porque é desejável inovar o ensino. O outro público, majoritário, não encontra quase 

resposta às suas questões nas pesquisas, razão pela qual reage passiva ou 

negativamente a essas intervenções (no qual poderia enquadrar-se o primeiro 

grupo). Na perspectiva desse segmento, a oposição entre a prática tradicional e a 

prática inovadora parece repousar sobre uma análise simplista: os professores 

recusam a inovação por convicção ideológica (de acordo com a conjuntura essa 

convicção será amortecida ou aclamada) ou pela preguiça profissional (acredita-se 

no ganho da eficiência, mas não se quer fazer o investimento em energia que 

permitiria obtê-la). Tal concepção voluntarista da prática é uma imagem 

empobrecida da vida profissional, mas favorável porque coloca o professor em uma 

situação de controle na relação que estabelece. É ele que julga, escolhe, decide, 

tem o domínio da situação (CHARTIER, A.M., 2000, p. 162). 

Esses obstáculos que se encontram na formação contínua, levando à rigidez 

adquirida no exercício do ofício, poderiam servir para se pensar uma melhor 

formação inicial, questão que preocupa Anne Marie CHARTIER e a leva a valorizar 

os estudos sobre a prática escolar. 

Outra questão a considerar na representação dos depoentes é a continuidade 

do Projeto da longa duração. Uma série de fatores concorre para sua permanência 

ou interrupção em algumas escolas. Veremos mais adiante algumas das dificuldades 

apontadas pelos professores na sua aplicação.  
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A análise do perfil dos entrevistados, assim como os depoimentos de alguns 

dentre eles, apontou para um aspecto que teria contribuído para a construção de 

uma representação de não eficácia da experimentação com o Projeto da longa 

duração – a significativa mobilidade na carreira profissional (transferência de escolas 

e de funções). Outra variável importante na imagem sobre o desfecho das políticas 

educacionais é a mobilidade política. As mudanças nas equipes administrativas 

afetam, em geral, a continuidade do desenvolvimento das propostas pedagógicas, 

na representação dos entrevistados. Em 1979, com a entrada de Jaime Lerner no 

executivo municipal, teria arrefecido o ímpeto inicial no desenvolvimento daquele 

projeto educativo. A memória de TODESCHI indica o término da experiência ao final 

da década de setenta, fato corroborado por SOUZA:  

 
Ele só foi realizado durante a experiência. Eu acho que houve mudança no governo e (...) ele 
foi abandonado (...). Depois a gente percebeu um esvaziamento, em função da mudança na 
própria Prefeitura. A dona Cecília Westphalen também deixou essa proposta. (...) eu me 
recordo bem, porque a gente começou a ter problemas, por não ter apoio para levar aquilo 
adiante, não tinha sustentação teórica mais profunda e, sobretudo, material didático, porque 
queiramos ou não, o material didático é uma ainda uma muleta e é um referencial até mesmo 
para direcionar a ação pedagógica do professor (Entrevista... em 12/05/06). 

 
SOUZA refere-se à mudança com a posse de Roberto Linhares na direção do 

Departamento de Educação, na segunda gestão Lerner. Para esse depoente, o 

Projeto teria perdido seu impulso, provavelmente em função de mudanças nas 

coordenações tanto técnicas (da administração municipal) quanto acadêmicas (da 

universidade). Com efeito, a experimentação acadêmica com o Projeto da longa 

duração foi realizada no período previsto de três anos (1975-1977), razão pela qual 

a memória dos professores envolvidos na fase inicial se restringe a esse período. 

Além disso, o efetivo distanciamento da universidade após a etapa de implantação 

do Projeto (o que é normal nesses casos) teria reduzido a contribuição dos 

intelectuais na formação dos professores e no fortalecimento da proposta. 

 CALUF, coordenadora municipal do Projeto, recorda que na realidade o 

esvaziamento do Projeto não ocorreu imediatamente após a fase experimental, mas 

se deu ao longo do tempo pelas dificuldades de acompanhamento. À medida que a 

rede municipal começa a se expandir de modo acelerado, o assessoramento mais 

direto e pessoal aos professores municipais foi sendo dificultado (Entrevista... em 

04/04/05).  
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As escolas municipais que tinham uma tradição de ensino experimental, 

desde a criação de sua primeira escola – Papa João XXIII –, com a massificação do 

atendimento escolar começam a sofrer os seus efeitos. A reforma educacional, no 

plano nacional, foi responsável pelo rompimento do perfil predominantemente 

erudito da educação, o que se revela também no plano local, que aos poucos deixa 

seu caráter experimental, massificando-se para atender às novas demandas 

colocadas pelo processo de desenvolvimento urbano.  

No estudo realizado por RANZI (2003a, p.292), uma de suas entrevistadas 

rememora o que teria ocorrido com a reforma, em 1971: foi um momento “em que se 

perdeu a liberdade de trabalhar os conteúdos, pois colocou os professores em 

contato com chamados objetivos pedagógicos, aumentou a carga horária do 

professor em sala de aula, diminuiu a carga horária das disciplinas e começou o 

processo de massificação do ensino e a conseqüente inviabilização de um trabalho 

diferenciado”.  

A visão panóptica que o presente nos proporciona, entretanto, permite afirmar 

a continuidade da política educacional reformadora na área de humanidades e do 

Projeto da longa duração, durante uma década, a qual corresponde ao período em 

que permaneceu a área de Estudos Sociais no currículo de 1o grau. Fontes como os 

Relatórios Gerais de Atividades da administração central, assim como Relatórios de 

Atividades das escolas confirmam a presença do Projeto até meados da década de 

oitenta.  

Embora tenha havido algumas alterações nas equipes administrativas 

municipais, no geral as orientações políticas foram marcadas pelo continuísmo até 

1982. Nesse período manteve-se no poder executivo municipal um mesmo grupo 

político. No que diz respeito à área de Estudos Sociais, as suas diretrizes 

permaneceram praticamente inalteradas, mesmo quando o grupo de oposição 

(PMDB) assumiu o poder (1983). Eram responsáveis por essa área de 

conhecimento, na década de oitenta – até 1985 –, a professora Ruth SASS, que 

fazia parte da coordenação, desde 1974 e Rosa Maria CALUF, desde 1975. Esta 

última havia trabalhado com o Projeto, na sua fase de implantação inicial, na Escola 

Municipal Omar Sabbag, tendo também cursado História na UFPR, passando a 

ocupar a coordenação dos Estudos Sociais (por um tempo junto com sua irmã, 
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Fahide CALUF), logo em seguida à implantação do Projeto (CALUF. Entrevista... em 

04/04/05). 

Portanto, só quando a situação começa a tomar um outro rumo é que se 

coloca a expectativa de término do Projeto da longa duração (por volta de 1983-

1984), no seio do movimento político pelo fim da área de Estudos Sociais e retorno 

da História e da Geografia como disciplinas escolares autônomas ao currículo 

escolar de 1o grau. 

Para melhor avaliar os seus efeitos na prática escolar, vejamos a seguir 

algumas das estratégias que foram usadas para a implantação da reforma escolar e 

do Projeto da longa duração e que são comuns nesses processos de regulação 

social, assim como a sua contrapartida, algumas das táticas usadas pelos 

professores. 

 

4.2.1  A formação contínua e a avaliação 

 

A tarefa a que se propunham os intelectuais ao formularem o Projeto da longa 

duração era a de romper com as práticas escolares tradicionais. Nesse sentido, a 

eficácia da experiência alternativa ao projeto educativo oficial exigia, na 

representação dos intelectuais (e dos técnicos), algumas estratégias fundamentais 

para sua consecução. Essas estratégias se constituíam principalmente na 

formulação de um currículo prescritivo, na formação continuada dos professores e 

num processo controlado de acompanhamento e avaliação. 

A necessidade de racionalizar a educação, adequando-a para as 

configurações culturais e estruturais que estavam ocorrendo, implicava no domínio 

de um conhecimento sobre a legislação e os procedimentos normativos, assim como 

sobre a fundamentação teórico-metodológica – saber prescritivo que orientou 

durante alguns anos a energia administrativa na área educacional.  

Para se ter uma dimensão dessas dificuldades, até o ano de 1982, as escolas 

municipais ainda estavam passando por um processo de reformulação curricular, o 

que é evidenciado em relatório sobre o “Programa Currículo” do então Departamento 

de Educação da Prefeitura Municipal de Curitiba – PMC. Esse aponta que das 79 

unidades escolares em funcionamento, naquele ano, apenas 66 possuíam o Plano 
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Curricular aprovado pelo setor competente da Secretaria de Estado da Educação – 

SEED (PMC. Relatório de Atividades, 1982, p.11).  

Guardados os devidos cuidados com o risco do uso da noção de habitus, 

usada por Norbert ELIAS (1993), para uma determinada temporalidade, interessa-

nos, entretanto, seu argumento, no sentido de que um constrangimento imposto 

deve passar para o constrangimento interiorizado, ou seja, na situação que 

analisamos as estratégias normativas deveriam contribuir para a constituição de um 

outro habitus escolar. Daí, a importância dos cursos, assessoramentos, reuniões, 

nos quais as novas políticas de conhecimento e de formação deveriam ser 

difundidas e apropriadas de modo “correto” por seus usuários, na representação dos 

gestores educacionais.  

Nos depoimentos realizados, os cursos de aperfeiçoamento profissional 

aparecem como suportes significativos da memória, prestando-se à retomada das 

lembranças daqueles anos iniciais de implantação da reforma. Na representação de 

um dos entrevistados os cursos tinham um caráter de “adestramento”. Com efeito, o 

Projeto da longa duração em sua escola representou a realização da reforma na 

área dos Estudos Sociais, já que ela compunha o primeiro grupo de unidades 

escolares, onde se concretizou aquela experimentação acadêmica e a própria 

reforma curricular. Ele também enfatiza as dificuldades de apropriação daquele novo 

referencial teórico-metodológico.  

 
Eu lembro, em primeiro lugar, que a gente fez um curso de treinamento. Palavra que eu não 
gosto, mas se dizia que precisava muito do tal do treinamento. E, que nós não entendíamos, 
na época, o que era a longa duração (grifo nosso). A base toda da longa duração, que ainda 
me recordo, era em cima da proposta de Fernand Braudel, do livro Capitalismo e Civilização 
Material. Aí, me recordo que foi feito um livro [sic] pela professora Cecília Westphalen, onde 
tinha a teoria do Braudel e a proposta da longa duração, em termos pedagógicos (SOUZA. 
Entrevista em 12/05/06). 

 
Apesar das dificuldades, SOUZA130 lembra nitidamente dos pressupostos 

teórico-metodológicos, das obras e dos historiadores que o influenciaram, além dos 

procedimentos estratégicos usados para sua difusão entre os professores.  
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Este tipo de dificuldade, relacionada ao processo de mediação entre o saber 

acadêmico e o saber escolar, é colocada por RANZI (2003a) como um dos primeiros 

obstáculos enfrentados pelos professores no início das suas carreiras. 

Outra entrevistada também faz observações a respeito da forma como se 

realizava a formação continuada dos professores: 

 
... às vezes, além dos cursos, havia reunião, até na própria Universidade, no Departamento 
de História (...) com escolas que também desenvolviam o Projeto. Porque aí, supondo, vamos 
trabalhar na 5a série o tema habitação. O que nós vamos enfocar na habitação? Então, 
nessas reuniões, nós planejávamos nossas aulas, discutíamos os conteúdos que eram 
necessários, como aprofundar. Porque cada série ia fazendo um aprofundamento da temática 
(ALMEIDA. Entrevista... em 07/03/06). 

 
Os depoimentos indicam que, além de exigir um aperfeiçoamento teórico-

metodológico, realizado na esfera da PMC/UFPR, a implantação da reforma escolar 

exigiu também uma preparação normativa em cursos realizados pela Secretaria de 

Estado da Educação, no Centro de Treinamento do Estado do Paraná – CETEPAR, 

nos quais os professores municipais participavam principalmente aqueles que 

exerceram alguma função administrativa na escola: 

 
...eu também fiz curso no Estado. Não atuei no Estado, mas fiz cursos com os professores do 
Estado. (...) Os cursos no CETEPAR eram relativos às leis. (...) A gente dizia assim: era como 
se tivessem mudado o rótulo da garrafa e o conteúdo permanecesse o mesmo. Então, 
Estudos Sociais não era o núcleo integrador (...). Por isso veio esta proposta, realmente para 
rever, para atender essa necessidade e integrar as áreas (...).(ALMEIDA. Entrevista...em 
07/03/06). 

 
Outra depoente, com as lembranças evocadas acerca dos cursos, traz uma 

representação um pouco diferente, contribuindo na reconstrução do esforço, da 

dedicação e do trabalho que tal implantação colocou aos profissionais da educação 

que aderiram mais facilmente. “A gente trabalhava no turno contrário. Eu trabalhava, 

por exemplo, de manhã, e à tarde ia para a escola só para fazer essas reuniões e 

estudar. Estudamos bastante” (TODESCHI. Entrevista... em 07/03/06). 

As complicações apareciam desde o início, sejam representadas pelo 

empenho exigido, sejam pelas inovações introduzidas, sejam pelos problemas 

operacionais, o que suscitava o surgimento de atitudes diferenciadas por parte dos 

profissionais da educação. No caso de SOUZA, na ausência de um material didático 

de apoio ele chegou a elaborar apostilas.  
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Acho que se deveria deixar bem claro que a Prefeitura teve dificuldades para implantar isso. 
(...) 
Confesso que, como professor de História, até me entusiasmei, na época, pela proposta, 
embora a gente sempre ficasse assim, de pé atrás, com a união de História e Geografia (...). 
Eu me lembro, também, que não tinha o material de apoio (...). Eu, inclusive, contribuí (...). 
Recordo-me que fui uma das pessoas que, no Albert [Escola Albert Schwartz], elaboravam 
apostilas, dentro desta proposta da longa duração (...). Esse material até foi distribuído para 
outras escolas (SOUZA. Entrevista... em 12/05/06). 

  
Os códigos culturais a que os docentes se tinham habituado, no dia-a-dia da 

sala de aula, eram outros. Daí, a estranheza inicial, em primeiro lugar com relação à 

fundamentação teórico-metodológica e seu caráter de interdisciplinaridade, algo 

inovador para a época. Os cursos na forma como eram realizados não davam conta 

de uma formação mais consistente. 

Esse obstáculo esteve presente, mesmo para um professor que, como 

SOUZA, havia se formado em História e Geografia. Depois, à medida que ele 

começa a se apropriar dos conceitos, adere à nova proposta, participa, inclusive, na 

elaboração de material pedagógico de apoio para o desenvolvimento do Projeto. O 

entusiasmo passa justamente pelo que levantava suspeita no começo – a renovação 

na concepção da proposta pedagógica, isto é, o caráter de história processual e não 

mais factual, orientando-se pela análise de noções de mudanças e permanências na 

longa duração. 

 
Recordo que este Projeto da longa duração me cativou, porque eu fui ler o Braudel e uma das 
coisas que achei muito interessante no Braudel era a visão de estrutura e de conjuntura, o 
que permitia a gente trabalhar com o aluno não numa percepção de História factual, mas 
numa percepção de História da longa duração, aquilo que permanece. Então, os termos que 
eram muito utilizados dentro do projeto eram as permanências e as mudanças, aquilo que 
permanece no longo tempo e aquilo que muda. (...) Eu achei fantástica a idéia de Braudel. 
Tanto é que mais tarde também eu usei aqui [na escola privada], para fazer meu trabalho. 
Mesmo (...) para escrever livro didático, de História e de Geografia, porque achei a idéia dele 
de análise a partir das estruturas e das conjunturas muito interessante, para que o aluno 
saísse daquela linha meramente factual e pudesse perceber os processos de permanências e 
das mudanças. E, mesmo na Geografia, essa idéia de processo, o pessoal da Geografia não 
foi capaz de ter essa percepção (SOUZA. Entrevista... em 12/05/06). 
 
Foi, portanto, a idéia de história em construção, dinâmica, processual que 

envolveu o professor com o Projeto, ou seja, o rompimento com uma História que 

enfatizava a perspectiva factual, a temporalidade única e linear, eminentemente 

política, que impregnava a prática escolar tradicional. Vimos, com ALMEIDA, como a 

reforma impunha a necessidade de se pensar um referencial que efetivamente 

viesse a integrar os conteúdos na área de Estudos Sociais e essa fundamentação foi 

encontrada no movimento intelectual dos Annales. 
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Le Febvre e Braudel colocam que não poderia haver uma cerca entre as ciências. Uma 
deveria buscar apoio nas outras, nas Ciências Humanas. Ele até dava alguns exemplos, (que 
ele era muito poético), usava expressões como “jardim”, para procurar “transpor os muros”. 
Isso a dona Cecília enfatizava bastante, porque primeiro vem o cotidiano, a longa duração; o 
fato é aquele momento em que se está refletindo; depois vem a conjuntura, a estrutura. A 
gente fazia toda essa explicação para os alunos (grifo nosso) (ALMEIDA. Entrevista... em 
07/03/06). 
 
Uma nova concepção da História, revolucionando a sua temporalidade, para 

uma nova concepção dos Estudos Sociais impunha muito estudo, uma nova 

formação do professor, daí a necessidade dos cursos de aperfeiçoamento, assim 

como a produção de material de apoio para a apropriação adequada daquele 

referencial e o controle de sua eficácia através de um sistema de avaliação 

centralizado.  

Entretanto, apesar das estratégias encaminhadas, o professor é sempre “um 

receptor das normas e das mudanças metodológicas propostas (...) o que é recebido 

é sempre diferente do que foi originalmente encaminhado, porque os receptores (...) 

interpretam e adaptam idéias, costumes, imagens” (RANZI, 2003a, p.277).  

Assim, os professores indicam grandes dificuldades na apropriação do 

pressuposto de integração da área de Estudos Sociais, o que não se dá apenas no 

Projeto da longa duração, mas na implantação da reforma como um todo.  

Dentre as questões problemáticas apontadas por professores das séries 

iniciais está exatamente a idéia que faziam da complexidade dos objetivos, dos 

conteúdos e do encaminhamento metodológico. Criticam a abstração excessiva, 

com linguagem inacessível à criança e difícil para o professor; falta de tempo para o 

professor preparar as atividades; a extensão dos conteúdos e sua inadequação, 

assim como a dos objetivos, exemplificando com a temática “estrutura da mesa e da 

veste”; pouco tempo para trabalhar em sala de aula; a ausência de livros didáticos 

naquela concepção; dificuldade para o professor realizar pesquisas para as suas 

aulas; além do tempo tomado por essa área, prejudicando o ensino de outras, entre 

outros apontamentos (PMC. Diretoria de Educação. Relatórios de escolas, 1978; 

1979; 1984).131 

                                                
131 Apresentaram relatório as escolas: Foz de Iguaçu; Paranavaí; Nossa Senhora da Luz; Nova Esperança; 
Graciliano Ramos; Piratini; Cerro Azul; Bela Vista do Paraíso; São Mateus do Sul; Vila Aurora; Jaguariaíva e 
Arapongas. (PMC. Diretoria de Educação, 1978; 1979). Relatório elaborado pela Escola Monteiro Lobato, em 
1984, ainda aponta problemas semelhantes. (PMC. Diretoria de Educação. Escola Municipal Monteiro Lobato. 
“Levantamento de Estudos Sociais a partir da longa duração”. Curitiba, 1984). 
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Em levantamento realizado sobre problemas encontrados no currículo de 

Estudos Sociais de 3a e 4a séries, das doze escolas consultadas, 100% apontavam 

dificuldades de compreensão da proposta pedagógica (PMC. Diretoria de Educação. 

Relatórios das escolas, 1978; 1979). Embora esse registro tenha sido realizado entre 

escolas de 3a e 4a série, a partir de investigação da Coordenação de Estudos 

Sociais, na época, a representação atual dessa Coordenação é de que os 

problemas maiores foram apresentados pelos professores de 5a à 8a série, por 

questões corporativas, e não com os das séries iniciais (CALUF. Entrevista...em 

04/04/05). Essa representação possivelmente foi construída em face de uma 

visibilidade maior que esse segundo grupo de professores (embora minoritário na 

rede municipal)132 deu às reivindicações concernentes à sua formação específica, 

principalmente na luta pelo retorno da História e da Geografia como disciplinas 

escolares emancipadas no currículo do 1o grau. 

O material pedagógico de apoio encaminhado às escolas para subsidiar a 

prática dos Estudos Sociais também era bastante criticado, principalmente pela 

interpretação de que havia um distanciamento em relação à realidade do aluno e às 

condições de ensino. Entretanto, para os intelectuais que o produziram ele tinha o 

propósito de apenas “sugerir” formas de trabalho. A fundamentação teórica oriunda 

seja da Psicologia da Aprendizagem seja das Ciências Humanas, na apropriação 

dos responsáveis pelo Projeto, valorizava não o que o professor dizia ou o que o 

material de apoio tinha a oferecer, mas a “vivência anterior do aluno”. Esta deveria 

ser “trazida para a sala de aula e interpretada pelo professor e pelos colegas, no 

contexto da cultura humana” (UFPR. Departamento de História, n.3, 1977, p.98). 

Por isso, o material didático – expresso em termos de textos pré-elaborados – 

não era considerado o mais importante. Havia certa resistência por parte dos 

intelectuais para a elaboração de um livro didático ou um material mais 

sistematizado, como lembra SOUZA. 133 

 

                                                
132 É bom lembrar que a maioria expressiva das escolas municipais e dos seus professores estava envolvida com 
as séries iniciais do ensino fundamental. Em 1984, do total de 3436 professores e especialistas atuantes na rede 
municipal de ensino, 2802 professores constituíam o quadro de MN – magistério normal e apenas 476 
compunham o quadro de ML – magistério licenciado (PMC. Relatório... 1984, p.102). 
133 Uma parte destes textos está incluída no Relatório no3 do Projeto. (UFPR. Departamento de História, 1977). 
Ver Anexo 9 – Títulos dos textos de apoio elaborados para os professores, em conformidade com as matrizes 
curriculares do Projeto da longa duração. 
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Aquele material a gente utilizava como ponto de apoio para os professores, e nós mesmos 
fazíamos o material para o aluno. (...). Produzimos (...), alguns textos que não tinham uma 
seqüência lógica, não eram como os livros didáticos. [Eram] mais baseados em temas, como 
suporte para o professor. (...). E aí, depois desse trabalho, [concluímos] que nós precisamos 
fazer um material de suporte para o aluno. (...) , porque, no início, o Projeto não previa isso 
(...). Eu acho que a Cecília era contra (SOUZA. Entrevista... em 12/05/06). 

 

Por que os intelectuais defendiam tal postura? Esta, com efeito, estava 

arraigada no pressuposto de que “o ponto de partida” da ação pedagógica não 

poderia ser “o que o professor já sabe, ou o que o livro-texto lhe proporciona através 

de uma leitura apressada, a guisa de ‘preparação de aula’. O ponto de partida é o 

que o aluno experimentou como necessidade, a respeito do assunto a ser 

estudado”. O que importava efetivamente no processo de ensino e aprendizagem 

era a reflexão por parte do aluno, mediada pelo professor. Este deveria estabelecer 

relações entre o que o aluno conhecia da sua realidade e o que a escola lhe trazia 

em termos de novos conhecimentos, para a construção/produção de um saber em 

História, dinâmica que só era possível na sala de aula e que não poderia ser prevista 

em livro didático, segundo os intelectuais. A elaboração de textos para o professor, 

por parte de “especialistas em diversas áreas correlatas do conhecimento – História, 

Filosofia, Antropologia, Geografia, Demografia, Economia etc.” –, não implicava que 

esse material fosse considerado “definitivo”, ao contrário, eram textos apenas 

“exemplificativos” (UFPR. Departamento de História, 1977, p.98-99). Para aqueles 

autores, esse princípio metodológico era fundamental. 

 

Não elaborar todo o material do aluno. Se as necessidades básicas do homem são as 
mesmas através dos tempos e nos seus diferentes espaços ou ambientes, as respostas 
culturais que o homem operacionaliza no seu cotidiano são multivariadas. E se é importante 
que os alunos conheçam a multivariedade de respostas culturais criadas pelo homem, é 
também importante que esse conhecimento seja proposto em relacionamento à realidade que 
os alunos vivenciam no seu próprio cotidiano. Tal relacionamento não pode ser previsto por 
material didático, mas pode ser criado na dinâmica de ensino-aprendizagem, no cotidiano da 
classe de alunos, nas escolas de primeiro grau de todo o país (UFPR. Departamento de 
História, n.3, 1977, p.99). 

 

A leitura dos intelectuais a respeito dos pressupostos da Psicologia da 

Aprendizagem conciliava-se com a apropriação que faziam dos fundamentos 

antropológicos e históricos. A ênfase à memorização no ensino deveria ser 

substituída pelo desenvolvimento de diferentes habilidades no aluno. Esse agente 

escolar deveria estar no centro do processo de ensino e aprendizagem. As 
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perspectivas factualista e cronológica, na organização dos conteúdos da História, 

deveriam ser substituídas pela seleção de temas articulados pela mediação entre a 

realidade do aluno e o referencial teórico-metodológico.  

Todavia, é possível pensar que um novo método de ensino na área de 

humanidades estava se consolidando? A recusa às aulas pré-elaboradas – através 

de um manual escolar a ser seguido – e a ênfase na reflexão sobre a cotidianidade 

do aluno, como sujeito da História e do ensino-aprendizagem poderia ser indicativo 

da presença dessa nova metodologia? Aparentemente, sim, entretanto, a dificuldade 

de interpretação e uso dos fundamentos teórico-metodológicos pelos professores 

escolares criava um entrave ao desenvolvimento do Projeto da longa duração. Nem 

todos os professores correspondiam à expectativa que se tinha com relação à sua 

formação, não partilhavam das mesmas experiências e referenciais, nem 

conseguiam colocar em prática os procedimentos metodológicos da mesma forma.  

A questão do material didático, desse modo, foi um dos maiores problemas 

para a execução daquele Projeto, como vimos com SOUZA. Os livros didáticos de 

Estudos Sociais apresentavam um saber escolar muito próximo do saber histórico e 

geográfico de tendência teórico-metodológica tradicional. Na ausência de um 

material apropriado, os intelectuais reuniram uma equipe de professores 

universitários, alunos do curso de graduação de História e professores escolares, 

que passaram a elaborar os textos de apoio. Os próprios professores municipais em 

suas escolas elaboravam textos para o trabalho didático com os alunos. 

 
E eu me recordo bem que algumas coisas começaram a acontecer assim (como aconteceu 
depois com outras propostas, não só com a longa duração), não tendo um material didático e 
uma programação pautada naquela perspectiva, as pessoas não sabiam o que fazer, [elas] 
não sabiam onde aquilo ia dar, não tinham formação também. E não se sabia qual era a 
seqüência daquilo tudo, quer dizer: na segunda série o que é que se vai fazer? E, na sexta 
série? (SOUZA. Entrevista... em 12/05/06). 
 
Essa constatação exigia do Projeto uma estratégia de formação contínua do 

professor, como podemos observar, na fala dos intelectuais:  

 
...o contínuo treinamento de recursos humanos. Inicialmente, um curso intensivo visando à 
formação no professor, de uma atitude coerente com a posição teórica e metodológica dos 
“Estudos Sociais a partir da longa duração”. Posteriormente, foram necessárias reuniões 
semanais para o planejamento de ensino. (...). O investimento mais importante em termos de 
custos do Projeto realizou-se, portanto, no setor de recursos humanos (UFPR, Departamento 
de História, n.3, 977, p.99). 
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A memória dos professores sobre tais cursos ficou marcada pela natureza de 

inovação, como pudemos observar nas lembranças de SOUZA. Ela se reconstituiu 

de maneira semelhante em ALMEIDA, dando especialmente indícios sobre como 

essa formação não se limitou aos cursos, tendo continuidade em reuniões periódicas 

para definições sobre a forma de colocar em prática os pressupostos do Projeto.  

 
...tinha essa problemática, como dar aula de Estudos Sociais? (...) Dar História, dar 
Geografia, dar Educação Moral e Cívica? Então tinha essa grande dificuldade, pensar nesse 
núcleo integrador dos demais. Daí nós começamos com reuniões,  (...) vimos uma proposta 
de trabalhar, mas partindo da realidade do aluno, do cotidiano. (...) Era o cotidiano e a 
multiplicidade do tempo (grifo nosso). (...) Por isso ela começou com o vestuário, com 
alimentação. Quer coisa mais cotidiana do que vestuário, alimentação, habitação?(ALMEIDA. 
Entrevista... em 07/03/06) 
 
A indicação de alguns pressupostos da fundamentação teórica do Projeto é 

coerente na fala da depoente – o cotidiano e a multiplicidade temporal –, em busca 

das regularidades e das mudanças. Foi essa a grande contribuição de BRAUDEL: a 

aproximação das Ciências Humanas, incorporando objetos, abordagens e métodos 

e a multiplicidade temporal, pressupostos que são apropriados pelos professores 

que estavam mais engajados no Projeto da longa duração por possuírem uma 

determinada formação em História que lhes permitia se identificarem com ele. A 

relativa autonomia intelectual proporcionada por essa formação prévia permitia-lhes 

procurar um aprofundamento teórico através do autodidatismo, como demonstrou 

SOUZA, buscando a leitura das obras de BRAUDEL. 

De que lugar fala BRAUDEL? Sua contribuição foi resultante da luta por 

espaço no campo acadêmico entre a História e a Antropologia, principalmente 

através do debate entre este historiador e LÉVI-STRAUSS. O antropólogo vai alegar 

a natureza exclusivamente empírica da História. Para ele, a História cuida só do 

observável, é incapaz de apreender o significado mais profundo da realidade 

humana, logo a História não é ciência.  Por essa razão, reivindica esse papel para a 

Antropologia. BRAUDEL, por outro lado, vai trabalhar com o conceito de estrutura da 

Antropologia, vai dizer que o tempo é estrutural, que ele tem múltiplos ritmos e 

durações, para reafirmar o papel da História e dar-lhe suporte para uma análise mais 

complexa do real, recuperando, assim, o homem comum nas regularidades da vida 

cotidiana. 
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É interessante destacar mais uma vez que a memória além de ser construída 

a partir da partilha das experiências coletivas, conduzindo o indivíduo a reconstruir 

suas lembranças a partir das referências do seu grupo social (HALBWACHS, 1990), 

ela também é contingencial e tática (CERTEAU, 1994), precisa do outro, de um 

suporte, algum vestígio da situação – um fragmento qualquer para “puxar pela 

memória” –. Como as entrevistas com duas das depoentes foram realizadas de 

forma conjunta – as professoras ALMEIDA e TODESCHI –, em vários momentos 

essa característica da memória ficou evidente; elas buscaram apoio mútuo nos 

restos de lembranças de uma ou outra, reconstituindo, desse modo, uma memória 

coletiva sobre aquela época.  

A memória dos professores que atuaram naquele contexto foi construída na 

vivência do grupo social a que pertence/pertenceu o professor. Como argumenta 

HALBWACHS (1990, p. 54): “um homem para evocar seu próprio passado tem 

freqüentemente necessidade de fazer apelo às lembranças dos outros. Ele se 

reporta a pontos de referência que existem fora dele, e que são fixados pela 

sociedade”. Portanto, quando o professor fala dele, da sua prática ele também está 

(re) construindo uma representação do passado que não é só sua, mas que traz 

marcas da sua época, da “imagem construída sobre o que é ser professor”, da 

representação sobre as práticas escolares daquele contexto, da realidade da sua 

escola, do seu grupo profissional (RANZI, 2003a, p.280). 

Assim, com relação à forma de trabalhar os conteúdos, TODESCHI indica 

como as noções teóricas eram transpostas didaticamente nas séries iniciais do 1o 

grau. Na sala de aula, procurava-se estabelecer relações com a vida cotidiana do 

aluno: “Como é que eles vinham para a escola? O que eles usavam como meio de 

transporte? Como a escola estava inserida dentro da comunidade? Como eram 

construídas as suas casas?” (TODESCHI. Entrevista... em 07/03/06) 

ALMEIDA, por seu lado, complementa-a explicitando o encaminhamento 

metodológico que era usado para que as crianças compreendessem a multiplicidade 

temporal presente no cotidiano de suas vidas. Conceito, aliás, que, conforme sua 

informação, não apresentava dificuldade para os alunos. 

  
Não, nenhuma dificuldade (...), porque você estava trabalhando, por exemplo, habitação, 
hoje. [E exemplifica fazendo relações com o passado], nós moramos numa casa de tijolo, 
mas, aqui, também em Curitiba, nós tivemos os imigrantes, [que] usavam casa de madeira, 
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[e] ainda têm brasileiros que moram em ocas. É a multiplicidade do tempo! (ALMEIDA. 
Entrevista... em 07/03/06) 

 

A noção temporal era trabalhada por uma apropriação simplificada da noção 

braudeliana de percepção de regularidades e mudanças na vida cotidiana do 

homem social em diferentes temporalidades e espaços. TODESCHI, por sua vez, 

procurando elucidar tais procedimentos metodológicos, evoca uma estratégia 

pedagógica usada por WESTPHALEN, num dos cursos ministrados134. Para 

alcançar o nível de compreensão dos alunos das séries iniciais sobre as 

regularidades nos hábitos culturais e suas mudanças na temporalidade histórica, 

essa intelectual teria feito uma sugestão, apropriada “adequadamente” pelos alunos, 

segundo a depoente: “lembro bem da dona Cecília, como ela falava [sobre] como o 

homem foi beber água (...), na concha da mão. Daí meus alunos faziam...  [o mesmo 

gesto]” (TODESCHI. Entrevista...07/03/06). Nos exemplos evocados, a noção de 

duração temporal é muito mais mencionada do que efetivamente utilizada, ao 

contrário da noção de cotidiano que parece ter sido mais bem apropriada. 

Nas estratégias de formação continuada, uma outra prática de estudos fora 

criada por essa época na rede municipal de ensino. Era o horário de “permanência”. 

Este consistia num percentual da carga horária semanal do professor, destinado 

para a realização de estudos, planejamentos, elaboração de material de apoio etc. 

SOUZA lembra que “a gente fazia o horário dos professores de tal maneira que num 

dia ficava (...) o pessoal de Português, (...), era permanência por área, outro dia, 

outra área, e assim por diante. E a gente fazia reunião, a gente planejava as coisas, 

trocava idéias” (SOUZA. Entrevista... em 12/05/06). Essa parecer ter sido uma das 

                                                
134Para se ter uma noção do conteúdo desses cursos, retomamos alguns programas da correspondência oficial, 
que transcrevemos aqui: 1o exemplo: “Análise crítica dos documentos legais. A História a as Ciências Sociais. 
Modelo matricial de Estudos Sociais. Análise de um programa de Estudos Sociais. Seminário”. (PMC. Diretoria 
de Educação. Divisão de Ensino Fundamental. Ofício Circular no 13/74 de 26/04/74). Este curso foi ministrado 
por WESTPHALEN. 2o exemplo: “Base Psico-Pedagógica. Fundamentação legal da área de Estudos Sociais. 
Objetivos dos Estudos Sociais. Conteúdos dos Estudos Sociais/Avaliação. Atitudes, habilidades, conhecimentos. 
Estratégias Técnicas e materiais especiais. Metodologia adequada aos Estudos Sociais”. (FRANÇA, Huani. 
Relatório de Atividades – Reciclagem – Estudos Sociais – Curitiba, 18 a 26 de fevereiro de 1975). É interessante 
destacar a característica mais específica do primeiro curso, assim como sua docente, permitindo relacioná-lo, 
sem sombra de dúvidas, ao Projeto da longa duração. O segundo curso, todavia, tem uma programação mais 
ampla e mais articulada aos pressupostos da doutrina curricular oficial (as noções de habilidades de BRUNER, 
por exemplo). 
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táticas dos professores, diante das dificuldades da reforma, para sanar os problemas 

relacionados à necessidade de estudo e planejamento mais sistematizado. 135 

Diante de tal política de aperfeiçoamento, o que poderia ser colocado em 

questão é se essa teria correspondido, efetivamente, à expectativa que se tinha em 

relação à apropriação da fundamentação teórico-metodológica. Se ela poderia ter 

garantido alguma eficácia na mudança de postura significativa do professor.  

As informações recolhidas permitem inferir que alguns professores, como 

ALMEIDA e SOUZA, com uma formação inicial mais sólida, 136 tinham mais 

facilidade para se apropriar dos pressupostos teórico-metodológicos do Projeto, o 

que lhes permitia buscar um aperfeiçoamento pessoal por conta própria. Pudemos 

verificar com SOUZA, por exemplo, como ele foi fazer a leitura de BRAUDEL e como 

afirmou ter usado esse referencial na sua própria carreira profissional. Ao contrário, 

muitos professores, na avaliação desse mesmo depoente, não poderiam deixar de 

prescindir de um material didático que servisse de norte para sua prática 

pedagógica.  

Com efeito, a ausência de um programa de formação sistemática e 

permanente dificultava o acesso da maioria dos professores escolares à produção 

acadêmica mais recente (como ainda ocorre nos dias atuais). A formação em 

exercício através de um ou outro curso intensivo inicial, de poucas horas, não era 

suficiente para dar conta da apropriação da fundamentação teórico-metodológica, se 

o professor já não tivesse o embasamento necessário para posteriormente poder 

refletir sobre os encaminhamentos pedagógicos realizados nas reuniões de 

assessoramento e na sala de aula. 

A necessidade de regulação e controle da eficácia da política educacional 

levou a administração municipal a encaminhar, além desses procedimentos 

estratégicos, um outro: o da avaliação unificada. Este último, aliás, é um dos 

indicativos problemáticos colocados por SOUZA: ”a gente começou a ter problemas 

com provas, também” (Entrevista... em 12/05/06). Procedimento que o depoente 

relaciona com a influência pedagógica norte-americana, que afetava a política 

                                                
135 O horário de permanência foi incorporado ao Estatuto do Magistério Municipal como um das conquistas da 
corporação, nos anos de 1980. 
136 A primeira havia cursado História na própria UFPR, já estando relativamente familiarizada com os 
pressupostos do Projeto e o segundo era detentor de uma atitude de disciplina de estudos adquirida com a 
formação no Seminário e na Universidade da mesma ordem de padres, além de ter cursado História e Geografia. 
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educacional mais ampla, não apenas o Projeto da longa duração, imprimindo uma 

postura tecnicista e autoritária sobre a gestão educacional, naquele contexto, 

segundo sua representação. 

 
Era um esquema que funcionava em algumas escolas dos Estados Unidos e que a Prefeitura 
imaginou implantar aqui. (...) tínhamos uma equipe, por exemplo, que elaborava o material de 
suporte para o professor (...). O professor agia com seu aluno e esse pessoal vinha avaliar o 
aluno. E, aí, eu me recordo que a Prefeitura elaborava testes unificados, que eram um horror! 
(...), no início, tivemos uma briga tremenda por causa disso, o Papa [Escola Papa João XXIII], 
o Albert [Escola Albert Schwartz], que eram os dois mais agitados. (...). O teste era muito 
superficial, o que começou a gerar um complicador ou então ele tratava de coisas que o 
professor não tinha falado em sala de aula. A gente começou a mostrar que ele não batia 
com a realidade da sala de aula (SOUZA. Entrevista... em 12/05/06). 
 

Na fala do depoente podemos observar a resistência do professor à regulação 

externa da escola, reagindo contra o procedimento estratégico que lhes retirava a 

relativa autonomia pedagógica. Mas também podemos verificar a presença de 

táticas de negociação dos professores frente às estratégias da administração, com o 

fim de que os compromissos reformadores e a autonomia do professor pudessem 

ser conciliados, como se vê abaixo, com a decisão de que os professores poderiam 

participar na elaboração de um banco de questões para a avaliação unificada.  

 

Aí nasceu uma segunda proposta (...), o professor contribuía para a elaboração desses 
testes, (...), mandava sugestões. Muitos não concordavam. Não mandavam (...), dizendo: 
“não, queremos que isso morra!” E, aí, depois de algumas briguinhas a Prefeitura abriu mão 
(...), então tinha uma percentagem, não recordo se 60% que valia a avaliação feita pela 
prefeitura e 40 % para a avaliação feita pelo professor... (SOUZA. Entrevista... em 12/05/06). 
 

  Vimos, em capítulo anterior, através de relatórios oficiais, que havia um 

percentual de 30% de questões unificadas, elaboradas pela Diretoria de Educação 

para a avaliação geral das escolas e que 70% das questões restantes ficava sob a 

responsabilidade das escolas. Contudo, a memória sobre essa dinâmica de 

avaliação era tão incômoda para o professor que lhe ficou registrado o aviltamento 

da autonomia profissional, invertendo os percentuais, constituindo-se naquilo que 

POLLAK (1989) identifica como memória “negociada”. 

Por outro lado, a racionalidade técnica, como pressuposto de uma política 

educacional para “melhoria social”, é apropriada como uma postura autoritária: “Mas, 

era um pessoal que impunha as coisas, entende?  Esse Projeto até faz parte mesmo 

dessa postura mais autoritária” (SOUZA. Entrevista...em 12/05/06). A participação do 

professor escolar nesse contexto regulador é limitada a sugestões em 
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procedimentos técnicos, por isso alguns dentre eles são mais radicais, recusando-se 

a dar qualquer contribuição, como revela a fala do depoente.  

POPKEWITZ alerta para uma limitação da democracia nas reformas 

escolares contemporâneas, apesar de um discurso de cientifização das ações, de 

profissionalização e de acesso ao poder. “A retórica da reforma pretende aumentar o 

envolvimento das pessoas nas decisões em todos os níveis da vida institucional, 

mas essas decisões ocorrem dentro de uma série de práticas que estão cada vez 

mais restritas. A participação refere-se às soluções técnicas, à eficiência e às 

abordagens funcionais” (1997, p. 260). 

 

4.2.2 Indícios de renovação metodológica: trabalho com conceitos, prática de 

pesquisa e formação intelectual 

 

 Ao serem indagados sobre as práticas escolares de Estudos Sociais ou do 

Projeto da longa duração, os entrevistados invariavelmente mencionaram a 

estruturação por objetivos das propostas curriculares. Sua representação sobre tal 

situação é de que, mesmo num Projeto como o da longa duração que, 

supostamente, teria uma finalidade intelectual voltada ao exercício de certa razão 

crítica, instigando o aluno a uma “análise da realidade” mais “contextualizada”, 

estava presente a característica “tecnicista” de uma das orientações pedagógicas 

dominantes naquele contexto, que se revelava incoerentemente no planejamento e 

na avaliação por objetivos. 

 
O projeto estava vinculado àquela questão de educação por objetivos. Eu tenho uma vaga idéia... de 
uma coisa meio misturada que acontecia (...). De um lado o Projeto da longa duração que pelo que eu 
compreendo (...) era uma coisa mais de análise contextualizada, até mesmo de uma análise crítica, 
embora não tivesse a crítica marxista ou a crítica ao sistema, mas desenvolvia o raciocínio crítico do 
aluno (...). E que não batia muito com o processo de (...) avaliação por objetivos. Isso sempre me 
perturbou. E a prática de sala de aula era a época do modismo de ensinar-aprender por dinâmicas de 
grupo (SOUZA. Entrevista... em 12/05/06). 

 

Maria do Carmo MARTINS (2002, p, 199) mostra como os historiadores que 

se envolveram na formulação de currículos, após a reforma educacional, não 

conseguiram se desvincular da doutrina curricular oficial, usada “como estratégia 

para continuar podendo escolher qual conteúdo deveria ser ensinado na escola de 

1o grau”, contribuindo de certo modo para legitimar a própria reforma. 



 168 

Assim, a finalidade de constituição de uma cidadania social mais ampla, 

através dos Estudos Sociais, ficava limitada pela sua caracterização no quadro geral 

da regulação social que se orientava mais por interesses políticos da modernização 

conservadora, centrada na idéia de progresso e estratégias de controle e 

racionalização, do que por necessidades de desenvolvimento das capacidades 

intelectuais dos alunos, a despeito do discurso prescritivo no Projeto da longa 

duração.  

Nesse sentido, cabe avaliar alguns fragmentos das práticas escolares 

evocados pelos depoentes, para verificar até que ponto o Projeto da longa duração 

permitiu a reorientação desses fazeres ordinários. O referencial teórico-metodológico 

do Projeto teria garantido efetivamente a consecução de uma alternativa ao projeto 

educativo oficial de Estudos Sociais, reorientando a prática escolar e concretizando 

as novas finalidades da disciplina escolar? 

O Projeto da longa duração revela a luta de representações entre as culturas 

política e acadêmica. De um lado, o constrangimento social imposto pela cultura 

política que se evidencia nos dispositivos estratégicos de regulação social 

manifestos, por exemplo, na manutenção dos princípios tylerianos da doutrina 

curricular oficial, que conforme LAVILLE (1998, p.110) são resumidos na 

identificação de objetivos; na seleção de experiências; na organização seqüencial 

dessas experiências; e na avaliação dos resultados. 

De outro lado, os interesses acadêmicos de desenvolvimento de uma 

cidadania social mais ampla, que se evidenciam na expectativa de se estabelecer 

novas finalidades para os Estudos Sociais. Através do Projeto, procurava-se 

proporcionar o desenvolvimento da formação e autonomia intelectual do aluno, na 

medida que se defendia, por exemplo, que a “estrutura da matéria de Estudos 

Sociais favorec[eria] uma série de operações: observar, relacionar, relatar, 

experimentar, induzir, colecionar, comparar, analisar, inferir e extrapolar” (UFPR. 

Departamento de História,1977, p.100).  

Tais interesses estão presentes no papel que o aluno assume naquela 

proposta pedagógica. A representação do aluno como agente social está explícita no 

texto prescritivo, assim como aparece nitidamente na orientação pedagógica – a 

atividade de ensino-aprendizagem deveria ser centrada na criança. Do ponto de 

vista dos procedimentos estratégicos, para o desenvolvimento do ensino, o Relatório 
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do Projeto da longa duração dispunha: “as técnicas de ensino, utilizadas no projeto 

pelos professores, procuraram sempre respeitar o princípio da atividade do aluno, no 

sentido de ser este o principal agente na construção do conhecimento de sua própria 

aprendizagem” (UFPR. Departamento de História, 1977, p.100). 

O depoimento escrito de uma professora revela, com efeito, a aplicação 

desse princípio ativista para alcançar o desenvolvimento intelectual do aluno. Mas, 

também, já aponta indícios de uma preocupação com a aquisição de conceitos pelo 

aluno. 

 
Para a abordagem não existem barreiras, uma vez que partimos do cotidiano do aluno, 
daquilo que ele tem conhecimento para o desconhecido e depois para a elaboração dos 
conceitos. Os hábitos no uso de recortes, figuras, ilustrações e desenhos deram ao aluno 
maior capacidade de observação e com isso o enriquecimento dos seus trabalhos. 
Em comparação com as turmas tradicionais, das quais também sou professora em outro 
Estabelecimento, as turmas do projeto [da longa duração] apresentam uma capacidade de 
elaboração de conceitos e formação de frases superior e em tempo mais curto (PMC. 
Diretoria de Educação. Escola Omar Sabbag. SARDÁ, Sonia. Relatório, 1976). 
 

Os pressupostos da escola nova estavam presentes em várias fontes, 

orientando tanto o discurso como a prática escolar, perpassados por elementos da 

pedagogia tecnicista.  

 
Era a escola nova. E eu também fui uma pessoa empolgada. Então, a gente usava muitas 
práticas de dinâmica de grupo, perguntava sobre os temas, os alunos discutiam em pequenos 
grupos. Recordo-me, fechando os olhos, eu vejo lá a minha gurizada mexendo carteira aqui, 
mexendo carteira lá, e a gente entrando no meio deles para discutir determinados temas, 
elaborar algum trabalho, corrigir exercícios. Então, a gente utilizava muita prática de dinâmica 
de grupo (SOUZA. Entrevista... em 12/05/06). 
(...) 
Trabalho em grupo (...) Ah! Leitura, nossa! As crianças produziam demais... (ALMEIDA. 
Entrevista... em 07/03/06). 

 
Além dos trabalhos em grupo, incentivando a participação do aluno para o 

desenvolvimento de sua autonomia intelectual, outra estratégia importante registrada 

pelos depoentes era a “pesquisa”. Essa aparece como um recurso usado, tanto na 

fala dos professores, como nos Relatórios de Atividades das escolas. Entretanto, 

que caráter tinha esta “pesquisa”?  

Na memória de SOUZA, eram pesquisas essencialmente bibliográficas, 

limitadas pelas condições estruturais da escola pública, cuja biblioteca em geral 

possuía um acervo precário. E, também, não era uma atividade a que todos os 

professores recorriam. Sob a forma de micro-resistências, alguns professores 
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colocavam-se numa situação de acomodação e de conservação das práticas 

tradicionais, recusando-se a qualquer alteração nos seus fazeres ordinários. 

 
A pesquisa era algo assim: a gente ia à biblioteca, que era bem carente. (...) Então, a gente 
pegava determinados temas e, dentro deles, alguns assuntos para serem investigados (...); 
via o que é que tinha, não podia fugir disso, não tinha outra biblioteca (...). Eu me recordo que 
a gente ia lá, pegava um livro, botava um pedaço de papel no meio; pegava uma revista, 
botava um pedaço de papel no meio; pegava uma enciclopédia, botava um pedaço de papel 
no meio; [a respeito] do tema que a gente queria que as crianças pesquisassem. Daí, as 
crianças iam à biblioteca, pesquisavam aqueles assuntos (...). Eu acho que foi até um 
trabalho interessante de fazer a criança ir à biblioteca, fazê-la ler, fazê-la ter a capacidade de 
fazer a síntese, mas não era agradável para a maioria dos professores. Recordo, no Albert 
[Escola Albert Schwartz], tinha (...) professores que faziam isso legal e (...) professoras que 
não faziam, detestavam. Diziam que era perda de tempo, que os alunos não sabiam 
pesquisar e copiavam tudo... (Entrevista... em 12/05/06). 

 
Mesmo nas séries iniciais era comum uma prática de estudos na biblioteca: “a 

gente mandava a equipe. Não a turma toda, porque fazíamos trabalho de grupo. 

Então, vai a equipe do Leônidas pesquisar sobre cereais... Porque não tinha material 

didático e a gente mesmo ia criando” (TODESCHI. Entrevista...em 07/03/06). 

SOUZA e TODESCHI reforçam a representação da criança no centro da 

prática pedagógica. Todavia, TODESCHI e ALMEIDA recuperam também um outro 

significado para a prática de pesquisa – a empiria – o método experimental. Através 

dele tentava-se, por exemplo, conduzir a criança à compreensão da noção temporal, 

na perspectiva de superação da concepção tradicional da História, desenvolvendo a 

sua capacidade de observação.  

 
Eu cheguei até a fazer, na cantina da escola, uns bolinhos para eles sentirem, manusearem 
mesmo, colocarem o trigo dentro da tigela. E aí a gente perguntava: que material era aquele 
da tigela? Será que sempre foi aquela tigela? Não! Daí eles voltavam no tempo, sabe? (grifo 
nosso).  Era muito legal. As crianças trabalhavam mesmo. (...) Não era aquela coisa que só o 
professor que estava na frente, escrevia naquele quadro de giz e datas... (TODESCHI. 
Entrevista... em 07/03/06). 

 
As crianças eram instigadas a pensar, a estabelecer relações entre o 

presente e o passado, buscando as permanências e mudanças, embora aqui 

também se perceba uma ênfase maior na apropriação do cotidiano. 137 Eram, 

                                                
137 É bom ressaltar mais uma vez a leitura que influenciava essa abordagem na formulação do Projeto da longa 
duração: a obra de BRAUDEL que discutia o a noção de civilização e vida material, onde o cotidiano tinha um 
forte marca, justamente por se acreditar que nele mais facilmente seriam apreendidas as regularidades sociais 
(BRAUDEL, 1995). Essa apropriação do referencial do historiador francês era reforçada fortemente pelo viés 
empírico da Psicologia da Aprendizagem, na leitura dada pelos educadores. 
 



 171 

também, incentivadas a coletar informações, a se manifestar oralmente e a 

sistematizar o que tinham discutido: 

 
- ...as crianças também faziam muito texto, porque elas trabalhavam bastante! (...) a 
conclusão final era feita com a participação de todos os alunos (...). Nós tínhamos um 
caderno – tipo livro-ata – e todos os resumos eram passados ali. (...). Pesquisávamos dentro 
da comunidade também, não era só pesquisa bibliográfica (grifo nosso). Lembra que você 
mandou irem ao açougue? Conta do açougue, Elba (risos). A Vila estava bem no início, 
faltava higiene no açougue   (ALMEIDA. Entrevista...em 07/03/06). 

 
- É verdade (...). Mandei meus alunos para realizarem uma observação ao açougue (...). 
Lembro que eles voltaram contando da falta de higiene, das moscas que estavam ao redor 
daquela carne e se perguntando: como é que nós iríamos comer aquela carne, que deveria 
ser guardada depois na geladeira? Eles mesmos traziam essas informações, e depois a 
gente trabalhava com isso, discutindo higiene, alimentação (TODESCHI. Entrevista...em 
07/03/06). 

 
- E depois eles iam lá, no açougue discutir com o açougueiro! (risos). (...) ele mudava a si 
mesmo e ao meio dele (grifo nosso). Essa era a beleza! De mudar a comunidade dele. Já não 
aceitava pegar as coisas com a mão suja, já não aceitava que lhe dessem um pão, pegando-
o com a mão... (ALMEIDA. Entrevista... em 07/03/06).  

  
A preocupação que observamos no discurso oficial de uma finalidade da 

educação que não se restringisse apenas à mudança de comportamento e  valores 

da criança, mas alcançasse, através dela, aos seus familiares e à comunidade 

aparece nesse depoimento. É um indício da apropriação da ordenação política, 

revelando-se na representação da prática do professor. É também um traço daquele 

sentido regulador (POPKEWITZ, 1997) de uma educação para a apropriação de 

uma cultura e vivência próprias do mundo urbano.  

O registro dessa memória evidencia ainda o confronto social e cultural entre 

professor e aluno, muito comum nas escolas públicas de periferia. Mostra como a 

memória enquanto lugar de lembranças se ampara em percepções, imagens, 

cheiros, sons. 

 
Eu lembro de um menino. Ele tinha muito piolho; a mãe raspava sempre a cabeça dessa 
criança (...). Então, (...) ele ia sempre com um blusão de moletom e toca. (...). Aquele menino 
tinha um cheiro ruim e ele suava, suava... [mas não retirava o capuz], porque os outros... 
[zombavam dele]. (...). Depois que a gente começou a estudar o vestuário (...) essa criança 
começou a mudar tanto! (...) ela já não usava mais aquele capuz na cabeça. Então, a gente 
dizia: olha, hoje é dia claro, a gente tem que usar roupa clara e leve. Era o clima e o vestuário 
que estudávamos (...). Mostrava à criança o que ela devia usar, a própria higiene corporal. 
Entrava até uma parte de ciências aí (TODESCHI. Entrevista... 07/03/06). 
 
Os conteúdos nas aulas de Integração Social, para as crianças das séries 

iniciais, confundiam-se com os conhecimentos das Ciências Naturais. Não 
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esqueçamos de que a estratégia política era integrar também as áreas de 

conhecimento, desde que houvesse afinidade nos conteúdos. 

Mas, o que é significativo na fala dos depoentes é que ela já evidencia uma 

tentativa de formar o aluno para a prática de pesquisa. A estratégia de pesquisa ia 

um pouco além da pesquisa bibliográfica, na representação de ALMEIDA. Adquiria 

uma conotação de pesquisa mais sistemática, usando-se também o recurso da 

História oral, embora nos limites da faixa etária com a qual trabalhavam e das 

condições das escolas municipais. “Eles faziam pesquisas, entrevistas, levavam 

pessoas, também, aqueles que poderiam dar uma contribuição para a História 

daquela comunidade. Eles iam, em casa, entrevistar [seus familiares] ou traziam 

essas pessoas para a escola para fazer a entrevista” (Entrevista... em 07/03/06). 

Os depoimentos não permitem afirmar a presença de uma consciência clara 

sobre a relação de ensino e pesquisa na escola de 1o grau como fio condutor da 

atividade pedagógica, para a produção de um saber histórico escolar, como aparece 

em propostas pedagógicas mais recentes para o ensino de História. Mas, de 

qualquer modo, já constituíam alguns indicativos de que a prática escolar estava se 

transformando, pelo acesso a novos referenciais teórico-metodológicos.  

A propósito, RANZI (2003a) observa que o conhecimento sobre os 

fundamentos teórico-metodológicos por parte do entrevistado pode refletir as 

práticas escolares desenvolvidas pelo professor, mas pode ainda refletir as 

preocupações contingenciais do entrevistado em dar a resposta que ele imagina ser 

esperada pelo entrevistador. Essa tem sido a preocupação dos historiadores que 

trabalham com fontes orais, ou seja, utilizá-las não apenas para comprovar ou 

desmentir fatos, mas principalmente para perceber como o discurso da pessoa se 

constitui, no presente, ao narrar o passado. 

Não obstante, em comunicação apresentada em 1968138, WESTPHALEN, já 

fazia a defesa do envolvimento do professor escolar com a pesquisa e o método de 

História, como podemos observar em sua fala. 

 
Poderá objetar-se que a quase totalidade dos estudantes dos cursos superiores de História, 
no país, destina-se ao magistério de grau médio e não à pesquisa histórica. No entanto, seria 
um grave erro pensar que os professores de História não devem receber treinamento para a 

                                                
138 WESTPHALEN, Cecília Maria. A introdução ao estudo da História e as técnicas auxiliares do historiador. 
In: V SIMPÓSIO NACIONAL DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA. Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras da USP, 1968.  
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pesquisa, pois que o manejo do método é que pode conduzir à compreensão de como os 
historiadores trataram e escreveram a História, e, pois, a sua melhor explicação e ensino. De 
outro lado, todo professor deve ser um pesquisador, qualquer que seja o grau de seu 
magistério. O professor que não medita, que não pesquisa acerca dos problemas da sua 
ciência e da sua atividade didática, jamais será um bom professor (WESTPHALEN, 1968, 
p.80). 

 
 De qualquer modo, havia naquele contexto vestígios táticos para a superação 

da prática tradicional, no sentido de orientar o aluno para a reflexão sobre a 

realidade social que o circundava, para o desenvolvimento da capacidade de buscar 

informações já produzidas ou não, e para sistematizá-las. A prática de pesquisa, a 

preocupação com a aquisição de uma linguagem conceitual e a finalidade do ensino 

voltada à formação e autonomia intelectual do aluno, embora pudessem estar 

presentes já na escola nova, não apareciam no projeto educativo oficial com a 

mesma visibilidade que se encontravam no Projeto da longa duração. 

Contudo, essas práticas renovadoras não eram regras gerais, dependiam da 

boa vontade, interesse e formação do professor para esse encaminhamento. 

Os relatórios das escolas, por exemplo, traziam uma crítica ao procedimento 

metodológico da pesquisa, alegando que os alunos das escolas municipais não 

tinham condições para a realização de pesquisas em suas casas. Outros, 

evidenciando também uma apropriação contraditória do disposto no discurso 

prescritivo do Projeto, alegavam que os objetivos e conteúdos dos Estudos Sociais 

não favoreciam atividades com pesquisas (PMC. Diretoria de Educação. Relatórios 

das escolas... 1979; 1984). Tais indícios confirmam a dificuldade de interpretação e 

usos da proposta curricular do Projeto por parte de alguns professores. 

Apesar das críticas e dificuldades, alguns registros positivos permaneceram 

na memória dos depoentes, evidenciando o quanto o Projeto teria “afetado”, tanto os 

professores quanto os alunos. O relato de SOUZA indica a forte influência na sua 

própria formação:  

 
Eu, pessoalmente, posso confessar que foi talvez a coisa que mais mexeu comigo como 
professor de História, porque até aí eu também tinha uma visão muito factual da História. (...). 
Depois, evidentemente, que eu fui caminhar por uma linha mais marxista da História, mais 
economicista, mas essa época isso me encantou (...). Porque me dava a perspectiva de visão 
de educação e da objetiva da História que antes eu não tinha (SOUZA. Entrevista...em 
12/05/06). 

 
O depoimento das duas professoras da Escola Municipal Júlia Amaral Di Lena 

é expressivo, no sentido da incorporação conceitual por parte dos alunos na prática 
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escolar, assim como no desenvolvimento de sua capacidade criativa, interesse pelo 

conhecimento e exercício de raciocínio e julgamento: 

 
- ... com relação às necessidades espirituais, um aluno (...) me surpreendeu. Fomos fazer 
[uma atividade na 5a série]. Então, indagávamos: como é que o homem expressa a presença 
de Deus? (...) Eu lembro bem que era um trabalho de equipe e ele estava com uma cartolina 
e muitas revistas. Então, ele coletou uma moça de maiô. Eu aí fiquei observando. Ele cortou a 
moça de maiô e colou. Daí, (...) ele escreveu: “a beleza de Deus se revela na natureza”. 
Incrível!  (...). Ele chegou à conclusão realmente perfeita do que é uma necessidade 
espiritual, a busca do belo... (ALMEIDA. Entrevista... em 07/03/06). 
 
- Eu lembro também que nós fizemos um trabalho (...). Nós estávamos estudando sobre 
alimentos (...) e uma equipe fez uma árvore muito bonita, do tamanho da parede da sala, 
[com] o tronco, as folhas, as frutas. E aí um aluno disse: “nós não podemos esquecer  que as 
árvores balançam por causa do vento”. Então, perguntei aos alunos: como é que nós vamos 
fazer isso, aqui, dentro da sala? Aí, um menininho tinha uma espécie de ventilador feito pelo 
pai (...), levou-o para a escola e nós o pusemos embaixo da árvore (...). Você veja como 
despertou na criança tudo isso! (TODESCHI. Entrevista... em 07/03/06) 

 
Desse modo, na representação desses depoentes, o Projeto da longa 

duração produziu mudanças tanto nas atitudes dos alunos como na mentalidade dos 

professores. ALMEIDA afirma:  

 
...a gente pôde observar isso nos alunos. Nossa, a mudança! Eles eram crianças que 
perguntavam, julgavam, elas tinham interesse em buscar informações (grifo nosso). Acabou a 
“decoreba”! (...) Antes era assim: você apresentava o ponto: Descobrimento do Brasil, Pedro 
Álvares Cabral, 1500, [fazia um] questionário de cinco perguntinhas ou dez. (...) a gente 
trabalhava com muita cartolina, recortes e após aqueles trabalhos chegava a alguma 
conclusão (...). Foi uma revolução na cabeça do professor, também... (ALMEIDA. Entrevista... 
em 07/03/06). 

  
Conclusão compartilhada por TODESCHI: 

... até de comportamento. O interesse da criança era diferente! Interesse de raciocinar. Eu fui 
[durante] muitos anos professora de 1a à 4a (...). Então, era enfadonho para o aluno estudar 
“aquela” História e “aquela” Geografia [tradicionais]. Quando nós começamos com isso, (...) 
que reação os alunos tiveram (...) de busca, de procurar fazer. E não tinha livro. Eles não 
precisavam decorar nada (...) [era] uma nova aprendizagem. Tanto para eles, como para nós 
professores. Eu me vi, assim, mais valorizada! (Entrevista... em 07/03/06) 
 

 Os depoimentos, de certo modo, confirmam alguns dos resultados alcançados 

pelas escolas que se envolveram com a experimentação e que são relacionados em 

Relatório do Departamento de História, a respeito do Projeto da longa duração. 

Dentre estes resultados são destacados: o aumento da criatividade nos trabalhos 

das crianças; maior estímulo por parte dos professores para transmitir o conteúdo; 

aquisição dos conceitos trabalhados, cujo resultado aferido na avaliação demonstrou 

um aproveitamento superior a 70%, na maioria dos alunos; a metodologia 

desenvolvida permitiu não só a elaboração de conceitos, como em alguns casos 
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levou às inferências e deduções; conduziu à presença da pesquisa como estratégia 

de ensino, no sentido de busca e interpretação de dados e formação de atitudes 

(UFPR. Departamento de História, n.2, 1977, p. 84).   

Em suma, as dificuldades que envolveram a dinâmica de implantação do 

Projeto e de institucionalização dos Estudos Sociais foram de ordem corporativa, 

segundo os depoentes: quem era formado em Geografia não desejava trabalhar 

com História e vice-versa; os professores de Geografia, principalmente, criticavam a 

orientação predominantemente histórica do Projeto da longa duração. Mas eram 

também de base teórico-metodológica, passavam pela incompreensão do referencial 

teórico-metodológico:  

 
...ia muito de cada professor. Eu me recordo que eu tentei seguir o Braudel. Fui bastante fiel 
ao Braudel, mas alguns colegas que tinham a formação de Geografia resistiram (grifo nosso). 
Recordo de uma professora que resistiu muito, porque ela achava que o Projeto era 
tipicamente de História e não de Geografia. Já, como eu sou formado em História e 
Geografia, isto me permitia talvez ter uma percepção maior das coisas e para mim não era 
difícil fazer a ligação (SOUZA. Entrevista...em 12/05/06). 

 
Tal reação poderia ter sido resultante do sentimento de impotência frente à 

regulação social e do conseqüente desrespeito à autonomia profissional e à 

formação específica do professor, mas também passava pela não apropriação do 

pressuposto da interdisciplinaridade, defendido fragilmente no Projeto. Os 

professores não aceitavam teoricamente a implantação dos Estudos Sociais, que 

não constituía uma ciência acadêmica. Estava em jogo não apenas a formação do 

professor, mas uma questão epistemológica. A dificuldade de apropriação gerava 

procedimentos táticos de enfrentamento às ordenações tanto externas quanto 

internas da escola. 

 
Eu me recordo que fui coordenador de Estudos Sociais, lá no Albert [Escola Albert Schwartz], 
e uma de minhas preocupações era exatamente isso. O professor ia para a sala de aula, ele 
era o titular de Estudos Sociais, só que aí ele dava aulas de Geografia, pois era formado em 
Geografia e a criança ficava sem a História. Eu me recordo que me debati com algumas 
pessoas. Eu dizia: espera aí, você pode até não concordar com Estudos Sociais, mas pelo 
menos o conteúdo da História e o conteúdo da Geografia você tem que dar, porque a 
prejudicada é a criança. Ela não tem culpa de a Prefeitura ter contratado a você para dar 
Estudos Sociais, História e Geografia para ela. (...) Eu tinha mais duas colegas, uma delas 
pelo menos, fez um esforço também muito grande, muito bonito, para poder fazer este 
trabalho de integração. Porque a gente vivia aquele drama: não se concordava com Estudos 
Sociais, porque não existia ciência como tal, só História e Geografia. Por outro lado, também 
a criança não podia ser a prejudicada. Então, a gente vê que havia muita resistência e havia 
muitas pessoas, assim, com um ranço, que acabavam prejudicando muito as crianças. E 
havia também a reação teórica que os Estudos Sociais não deveriam existir, que era uma 
imposição da ditadura militar.. (...). Acho que a gente até fez até um bom trabalho, alguns 
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colegas, alguns professores, mas não todos... (grifos nossos) (SOUZA. Entrevista... em 
12/05/06). 
 
A memória de outra depoente reforça a representação de frustração, pelo 

constrangimento imposto para o exercício de uma atividade diferente daquela para a 

qual o professor graduou-se: “os professores eram despreparados para trabalhar. 

Tinha gente que era formada em História, outros em Geografia e tinham que dar 

Estudos Sociais” (TODESCHI. Entrevista... 07/03/06). 

A tática de resistir às mudanças passava pela crítica ao esvaziamento de 

conteúdos da Geografia que, na apropriação dos professores, ficara subsumida no 

Projeto da longa duração, com a História como “fio condutor”. Desse modo, a 

manifestação através de atitudes de micro-resistência se concretizava, por exemplo, 

na permanência de uma postura conservadora, de “ranço” tradicional – alguns 

professores preferiam passar “o ponto” de História e de Geografia, separadamente, 

no quadro para os alunos, transformando a aula “em outra coisa” que não Estudos 

Sociais, como se recorda SOUZA. 

 
O pessoal de Geografia contestava muito, porque nesse processo da longa duração e dos 
Estudos Sociais, a Geografia foi que meio deixada de lado. Então, eram os Estudos Sociais 
predominantemente com um enfoque histórico. Havia um enfoque sociológico, não resta 
dúvida, mas a Geografia, enquanto ciência tradicional, foi realmente subtraída. Eu recordo 
que algumas pessoas não absorveram essa idéia. Lembro de alguns colegas até que 
reagiram à proposta da longa duração e transformavam a aula em outra coisa. (...). Pelo 
menos uma pessoa eu lembro que ia para a sala de aula com livros didáticos de editoras que 
estavam em voga, naquele momento, e dava ponto no quadro para os alunos, hoje de 
Geografia, amanhã de História (...), não seguindo a proposta  da Prefeitura... (grifos nossos) 
(Entrevista... em 12/05/06). 
 

 
No entanto, a interpretação sobre o papel da Geografia no Projeto da longa 

duração para outra depoente não é a mesma desse professor. Ela argumenta que, 

embora seus conteúdos fossem diferentes em relação à Geografia tradicional, eles 

não deixaram de ser contemplados nas matrizes curriculares daquele Projeto. Eles, 

porém, eram apresentados numa perspectiva econômica e demográfica, 

principalmente. Seguiam a tendência dos Annales de interdisciplinaridade.  

 
...a Geografia entrava, porque estudava o homem no espaço. Então, era muito bem 
trabalhado. (...). Aquela Geografia tradicional que estudava os continentes, realmente essa a 
gente não via, mas trabalhávamos com população, com dados estatísticos, econômicos. (...) 
porque inclusive Le Febvre, Braudel colocam que não poderia haver uma cerca entre as 
ciências. Uma deveria buscar apoio nas outras, nas Ciências Humanas (ALMEIDA. 
Entrevista... em 07/03/06). 
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O engajamento do professor ao Projeto, portanto, dava-se pela natureza da 

sua formação e experiências, o que determinava a forma de apropriação que fazia 

dos textos prescritivos. Assim, os seus códigos culturais tinham papel predominante 

na forma como interpretava e utilizava as propostas curriculares. 

 A resistência que houve ao projeto e à implantação dos Estudos Sociais, 

desse modo, se deu muito como uma tática de reação à mudança, expressando 

muito mais a luta de representações sobre a prática pedagógica do que atos de 

rebeldia à política educacional e social mais ampla. Não foi uma forma de 

manifestação política voltada contra o regime militar e suas políticas. Embora os 

professores as olhassem com desconfiança, eles não se mobilizaram contra esse 

poder central. Suas táticas limitaram-se ao seu “não lugar”, ficaram restritas a micro-

ações articuladas contingencialmente no lugar praticado, ou seja, no interior da 

escola e da sala de aula. 

  Um dos depoentes, em sua fala, aponta para uma situação contraditória 

gerada pelo Projeto da longa duração. Ele teria provocado ao mesmo tempo atitudes 

de acomodação e de desacomodação. Como proposta de inovação pedagógica ele 

teria resultado numa certa acomodação por parte de alguns professores, que 

resistiam a qualquer mudança, em perspectiva semelhante à leitura da preguiça 

profissional, mencionada anteriormente por Anne Marie CHARTIER (2000). O 

professor resistiria à inovação para garantir o controle de seu espaço de atuação. Na 

sala de aula a decisão seria sempre sua, conservando ou reinventando os saberes 

escolares. Mas o Projeto também teria provocado mudanças, certa desacomodação: 

“O professor é muito acomodado, conservador. Embora, hoje, (a gente olhando para 

trás), possa fazer algumas críticas a essa proposta, porque é o tempo e a distância 

que nos permitem olhar melhor (...). Mas eu acho também que ela veio desacomodar 

muita coisa” (SOUZA. Entrevista... em 12/05/06). 

Com efeito, o Projeto da longa duração colocava em questão uma tendência 

historiográfica, que tinha como perspectiva a História factual e apontava seus limites. 

A análise dessa experiência reforça a idéia de que já estava em curso no país uma 

transformação no ensino das humanidades que tem continuidade no processo de 

reestruturações curriculares mais recentes, as quais, além de incorporar as 
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tendências historiográficas contemporâneas, incluem a rediscussão dos objetivos 

para o ensino. 

No que diz respeito ao ensino de História, BITTENCOURT (2002, p.20-21) 

alerta referindo-se à realidade educacional brasileira atual que este ensino deve dar 

ao aluno condições de refletir sobre os acontecimentos do presente, localizando-os 

em um tempo conjuntural e estrutural e estabelecendo relações entre as diversas 

dimensões da vida humana: política, econômica e cultural (pressupostos, claramente 

articulados à historiografia francesa). As reestruturações curriculares para o ensino 

de História, na visão desta autora, devem rediscutir as finalidades do ensino de 

História, voltado não apenas para a formação da cidadania política, mas também da 

cidadania social, envolvendo os conceitos de igualdade, justiça, diferenças, lutas, 

compromissos e conquistas. Diríamos historicizando-se, desse modo, a problemática 

da cidadania. 

Detivemo-nos, nesta investigação, na reflexão sobre a dinâmica de 

formulação dos currículos dos anos setenta, inserida num quadro mais amplo de 

mudanças econômicas, sociais e culturais. Tentamos recuperar, neste capítulo, 

especialmente o quadro de recepção dessas novas ordenações nas escolas 

municipais de Curitiba. Pudemos verificar que os modos de interpretação e usos 

frente aos textos prescritivos nem sempre foram os mesmos. Eles dependiam dos 

recursos próprios de cada receptor: seu poder social, seu poder econômico, sua 

formação. 

Assim, entre os entrevistados havia alguns que participavam de uma 

comunidade de leitores, por terem cursado História na mesma instituição 

universitária, sob uma orientação teórico-metodológica semelhante. Para esses 

depoentes, e para outros mencionados por eles, que se encontravam em situação 

análoga, o processo de apropriação do Projeto da longa duração esteve mais 

próximo da coerência teórico-metodológica do discurso prescritivo, ocorrendo uma 

fácil adesão. 

Para uma parcela dos depoentes, entretanto, mesmo possuindo uma 

formação acadêmica específica na área de História, a adesão não pôde ser 

imediata, o que fez com que esses professores resistissem de início e só 

incorporassem as noções do Projeto, à custa de esforço pessoal, estudo e vontade 

de mudança nas práticas tradicionais da escola.  
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Outros, ainda, apresentaram grandes dificuldades de interpretação, 

incapacitados em função do quadro teórico que ainda dominava as práticas 

escolares. As atitudes de micro-resistência se fizeram de modo silencioso, por 

táticas de conservação das práticas tradicionais. A presença da reação às mudanças 

se fez sentir no dia-a-dia em procedimentos que revelavam recusa aos diferentes 

encaminhamentos pedagógicos que lhe eram impostos. A defesa de seu espaço de 

atuação estava acima de qualquer coisa. A sala de aula era o seu lugar de 

liberdade. 

A recepção aos textos e normas educacionais, desse modo, não foi 

mecânica. Os professores as interpretavam a partir de suas próprias experiências, 

fortemente inscritas socialmente. As “artes de fazer” no cotidiano da escola, nos 

moldes de uma “caça não autorizada” (CERTEAU, 1994, p. 38), constituíam-se na 

sucessão de pequenas ações de resistência, adequações, reapropriações, 

negociações, nem sempre conscientes, reinventando-se os usos dos bens culturais, 

mas sem afetar a organização coletiva de poder. Para JOSGRILBERG (2005, p. 

104-105), a antidisciplina das práticas cotidianas demanda, em última instância, uma 

nova organização de poder. Esta depende do corpo para existir e se, de algum 

modo, houve uma fissura no processo de controle, colocam-se outras formas de 

poder, que apontam para as tensões envolvidas nas relações sociais que 

reorganizam a geografia social. 

 

4.3 O RETORNO DA HISTÓRIA E DA GEOGRAFIA COMO DISCIPLINAS 

AUTÔNOMAS 

 

É com o avanço da produção historiográfica e com a ampliação dos debates 

sobre a educação e o ensino – esta, sob os efeitos da reforma educacional dos anos 

setenta –  , que começa a luta pelo fim dos Estudos Sociais e do retorno da História 

e da Geografia como disciplinas autônomas no currículo escolar de 1o grau, 

acompanhada das críticas às políticas de conhecimento do regime militar. Nessa 

segunda etapa da história da presença dos Estudos Sociais na educação brasileira, 

que adquire um papel político muito mais evidente, tiveram uma atuação 

fundamental a Associação Nacional dos Professores Universitários de História – 

ANPUH  e a Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB, através da realização de 
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diversos congressos e publicações, embora essas entidades tivessem assumido 

tardiamente a luta política contra o autoritarismo do Estado139 como parte de suas 

funções. 

Maria do Carmo MARTINS (2002) lembra que os historiadores nos anos 

setenta se depararam com dois conflitos: um contra o poder público reformista que 

acabou por gerar a “luta contra os Estudos Sociais”; e outro no próprio campo 

acadêmico que evidenciava o quanto este havia se afastado da escola, tornando-a 

mais suscetível a intervenções externas. 

Para esta autora, o Simpósio Nacional da ANPUH, em 1977, teria tornado 

esse conflito mais evidente, revelando que parte dos historiadores “não pensava 

ensino e pesquisa articuladamente para todos os níveis de escolarização” 

(MARTINS, 2002, p.198), e colocava restrições à participação dos professores 

escolares nos debates desenvolvidos pela entidade, para a qual esta participação 

poderia resultar numa vulgarização dos seus eventos. Assim, no plano político, só 

tardiamente essa Associação passou a se envolver na “luta contra os Estudos 

Sociais” e a formular reivindicações para o campo de atuação profissional do 

historiador; e, no espaço acadêmico, passou a assessorar órgãos do Estado na 

elaboração de políticas educacionais, adaptando a doutrina escolar da reforma. 

Conforme MARTINS, os historiadores que assumiram a tarefa de realizar 

reestruturações curriculares “conseguiram selecionar os conhecimentos da história a 

que gostariam de ver os professores dedicar-se, mas não foram capazes de resistir 

ao modelo curricular que estava sendo proposto, legitimando a doutrina do currículo 

na lei que os conselheiros da educação forjaram” (2002, p.199-200). 

No Paraná, somente no ano de 1983, a Associação Paranaense de História – 

APAH promoveu o I Encontro Paranaense de História e Educação, onde um dos 

objetivos era discutir o retorno da História e da Geografia ao currículo do 1o grau. 

Nesse encontro, participaram professores, estudantes e diversas entidades e dele 

                                                
139 Não só essas entidades assumiram tardiamente o debate político, como outras, a exemplo da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC, que só se abriu para o debate pela democratização em 1977, 
conforme Daniel PÉCAUT (1990). 
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resultou um documento enviado à Secretaria de Estado da Educação, no qual 

ficavam evidentes as críticas aos Estudos Sociais e a reivindicação pelo seu fim140. 

 

A imposição dos Estudos Sociais resultou na prática em absoluto e comprovado insucesso. 
Estudos Sociais, como tal, não cabe em qualquer definição de ciência, não podendo, 
portanto, ser tratado como disciplina com definição própria. Na verdade, essa pretensa área 
substituiu disciplinas específicas e consagradas como área de conhecimento, pois sua 
implantação não se processou em função de conteúdo próprio, mas sim repartindo sua carga 
horária em parte História, parte Geografia e parte OSPB, na tentativa de ensinar estudos 
gerais, visando sua integralização. (...). A partir das considerações expostas, as entidades 
comprometidas na luta pela melhoria da qualidade de ensino e reformulação dos sistemas 
educacionais vigentes, propõem o retorno da História e da Geografia. (...). Portanto, 
entendem os professores, estudantes e entidades (...) que a concretização de uma verdadeira 
formação humanística deve ter a História, a Geografia, a Sociologia e a Filosofia como 
instrumentos não só de análise crítica da realidade social, como também de elementos 
dinâmicos de transformação desta realidade... (Revista da APAH, 1983, p. 329-332). 
 

Durante esse evento, foi constituído um Grupo de Estudos Sociais, integrado 

por professores da rede municipal de ensino, cujo objetivo geral era “elaborar 

subsídios teóricos para reestruturação da prática” nas escolas municipais (PMC. 

Diretoria de Educação. Grupo de Estudos Sociais, 1983, p.2).  

Apesar dessa ação mobilizadora, liderada por um grupo de professores da 

própria Secretaria Municipal de Educação, apoiada por professores universitários, o 

engajamento dos professores municipais nesse movimento político não foi tão 

expressivo. 

Para um dos entrevistados, ela ficou restrita aos intelectuais, não chegando a 

envolver as escolas municipais, embora ele admitisse que alguns professores 

poderiam ter se engajado. Ele mesmo teria participado de algumas reuniões na 

administração central da educação. 

 
Lembro muito pouco, mas (...) eu realmente concordava com isso. Participei de algumas 
reuniões dentro da Prefeitura, (...) para a volta da História e Geografia. (...) A crítica era 
realizada mais pelos que tinham formação ou só de História ou só de Geografia (...) do que 
uma postura de discordância filosófica (...). Isso era feito em algumas reuniões, por algumas 
pessoas mais intelectualizadas, por alguns acadêmicos da UFPR... (SOUZA. Entrevista...em 
12/05/06). 

 
Outra depoente, afirmando sua ausência naquele movimento141, indica as 

mudanças que estariam ocorrendo, tanto do ponto de vista da conjuntura política 

                                                
140Esse documento foi assinado pela ANPUH, APAH, professores do Departamento de História da UFPR, 
professores da rede municipal de ensino de Curitiba e da rede estadual de ensino, professores de escolas 
particulares, além de outras entidades.  
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mais ampla, quanto do ponto de vista do meio educacional, confirmando a 

representação construída na época a respeito da descaracterização da disciplina e 

da carreira, porém lembrando que as reações a tudo isso foram possibilitadas pelas 

facilidades proporcionadas pela abertura política: 

 

...não chegamos a participar (...). A minha interpretação é que Estudos Sociais realmente veio 
numa época em que o Brasil também estava passando por um momento de transição. (...). Já 
estava também arrefecendo o movimento militar, já estava começando o movimento de 
redemocratização. (...). Então, dentro de uma perspectiva de controle (que havia todo um 
controle), havia o autoritarismo, à medida que vai arrefecendo esse movimento da ditadura, 
vão se abrindo [outras perspectivas]. Havia, na época, o desconforto do professor de História 
(...) a carreira ficou descaracterizada. (...) Então, (...) começou a ter uma reflexão sobre a 
atuação do professor, porque já era uma tendência daquele momento, uma tendência mesmo 
para voltar novamente para as disciplinas (ALMEIDA. Entrevista... em 07/03/06). 

 

Em resposta ao movimento amplo que envolveu escolas públicas e privadas, 

em 1984 o Conselho Estadual de Educação, através do Parecer 332/84, aprovava 

documento que trata do assunto “Estudos Sociais e seu desmembramento no ensino 

do 1o grau”, encaminhado pela Secretaria de Estado da Educação, argumentando 

que já existia o amparo legal para se trabalhar os Estudos Sociais como disciplina 

escolar, desde que se “respeitasse o princípio de integração que fundamenta o 

currículo”. 142 Desse modo, mantinha o princípio de integração dos conteúdos 

(PARANÁ, CEE. Parecer no 332/84, 1983, p. 9). Em decorrência desse documento, 

a área de Estudos Sociais não seria extinta, mas poderia ser trabalhada com a 

História e a Geografia separadamente, dando legitimidade a uma situação que, de 

fato, já estava existindo na prática escolar.  

Após esse Parecer, a Secretaria Municipal de Educação iniciou o processo de 

reformulação das grades curriculares de suas escolas, encaminhando-as para a 

Secretaria de Estado de Educação em 1985. As novas grades curriculares (ver 

Anexo 13) foram aprovadas para o ano letivo de 1986 (PMC. SME. 

“Desmembramento...” 1985). 

Nesse mesmo ano, uma Resolução do Conselho Federal de Educação 

aprovou a separação definitiva das disciplinas de História e Geografia, permitindo 

                                                                                                                                                   
141 Quando analisamos o perfil desses entrevistados, vimos como estes profissionais, particularmente, foram 
afetados em sua carreira pela mobilidade profissional. Desse modo, no movimento político pelo fim dos Estudos 
Sociais eles não mais atuavam em funções pedagógicas, desvinculando-se das questões que a envolviam. 
142 O documento refere-se  ao Parecer no 7676/78, que trata da “Valorização da História e da Geografia no 
ensino de 1o grau”, cuja relatora é Maria Therezinha Tourinho Saraiva.    
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que elas fossem trabalhadas como disciplinas escolares autônomas. (BRASIL. CFE. 

Resolução no 06/86). A celeuma de quinze anos sobre os Estudos Sociais parecia 

deslumbrar seu fim, quando o Parecer no 785/86 do Conselho Federal de Educação, 

anexo à Resolução 06/86, alterou o Núcleo Comum do ensino do 1o e 2o graus, a 

partir do ano letivo de 1987, revogando a Resolução 08/71 anexa ao Parecer no 

853/71, diante da pressão da população escolar e acadêmica. 

Na justificativa apresentada pelos conselheiros federais, no Parecer 785/86, o 

processo de separação formal das matérias poderia contribuir para um benefício 

pedagógico e haveria certa vantagem em manter a “tradição da nomenclatura” para 

evitar “ao professor novidadeiro possibilidades delirantes em detrimento de nomes”. 

Entretanto, o mesmo parecer reportava-se ao Aviso Ministerial 911, em que o 

Ministro da Educação revelava a “insatisfação manifesta, especialmente de 

professores, pais de alunos e da própria comunidade estudantil sobre a baixa 

produtividade do ensino. (...) Admit[ia] que a escola est[ava]  fugindo à 

‘essencialidade dos conteúdos’, sendo necessário seu resgate” (BRASIL. CFE. 

Parecer no 785/86). 

Em decorrência desse Parecer e Resolução, o Conselho Estadual de 

Educação aprovou a Deliberação no 0047/87, que estabelecia “Normas para 

reformulação do Núcleo Comum para os Currículos do 1o e 2o graus, no Sistema 

Estadual”. Contudo, esse documento ainda mantinha a Educação Moral e Cívica –  

EMC e a Organização Social e Política do Brasil –  OSPB, permitindo que EMC 

fosse incorporada a uma das disciplinas dos Estudos Sociais. O retorno da História e 

da Geografia, como disciplinas escolares autônomas, teve reflexos na estrutura 

administrativa dos sistemas de ensino, do ponto de vista administrativo, obrigando 

os professores a realizarem uma reopção em suas lotações de origem, definindo-se 

por uma das disciplinas da área de conhecimento. 

As mudanças na área de humanidades, entretanto, não cessaram por aqui. A 

reforma havia suscitado o debate sobre as questões de ensino, envolvendo mais 

amplamente os intelectuais não apenas na formulação de propostas curriculares, 

como na produção de pesquisas sobre o ensino de História. Nos anos de 1980, em 

vários estados brasileiros, foram realizadas reformas curriculares. Esse contexto foi 

marcado por discussões em torno do ensino de História, sob a influência de novas 

concepções que serviriam de referência para os conteúdos e metodologias de 
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ensino. Foram realizadas experimentações metodológicas, envolvendo escolas e 

professores, cujos resultados foram publicados. 143 Para SCHMIDT; CAINELLI, a 

inovação nessas reformulações foi recuperar o papel de sujeitos da história e da 

produção do conhecimento, tanto para os alunos como para os professores, 

enfrentando a forma tradicional de ensino, trabalhada na maioria das escolas 

brasileiras. “Assim, a década de 1980 foi marcada pelos debates acerca de questões 

sobre a retomada da disciplina História como espaço para um ensino crítico, 

centrado em discussões sobre temáticas relacionadas com o cotidiano do aluno, seu 

trabalho e sua historicidade” (2004, p. 12-13). 

No sistema municipal de ensino de Curitiba, embora um currículo formal só 

tivesse sido publicado no final da década de oitenta (1988),144 esse período foi 

marcado pelo debate intenso na área educacional. Na representação dos 

professores municipais essa teria sido a época dos grandes Seminários de 

Educação145, envolvendo professores universitários de diferentes instituições de 

ensino superior do país.  

Na gestão 1983-1985, por exemplo, a rede municipal de ensino tinha cerca de 

3000 professores que eram reunidos em encontros dessa natureza em espaços 

amplos como o Teatro Guaira, em dois turnos – metade pela manhã e a outra parte 

no turno da tarde. Tais discussões, que se prolongaram na gestão seguinte (1986-

1988), geraram a publicação de um jornal – “Escola Aberta” –, elaborado sob a 

orientação da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, no qual os 

debates foram sistematizados. 146 Essas ações tiveram significativa repercussão 

local. 

 
A rede municipal de ensino da Prefeitura de Curitiba começou antes de nós, eu acho que em 
83. Eles publicaram um jornal chamado Escola Aberta, que discutia o ensino de História e da 
Geografia, de Português, Matemática. Era o grupo pedagógico da Secretaria Municipal de 
Educação da Prefeitura. A Secretaria Estadual de Educação não tinha nada disso, então, a 
gente ia lá, na Secretaria Municipal, buscar o jornal (...) para discutir (M.A. Entrevista 
concedida a Claudia Kawka MARTINS. ap. MARTINS, 1999, p. 121). 

                                                
143 Como exemplo dessas publicações, apresentamos o Caderno CEDES n. 10, publicado em 1984, os livros 
Repensando a história (SILVA, 1984), e o Ensino de história, revisão urgente (CABRINI et al., 1986), os quais 
segundo MARTINS (2002, p.200) teriam deflagrado o interesse pelo ensino de história no mercado editorial. 
144Este currículo foi analisado por HORN, Geraldo Balduíno. Teoria e Método em História: implicações 
didático-pedagógicas. Curitiba, 1995. Dissertação (Mestrado em Educação). UFPR.  
145 Informação fornecida em depoimento informal por TORRES, Maria do Rocio V., supervisora educacional da 
rede municipal de ensino, naquele contexto histórico. 
146Neste período, esta pesquisadora participava da equipe da administração da educação, ocupando o cargo de 
Diretora de Educação (1983-1985) e Diretora Administrativa (1986-1988). 
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Em decorrência do relativo sucesso da experiência municipal e, também, por 

questões políticas (o PMDB havia perdido as eleições municipais em 1988), houve 

uma migração de especialistas que integravam a administração do sistema 

municipal de ensino para o sistema estadual (então sob governo daquele partido 

político), reproduzindo a experiência educacional em perspectivas historiográficas 

diferentes, com o apoio de especialistas da esfera administrativa do próprio 

estado147. 

Os anos de 1990 trouxeram o debate sobre novos paradigmas teóricos e uma 

rediscussão de propostas curriculares foi realizada em várias partes do país, numa 

tentativa de incorporação das produções historiográficas que respondessem melhor 

às questões da sociedade contemporânea. Começa, também, uma discussão maior 

sobre a aproximação entre a História ensinada nas escolas e a História produzida 

nas universidades. Por outro lado, a própria concepção de História mudava, 

admitindo-se a idéia de História em construção, dependendo do seu lugar de 

produção. 148 

Segundo FONSECA, as discussões no país sobre os novos caminhos da 

História, na década de noventa, priorizavam: 

 

A produção de conhecimento histórico como forma de romper com o papel reprodutivista que 
tradicionalmente é conferido ao 1o e 2o grau; o livro didático; o significado de sua utilização e 
a análise dos conteúdos veiculados; o ensino temático como proposta alternativa ao ensino 
tradicional e experiências utilizando diferentes linguagens e recursos no ensino, tais como 
música, literatura, filmes, TV, história em quadrinhos e outros documentos. (FONSECA, 1995, 
p. 86) 
 

Nesse balanço sobre as mudanças no ensino de História, desencadeadas 

com a institucionalização dos Estudos Sociais, é interessante destacar a 

transformação do ensino de História em objeto de estudo. Muitos historiadores e 

educadores começaram a realizar pesquisas nessa área e alguns eventos 

contribuíram para ampliar essa tendência. Além dos encontros nacionais e regionais 

da ANPUH, foram encaminhados: o I Encontro Perspectivas do Ensino de História, 

                                                
147 A equipe de especialistas da Secretaria de Estado da Educação cooptou diferentes especialistas, tanto da 
esfera municipal quanto das escolas estaduais, compondo um grupo, no qual se destacaram alguns de orientação 
mais próxima ao materialismo histórico, o que imprimiu diferenças significativas no interior das propostas 
curriculares dos departamentos de ensino daquela secretaria. 
148 Nesse contexto foram produzidos os Parâmetros Curriculares Nacionais, em decorrência da Lei 9394, de 
20/12/96, que determinou a competência da União, do Distrito Federal e dos municípios para o estabelecimento 
de novas diretrizes para a organização dos currículos e seu conteúdo mínimo.  
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na USP (1988); o II Encontro Perspectivas do Ensino de História, na USP (1996); e o 

III Encontro Perspectivas do Ensino de História, na UFPR (1998). Afora esses 

encontros, em 1993, houve o I Encontro de Professores e Pesquisadores em Ensino 

de História, na Universidade Federal de Uberlândia, o qual teve seguimento no II 

Encontro, realizado na Universidade Federal Fluminense (1995), no III Encontro 

Nacional dos Pesquisadores do Ensino de História, na Universidade de Campinas 

(1997), e no IV Encontro Nacional dos Pesquisadores do Ensino de História (1999), 

em Ijuí. 

Os pesquisadores encaminharam suas investigações na confluência da 

História e da educação, mas servindo-se da primeira para historicizar a escola e o 

ensino. Segundo MARTINS (2002), todos os conflitos envolvendo a disciplina 

escolar de História a partir do final dos anos setenta buscaram o respaldo nas 

discussões teóricas tanto da historiografia (principalmente na Nova História 

Francesa e da História Cultural) quanto da educação, conceituando o aluno como 

sujeito de sua própria aprendizagem, pressuposto que orientou as reformulações 

curriculares dos anos oitenta e noventa.  

Ao se tomar esse referencial como suporte para as análises, a escola ganha 

voz, transforma-se no local dessa produção e assume, nos anos posteriores à 

ditadura, a tarefa de formar alunos que pudessem compreender a metodologia das 

ciências e a sua aplicabilidade na vida cotidiana. A formação do “cidadão crítico” 

passa a ser a finalidade a que se propõe a maioria das propostas curriculares 

brasileiras com o ensino de História, afirma BITTENCOURT (1998b, p. 19). Ao 

sentir-se sujeito da história, capaz de transformar a realidade social em que vive e 

contribuir para a construção de uma sociedade democrática, o aluno desenvolveria a 

razão crítica, promovendo-se, dessa forma, uma mudança de qualidade na 

finalidade do ensino de História em relação ao ideal estabelecido para o século XIX. 

De uma cidadania esclarecida se passaria a uma cidadania crítica.  

MARTINS (2002, p. 202) já alertara para um detalhe que BITTENCOURT não 

considerou nessa avaliação – o papel dos historiadores nessa mudança conceitual e 

filosófica. As propostas curriculares mais recentes, assim como os Guias 

Curriculares propostos para as matérias do núcleo comum do ensino do 1o grau 

(São Paulo, 1973) e os Subsídios para a implementação do Guia Curricular de 

Estudos Sociais para o 1o grau – 5a- 8a série (São Paulo, 1977), foram escritas por 
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historiadores, que colaboraram com órgãos públicos para regulamentar e normatizar 

o ensino. Nessas reestruturações curriculares constituíram-se textos representativos 

do que os historiadores consideravam pertinentes ao ensino de História. De nossa 

parte, incluiríamos o Projeto de Estudos Sociais a partir da longa duração (Curitiba, 

1975) ao lado desses documentos, por sua contribuição nessa reorientação. 

A produção desses documentos num determinado lugar social – com a 

participação decisiva dos intelectuais-historiadores – revela que a reforma dos anos 

setenta envolveu historiadores na sua discussão, formulação e legitimação dos 

saberes escolares, desde o seu momento inicial. Contudo, as reestruturações 

curriculares, atualizando os referenciais teórico-metodológicos, são elaboradas sem 

que se coloque em dúvida o seu lugar social de produção. Mantinha-se, na 

representação de alguns historiadores a hierarquia entre o saber acadêmico e o 

saber escolar, atribuindo-se ao ensino fundamental a tarefa principal de reprodução 

de um conhecimento produzido externamente à escola. 

Isso implica pensar, por um lado, que a estruturação de currículos escolares – 

enquanto políticas de formação de professores e de produção de materiais didáticos 

– caracteriza-se como uma política de regulação social; e, por outro, que tal política 

não pode ser compreendida como monolítica e aplicável universalmente. Naquele 

contexto reformador, a intervenção dos historiadores representou uma atuação 

tática, frente à reforma mais ampla, no sentido de operar adequações no projeto 

educativo oficial originado em um lugar próprio, mas a recepção aos textos 

prescritivos, por parte dos professores escolares, também ocorreu por movimentos 

táticos, variando em suas formas apropriação no lugar praticado. 

Além disso, a criação dos Estudos Sociais, primeiro como área de estudos, 

depois gradativamente como disciplina escolar, suscitou a necessidade de reflexão 

sobre o ensino na área de humanidades e da História, na sua dimensão histórica e 

pedagógica. Isso implicou rever o papel do professor como um parceiro na produção 

do saber escolar e não como mero transmissor de um saber científico. Implicou 

também na ampliação da noção de conhecimento histórico escolar, abrindo o campo 

de pesquisas na área da história das disciplinas escolares e da história da cultura 

escolar, como considerou MARTINS (2002, p.205): 
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...a História prescrita nos currículos escolares durante a ditadura militar e os conflitos que se 
estabeleceram em torno da capacidade de legitimação desses saberes por especialistas foi 
capaz de interferir também na produção acadêmica, não somente abrindo novos campos e 
objetos de pesquisa aos historiadores, mas interferindo diretamente nas suas relações 
profissionais, (...) e, ao mesmo tempo, exigiu dos historiadores que estes passassem a 
redefinir sua atuação em relação às políticas realizadas pelos órgãos públicos. 
 

Contudo, ao intervir nas políticas públicas sobre o ensino de História, os 

historiadores assumiram seu papel político na regulação social, através da 

formulação de currículos prescritivos, contudo, não lograram êxito no problema da 

hierarquização do saber acadêmico e do saber escolar, que permaneceria articulado 

com a questão da formação do professor.  

BITTENCOURT (1998b, p.25) argumenta sobre a noção de transposição 

didática:  

 

...o conhecimento escolar é uma forma de saber que pressupõe um método científico no 
processo de transposição didática da ciência de referência para uma situação de ensino, 
permeando-se em sua reelaboração, com o conhecimento do “senso-comum”, de 
representações sociais de professores e alunos, que são definidos de forma dinâmica e 
contínua na sala de aula.  
 

Realizar cientificamente essa reelaboração entre o saber de “senso comum” e 

o “saber científico” exige uma formação específica em conhecimentos das ciências 

de referência e das ciências pedagógicas, portanto, o profissional da educação não 

pode prescindir de uma formação consistente. Todavia, mesmo nos dias atuais os 

cursos de licenciatura (não apenas de História) têm encontrado respaldo na 

legislação para reduzirem sua duração para três anos, o que vem afetando 

principalmente a formação em instituições de ensino superior privadas. O desafio, 

hoje, como no passado recente, continua a residir na procura de uma fórmula que 

possa dar uma boa formação inicial para o profissional de ensino e para o aluno de 

ensino básico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A transformação do dado em acontecimento é a principal tarefa do historiador: 

cabe a ele tornar as práticas sociais em materiais históricos, como afirmava 

CERTEAU (2000). É a ação do historiador que estabelece o que é ou não 

documento e como esse documento deve funcionar na produção da inteligibilidade 

ao passado.  

Nesse sentido, o acesso ao Projeto de Estudos Sociais a partir da longa 

duração, de início como um simples dado, não apresentava nenhum significado 

histórico. Sua leitura cuidadosa, entretanto, aos poucos foi nos instigando a um 

exame mais detalhado acerca da documentação sobre aquela experiência 

municipal.  

A investigação, a princípio, nos indicou sua relevância pelo caráter alternativo 

do seu aporte teórico-metodológico, para aquela época. A historiografia educacional, 

a qual tivemos acesso, indicava que com a institucionalização nacional dos Estudos 

Sociais uma modernização curricular teria ocorrido, mas no plano das ciências 

pedagógicas, sobretudo sob o aporte do desenvolvimento da Psicologia da 

Aprendizagem e da Teoria do Currículo, sem alcançar a modernização científica no 

que se refere à incorporação dos avanços das ciências de referência.  

Quanto mais nos aprofundávamos naquela experiência municipal, entretanto, 

mais nos parecia que ela contrariava essa compreensão. O Projeto da longa 

duração representou a modernização do aspecto técnico-pedagógico, que esteve 

marcada pelo planejamento educacional estruturado por objetivos educacionais, 

filtrados pela Filosofia Educacional, pela Psicologia da Aprendizagem e pela Teoria 

do Currículo. Mas, foi justamente o aspecto de modernização científica, inspirada 

nos embates teórico-metodológicos das disciplinas acadêmicas, que mobilizou a 

vontade política reformadora dos intelectuais envolvidos na sua formulação.  

Com efeito, o Projeto da longa duração orientou-se pelo interesse de 

modificação na tradição a que estava ligada a História e seu ensino, cuja tendência 

historiográfica dominante entrara em declínio. A prioridade na formulação do 

currículo foi dada a uma determinada tradição historiográfica. Com esse aporte 

teórico-metodológico, a intenção era articular coerentemente conteúdo e método e, 

desse modo, reorientar as finalidades do ensino da área de Estudos Sociais, 



 190 

procurando voltar-se ao desenvolvimento da formação e autonomia intelectual do 

aluno. Portanto, a perspectiva não era desenvolver o ensino apenas para a 

formação de uma cidadania esclarecida (como no século XIX e início do XX), mas 

para a formação de uma cidadania crítica, embora essa razão crítica não se 

assentasse nos pressupostos do materialismo histórico, admitindo-se, na 

apropriação que se fazia do referencial teórico-metodológico, as tensões, os 

conflitos, mas não a luta de classes, por exemplo. 

A presença de uma experiência alternativa ao projeto educativo oficial, do 

ponto de vista da epistemologia do conhecimento histórico e da participação de 

historiadores na sua formulação e implantação inicial, naquele contexto reformador, 

chamou nossa atenção para a relação entre a reforma escolar, a política de 

produção de conhecimento e o papel dos intelectuais. 

Assim, pensar os projetos educativos que estavam em pauta naquele 

contexto histórico, implicou delimitar a problemática central da investigação, 

localizada tanto no processo de formulação dos currículos escolares num lugar 

próprio – compreendidas como ordenações político culturais impostas de dentro para 

fora da escola –, como nas (re) apropriações dos seus usuários ou receptores, os 

professores municipais, apostando na capacidade criadora da escola e de seus 

agentes, com a intenção de dar atenção especial às táticas sutis das práticas 

ordinárias, frente aos constrangimentos reformadores, especialmente no que diz 

respeito ao Projeto da longa duração e com relação aos  modos de sua apropriação.  

A opção pela temática da cultura escolar e, em seu interior, pelo processo de 

implantação de uma área de estudos, com atenção às suas modificações, na 

perspectiva de captar sua historicidade, implicou estabelecer o exame da dinâmica 

de institucionalização dos Estudos Sociais, na experiência local, através de uma 

tripla dimensão, embora todas imbricadas entre si. A primeira dimensão foi a cultura 

política – envolvendo o contexto histórico mais amplo e alguns aspectos que, de 

certo modo, serviram para a ordenação político-cultural, a racionalização e o controle 

do ensino –, analisada no primeiro e terceiro capítulos; a segunda foi a cultura 

acadêmica –  o contexto intelectual que configurou a produção de conhecimento e o 

relacionamento entre o saber erudito e o saber escolar, especialmente no que se 

refere ao Projeto da longa duração –, abordados no segundo e terceiro capítulos; e a 

terceira foi a cultura escolar – o contexto ordinário da prática escolar, os usos e 
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interpretações que os usuários dos textos prescritivos fizeram desses objetos 

culturais –, analisados no quarto capítulo. Desse modo, procuramos manter unidos 

“os fios” da história dos Estudos Sociais – as finalidades e as práticas de ensino na 

tentativa de “captar o seu funcionamento” (JULIA, 2002), naquele contexto histórico. 

A análise da cultura política permitiu constatar que a reforma escolar no 

sistema municipal de ensino de Curitiba teve um papel fundamental, pois contribuiu 

para a consolidação daquela rede de ensino público, em face das demandas 

geradas pela legislação e pelo crescimento acelerado da cidade, orientando a 

definição das políticas educacionais. A tradição planificadora da administração local 

pode se estender à esfera da educação, colaborando na sistematização e 

consolidação de uma gestão racional do planejamento da rede escolar do município, 

abrangendo tanto a previsão de construção de escolas públicas municipais quanto 

estaduais. A fundamentação “de viés alternativo” da política local – centrada no 

urbanismo humanista, assim como o confronto com a realidade social que se 

impunha naquele contexto histórico contribuiu para a configuração de políticas 

educacionais higienistas e de caráter populista com o desenvolvimento de 

programas comunitários, com ênfase na articulação entre saúde, educação e 

desenvolvimento social. 

O exame da cultura acadêmica permitiu recuperar em parte a historiografia 

francesa, principalmente uma corrente dos Annales, com o objetivo de compreender 

os pressupostos fundamentais da tendência braudeliana para a análise do Projeto 

de longa duração. Neste, a apropriação daquela tendência historiográfica se 

manifestou na seleção e organização dos conteúdos, valorizando a aproximação das 

Ciências Sociais e a estrutura temporal em suas diferentes durações e ritmos. Além 

disso, como eixo fundamental para a organização dos conteúdos, foi considerado o 

homem em sua vivência cotidiana, seguindo orientação braudeliana, de que nessa 

dimensão mais facilmente seria possível captar as mudanças e regularidades na 

vida social. 

A participação dos historiadores, na experiência reformadora local, assumindo 

seu lugar social na definição dos conteúdos e métodos que julgavam mais 

convenientes, direcionou o estabelecimento da hipótese central do trabalho de 

investigação, no sentido de que esses agentes teriam aproveitado uma oportunidade 

de mudança histórica para formular uma alternativa ao projeto educativo oficial, 
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aproveitando-se da similaridade nos pressupostos da proposta reformadora para a 

área das humanidades – baseada na noção de integração das ciências sociais – e 

da tendência historiográfica que orientava a produção dos intelectuais.  

Com efeito, a realização de experimentações como a do município de 

Curitiba, através do Projeto da longa duração (1975), permitiu concluir que a 

dinâmica de institucionalização dos Estudos Sociais foi acompanhada desde o início 

por historiadores que assumiram uma posição na definição dos saberes escolares 

para o ensino de 1o grau. Logo, tal intervenção pode ter contribuído para a 

legitimação do projeto educativo oficial – “a ‘inovação’ fez-se nos limites da Lei 

5692/71”, segundo FONSECA (1995, p. 56) – mas também representou um indício 

de que alguns intelectuais colocaram-se taticamente naquela conjuntura, 

aproveitando-se das fissuras no sistema para a defesa de interesses e projetos 

próprios. 

Ao tomar tal decisão, os historiadores locais procuraram evitar a 

fragmentação de conteúdos e a descaracterização das ciências de referência com a 

implantação da área de Estudos Sociais, na transposição didática que faziam. 

Mesmo não tendo sido capazes de “resistir ao modelo curricular que estava sendo 

proposto, legitimando a doutrina do currículo na lei que os conselheiros da educação 

forjaram”, como afirma MARTINS (2002, p.199-200), a experimentação realizada 

permitiu um avanço nas discussões teórico-metodológicas da área de humanidades 

e contribuiu para que a área de Estudos Sociais aos poucos se transformasse em 

disciplina escolar, representando uma investida contra o projeto reformador, 

realizada no âmbito acadêmico. 

No campo político, configurou-se um segundo momento tático de luta aberta 

contra os Estudos Sociais, através do movimento pelo retorno da História e da 

Geografia como disciplinas escolares autônomas no currículo de 1o grau, quando a 

ANPUH assumiu essa tarefa, por volta de 1977. 

Maria do Carmo MARTINS (2002) lembra no que se refere ao ensino das 

humanidades e, no interior dessas, ao ensino da História, que essa disciplina aos 

poucos passou a sofrer modificações, incorporando elementos das normas 

pedagógicas, tendo colaborado para isso a estruturação e legislação do ensino, as 

decisões centralizadas no Estado, a determinação de currículos prescritivos 

nacionais e a tradição escolar. A transposição didática dos saberes escolares foi 
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sendo realizada de modo cada vez mais distante dos saberes acadêmicos. Os 

historiadores não se preocuparam com essas modificações enquanto suas 

diferenças não os afetavam significativamente, o que só passou a acontecer quando 

a definição dos saberes escolares passou a interferir também no campo acadêmico 

e na formação de professores, resultando na “luta contra os Estudos Sociais” e na 

aproximação dos historiadores em relações às questões educacionais. Estes, 

surpreendidos pela ordenação política que resultava na regulação do ensino, 

passaram a dedicar mais atenção aos conteúdos e às práticas do ensino de História 

e foram chamados à reflexão sobre o seu papel social como intelectuais.  

Nesse quadro, os historiadores se confrontaram com duas situações: uma, no 

campo político, contra o poder reformador, intervenção representada pela “luta 

contra os Estudos Sociais”; e outra, no plano acadêmico, que evidenciava o 

afastamento da academia em relação à escola, o que tornava a História ensinada 

mais suscetível a intervenções. No âmbito político, a ANPUH nacional assumiu a luta 

contra o autoritarismo do Estado como parte de suas funções e formulou suas 

reivindicações para o campo de atuação profissional do historiador. No espaço 

acadêmico, alguns historiadores passaram a assessorar órgãos públicos na 

formulação de propostas curriculares, adequando-as à doutrina curricular da reforma 

(MARTINS, 2002).  

Foi com o objetivo de tentar assegurar a qualidade do ensino na área de 

humanidades, atuação que se inseria no quadro da tradição de melhoramento social 

(POPKEWITZ, 1997), que os historiadores da Universidade Federal do Paraná 

realizaram a intervenção no processo de reforma escolar, formulando taticamente o 

Projeto da longa duração, durante a própria dinâmica de institucionalização dos 

Estudos Sociais. Contudo, o grupo de intelectuais que participou dessa estruturação 

curricular e de seu encaminhamento não era homogêneo. Dentre eles, havia alguns, 

cujo interesse maior era a pesquisa acadêmica, por excelência, como era o caso de 

WESTPHALEN, que apresentava um paradoxo. Como pessoa e dirigente ficou 

conhecida por suas posições conservadoras, porém como intelectual assumia uma 

perspectiva mais progressista para aquelas circunstâncias, ao inspirar-se nos 

Annales (embora recusasse sistemática e propositalmente a aproximação com o 

materialismo histórico). Postura que contribuiu para certo avanço na área de Estudos 



 194 

Sociais (e da História) ao abrir a discussão sobre seu ensino no âmbito da rede 

municipal de ensino.  

Mais tarde, quando o debate foi ampliado pela sua politização, todavia, os 

historiadores de traço mais conservador não se envolveram diretamente no 

movimento de retorno da História e da Geografia como disciplinas escolares 

autônomas no currículo do 1o grau. Com efeito, os intelectuais engajados nessa luta, 

através de eventos de âmbito nacional (ANPUH) e local (APAH), faziam parte de 

uma nova geração. Esse grupo passou a assumir seu lugar social para definir o 

sentido dos saberes históricos e estabelecer de forma mais consistente suas novas 

finalidades, absorvendo a produção historiográfica mais recente e a idéia de 

aproximação da escola e da academia, do ensino e da pesquisa em todos os níveis 

de escolarização. 

O caráter heterogêneo do conjunto de intelectuais envolvidos naquela 

experiência histórica, enfim, possivelmente explica a ambigüidade que atravessou o 

discurso prescritivo do Projeto da longa duração e as estratégias e táticas 

empregadas no seu desenvolvimento, naquele contexto da sociedade brasileira 

“que, afinal, nunca se rebelou de forma radical contra a Ordem vigente”, como 

argumenta Daniel Aarão REIS FILHO (2001, p.1). 

As reestruturações curriculares, nos anos 70, com a intervenção dos 

historiadores, portanto, num determinado lugar social – o campo acadêmico – revela 

que a reforma escolar envolveu esses intelectuais na discussão, formulação e 

legitimação dos saberes escolares, desde o seu momento inicial. Contudo, tais 

reformulações, atualizando os referenciais teórico-metodológicos, foram elaboradas 

sem que se colocasse em dúvida seu lugar de produção. Mantinha-se, na 

representação de alguns historiadores a hierarquização entre o saber acadêmico e o 

saber escolar, atribuindo-se ao ensino fundamental a tarefa principal de reprodução 

de um conhecimento produzido externamente à escola. 

Isso implica pensar, por um lado, que a estruturação de currículos escolares –  

enquanto políticas de formação de professores e de produção de materiais didáticos 

– caracteriza-se como uma política de regulação social; mas que, por outro lado, tal 

política não pode ser compreendida como monolítica e aplicável universalmente. 

Pudemos verificar com o Projeto da longa duração que a intervenção dos 

historiadores representou não apenas uma atuação estratégica, por se originar em 
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um lugar próprio, tanto quanto o projeto educativo oficial, mas que ela foi também 

tática, por confrontar epistemologicamente esse projeto reformador, no plano dos 

Estudos Sociais. E, do mesmo modo, vimos através da análise da cultura escolar 

como a recepção aos textos prescritivos, por parte dos professores escolares, 

diferenciou-se nas formas de apropriação no lugar praticado, indicando vestígios de 

desvios táticos das ordenações impostas. 

Ao longo do estudo procuramos compreender, a partir de fragmentos 

recolhidos nas escrituras invisíveis da memória, recuperada através das lembranças 

dos entrevistados ou nos registros documentais, como se foi construindo uma outra 

racionalidade cultural que foi orientando a constituição de uma alternativa de projeto 

educativo para a área de Estudos Sociais e da História.  

Ao realizar os caminhos de reconstrução da memória, em busca das 

representações dos professores municipais sobre aquele processo reformador, o 

diálogo pôde se fazer a partir das relações do presente com o passado, marcado 

pelo exercício de reconstrução coletiva das representações sociais. Determinadas 

lembranças suscitadas contingencialmente pela nossa intervenção puderam ser 

ressuscitadas do imaginário coletivo. Algumas vieram à tona com clareza, outras 

foram obscurecidas pelo tempo. Nesse processo, os entrevistados elaboraram 

discursos resultantes da mescla de suas experiências, com representações sobre si 

próprios e acerca do seu meio, enfim sobre o seu modo de inserção social e cultural. 

Assim, os depoimentos revelaram como a apropriação das ordenações 

políticas e culturais pode realmente ser diversificada. Enquanto alguns professores 

aderiram mais facilmente às propostas prescritivas, na esperança de encontrar 

respostas para os problemas enfrentados no cotidiano escolar, outros propuseram 

negociações ou resistiram a qualquer mudança em suas práticas diárias de ensino, 

reinventando modos tradicionais de ensinar.  

Os primeiros se engajaram ativamente na dinâmica de implantação da 

reforma, procurando apropriar-se dos novos pressupostos teórico-metodológicos e 

incorporá-los em sua rotina de sala de aula, conformando-os à sua vontade de 

mudança e formação social e cultural, sem discutir a representatividade e 

legitimidade da proposta pedagógica. Só a politização da questão dos Estudos 

Sociais, mais tarde, é que vai despertar tal reflexão, envolvendo alguns professores 

municipais. 
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Todos, de qualquer forma, se especializaram nas artes de fazer, procurando, 

através de múltiplos e micro-procedimentos possíveis em sua posição de saber e de 

poder, adequar as estratégias encaminhadas de um lugar próprio aos seus 

interesses imediatos, nas lacunas da vigilância do poder. O exame dos relatos orais 

e escritos vem confirmar a idéia de que a escola detém uma economia que lhe é 

própria, a qual é responsável pela definição dos saberes escolares, que podem ou 

não circular nesse lugar praticado. 

Numa perspectiva mais ampla, em médio prazo, a criação dos Estudos 

Sociais, primeiro como área de estudos, depois gradativamente como disciplina 

escolar, suscitou a necessidade de reflexão sobre o ensino na área de humanidades 

e da História, na sua dimensão histórica e pedagógica. Isso implicou rever o papel 

do professor como um parceiro na produção do saber escolar e não como mero 

transmissor de um saber científico. Implicou também na ampliação da noção de 

conhecimento histórico escolar, abrindo o campo de pesquisas na área da história 

das disciplinas escolares e da história da cultura escolar. 

Podemos afirmar que a reforma educacional dos anos setenta, com a 

institucionalização dos Estudos Sociais, foi a grande responsável pelo debate 

gerado sobre as questões de ensino na área de humanidades e da História, 

instigando os intelectuais não apenas na formulação de propostas curriculares, como 

na produção de pesquisas sobre o ensino de História e na organização de eventos 

específicos que contribuíram para ampliar ainda mais essa área de investigação, na 

confluência da produção historiográfica e educacional, configuradas principalmente 

pela perspectiva da Nova História Francesa e da História Cultural.  

As investigações na área educacional, na perspectiva desse quadro 

referencial, vêm contribuindo para recuperar o papel da escola e de seus agentes. A 

escola ganhou voz, assumindo, nos anos pós-ditadura a tarefa de formar alunos que 

pudessem compreender a metodologia das ciências e a sua aplicabilidade na vida 

cotidiana. A finalidade do ensino de História na maioria das propostas curriculares 

brasileiras passou a ser a formação do “cidadão crítico”, tornando-o sujeito de sua 

própria história e da sociedade. 

Vale ainda dizer que os desafios da análise cultural, assim como argumenta 

JOSGRILBERB (2005, p. 138), estão em reconhecer na criatividade cotidiana as 

possibilidades de novas articulações sociais e as contribuições para forjar condições 
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de sobrevivência na difícil tarefa de equilibrista na eterna corda bamba que é a 

história vivida. É garantir, de certo modo, a busca de sentido e a defesa dessa ética 

de dar lugar ao outro. Se nossa escrita oferece apenas um esboço de um quebra-

cabeça, onde ainda faltam muitas peças, esperamos que ao menos ela tenha se 

aproximado das fronteiras desse território do outro e alcançado êxito em transformar 

um dado em acontecimento histórico, chamando a atenção para sua investigação.                    
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ANEXO 1 – SELEÇÃO DOS CONTEÚDOS DE INTEGRAÇÃO SOCIA L – 1a série – 1975 
Projeto de Estudos Sociais a Partir da Longa Duraçã o – 
A, B1 (matriz base/série), C1... (matriz 
operacionalizadora)  

Plano Curricular de Estudos Sociais 
 

A VIDA DE TODOS OS DIAS 
Os homens e as cousas que vem da noite do tempo – os 
gestos repetidos, as histórias silenciosas e como que 
esquecidas, as realidades elementares que resistem aos 
séculos, cujo peso é imenso e o ruído apenas perceptível. 
O cotidiano inconsciente. Onde estão os homens, quem 
são eles e quantos são, as cousas: a alimentação, a 
habitação, o vestuário, os instrumentos, as moedas, as 
técnicas. As estruturas geográficas, os quadros do campo 
e da cidade Tudo o que serve ao homem. Outras 
necessidades: o mistério do infinito, o prazer da criação, a 
aspiração do belo, etc. 

B1. A VIDA DE TODOS OS DIAS 
Os seres vivos e suas necessidades básicas. O homem suas 
respostas culturais. A vida em sociedade como necessidade básica 
do ser humano: o cotidiano da criança. 

C1. OS SERES VIVOS E O MUNDO QUE OS CERCA 
O mundo envelopa os homens: aspectos naturais e 
imediatos 

C2. OS HOMENS E AS COISAS QUE ELES CRIAM 

Necessidades básicas da espécie humana que são 
comuns a todos os homens. As cousas criadas pelo 
homem no ambiente físico imediato que o cerca. Interesses 
culturais da comunidade: folguedos, cantigas, usos, 
costumes, lendas, folclore.                                                                                                                                          

C3. O MUNDO SOCIAL DOS HOMENS 

Vida no lar, na escola e suas interrelações com a 
comunidade. Estrutura de enquadramento: a família, a 
comunidade local. 

 
 

A CRIANÇA 
Identificação pessoal: nome e sobrenome; importância 
do nome e responsabilidade de usá-lo honradamente. 
Características Pessoais: cor da pele; cor dos olhos; 
cor dos cabelos; altura. 

A FAMÍLIA 
Composição da família: número de pessoas, nomes 
estimativa de idade, lugar da criança na família. 
Responsabilidade de cada membro da família. 
Importância da profissão dos pais e demais membros 
da família, bem como das outras profissões. 
Obrigações sociais e morais da família. 

A HABITAÇÃO 
A casa onde a criança mora:como é sua casa; 
localização: rua, número e bairro; partes da casa, sua 
utilização; material usado na construção da 
casa;comparação com o habitat dos animais; 
localização da casa em relação à escola: noções de 
orientação. 

A ESCOLA 
Nome da escola e justificativa. 
Localização: rua, número, bairro. 
Conhecimento das diversas dependências da escola. 
Conhecimento das pessoas responsáveis pela escola, 
suas atividades e responsabilidades. 
Obediência e respeito: às autoridades escolares e 
outras; a regulamentos: escolares e familiares. 
Influências do tempo na freqüência à escola – 
estações do ano. 
Férias escolares – importância. 
Deveres pessoais na escola: pontualidade, aplicação, 
trato social, cuidado com seu material e com o material 
do próximo. 
Arredores da escola: instituições, serviços de utilidade 
pública (meios de comunicação, postos de saúde, 
correio, etc.). 
O caminho de casa para a escola: cuidados com 
relação ao trânsito, no trajeto casa-escola; meios de 
transporte utilizados na comunidade. 

OS VIZINHOS 
Cooperação para com os vizinhos. 
Necessidade de boa amizade e do respeito para com os 
vizinhos. 

COMEMORAÇÕES CÍVICAS E SOCIAIS 
A Bandeira e o Hino Nacional: apresentados como 
símbolos da Pátria. 
Comportamento oficial (posição de sentido) e respeito 
durante as comemorações cívicas e diante dos 
símbolos da Pátria. 
Datas nacionais: breves comentários sobre os feriados 
nacionais e datas folclóricas. 
Canções, poesias, versos, relacionados à escola, à 
Pátria, comemorações folclóricas e da família. 

FONTE: UFPR. Departamento de História, Estudos Sociais a partir da longa duração. Curitiba, 1976-77.  
              PMC. Departamento de Bem Estar Social. Diretoria de Educação. Plano Curricular. 

Curitiba, 1975. 
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ANEXO 2 – SELEÇÃO DOS CONTEÚDOS DE INTEGRAÇÃO SOCIA L – 2a série – 1975 
Projeto de Estudos Sociais a Partir da Longa Duraçã o – 
A, B2 (matriz-base/série), C1... (matriz 
operacionalizadora) 

Plano Curricular de Estudos Sociais 

A VIDA DE TODOS OS DIAS 
Os homens e as cousas que vem da noite do tempo – os 
gestos repetidos, as histórias silenciosas e como que 
esquecidas, as realidades elementares que resistem aos 
séculos, cujo peso é imenso e o ruído apenas perceptível. 
O cotidiano inconsciente. Onde estão os homens, quem 
são eles e quantos são, as cousas: a alimentação, a 
habitação, o vestuário, os instrumentos, as moedas, as 
técnicas. As estruturas geográficas, os quadros do campo 
e da cidade Tudo o que serve ao homem. Outras 
necessidades: o mistério do infinito, o prazer da criação, a 
aspiração do belo, etc. 

B2. A VIDA EM SOCIEDADE I 

A vida em sociedade, resposta cultural às necessidades 
básicas do homem: as estruturas de enquadramento da 
comunidade local. Quadros diferenciais do campo e da 
cidade. 

C1. O MEIO EM QUE VIVEM OS HOMENS 

Paisagem geográfica da localidade. Influência do ambiente 
físico na vida do homem. Alterações realizadas pelo 
homem no meio físico, para sua utilização. 

C2. COMO O HOMEM ORGANIZA A SUA VIDA 

Necessidades básicas do homem e os meios criados por 
ele para a organização de sua vida em comunidade. 
Interesse e necessidades culturais diferenciadas de acordo 
com o meio e a cultura. 

C3. A VIDA NA CIDADE E NO CAMPO 

Quadros diferenciais do campo e da cidade. Dependências 
recíprocas da vida rural e urbana. 

 

          COMO É NOSSA COMUNIDADE 

Histórico da Comunidade: como surgiu; 
principais fatos de sua evolução; procedência 
dos moradores da comunidade: mesmo país, 
países estrangeiros. 
Localização: relações de posição (extremidade, 
meio, vizinhança), distância (próximo, afastado, 
vizinho). 

Orientação: pontos de referência para orientar-se 
na comunidade; pontos cardeais – orientação ; 
trajetos a percorrer entre pontos determinados 
da localidade; localização de ruas e/ou estradas 
da comunidade. 

O homem alterando a paisagem: pontes; túneis; 
desvio dos leitos dos rios; represas. 

OS RECURSOS NATURAIS E SUAS 

TRANSFORMAÇÕES. 

A atividade humana como instrumento de 
satisfação das necessidades: como o homem se 
organiza para realizá-la; transformação da 
natureza para suprir necessidade (água, energia 
elétrica); comparação das modificações já 
realizadas pelo homem. 

Aspectos naturais da comunidade: clima, relevo, 
vegetação, hidrografia. 

A PÁTRIA 

Bandeira e Hino Nacional: justificativa de 
símbolo; respeito aos símbolos. 
Comportamento oficial (posição de sentido) 
durante as comemorações cívicas. 
Datas nacionais: idéia e sentimento. 
Folclore: breve significação das comemorações 
folclóricas. Canções, poesias, versos, 
dramatizações relacionados à escola, à 
bandeira, à Pátria e às comemorações 
folclóricas. 

 

  
 

FONTE: UFPR. Departamento de História. Estudos Sociais a partir da longa duração. Curitiba, 1976-77. 
PMC. Departamento de Bem Estar Social. Diretoria de Educação. Plano Curricular. Curitiba, 

1975. 
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ANEXO 3 – SELEÇÃO DOS CONTEÚDOS DE INTEGRAÇÃO SOCIA L – 3a série – 1975 
Projeto de Estudos Sociais a Partir da Longa 

Duração – A, B3 (matriz-base/série), C1...(matriz 
operacionalizadora) 

Plano Curricular de Estudos Sociais 
 

A VIDA DE TODOS OS DIAS 
Os homens e as cousas que vem da noite do tempo – os 
gestos repetidos, as histórias silenciosas e como que 
esquecidas, as realidades elementares que resistem aos 
séculos, cujo peso é imenso e o ruído apenas perceptível. O 
cotidiano inconsciente. Onde estão os homens, que são e 
quantos são, as cousas: a alimentação, a habitação, o 
vestuário, os instrumentos, as moedas, as técnicas. As 
estruturas geográficas, os quadros do campo e da cidade 
Tudo o que serve ao homem. Outras necessidades: o 
mistério do infinito, o prazer da criação, a aspiração do belo, 
etc. 

B3. A VIDA EM SOCIEDADE II 
A vida em sociedade, resposta cultural às necessidades básicas do 
homem. A sociedade e seus seres vivos. A organização social e 
política do homem. Suas necessidades espirituais. 

C1. A SOCIEDADE E SEUS VALORES 

O homem e a sociedade interagindo com o meio ambiente. 
Valores que norteiam a vida em sociedade: o bem comum, 
respeito às leis, amor ao trabalho. 

C2. A ORGANIZAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DO HOMEM 

Necessidades de organização das pessoas e os meios de 
que se servem para fazê-lo, normas estabelecidas para a 
vida em sociedade. 

C3. AS NECESSIDADES ESPIRITUAIS DO HOMEM 

As crenças que vem da noite do tempo: fé, mitos, crenças, 
lazer, expressão do belo. 

O MUNICÍPIO INTEGRADO AO ESTADO DO 

PARANÁ: ASPECTOS FÍSICOS E HUMANOS 

Perspectivas do município no contexto do país. 
A paisagem natural do município 
Exploração e aproveitamento dos recursos 
naturais. 
Produção, distribuição e consumo dos produtos. 
Vias de ligação e comunicação do município. 

O MUNICÍPIO INTEGRADO POLITICAMENTE 
AO ESTADO DO PARANÁ. 

O Governo Municipal 
Aspectos culturais e socializadores do Município 
Origem e processo histórico do Município 
Ampliação do conceito Pátria, vinculado a um conjunto 
de idéias. 

O MUNICÍPIO INTEGRADO AO ESTADO DO 

PARANÁ: ASPECTOS FÍSICOS E HUMANOS 

Perspectivas do município no contexto do país. 
A paisagem natural do município 
Exploração e aproveitamento dos recursos 
naturais. 
Produção, distribuição e consumo dos produtos. 
Vias de ligação e comunicação do município. 

O MUNICÍPIO INTEGRADO POLITICAMENTE 
AO ESTADO DO PARANÁ. 

O Governo Municipal 
Aspectos culturais e socializadores do Município 
Origem e processo histórico do Município 
Ampliação do conceito Pátria, vinculado a um 
conjunto de idéias. 

FONTE: UFPR. Departamento de História. Estudos Sociais a partir da longa duração. Curitiba, 1976-77. 
PMC. Departamento de Bem Estar Social. Diretoria de Educação. Plano Curricular. Curitiba,  
1975. 
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ANEXO 4 – SELEÇÃO DOS CONTEÚDOS DE INTEGRAÇÃO SOCIA L – 4a série – 1975 
Projeto de Estudos Sociais a Partir da Longa 

Duração – A, B4 (matriz-base), C1... (matriz 
operacionalizadora) 

Plano Curricular de Estudos Sociais 
 

A. A VIDA DE TODOS OS DIAS 
Os homens e as cousas que vem da noite do tempo – os 
gestos repetidos, as histórias silenciosas e como que 
esquecidas, as realidades elementares que resistem aos 
séculos, cujo peso é imenso e o ruído apenas perceptível. O 
cotidiano inconsciente. Onde estão os homens, quem são 
eles e quantos são, as cousas: a alimentação, a habitação, o 
vestuário, os instrumentos, as moedas, as técnicas. As 
estruturas geográficas, os quadros do campo e da cidade. 
Tudo o que serve ao homem. Outras necessidades: o 
mistério do infinito, o prazer da criação, a aspiração do belo, 
etc. 

B4. NECESSIDADES BÁSICAS DOS HOMENS. 
RESPOSTAS CULTURAIS DO HOMEM BRASILEIRO 

O homem definido a partir de suas necessidades fundamentais como 
ser vivo e como ser humano.Respostas culturais do homem 
brasileiro. Estruturas etnoculturais. Estruturas geográficas, paisagens 
em que se insere o homem brasileiro. Estrutura da mesa, da 
habitação, da veste. 

C1. ESTRUTURAS ETNOCULTURAIS DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA 

Influência européia (portuguesa e imigrantes recentes), a 
influência indígeno-brasileira – respostas culturais na 
alimentação, na habitação/mobiliário e no 
vestuário/ornamentação. 

C2.ESTRUTURAS GEOGRÁFICAS 
Paisagens típicas em que se insere o homem brasileiro, do 
ponto de vista etnocultural, econômico-geográfico e político-
administrativo. 

C3. A ESTRUTURA DA MESA 
Paisagem em que se insere valor de uso; economia; 
influências sociais e culturais; o pão de cada dia: trigo, milho, 
mandioca; arroz e feijão; as carnes; os temperos; os doces e 
os supérfluos. 

C4. A ESTRUTURA DA HABITAÇÃO 
O mobiliário. As paisagens em que se insere. Valor 

de uso. Economias. Influências sociais e culturais. Matéria-
prima: tijolo, pedra, barro, madeira. A casa rural e a casa 
urbana. Mobiliário essencial e supérfluo. Os instrumentos. 
Outros equipamentos. Luxo e conforto. 

O ESTADO DO PARANÁ INTEGRADO AO PAÍS; SUA 
SITUAÇÃO GEOGRÁFICA E ECONÔMICA NO 

TERRITÓRIO BRASILEIRO. 

Perspectiva global do Brasil e do Estado do 
Paraná no seu conjunto territorial. 
Aproveitamento e utilização de recursos naturais 
locais e regionais. 
Setores de produção, distribuição e consumo 
dos produtos. 
Urbanização e expansão da população. 
Posição atual e perspectivas do desenvolvimento 
do Paraná no conjunto do desenvolvimento do 
Brasil. 
O ESTADO DO PARANÁ E SUA INTEGRAÇÃO 

NA FEDERAÇÃO BRASILEIRA 

Organização política e administrativa. 
Tradições, artes e outros aspectos culturais do 
Estado do Paraná. 
Formação e processo histórico do Paraná no 
contexto da História do Brasil. 
Ampliação da idéia de Pátria relacionada com 
um conjunto de idéias. 

 

FONTE: UFPR. Departamento de História. Estudos Sociais a partir da longa duração. Curitiba, 1976-77. 
PMC. Departamento de Bem Estar Social. Diretoria de Educação. Plano Curricular. Curitiba, 1975. 
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ANEXO 5 – SELEÇÃO DOS CONTEÚDOS DE INTEGRAÇÃO SOCIA L – 5a série - 1975 
Projeto de Estudos Sociais a Partir da Longa Duraçã o – 
A, B5 (matriz-base), C1... (matriz operacionalizado ra) 

Plano Curricular de Estudos Sociais 
 

A.A VIDA DE TODOS OS DIAS 
Os homens e as cousas que vem da noite do tempo – os 
gestos repetidos, as histórias silenciosas e como que 
esquecidas, as realidades elementares que resistem aos 
séculos, cujo peso é imenso e o ruído apenas perceptível. O 
cotidiano inconsciente. Onde estão os homens, quem são 
eles e quantos são, as cousas: a alimentação, a habitação, o 
vestuário, os instrumentos, as moedas, as técnicas. As 
estruturas geográficas, os quadros do campo e da cidade. 
Tudo o que serve ao homem. Outras necessidades: o 
mistério do infinito, o prazer da criação, a aspiração do belo, 
etc. 

         B5. AS SOCIEDADES 

As sociedades são constituídas de homens, de muitos 
homens que se organizam por força da divisão do trabalho. 
Essa divisão é uma estrutura de longa duração. A primeira 
forma de organização social – a tribal – é de certa maneira, já 
uma divisão de trabalho: divisão entre os homens e as 
mulheres, entre os jovens e os velhos, entre os fortes e os 
fracos. As sociedades tornam-se complexas à medida que se 
complexifica a divisão de trabalho. 

   C1. A POPULAÇÃO DO MUNDO 

A base demográfica das sociedades. Fluxos e refluxos das 
populações. Os séculos uns em relação aos outros. As 
antigas explicações acerca dos movimentos demográficos. O 
clima e os homens. Ritmos do clima, ritmos da vida, 
determinismo e vida econômica. As estações: as durezas do 
inverno, as epidemias de verão. O término do Antigo regime 
biológico (as fontes, as epidemias, as pestes). A esperança 
de vida. O peso do número. 

    C2. A DIVISÃO DO TRABALHO 
A organização tribal. As necessidades de exploração 
agrícola. Campo e cidade. Senhores e escravos do mundo 
inteiro em todos os tempos. Ricos e pobres. Critérios de 
riqueza. 

C3. REGIME SENHORIAL E FEUDALIDADE NO OCIDENTE 
O mundo rural. Senhorios. Camponeses. Trocas comerciais. Artes e 
Ofícios. Mestres e companheiros. Ogivas e iluminuras. 

C4. A SOCIEDADE INDUSTRIAL 

Instrumentos. Grupos. Tensões. Valores intelectuais e 
morais. Seus ideais, suas tendências. A visão do mundo que 
adota – a civilização ocidental. 

OS SERES VIVOS 
Suas necessidades, suas características, 
(abrigo, aprovisionamento, reprodução, 
metabolismo, saúde, atividade).  
As diferenças básicas entre os seres vivos. 
A predominância do homem entre os demais 
seres vivos. 

OS ELEMENTOS SOCIAIS 
Família, trabalho. 

A VIDA EM SOCIEDADE 

As mudanças na sociedade através dos tempos. 
As contribuições do homem para a sociedade 
(emprego de técnicas). 
As necessidades espirituais do homem. 
 

OS ELEMENTOS ÉTNICOS FORMADORES DO 
POVO BRASILEIRO 

As diversas contribuições dos elementos étnicos 
nas diferentes regiões brasileiras (partindo da 
Região Sul) 

 
AS PAISAGENS BRASILEIRAS E AS RAZÕES 

DA SUA DIVERSIFICAÇÃO NA  
PRODUÇÃO DO BRASIL 

Orçamento, impostos, a família e o salário. 
 
AS ATIVIDADES PRIMÁRIAS 

Riquezas agrícolas, extrativas, vegetais, animais, 
mercado, transportes e os elementos 
trabalhadores (o homem do campo, o operário, o 
executivo). 

 
AS ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 

Produção mineral, industrial, potencial energético 
e fábricas. 

 
A ALIMENTAÇÃO DO HOMEM BRASILEIRO 

Influências dos diversos elementos étnicos que 
formaram o povo brasileiro. 
Mandioca, trigo, carne, feijão, porco, milho e 
temperos 

 
 

FONTE: UFPR. Departamento de História. Estudos Sociais a partir da longa duração. Curitiba, 1976-77. 
PMC. Departamento de Bem Estar Social. Diretoria de Educação. Plano Curricular. Curitiba, 1975. 
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ANEXO 6 – SELEÇÃO DOS CONTEÚDOS DE INTEGRAÇÃO SOCIA L – 6a série - 1975 
Projeto de Estudos Sociais a Partir da Longa 

Duração – A, B6 (matriz-base), C1... (matriz 
operacionalizadora) 

Plano Curricular de Estudos Sociais 
 

A. A VIDA DE TODOS OS DIAS 
Os homens e as cousas que vem da noite do tempo – os 
gestos repetidos, as histórias silenciosas e como que 
esquecidas, as realidades elementares que resistem aos 
séculos, cujo peso é imenso e o ruído apenas perceptível. O 
cotidiano inconsciente. Onde estão os homens, quem são 
eles e quantos são, as cousas: a alimentação, a habitação, o 
vestuário, os instrumentos, as moedas, as técnicas. As 
estruturas geográficas, os quadros do campo e da cidade. 
Tudo o que serve ao homem. Outras necessidades: o 
mistério do infinito, o prazer da criação, a aspiração do belo, 
etc. 

B6. O TRABALHO E AS TÉCNICAS 

Para satisfazer às suas necessidades básicas, o homem teve 
de criar procedimentos que dominassem o meio, ou seja, a 
tecnologia, e de operar com estes procedimentos, ou seja, o 
trabalho. O trabalho e as técnicas são, pois, respostas 
alternativas às necessidades alternativas experimentadas 
pelo homem. As primeiras técnicas. As técnicas da 
renovação medieval à revolução industrial. A renovação 
mecânica. Novas técnicas e aceleração de produção. 

C1. AS PRIMEIRAS TÉCNICAS 

A pré-agricultura, o surgimento da agricultura “irrigada”, 
paisagens rurais, a utilização dos metais, os têxteis, as 
construções, as vias de comunicação e a difusão das 
técnicas. 

C2. DA RENOVAÇÃO MEDIEVAL À REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL 

O alargamento do espaço. A população. As transformações 
artesanais, agrícolas, habitacionais, das fontes de energia e 
metalúrgica. As revoluções: a pólvora, a imprensa, os 
transportes, as trocas. 

C3. A RENOVAÇÃO MECÂNICA 

A aceleração técnica – da manufatura à indústria têxtil. A 
metalúrgica mecanizada. O desenvolvimento dos meios de 
comunicação – as ferrovias. Urbanização e as mudanças 
sociais. As trocas (o crédito – o capitalismo industrial – o 
colonialismo). 

C4. NOVAS TÉCNICAS E ACELERAÇÃO DA PRODUÇÃO. 

A agricultura e a vida econômica no século XX. A 
energia e o progresso técnico no desenvolvimento da 
produção agrícola e industrial. O petróleo, o gás natural, a 
eletrônica. A expansão dos meios de comunicação. Os 
transportes. As trocas como resultado de novas técnicas e da 
aceleração da produção. O homem do século XX – fruto do 
seu tempo 

O ESTADO BRASILEIRO 
Seus Administradores, as Eleições, a 
Organização, os Direitos e os Deveres dos 
Cidadãos. 

A CONQUISTA E A COLONIZAÇÃO DO 
BRASIL. AS REGIÕES BRASILEIRAS: DIVISÃO 

REGIONAL 
A Região Sul: aspectos históricos, geográficos, 
econômicos, culturais e seu povoamento. 

A Região Sudeste: aspectos históricos, 
geográficos, econômicos, culturais e seu  
povoamento. 
A Região Nordeste: aspectos históricos, 
geográficos, econômicos, culturais e seu 
povoamento. 
A Região Norte: aspectos históricos, geográficos, 
econômicos, culturais e seu povoamento. 
A Região Centro-Oeste: aspectos históricos, 
geográficos, econômicos, culturais e seu  
povoamento. 

 
OS PRIMEIROS PASSOS PARA A 

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 
Política externa de D. João VI; os movimentos 
nativistas. 
A Independência do Brasil e seus vultos 
principais. 

   
AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E SEU 
VALOR PARA O BRASIL. OS PODERES. AS 

DIFERENÇAS ENTRE O PRESIDENCIALISMO, 
PARLAMENTARISMO, MONARQUIA E 

DITADURA. O BRASIL INDEPENDENTE 
As realizações do 1o Império. O 2o Império: as 
realizações mais importantes. As fases 
republicanas. As realizações mais importantes. 
O Brasil na atualidade. Aspectos econômicos, 
culturais e sociais. 

 
 

FONTE: UFPR. Departamento de História. Estudos Sociais a partir da longa duração. Curitiba, 1976-77. 
PMC. Departamento de Bem Estar Social. Diretoria de Educação. Plano Curricular. Curitiba, 1975. 
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ANEXO 7 – SELEÇÃO DOS CONTEÚDOS DE INTEGRAÇÃO SOCIA L – 7a série – 1975 
Projeto de Estudos Sociais a Partir da Longa Duraçã o – 
A, B7 (matriz-base), C1... (matriz operacionalizado ra) 

Plano Curricular de Estudos Sociais 
 

A. A VIDA DE TODOS OS DIAS 
Os homens e as cousas que vem da noite do tempo – os 
gestos repetidos, as histórias silenciosas e como que 
esquecidas, as realidades elementares que resistem aos 
séculos, cujo peso é imenso e o ruído apenas perceptível. O 
cotidiano inconsciente. Onde estão os homens, quem são 
eles e quantos são, as cousas: a alimentação, a habitação, o 
vestuário, os instrumentos, as moedas, as técnicas. As 
estruturas geográficas, os quadros do campo e da cidade. 
Tudo o que serve ao homem. Outras necessidades: o 
mistério do infinito, o prazer da criação, a aspiração do belo, 
etc. 
 

B7. OS ESPAÇOS. AS ECONOMIAS E AS TROCAS. 
“As civilizações são espaços”. Imagens, paisagens, 

realidades de muito longa duração que se erguem de tempos 
anteriores e posteriores, mesmo do tempo atual. Penínsulas, 
mares, montanhas, planícies, desertos, campos, cidades que 
fixam condições gerais de vida cotidiana dos homens. 
Nessas paisagens, eles vivem e trocam. A vida econômica é 
filha das trocas, dos transportes, das estruturas 
diferenciadas, dos mercados. O jogo monetário é um 
instrumental, uma estrutura, uma regularidade de toda a vida 
de trocas. A moeda, velha realidade, velha técnica, 
inquietante e misteriosa, um dos meios preciosos e 
indicadores da vida dos homens, de todas as suas atividades, 
mesmo das mais humildes. 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS, ECONÔMICOS, 
POLÍTICOS DA ÁFRICA, ÁSIA E EUROPA 

População, divisão, política, principais países, 
relevo, clima, hidrografia, vegetação. 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA HUMANIDADE 
Povos orientais da antiguidade: egípcios, 
mesopotâmicos, hindus, persas, chineses, 
hebreus, fenícios. 
 
Grécia: principais aspectos da civilização grega, 
organização política, aspectos culturais, legado à 
civilização ocidental. 
 

Roma: evolução política, aspectos culturais, 
legado à civilização ocidental. 

Idade Média: aspectos econômicos, sociais, 
culturais – Império Bizantino, Sociedade 
européia medieval, cultura medieval, 
estruturação política. 
 

LEGADO POLÍTICO DOS POVOS, ATRAVÉS 
DOS TEMPOS E SUA INFLUÊNCIA NA 

ATUALIDADE. ASPECTOS EVOLUTIVOS DA 
SOCIEDADE HUMANA 

Família, clã, tribo. 
Valores permanentes e transitórios 
Estratificação social 
Direitos e deveres 
Propriedade 

ENTIDADES INTERNACIONAIS ONU, OEA, etc. 

 
FONTE: UFPR. Departamento de História. Estudos Sociais a partir da longa duração. Curitiba, 1976-77. 

PMC. Departamento de Bem Estar Social. Diretoria de Educação. Plano Curricular. Curitiba, 1975. 
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ANEXO 8 – SELEÇÃO DOS CONTEÚDOS DE INTEGRAÇÃO SOCIA L – 8a série – 1975 
Projeto de Estudos Sociais a Partir da Longa Duraçã o – 
A, B8 (matriz-base), C1... (matriz operacionalizado ra) 

Plano Curricular de Estudos Sociais  
 

A VIDA DE TODOS OS DIAS 
Os homens e as cousas que vem da noite do tempo – os 
gestos repetidos, as histórias silenciosas e como que 
esquecidas, as realidades elementares que resistem aos 
séculos, cujo peso é imenso e o ruído apenas perceptível. O 
cotidiano inconsciente. Onde estão os homens, quem são 
eles e quantos são, as cousas: a alimentação, a habitação, 
o vestuário, os instrumentos, as moedas, as técnicas. As 
estruturas geográficas, os quadros do campo e da cidade. 
Tudo o que serve ao homem. Outras necessidades: o 
mistério do infinito, o prazer da criação, a aspiração do belo, 
etc. 

B8. AS CIÊNCIAS 

A cada época corresponde uma determinada concepção do 
mundo e das cousas. Uma mentalidade coletiva 
predominante que anima e penetra a massa global da 
sociedade. Cada época possui o seu instrumental mental.  
Essa mentalidade determina atitudes e decisões, arraiga 
preconceitos.  É produto de antigas crenças e heranças, de 
temores muitas vezes inconscientes, produto na realidade 
de imensa contaminação, cujos germens estão perdidos no 
tempo. 
Toda empresa científica está enquadrada regularmente em 
uma explicação geral, por um sistema geral de referências 
ante o qual se situa e é orientada. 
A história da ciência apresenta-se como uma transição 
muito lenta de uma explicação geral racional para outra 
explicação geral, afirmando-se cada uma delas como uma 
teoria. 

C1. CRENÇAS E HERANÇAS DA NOITE DO TEMPO 

Regularidades, persistências, estruturas mentais que 
custam a mudar. Resíduos que permanecem. O progresso 
do instrumental da Renascença. 

C2. EXPLICAÇÕES GERAIS DA CIÊNCIA OCIDENTAL 

A de Aristóteles, a de Descartes e Newton. A teoria da 
relatividade de Einstein. A física quântica. 

 
C3. INDUSTRIALIZAÇÃO E CIÊNCIA. 

Duas originalidades do Ocidente. Suas relações. Forças 
materiais e espirituais do Ocidente. 

C4. INTERAÇÃO ENTRE CIÊNCIA E TÉCNICA 

Automação. Informática. Prospectiva 

O ADVENTO DA IDADE MODERNA 
O RENASCIMENTO 

A REFORMA 
O ABSOLUTISMO 

O ILUMINISMO 
OS POVOS PRÉ-COLOMBIANOS 

A FORMAÇÃO DO IMPÉRIO 
COLONIAL ESPANHOL E SUA 

ADMINISTRAÇÃO 
A AMÉRICA INGLESA 

A COLONIZAÇÃO FRANCESA DA 
AMÉRICA DO NORTE 

ASPECTOS GEOPOLÍTICOS E 
ECONÔMICOS DA AMÉRICA 

A REVOLUÇÃO FRANCESA 
NAPOLEÃO BONAPARTE 

A INDEPENDÊNCIA DA AMÉRICA 
ESPANHOLA 

A FRANÇA NO SÉCULO XIX 
A ERA VITORIANA 

A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
O TRABALHO DO HOMEM PARA O 

BEM-ESTAR COMUM E DO INDIVÍDUO 
A POLÍTICA DAS NACIONALIDADES 

A AMÉRICA CONTEMPORÂNEA 
O COLONIALISMO NO SÉCULO XIX 

A OCEANIA 
OS GRANDES CONFLITOS MUNDIAIS 

A O.N.U. 
O MUNDO CONTEMPORÂNEO 

A TERRA NO ESPAÇO 
A TERRA E O SISTEMA SOLAR 

O SOL 
A TERRA, O SOL, A LUA. 

A TERRA E SUA HISTÓRIA 
TERRA E AS ERAS GEOLÓGICAS 

A TERRA E AS LINHAS IMAGINÁRIAS 
A TERRA E SUA ESTRUTURA 

FONTE: UFPR. Departamento de História. Estudos Sociais a partir da longa duração. Curitiba, 1976-77. 
PMC. Departamento de Bem Estar Social. Diretoria de Educação. Plano Curricular, v. III-A. Curitiba,  
1975. 
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ANEXO 9 – PROJETO DE ESTUDOS SOCIAIS A PARTIR DA LO NGA DURAÇÃO 
       TÍTULOS DOS TEXTOS DE APOIO ELABORADOS PARA OS PARA PROFESSORES  
       1975-1977 

continua 
MATRIZ 
CURRICULAR 

TÍTULO REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AUTORES 

A A longa duração 
 

BRAUDEL, Fernand. Cecília Westphalen  

A Necessidades básicas MALINOWSKI, Bronislaw. Uma teoria científica 
da cultura (1970);HERKOVITS,Melville. Man 
and theirs works. (1964);KISSING,FELIX. 
Antropologia Cultural. (1958). 

Zulmara Clara Sauner 
(texto resumido) 

A B1 C1 Os seres vivos e o mundo 
que os cerca 

 Marise Bonamin 
(texto resumido) 

A B1 C2 Os homens e as cousas que 
eles criam 

 Fahide Calluf Dovai, 
Marise Bonamin, Selva 
W. Wahrhaftig 

A B1 C3 O mundo social dos homens  Fahide Calluf Dovai, 
Marise Bonamin, Selva 
W. Wahrhaftig 

A B2 C1 O meio em que vivem os 
homens 

 Marise Bonamin, Ruth 
Sass, Selva Wolff 
Wahrhaftig 

A B2 C2 Como o homem organiza a 
sua vida 

 Ruth Sass, Selva Wolff 
Wahrhaftig 

A B2 C3 A vida na cidade e no campo  Ruth Sass, Selva Wolff 
Wahrhaftig 

A B3 A necessidade de valores 
para a vida em sociedade 

 Lilían Anna Wachowicz 

A B3 C1 A sociedade e seus valores  Eva Emília Macohin, 
Rachel De Freitas Seixas  

A B3 C2 A vida em sociedade 
 

 Rosa Isfer Calluf 

A B3 C2 A organização social e 
política do homem 

 Rachel de Freitas Seixas, 
Eva Macohin 

A B3 C3 Necessidades espirituais 
 

 Rachel de Freitas Seixas 

A B4 C1 Contribuições do indígena 
brasileiro e do africano 

MANUEL DIEGUES JÚNIOR Zulmara Clara Sauner 
Posse 

A B4 C2 A paisagem sulina do Brasil 
 

 Sérgio Odilon Nadalin 

 Café MANUEL DIEGUES JÚNIOR Maria Ignês Mancini de 
Boni, Mariza Budant 
Schaaf (Texto Resumido 
de Manuel Diegues 
Júnior) 

 Mineração MANUEL DIEGUES JÚNIOR Mariza Budant Schaaf 
(Resumido de Manuel 
Diegues Júnior) 

 Centro- oeste extrativista e 
pastoril 

MANUEL DIEGUES JÚNIOR Maria Ignês Mancini de 
Boni (Resumido de 
Manuel Diegues Júnior) 

 O Mediterrâneo pastoril MANUEL DIEGUES JÚNIOR Maria Ignês Mancini de 
Boni, Elvira Mari Kubo 
(Resumido de Manuel 
Diegues Júnior) 

 Cacau MANUEL DIEGUES JÚNIOR Elvira Mari Kubo 
(Resumido de Manuel 
Diegues Júnior) 
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ANEXO 9 – PROJETO DE ESTUDOS SOCIAIS A PARTIR DA LO NGA DURAÇÃO 
       TÍTULOS DOS TEXTOS DE APOIO ELABORADOS PARA OS PROFESSORES 
       1975-1977 

continua 
MATRIZ 
CURRICULAR 

TÍTULO REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AUTORES 

A B4 C2 Nordeste agrário do litoral MANUEL DIEGUES JÚNIOR Maria Ignês Mancini De 
Boni (Resumido De 
Manuel Diegues Júnior) 

 Região amazônica 
 
 
 

MANUEL DIEGUES JÚNIOR Elvira Mari 
Kubo(Resumido De 
Manuel Diegues Júnior) 

A B4 C3 A estrutura da mesa BRAUDEL, Fernand. Civilização Material e 
Capitalismo (1970); CHAUNU, Pierre. A história 
como ciência social (1976);BALHANA, Altiva 
Pilatti, Santa felicidade: um processo de 
assimilação (1958). 

Maria Ignês Mancini De 
Boni, Elvira Mari Kubo 

A B4 C4  A estrutura da habitação BRAUDEL, Fernand. Civilização Material e 
Capitalismo (1970);BORUZENKO,OKSANA. 
Ukranians Abroad (1972); FARIA, L. de Castro. 
Origens culturais da habitação popular do Brasil 
(1951);KIDDER, Daniel. Reminiscência de 
Viagens e Permanências do Brasil (1972); 
BRUNO, Ernâni Silva, História do Brasil regional 
e geral (1976); SANTOS FILHO, Lycurgo. Uma 
comunidade rural do Brasil Antigo (1956). 

Mariza Budant Schaaf 

A B4 C5 A estrutura da veste ENCICLOPÉDIA MIRADOR INTERNACIONAL 
(1975);ENCICLOPÉDIA UNIVERSAL 
ILUSTRADA EUROPEO-AMERICANA (S/D); 
COLEÇÃO CONQUISTAS HUMANAS (S/D); 
SANTOS FILHO, Lycurgo. Uma comunidade 
rural do Brasil Antigo (1956). 

Elvira Mari Cubo 

A B5 C1 A população do mundo  Maria Ignês Mancini de 
Boni 

A B5 C2 Uma divisão do trabalho MALINOWSKI, Bronislau Argonautas do Pacífico 
Ocidental (1976);PÁRIAS, Louis – Henri (org.) 
Historia general del trabajo (1965); HUBERMAN, 
Leo. História da riqueza do homem (1967); 
PRADO JR, Caio. Formação do Brasil 
Contemporâneo (1957);WEBER, Max. Economia 
y Sociedade (1944). 

Lúcia Montezuma 
Anunciação 

 
 
A B5 C3 

Regime senhorial e 
feudalidade no Ocidente 

CALMETE, Jean. História breve do feudalismo 
(1968);HOLANDA, Sérgio Buarque. História 
geral da civilização brasileira (1968); 
HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem 
(1967);MAURO, Frederic. Do Brasil à América 
(1975 ); BROWNE Alfredo Lisboa. Introdução à 
História Econômica do Ocidente (s/d. ); HERS, 
Jacques. História medieval (1974 ).  

Elvira Mari Cubo 

A B5 C4 A Sociedade Industrial RIOUX, Jean Pierre. A Revolução Industrial 
(1973);FOHLEM, Claude. O trabalho no século 
XIX (1974). CARVALHO, Delgado de. História 
Geral da Civilização Contemporânea. (s/d.) 
BRAUDEL, Fernand, Las civilizaciones actuales 
(1973). 

Irai Das Graças Mello; 
Serlei Maria Fischer 

A B6 C1 As primeiras técnicas FURIA, D. & SERRE, P. Téchniques et societés. 
(1970) 

Maria Ignês Mancini de 
Boni 

A B6 C2 Da renovação medieval à 
revolução industrial 

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do 
Brasil (1967 ); SANTOS FILHO, Lycurgo. Uma 
comunidade rural do Brasil Antigo (1956). 

Elvira Mari Kubo 
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ANEXO 9 – PROJETO DE ESTUDOS SOCIAIS A PARTIR DA LO NGA DURAÇÃO 
       TÍTULOS DOS TEXTOS DE APOIO ELABORADOS PARA OS PARA PROFESSORES 
       1975-1977 

conclusão 
MATRIZ 
CURRICULAR TÍTULO 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AUTORES 

A B6 C3 A renovação mecânica FOHLEM, Claude.Qu’est-ce que lá revolution 
industrielle? (1971); FURIA, D. & SERRE, P. 
Téchniques et societés. (1970); ASHTON. A 
revolução industrial. (1971); RIOUX, Jean 
Pierre. A Revolução Industrial (1973); 
GRAHAN, Richard. Grã-Bretanha e o início da 
modernização no Brasil (1973); RIOUX, Jean 
Pierre. A Revolução Industrial (1973). 

Regina Rottenberg 
Gouveia 

A B6 C4 Novas Técnicas e aceleração 
da produção 

TOURAINE, Alain. La civilizatión industrial. In: 
Historia general del trabajo. 
(1965);LESOURD,J.A.& GERARD,C. História 
econômica; séculos XIX e XX. (s/d ) 
GEORGE, Pierre. Panorama do mundo atual 
(1971). FURIA, D. & SERRE, P. Téchniques et 
societés. (1970); 

Alcina Maria de Lara 
Cardoso. 

A B7 C1 Conquista dos espaços BRAUDEL, Fernand. El Mediterráneo y el 
mundo mediterráneo en época de Felipe II 
(1953); BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. 
História da Civilização Geral do Brasil (1960); 
BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Caminhos e 
fronteiras (1957); RÉMOND, René. O Antigo 
regime e a revolução de 1750-1815 (1974); 
BRAUDEL, Fernand. Las civilizaciones actuales 
(1973). 

Maria Ignês Mancini de 
Boni, Beatriz Elke de 
Freitas, Maria Apolônia 
Paiva Gomes. 

A B7 C2 Economias e Moedas 
Imperfeitas 

KRAUSE, Fritz. Nos sertões do Brasil. (1942). 
SEDILLOT, René.Histoire des marchands et 
des marchés (1964). LÉVI-STRAUSS, Claude. 
Guerra e comércio entre os índios da América 
do Sul (1942); BRAUDEL, Fernand. Civilização 
Material e Capitalismo (1970). 

Elvira Maria Kubo, Tânia 
V. Gayer 

A B7 C3 Metais preciosos e 
economias metálicas 

 Regina Reichmann 

A B7 C4 As moedas de papel e os 
instrumentos de crédito 

BRAUDEL, Fernand. Civilização Material e 
Capitalismo (1970). 

Regina Reichmann 

A B8 C1 Crenças  e heranças da noite 
do tempo 

Trechos selecionados de BRAUDEL, 
DOUGLAS, BELMONT, STRAUSS, GUSDORF. 

Zulmara Saunir Posse  

A B8 C2 O desenvolvimento da ciência 
 

Potiguara Acácio Pereira 

A B8 C3 Industrialização e Ciência 
 

Potiguara Acácio Pereira 

A B8 C4 Ciência e tecnologia 
 

Tradução e adaptação do capítulo “Les 
nouvelles conditions de l’industrie” I e II do livro 
“Técniques et Sociétés, liaisons et evolutions”, 
de FÚRIA e SERRE, A. Colin, Paris, 1970. 
 Potiguara Acácio Pereira 

FONTE: UFPR. Departamento de História. Estudos Sociais a partir da longa duração. Relatório n. 3. 
Curitiba, 1977. 
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ANEXO 10 – GRADE CURRICULAR EM VIGÊNCIA NAS ESCOLAS  MUNICIPAIS – DIURNO  
         1a  a 4 a SÉRIE do 1O GRAU  (CURITIBA) – 1975 

NO DE HORAS SEMANAIS  

MATÉRIAS             CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

 1a 2 a 3a 4a 

 

COMUNICAÇÃO 

E EXPRESSÃO 

 

LÍNGUA NACIONAL 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 

 
 
5 
 
 
 
1 

 
 
5 
 
 
 
1 

 
 
5 
 
 
 
1 

 
 
5 
 
 
 
1 

 

INTEGRAÇÃO 

SOCIAL 

 

HISTÓRIA 

GEOGRAFIA 

ED. MORAL E CÍVICA 

 
 
4 

 
4 4 4 

 

CIÊNCIAS 

INICIAÇÃO ÀS CIÊNCIAS 

PROGRAMAS DE SAÚDE 

MATEMÁTICA 

8 

 
 
8 

 
 
8 

 
 
8 

 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

  
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 

ENSINO 

RELIGIOSO 

 

  
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 

 

 

 

E 

D 

U 

C 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

 

 

 

G 

E 

R 

A 

L 

 

 

 

 

 

N 

Ú 

C 

L 

E 

O 

 

 

 

 

C 

O 

M 

U 

M 

 

TOTAL......................... 22 22 22 22 

FONTE: PMC. Departamento de Bem Estar Social. Diretoria de Educação. Plano Curricular, v. III-A.    
          Curitiba, 1975. 
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ANEXO 11 – GRADE CURRICULAR EM VIGÊNCIA NAS ESCOLAS  MUNICIPAIS – DIURNO  
         5a  a 8 a SÉRIE do 1O GRAU  (CURITIBA) – 1975  

NO DE HORAS 
SEMANAIS 

 
MATÉRIAS                 CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

 
5a 6a 7a 8a 

 
 

COMUNICAÇÃO E 
EXPRESSÃO 

 
LÍNGUA NACIONAL 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
MODERNA 

 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 

 
 
5 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

 
 
5 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

 
 
5 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

 
 
5 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

 
 

ESTUDOS SOCIAIS 
 
 

HISTÓRIA 
GEOGRAFIA 

O.S.P.B. 
ED. MORAL E CÍVICA 

 
 
6 

 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

 

 
 
 

CIÊNCIAS 

CIÊNCIAS FÍSICAS 
BIOLÓGICAS E 
PROGRAMA DE 

SAÚDE 
MATEMÁTICA E 

DESENHO 

 
 
4 
 
 
5 

 

 
 
4 
 
 
5 

 
 
4 
 
 
5 

 
 
4 
 
 
5 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
E 
D 
U 
C 
A 
Ç 
Ã 
O 
 
 
 
 

G 
E 
R 
A 
L 

 
 
 

N 
Ú 
C 
L 
E 
O 
 
 
 
 

C 
O 
M 
U 
M 

 
ENSINO RELIGIOSO 

 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

INICIAÇÃO 
 

ÀS 
 

TÉCNICAS 
 

DE 
 

TRABALHO 
 
 

 
TÉCNICAS 

INDUSTRIAIS 
 

TÉCNICAS 
COMERCIAIS 

 
TÉCNICAS 

DOMÉSTICAS 
 

TÉCNICAS AGRÍCOLAS 
 

DESENHO TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
4 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 

F 
O 
R 
M 
A 
Ç 
Ã 
O 
 

E 
S 
P 
E 
C 
I 
A 
L 

 
 

TOTAL.......................................... 
29 31 31 33 

FONTE: PMC. Departamento de Bem Estar Social. Diretoria de Educação. Plano Curricular, v. III-A. Curitiba, 
              1975.   
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ANEXO 12 – GRADE CURRICULAR EM VIGÊNCIA NAS ESCOLAS  MUNICIPAIS – NOTURNO  
         5a  a 8 a SÉRIE do 1O GRAU  (CURITIBA) – 1975  

NO DE HORAS 
SEMANAIS 

                                         
MATÉRIAS                       CONTEÚDOS 

ESPECÍFICOS 
 5a 6a 7a 8a 

 
 

COMUNICAÇÃO E 
EXPRESSÃO 

 
LÍNGUA NACIONAL 

 
 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

 
5 
 
 
1 

 
5 
 
 
1 

 
5 
 
 
1 

 
5 
 
 
1 

 
 

    ESTUDOS SOCIAIS 
 
 

HISTÓRIA 
GEOGRAFIA 

O.S.P.B. 
ED. MORAL E CÍVICA 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
 

CIÊNCIAS 

CIÊNCIAS FÍSICAS 
BIOLÓGICAS E 

PROGRAMA DE SAÚDE 
MATEMÁTICA E 

DESENHO 

 
4 
 
5 

 

 
4 
 
5 

 
4 
 
5 

 
4 
 
5 

 
E 
D 
U 
C 
A 
Ç 
Ã 
O 
 
 
 
 

G 
E 
R 
A 
L 

 
 
 

N 
Ú 
C 
L 
E 
O 
 
 
 
 

C 
O 
M 
U 
M 

 
ENSINO RELIGIOSO 

 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

INICIAÇÃO 
 

ÀS 
 

TÉCNICAS 
 

DE 
 

TRABALHO 
 

 

 
 
 
 
 

TÉCNICAS COMERCIAIS 
 
 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 
 
 

 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
3 

F 
O 
R 
M 
A 
Ç 
Ã 
O 
 

E 
S 
P 
E 
C 
I 
A 
L 

 
 
TOTAL.......................................... 

 
 
25 

 
 
25 

 
 
25 

 
 
25 

FONTE: PMC. Departamento de Bem Estar Social. Diretoria de Educação. Plano Curricular, v. III-A. Curitiba,  
              1975.   
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ANEXO 13 – GRADE CURRICULAR EM VIGÊNCIA NAS ESCOLAS  MUNICIPAIS  
                       1a  a 8 a SÉRIE do 1O GRAU  (CURITIBA) – 1986  

MATÉRIAS 
 

CONTEÚDOS 
ESPECÍFICOS 

1a a 4a SÉRIE 
5a 6a 7a 8a 

 
 

COMUNICAÇÃO E 
EXPRESSÃO 

           LÍNGUA  
      PORTUGUESA 
          
       EDUCAÇÃO 
         ARTÍSTICA 
 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 

270 h 

 
5 
 
 
1 
 
3 

 
5 
 
 
1 
 
3 

 
5 
 
 
1 
 
3 

 
5 
 
 
1 
 
3 

 
 
 

ESTUDOS SOCIAIS 
 

          HISTÓRIA 
 

GEOGRAFIA 
 

O.S.P.B. 
 

ED. MORAL E CÍVICA 

 
 
 

180 h 

2 

3 
 
- 
 
- 
 

3 

2 

- 

- 

2 

3 
 
- 
 
- 
 

3 

2 

- 

- 

 
 

N 
Ú 
C 
L 
E 
O 
 
 
 
 

C 
O 
M 
U 
M 
 
 

 
 
 

          CIÊNCIAS 

CIÊNCIAS FÍSICAS 
BIOLÓGICAS E 
PROGRAMA DE 

SAÚDE 
       
 MATEMÁTICA 

 
 
 

270 h 

3 

 
4 
 

3 

 
4 

3 

 

4 

3 
 
 
 
4 

 
 
 

P.D.V.I 
 

 
COMUNICAÇÃO E 

EXPRESSÃO 
 

CIÊNCIAS 
 

 
INGLÊS 
 
 

DESENHO 
GEOMÉTRICO 

 
 

2 
 
 
1 

 
2 
 
 
1 

 
2 
 
 
1 

 
2 
 
 
1 

 
          INICIAÇÃO 

ÀS 
        TÉCNICAS 
       AGRÍCOLAS 

 
 
 

TÉC. AGRÍCOLAS 
2 - 2 - 

 
         INICIAÇÃO 

ÀS 
         TÉCNICAS 
      INDUSTRIAIS 

 
 

TÉC. INDUSTRIAL E 
INDÚSTRIA CASEIRA 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

INICIAÇÃO 
 

AO 
 

TRABALHO 
  

       INICIAÇÃO 
             ÀS 
        TÉCNICAS 

COMERCIAIS 

 
 

TÉC. COMERCIAL E 
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

 

 
- 2 

 
- 2 

   
ENSINO RELIGIOSO 

 
 

 
1 

 

    

 
TOTAL HORAS SEMANAIS.................................. 

 
 
 

28 
 

28 
 

28 
 

28 

FONTE: PMC. Secretaria Municipal de Educação. Departamento de Educação. Desmembramento da Área de 
              Estudos Sociais. Curitiba, 1985. 
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ANEXO 14 – ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE C URITIBA – 1984 
1.  ABAETÉ 

2.  ALBERT SCHWEITZER 

3.  ANA HELLA 

4.  ANÍSIO TEIXEIRA 

5.  ANTONIO PIETRUZA 

6.  ARAPONGAS 

7. ARAUCÁRIA 

8. ATUBA 

9. AUGUSTA GLÜCK RIBAS 

10.BARIGÜI 

11.BELA VISTA DO PARAISO 

12.CAMPONESA  

13.CAMPO MOURÃO 

14.CASCAVEL 

15.CASTRO 

16.CERRO AZUL 

17.CIANORTE 

18.COLÔNIA AUGUSTA 

19.DESEMBARGADOR MARÇAL JUSTEN  

20.DITMAR BREPHOL 

21.DONA LULA 

22.DOS VINHEDOS 

23.ENY CALDEIRA 

24.ÉRICO VERÍSSIMO 

25.EVA DA SILVA 

26.FERNÃO DIAS 

27.FOZ DO IGUAÇU 

28.FRANCISCO HÜBERT 

29.FRANCISCO KLEMTZ 

30.GRACILIANO RAMOS 

31.GUILHERME BÜTLER 

32.HEITOR DE ALENCAR FURTADO  

33.HERLEY MEHL 

34.IRATI 

35.ISSA NACLI 

36. IVAIPORÃ 

37.JAGUARIAIVA 

38.JARDIM DAS BANDEIRAS 

39. JARDIM EUROPA 

40.JARDIM PARAÍSO 

41. JARDIM PARANAENSE 

42. JARDIM ROSEMARY 

43.JARDIM SANTOS ANDRADE 

44. JOAQUIM TÁVORA  

45. JULIA AMARAL DI LENNA 

46.JULIO MOREIRA 

47.LAPA 

48.LINNEU FERREIRA DO AMARAL 

49. MARIA CLARA BRANDÃO TESSEROLLI 

50.MARIA DO CARMO MARTINS 

51.MARIALVA 

52.MARINGÁ 

53.MONTEIRO LOBATO 

54.MONSENHOR BOLESLAU FALARZ 

55.MORADIAS BELÉM 

56.MORADIAS RIBEIRÃO 

57.NOVA ESPERANÇA 

58.NOSSA SENHORA DA LUZ 

59.NOSSA SENHORA DO CARMO 

60. PADRE JOÃO CRUCCIANI 

61. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA 

62. PALMAS 

63.PAPA JOÃO XXIII 

64.PARANAGUÁ 

65.PARANAVAÍ 

66.PEDRO DALLABONA 

67.PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 

68.PINHEIRINHO 

69.PIRATINI 

70.PREFEITO OMAR SABBAG 

71.PROMORAR BARIGÜI 

72.RIO NEGRO 

73.ROLÂNDIA 

74.SANTO ANTONIO DA PLATINA 

75.SANTO INÁCIO 

76.SANTOS ANDRADE 

77.SÃO MATEUS DO SUL 

78.SÃO MIGUEL 

79.TAPAJÓS 

80.THERESITA JUGLAIR 

81.TIBAGI 

82. UMUARAMA  

83.UNIÃO A VITÓRIA 

84.WENCESLAU BRAZ 

85.VILA AURORA 

86.VILA OSTERNACK 

FONTE: PMC.Relatório Geral de Atividades, 1982, p.20-22;1984, p.104 
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ANEXO 16 - ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO P ROJETO DE ESTUDOS  
                     SOCIAIS A PARTIR DA LONGA DURA ÇÃO – CURITIBA – 1976-1984 (1)  

Nome da escola Séries Datas dos Relatórios para a DEE 
1.U. E.F.Omar Sabbag                1a a 8a  1976 
2.U.E.F. Papa João XXIII 1a a 8a 1976 
3.U.E.F. Albert Schweitezer 1a a 8a 1976 
4.E.F.M. Júlia Amaral Di Lenna 1a a 8a 1976 
 
1. E.1o Grau Nossa Senhora da 
Luz 

1a a 4a  13/12/76 
26/06/78 

E.1o Grau Eny Caldeira 1a a 4a 12/12/77 
2.E.1o Grau Foz de Iguaçú 1a a 4a 26/06/78 
3. E.1o Grau São Mateus do Sul 1a a 4a 26/06/78 
4.E.1o Grau Jaguariaíva 1a a 4a 26/06/78 
5.E.1o Grau São Miguel 1a a 4a 26/06/78 
6.E.1o Grau Graciliano Ramos 1a a 4a 26/06/78 
7.E.1o Grau Arapongas 1a a 4a 17/12/79 
8.E.1o Grau Júlio Moreira 1a a 4a 26/03/84 
9.E.1o Grau Monteiro Lobato 1a a 4a 1976 

28/05/84 
10.E.1o Grau Paranavaí 1a a 4a 26/06/78 
11.E.1o Grau Nova Esperança 1a a 4a 26/06/78 
12.E.1o Grau Piratini 1a a 4a 26/06/78 
13.E.1o Grau Cerro Azul 1a a 4a 26/06/78 
14.E.1o Grau Bela Vista do 
Paraíso 

1a a 4a 26/06/78 

15.E.1o Grau Vila Aurora 1a a 4a 26/06/78 
FONTE: PMC.Diretoria de Educação. Pasta: “Levantamento das avaliações dos professores 
              sobre Estudos Sociais.” 
 
(1) Esta relação de escolas foi elaborada a partir de indícios encontrados em diferentes relatórios, todavia ela 
não é definitiva. Certamente houve outras unidades escolares envolvidas no Projeto da longa duração que não 
constam desta listagem, pois há relatórios que apontam até 19 escolas, sem identificá-las (1979). Nem todos os 
relatórios referentes ao ano de 1978 mencionavam a data, entretanto esses relatórios encontravam-se num 
conjunto de papéis separados na pasta e identificados pela data de 26/06/78, o que leva a inferir que esses 
documentos foram entregues numa reunião realizada pela Coordenação de Estudos Sociais, naquela data, 
reunião que consta do Relatório de Atividades daquele ano (PMC. Relatório..., 1978). 
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ANEXO 17 – ROTEIRO GERAL DE ENTREVISTA 
 

DADOS BIOGRÁFICOS 
 
Nome, local e data de nascimento 
 
FORMAÇÃO INTELECTUAL E PROFISSIONAL 
 
Escolaridade (3o grau) 
Data, escola e local de formatura (3o grau) 
Razões da escolha profissional/magistério 
Atuação no campo do magistério 
Ascensão profissional 
 
PARTICIPAÇÕES 
 
Como se deu o interesse pela História? 
Por que escolheu a carreira de professor de História/Estudos Sociais? 
Como se interessou pelo magistério? 
Participou no debate pela educação e ensino de História/Estudos Sociais? 
 
DÉCADA DE SETENTA/OITENTA E O PROJETO DE ESTUDOS SOCIAIS A PARTIR DA LONGA 
DURAÇÃO 
 
Profissão/função exercida na época 
Implantação da reforma de ensino 
Mudanças que levaram à implantação da disciplina de Estudos Sociais 
Currículo (s)  na década de 70 
Projeto de Estudos Sociais a partir da longa duração 
Cursos de aperfeiçoamento para implantação da reforma/projeto 
Práticas de sala de aula (planejamento, livro didático, conteúdo, metodologia, atividades didáticas, 
relacionamento professor/aluno, avaliação) 
Críticas à implantação dos Estudos Sociais 
Pessoas que trabalhavam com Estudos Sociais/deram cursos de aperfeiçoamento 
Relações Diretoria de Educação da PMC e SEED/CETEPAR 
Movimento pelo retorno da História e Geografia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


