
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

WAGNER DE ARAÚJO RABÊLO 

 

 

 

 

ANÁLISE DO DISCURSO SOBRE O “BOM” PROFESSOR DE HISTÓRIA 

NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: UMA QUESTÃO DE CIDADANIA... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN                                                                                                                             

2016 

 



2 
 

WAGNER DE ARAÚJO RABÊLO 

 

 

 

 

ANÁLISE DO DISCURSO SOBRE O “BOM” PROFESSOR DE HISTÓRIA 

NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: UMA QUESTÃO DE CIDADANIA... 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação – PPGED – do 

Centro de Educação, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em Educação, na linha 

de pesquisa Educação, Currículo e Práticas 

Pedagógicas. 

Orientadora: Profa. Dra. Karyne Dias Coutinho 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2016 

 



3 
 

WAGNER DE ARAÚJO RABÊLO 

 

 

 

 

ANÁLISE DO DISCURSO SOBRE O “BOM” PROFESSOR DE HISTÓRIA 

NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: UMA QUESTÃO DE CIDADANIA... 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_____________________________________________________________ 

Profa. Dra. Karyne Dias Coutinho – Presidente 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 

_____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Alfredo Veiga-Neto – Membro Titular Externo 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

 

_____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Durval Muniz de Albuquerque Junior – Membro Titular Interno 

Universidade Federal Rio Grande do Norte – UFRN 

 

_____________________________________________________________ 

Profa. Dra. Gilcilene Dias da Costa – Suplente Externa 

Universidade Federal do Pará – UFPA 

 

_____________________________________________________________ 

Profa. Dra. Mariangela Momo – Suplente Interno 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN  



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Quero dedicar este espaço para agradecer a todos que fizeram a escrita desta 

Dissertação ser algo menos árduo. Apesar de a escrita ser bastante solitária, vocês 

sempre estiveram comigo no meu pensamento e no meu coração.  

Agradeço primeiramente à João, Maria Lúcia, Luciana, Joãozinho, Irene, 

Deusimar, Gabriela e Vinicius – minha família – por todo o carinho, incentivo e horas 

de alegria juntos.  

A meu amor, Vanessa: como já havia lhe dito antes, o nosso tempo juntos não 

pode ser medido, ele é o tempo do acontecimento oportuno, eterno e não-linear. Te amo 

demais!  

Quero agradecer também a minha competentíssima orientadora, Karyne Dias 

Coutinho: em meus momentos de solidão e de poucas ideias, os seus conselhos, broncas 

e ensinamentos valiam ouro. Muito do pesquisador e da pessoa que sou hoje eu devo a 

você, obrigado.  

Deixo registrado aqui meus agradecimentos ao nosso Grupo de Estudos, 

composto pelos queridos colegas Girlane, Jéssica, Clara, João, Maria, Rafaela, Gislaine 

e Mariangela. Agradeço imensamente as contribuições de todos vocês ao meu trabalho.  

Agradeço também ao professor Alfredo José da Veiga-Neto, que estava tão 

distante fisicamente, mas tão perto intelectualmente com seus valiosíssimos estudos.  

E ao professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, grande intelectual que 

admiro muitíssimo desde o momento em que assisti à primeira aula daquela disciplina 

de Introdução ao Estudo da História, em meados de 2008.   

Por fim, agradeço ao CNPQ pelo financiamento desta pesquisa durante todo o 

curso de Mestrado, sem o qual talvez este sonho não tivesse sido possível. 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leibniz exprimia de maneira exemplar esse estado 

de crise que dá novo ímpeto ao pensamento, 

precisamente quando se crê está quase tudo 

resolvido: acreditava-se estar em um porto seguro, 

mas se nos encontramos em pleno mar.  

(DELEUZE, 1990, p.156) 
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RESUMO 

 

Tendo a perspectiva pós-estruturalista como orientação teórico-metodológica, mais 

especialmente a partir do uso de ferramentas das teorizações foucaultianas, esta Dissertação tem 

como objetivo investigar as condições de possibilidade para a emergência e a consolidação do 

discurso sobre o “bom” professor de História no Brasil atual. Para tanto, lança-se um olhar de 

inspiração arqueogenealógica sobre esse discurso, analisando seu atravessamento em eventos 

que envolvem os processos de elaboração da Constituição Brasileira de 1988, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para a disciplina de História no Ensino Fundamental, bem como a circulação de matérias sobre a 

disciplina escolar de História publicadas na Revista Nova Escola no período de 1992 a 2002. 

Como um dos principais resultados da análise, tem-se que a prática de significação da cidadania 

liberal no Brasil contemporâneo preparou um campo de possibilidades tanto para a emergência 

quanto para a consolidação do referido discurso, que se situa no entremeio de diversos focos 

dispersos e descontínuos de poder que atravessavam as discussões sobre o que seria um cidadão 

brasileiro na Nova República. Com base nisso, tem-se, como outros resultados da pesquisa, que 

o conceito de cidadania e a ideia de formação cidadã são os fios condutores de três eixos do 

discurso sobre o “bom” professor de História, instituindo-se que um “bom” professor dessa 

disciplina escolar no Ensino Fundamental deve formar: o cidadão crítico-moral; o cidadão 

competente; e o cidadão patriota. Conclui-se que a recorrência de enunciados desse discurso vai 

tecendo uma rede de significados e práticas que atuam na construção de um modelo de ser 

professor de História inventado em meio às novas demandas da sociedade brasileira pós-

ditadura civil-militar, sem necessariamente considerar o seu processo de construção, permeado 

em si mesmo por uma variedade de atravessamentos de poder.  

Palavras-chave: Discurso; Michel Foucault; Cidadania; Professor de História. 
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OLHA-TE A TI MESMO PROFESSOR 

 

Da docência à pesquisa de seu discurso: um relato sobre minha trajetória de 

formação 

 

Cuidar de si, ter controle sobre si, escrever a si é fazer da vida 

uma obra de arte, obra que exige permanente cumprimento. 

Viver o que pensa e o que diz, isso exige enfrentar criticamente 

as regras, os costumes que lhe são impostos. 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p.118-119) 

 

Escolhi abrir esta Dissertação com as palavras de Albuquerque Júnior (2007) 

porque foram elas que também me serviram de provocação ao estudo, na medida em 

que eu, como professor de História recém licenciado, vi-me em meio a uma série de 

insatisfações com as regras e os costumes que me eram impostos. Assim, antes de partir 

propriamente ao tema desta pesquisa, prefiro começar escrevendo um pouco sobre como 

cheguei até ele e de que modo escolhi problematizá-lo, diante de tantas perspectivas 

possíveis. 

Ao contrário de relatos de muitos colegas professores, os anos da Educação 

Básica que cursei não me apresentaram um referencial de professor de História que 

tivesse me inspirado a atuar na área da Educação. Embora eu seja apaixonado por contar 

histórias e por socializar o que aprendi com outras pessoas, em nenhum momento dos 

anos escolares pensei em um dia ser professor. Isso porque, ainda que eu desconfiasse 

que tal paixão fizesse parte da docência, os professores que tive apenas repetiam os 

conteúdos que já estavam postos nos livros didáticos. Em suas aulas, não havia espaço 

para dinamicidade, criação ou imaginação, mas sim para o que já era seguro dizer. 

Diante dessa frustração como aluno do Ensino Médio, comecei a me questionar: será 

que ser professor é só isso? Por que no momento em que eu conto histórias me sinto 

realizado, fascinado, mas não me vejo lecionando essas mesmas aulas?  

 E como sempre fui fascinado por histórias de todos os tipos (desde histórias em 

quadrinhos a revistas científicas da área), ingressei na UFRN como estudante do curso 

de História, apesar das incessantes investidas do pai advogado para convencer o filho a 
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cursar Direito. A princípio escolhi ser aluno do Bacharelado, também em função de ter 

escutado histórias frustrantes de professores quando comentava da vontade em cursar 

Licenciatura. Vinham-me com o famoso: “rapaz, não faça isso com sua vida, vá cursar 

algo de futuro”.  

Ironicamente, depois de alguns anos cursando Bacharelado em História, troquei 

para Licenciatura e, decidido a me tornar professor, passei a indagar no que consistiria 

um bom professor: o que eu deveria fazer para ser um bom professor e não repetir os 

mesmos modelos de professores frustrados com a profissão, com os quais me deparei no 

passado? Os questionamentos em torno da docência se intensificaram quando cursei as 

disciplinas obrigatórias de Didática, Estágios e outras vinculadas aos fundamentos da 

Educação. Acreditava que estas disciplinas me ofereceriam uma boa base pedagógica 

para me tornar um bom professor de História.  

Foi então que passei a ser bolsista do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID História) e, concomitantemente, comecei a cursar os 

Estágios Supervisionados de Formação de Professores em História, os quais me 

levariam a ter experiências docentes em turmas de Educação Básica. Nos Estágios, o 

aspirante a professor deve elaborar um projeto de ensino, de modo a aplicá-lo em uma 

turma de Ensino Fundamental e em uma turma de Ensino Médio.  

 O projeto que elaborei teve como objetivo o desenvolvimento de conceitos 

históricos a partir de uma forma de leitura diferenciada: as histórias em quadrinhos. A 

escolha desta temática deveu-se à minha fixação por quadrinhos durante a infância, e 

porque eu vislumbrava que eles pudessem ser um instrumento de aprendizado 

interessante e diferenciado para meus alunos.  

Mas a partir do momento em que os quadrinhos passaram a ser entendidos como 

instrumento didático, apenas minha proximidade com eles não seria suficiente para a 

realização do projeto: a elaboração e a aplicação de um projeto de ensino demandariam 

leituras de referência pedagógica sobre o assunto. Assim, foram-me indicadas algumas 

referências para o uso “correto” das histórias em quadrinhos em sala de aula: leituras 

que estavam repletas de discursos provenientes dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) para o ensino de História (BRASIL, 1998), direcionando os modos “certos” de 

ensinar.  
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 Feito o projeto, havia chegado a hora da aplicação. Foi neste momento do 

trabalho que surgiu o conflito entre o “contador de histórias” e o professor em 

formação. Senti-me preso aos procedimentos dos manuais, muito embora eles 

estranhamente destacassem a importância da autonomia do professor em sala de aula. 

Ao mesmo tempo eu supunha que os alunos poderiam ter um aprendizado muito mais 

interessante com os quadrinhos do que sugeriam as leituras.  

Eu não estava entendendo. Havia seguido todas as recomendações, mas não 

estava satisfeito com os resultados obtidos na aplicação do projeto, o que me fez ir 

diretamente aos Parâmetros Curriculares Nacionais que embasavam os materiais de 

referência do trabalho com quadrinhos. O contato direto com os PCN me despertou 

maior interesse em conhecer pesquisas realizadas na área da Educação, mais 

especificamente no ensino de História.  

 Concluída a Licenciatura, senti que precisava estudar mais para exercer o ofício 

de professor. Assim, reingressei como aluno do curso de Bacharelado em História, 

embora meu interesse continuasse voltado à Educação, motivo pelo qual me matriculei 

numa disciplina optativa chamada Cinema e Educação1. Pelo próprio título do 

componente curricular, imaginei que se tratasse de orientações sobre como utilizar o 

cinema em sala de aula, mas tive uma grande surpresa...  

Devo confessar que os primeiros encontros dessa disciplina foram estranhos e 

inesperados. Ao invés de sanar dúvidas sobre a prática docente dos alunos, foram 

apresentadas mais problemáticas e leituras de autores cuja aproximação com o campo 

da Educação eu desconhecia. Nietzsche, Foucault, Deleuze, Agamben, Lipovetsky, 

Bauman foram alguns dos autores utilizados para pensarmos não como devemos 

ensinar, mas como chegamos a ensinar de uma determinada forma. Os momentos de 

leitura voraz e o estudo de cada texto iam me fazendo lembrar as experiências que tive 

com os Estágios Supervisionados de Formação de Professores e minha insatisfação com 

os PCN.  

Foi no trabalho final da disciplina Cinema e Educação que decidi colocar no 

papel aqueles questionamentos iniciais que eu tinha sobre a docência, elaborando um 

                                                           

1 Ministrada por Karyne Dias Coutinho e Alexander de Freitas, professores do Centro de Educação, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (COUTINHO, FREITAS, 2012; 2013). 
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pequeno ensaio sobre a ideia de ser um “bom” professor. Após o término da disciplina, 

comecei a participar das reuniões do Grupo de Estudos Culturais em Educação, 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN2. Foi durante as 

discussões nas quartas-feiras pela manhã que amadureci a ideia desta pesquisa e decidi 

cursar o Mestrado em Educação, de modo também a acertar as contas comigo mesmo...  

Já como aluno do Mestrado e participando das discussões do referido Grupo de 

Estudos, fui refinando a ideia de que, a despeito de servirem à docência, os discursos 

presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais produzem e reproduzem modos 

“certos” de ser professor, os quais, muitas vezes, acabam sendo naturalizados pelos 

docentes (RABÊLO, COUTINHO, 2014; 2015). Tendo essa ideia como chave de 

leitura, foi possível perceber numa análise preliminar dos PCN de História que tais 

discursos constituem e são constituídos por uma rede de inteligibilidade articulada à 

história recente do Brasil. Assim, certos modos de ser professor acabam por ser forjados 

em formações discursivas que atravessam não só os PCN, mas também diversos outros 

materiais de referência do ensino de História. Envolto nessa trama, pude ir delimitando 

os objetivos deste estudo, reconfigurados à medida de minha imersão na perspectiva 

teórico-metodológica pós-estruturalista, em especial nas teorizações foucaultianas3. 

Inicialmente, o objetivo era analisar o discurso (sobre o “bom” professor de 

História) em dois principais materiais de referência: os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (porque se constituem em documento oficial que orienta o ensino de 

disciplinas nas escolas, delimitando os objetivos e os conteúdos de ensino) e a Revista 

Nova Escola (em função de sua grande inserção nas escolas, apresentando várias das 

discussões dos PCN em linguagem mais acessível e breve aos professores da Educação 

Básica).  

O período preliminar da investigação, em que eu ia cercando esses dois 

diferentes materiais, coincidiu com certa densidade de leituras que eu ia fazendo do 

referencial foucaultiano, o que me permitiu perceber que o discurso sobre o “bom” 

professor de História tinha ele próprio uma história; e que ela poderia ser investigada e 

posta em crise, escapando de tomá-la como simplesmente verdadeira ou natural. E mais: 

                                                           
2 Coordenado pelas professoras Karyne Dias Coutinho e Mariangela Momo.  

3 O uso teórico-metodológico que faço da perspectiva pós-estruturalista, em especial das ferramentas 

analíticas foucaultianas, será detalhado na seção a seguir. 
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por ter ele mesmo uma história, o referido discurso não era dos PCN ou da Revista, 

mas os atravessava e era por eles posto em funcionamento. Intrigado com a 

possibilidade de o referido discurso circular tanto nestes dois materiais quanto em 

muitos outros, e principalmente intrigado com a ideia de que eu poderia estudar o 

conjunto de condições de sua existência, para esta pesquisa foi construído o seguinte 

objetivo: investigar as condições de possibilidade para a emergência e a consolidação do 

discurso sobre o “bom” professor de História no Brasil atual.  

O deslocamento do objetivo implicou a ampliação do corpus analítico, e tal 

empreitada me levou à história do Brasil no período de redemocratização pós-regime 

civil-militar de 1964. Nessa temporalidade, foi possível perceber esforços, tanto por 

parte do Estado quanto da sociedade civil, na tentativa de discutir e institucionalizar um 

novo modelo educacional que fosse compatível com o governo dito democrático que 

estava latente, ajudando-o a se consolidar. A análise desses esforços (que a pesquisa foi 

mostrando estarem imbricados na emergência do referido discurso) fez aparecer uma 

ideia que atravessava tanto as condições para o discurso quanto ele próprio: a ideia de 

cidadania4.  

Assim, em meio aos muitos acontecimentos que caminharam no sentido de 

significar a ideia de cidadania no Brasil pós-ditadura civil-militar – servindo tanto como 

condição de possibilidade para a emergência do discurso sobre o “bom” professor de 

História no Brasil quanto como um dos efeitos de consolidação do próprio discurso – 

esta investigação foi sendo composta pelo seguinte corpus analítico: 

 

 Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988). Considerado como o conjunto 

de leis maiores do Estado brasileiro, o documento da Constituição foi elaborado 

em meio a discussões realizadas pela Assembleia Nacional Constituinte (ANC), 

nos anos de 1987-1988, no Congresso Nacional em Brasília. Assim, este estudo 

tomou como corpus não apenas o documento final da Constituição, mas também 

os eventos que o envolveram, tais como: o Dia do Debate Nacional sobre 

Educação e Escola, conhecido como o Dia D da Educação; o Seminário 

                                                           
4 A ideia de cidadania como uma condição de possibilidade para a emergência do discurso em questão, 

bem como as demais ideias brevemente apresentadas nesta seção inicial, estão detalhadamente 

desenvolvidas no segundo e terceiro capítulos desta Dissertação.  
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intitulado A teoria e a prática da pedagogia crítico-social dos conteúdos: do 

diálogo ao debate coletivo; e o Fórum Nacional da Educação na Constituinte 

em Defesa do Ensino Público e Gratuito. Quanto ao documento final da 

Constituição Brasileira de 1988, analisou-se nesta pesquisa a primeira seção do 

terceiro capítulo, que fala diretamente sobre os artigos referentes à educação do 

país. 

 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96 (BRASIL, 

1996). É o documento que norteia o funcionamento da educação brasileira atual. 

A lei foi discutida durante oito anos por representantes da sociedade civil e o 

Congresso Nacional, e foi aprovada em 20 de dezembro de 1996.      

 

 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998). Foram criados, em 

sua fase preliminar, por especialistas contratados pelo Ministério da Educação 

(MEC) e discutidos posteriormente com setores organizados da sociedade civil. 

O documento, de uma maneira geral, orienta como e o que deve ser ensinado em 

cada disciplina. Analisou-se nesta pesquisa apenas o Volume 6 dos PCN para o 

Ensino Fundamental, referente à disciplina de História do terceiro e quarto ciclos 

deste nível de ensino5.   

 

 Revista Nova Escola. Trata-se de uma revista de grande inserção no campo 

educacional brasileiro. Foi criada no ano de 1986 pela Editora Abril e hoje conta 

com mais de duzentos exemplares, além de várias outras edições especiais. 

Foram analisadas nesta pesquisa apenas matérias referentes à disciplina escolar 

de História dos anos de 1992 a 2002, totalizando treze edições da Revista6. 

                                                           
5 Sabe-se da existência dos PCN de História para o Ensino Médio, mas eles não foram selecionados para 

comporem o corpus analítico desta investigação em função do volume de material considerando-se os 

limites de tempo para a conclusão de um curso de Mestrado. Assim, a própria realização deste estudo já 

abre outras portas para futuras investigações.    

6 Os números das edições analisadas, seguidos de seus respectivos anos de publicação, são: 62/1992, 

84/1995, 93/1996, 105/1997, Ed. Esp./1999, 120/1999, 123/1999, 127/1999, 129/2000, 134/2000, 

141/2001, 142/2001 e 156/2002. A bibliografia completa de cada edição pode ser encontrada nas 

referências finais desta Dissertação. Para detalhes sobre o número de edições consultadas, ver apêndice 1.  
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A permanência desses dois últimos materiais na composição do corpus analítico 

desta pesquisa se deve ao fato de que, junto à instituição das políticas educacionais, era 

preciso também estabelecer o que deveria ser ensinado nas escolas. E os PCN e a 

Revista Nova Escola estão dentre os principais materiais de referência que colocam em 

movimento o discurso em questão. Assim, embora esses dois materiais não estejam 

diretamente implicados na emergência do referido discurso, eles funcionam como 

veículos fundamentais para sua consolidação.  

Conforme será desenvolvido ao longo dessa Dissertação, o resultado central a 

que esta pesquisa chegou foi à ideia de cidadania, que aparece como condição de 

possibilidade tanto para a emergência quanto para a consolidação do discurso sobre o 

“bom” professor de História no Brasil atual. E essa ideia de cidadania atravessa tanto a 

Constituição Brasileira de 1988 e a LDB de 1996 (entendidos aqui como suportes das 

condições de emergência desse discurso), quanto o volume 6 dos PCN para o Ensino 

Fundamental e as matérias sobre a disciplina escolar de História publicadas na Revista 

Nova Escola no período de 1992 a 2002 (entendidos aqui como suportes das condições 

de consolidação desse discurso).   

Se, como veremos mais adiante, os discursos podem ser entendidos como 

práticas; e se as práticas discursivas “tomam corpo no conjunto das técnicas, das 

instituições, dos esquemas de comportamento, dos tipos de transmissão e de difusão, 

nas formas pedagógicas que, por sua vez, as impõem e as mantém” (FOUCAULT apud 

CASTRO, 2009, p.119), então tanto os PCN quanto a Revista Nova Escola funcionam, 

também, como superfícies através das quais o discurso sobre o “bom” professor de 

História pode se movimentar.  

Para encerrar essa seção, é importante frisar que nenhum dos quatro materiais 

que compõem o corpus analítico desta investigação detinha o poder para instituir o 

discurso em questão: eles atuaram como focos particulares de poder, onde sujeitos se 

envolveram e foram envolvidos em lutas de significados, dentre os quais se destaca a 

intenção de se construir uma dita educação de melhor qualidade para o país. Portanto, 

nem o aparecimento nem o processo de legitimação desse discurso podem ser 

entendidos como uma imposição feita pelo Estado, a partir da elaboração e 

cumprimento de políticas públicas educacionais. Em vez disso, diríamos que essas lutas, 
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que envolveram a prática de significação da cidadania, prepararam um campo de 

possibilidades que constituiu diversos efeitos na sociedade brasileira: um deles foi a 

emergência e a consolidação do discurso sobre o “bom” professor de História no Brasil 

atual.  

Para desenvolver o que está brevemente sumariado nesses poucos parágrafos 

iniciais, a presente Dissertação foi organizada em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo, intitulado Olha-te a ti mesmo professor, tratou de mostrar, 

nessa seção inicial que acabei de desenvolver aqui, como foram se constituindo as 

questões centrais deste estudo no decorrer de pedaços da minha trajetória de formação. 

Em seguida, as outras duas seções que compõem esse primeiro capítulo apresentam, 

respectivamente, as lentes teórico-metodológicas desta investigação; e um levantamento 

de trabalhos sobre a temática desta pesquisa nos anos de 2003-2013 no Brasil, de modo 

a estabelecer as semelhanças e diferenças entre o presente estudo e os já realizados. 

No segundo capítulo, intitulado Cidadania: ponto de partida e chegada do 

discurso sobre o “bom” professor de História, tratei de evidenciar como a prática de 

significação da cidadania liberal no Brasil contemporâneo preparou um campo de 

possibilidades para a emergência do referido discurso. Nesse sentido foram analisados 

acontecimentos como o processo de elaboração da Constituição Brasileira de 1988, os 

embates envolvendo a construção da LDB nº 9.394/96, a criação dos PCN e da Revista 

Nova Escola, bem como as relações entre todos esses materiais, atravessados pelo 

conceito de cidadania, entendido neste estudo como condição de possibilidade tanto 

para a emergência quanto para a consolidação do discurso sobre o “bom” professor de 

História.  

No terceiro capítulo, intitulado Criticidade, competência e patriotismo: a 

formação cidadã em três eixos discursivos, direcionei o olhar para o próprio discurso 

em questão, de modo a analisar suas recorrências enunciativas em dois materiais muito 

específicos: o volume 6 dos PCN para o Ensino Fundamental e as matérias sobre a 

disciplina escolar de História publicadas na Revista Nova Escola no período de 1992 a 

2002. 

No quarto e último capítulo, teço considerações gerais sobre a estrada percorrida 

nesta investigação e os caminhos porvir. 
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Na continuação deste primeiro capítulo, seguem as duas próximas seções que 

tratam, respectivamente, das lentes teórico-metodológicas deste estudo, e de um 

levantamento de trabalhos realizados no Brasil acerca da temática aqui em questão. 

 

 

Outra forma de olhar a mim mesmo: a escolha das lentes teórico-metodológicas 

 

O modo pelo qual passei a entender o discurso sobre o “bom” professor de 

História no Brasil atual me foi possibilitado pelo pensamento educacional pós-

estruturalista, tendo como principal inspiração os estudos foucaultianos: a partir desta 

perspectiva é possível compreender que os discursos pedagógicos não se formam 

apenas porque estão escritos em currículos ou outros documentos oficiais da educação, 

mas são constituídos por fluxos discursivos que vão compondo a própria educação e os 

modos de ser dos seus sujeitos. Assim, o discurso sobre o “bom” professor de História 

faz parte da constituição do próprio docente.   

Na intenção de destacar alguns princípios que permearam a construção desta 

pesquisa, valho-me de Peters (2000, p.43-44), para quem o pensamento pós-

estruturalista 

 

combina uma suspeita relativamente a argumentos e pontos de 

vista transcendentais com uma rejeição das descrições 

canônicas e dos vocabulários finais. Em particular, a “suspeita 

para com as metanarrativas” centra-se na questão da 

legitimação na era moderna, na qual várias grandes narrativas 

têm sido utilizadas para legitimar o poder do estado. Não existe 

qualquer discurso-mestre, qualquer discurso que possa ser 

considerado neutro ou que possa representar uma síntese, 

qualquer discurso que possa expressar qualquer suposta unidade 

ou universalidade epistemológica ou que permita decidir entre 

visões, asserções ou discursos em conflito. A “virada 

linguística” na filosofia e nas ciências sociais do século XX 

impede qualquer posição de neutralidade metalinguística ou 

qualquer privilégio epistemológico fundacional. (PETERS, 

2000, p.43-44) 
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Conforme destaca o autor, para a vertente pós-estruturalista de pesquisa, a 

verdade não é uma questão de verificação empírica, nem tampouco de correspondência 

com uma suposta “realidade”. Enfatiza-se, assim, a dimensão histórica e social dos 

discursos, produzidos em meio a relações culturais, políticas, econômicas, familiares, 

religiosas, jurídicas, etc. 

Silva (1999) também enfatiza que a perspectiva pós-estruturalista abandona a 

ênfase na verdade e passa a problematizar o processo de legitimação de seus 

pressupostos. Nesse sentido, tal perspectiva não se limita a perguntar O quê? Em vez 

disso, as questões fundamentais são: Por quê? Para quê? Para quem? Onde? Quando?, e 

principalmente: Como?  

A aproximação a esses modos de tratar uma investigação foi configurando as 

questões iniciais desta pesquisa e me ajudando a entender como o modelo de professor 

de História que conheci no curso de Licenciatura foi construído e legitimado como 

verdade. E, conforme referi, dentre as lentes pós-estruturalistas que me possibilitaram 

olhar tanto o objeto deste estudo quanto os modos de trabalhar com ele, destacaram-se 

sobretudo as que me foram oferecidas pelas teorizações foucaultianas.  

Segundo Veiga-Neto (2014, p.18-19), a utilização do termo “teorizações 

foucaultianas” ajuda a evitar certos problemas quando estamos nos utilizando das ideias 

de Michel Foucault. 

 

O primeiro equívoco é não compreender que as teorizações 

foucaultianas não são “pau para toda obra”... No pensamento de 

Foucault não há lugar para metanarrativas e para expressões do 

tipo “a natureza humana” e “a história da humanidade”, nem 

para certas palavras como “todos” e “sempre”. [...] se quisermos 

adotar uma perspectiva foucaultiana, não devemos partir de 

conceitos, nem devemos nos preocupar em chegar a conceitos 

estáveis e seguros em nossas pesquisas, já que acreditar que eles 

tenham tais propriedades é acreditar que a própria linguagem 

possa ser estável e segura – uma suposição que não faz o 

mínimo sentido nessa perspectiva. Muito mais interessante e 

produtivo é perguntarmos como as coisas funcionam e 

acontecem e ensaiarmos alternativas para que elas venham a 

funcionar e acontecer de outras maneiras. 
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Numa conversa entre Michel Foucault e Gilles Deleuze, publicada sob o título 

Os intelectuais e o poder (FOUCAULT, 2013), Deleuze explica que: 

 

Uma teoria é como uma caixa de ferramentas. Nada tem a ver 

com o significante... É preciso que sirva, é preciso que 

funcione. E não para si mesma. Se não há pessoas para utilizá-

la, a começar pelo próprio teórico que deixa então de ser 

teórico, é que ela não vale nada ou que o momento ainda não 

chegou. Não se refaz uma teoria, fazem-se outras; há outras a 

serem feitas. (p.132) 

 

Num pequeno texto publicado no segundo volume francês de Ditos e Escritos, o 

próprio Foucault declarou: “Eu não escrevo para um público, escrevo para usuários, não 

para leitores” (FOUCAULT apud CASTRO, 2009, p.14). Trata-se de usar o 

pensamento foucaultiano não para segui-lo, mas para, com ele, pensarmos o mundo e a 

nós mesmos de maneiras diferentes. É a isso que Veiga-Neto (2006, p.4) se refere 

quando afirma que Foucault não deve ser tomado como um guru; sugere, ao invés disso, 

que adotemos uma postura de fidelidade infiel ao filósofo, na qual se mantém “uma 

tensão permanente e, enquanto tal, fonte energética para torcer e retorcer as 

contribuições foucaultianas para os nossos entendimentos sobre o presente”. 

Movendo-me na órbita desses entendimentos, ao abrir a “caixa de ferramentas” 

foucaultiana, fiz uso de dois instrumentos conceituais que se mostraram úteis tanto à 

constituição quanto ao desenvolvimento da pesquisa que ora apresento: discurso e 

relações de poder – sobre os quais passarei a tecer considerações situadas no contexto 

deste estudo. 

  Para Foucault (2009, p.122), os discursos são “práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam”. Se o discurso constrói a coisa de que fala, 

então, no contexto deste trabalho, entendo que o discurso sobre o “bom” professor de 

História tem o poder de produzir um modelo de ser docente dessa disciplina. Se a 

formação discursiva é “um conjunto de enunciados que se apoia em um mesmo sistema 

de formação” (id.), ela acaba por compor uma rede conceitual quanto ao que podemos 

dizer de verdadeiro e legítimo sobre o que é ser um “bom” professor.  
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Assim, o discurso constrói a própria história, e é construído por ela, eleva 

potências de pensamento e cala muitas outras. Atravessa as mais variadas instituições, 

sujeitos, saberes, desejos, poderes, etc. Trava lutas de sentidos e significados das mais 

variadas possíveis, e não podemos dar conta da totalidade de suas aventuras e muito 

menos de seus efeitos. Como bem salienta Veiga-Neto (2014, p.91), estamos “num 

mundo em que os discursos já estão há muito tempo circulando, nós nos tornamos 

sujeitos derivados desses discursos”. Até mesmo o indivíduo que se rebela contra o 

discurso não é capaz de se posicionar em uma total selvageria discursiva, para falar 

sobre sua ordem. No caso do discurso pedagógico e, mais especificamente, do discurso 

sobre o “bom” professor de História, é importante referir que 

 

não existe sujeito pedagógico fora do discurso pedagógico, nem 

fora dos processos que definem seus significados. A existência 

de um sujeito pedagógico não está ligada a vontades ou 

individualidades autônomas e livremente fundadoras de suas 

práticas. O sujeito pedagógico está constituído, é formado e 

regulado no discurso pedagógico, pela ordem, pelas posições e 

diferenças que esse discurso estabelece. O sujeito pedagógico é 

uma função do discurso no interior da escola e, 

contemporaneamente, no interior das agências de controle. 

(DÍAZ, 1995, p.15) 

 

Mas o que é possível ser feito então? Devemos nos submeter simplesmente ao 

discurso sobre o “bom” professor? Estamos destinados a repetir indefinidamente suas 

verdades, já que somos sujeitos pedagógicos tão imersos nesta rede de poder? Quanto a 

isso, vale lembrar que Foucault (2013c, p.293-294) nos ensina que “não há relação de 

poder sem resistência”. Nesse sentido, 

 

A resistência que podemos exercer é dentro dessa própria rede 

de poder, não fora dela, com seu desabamento completo. O que 

podemos provocar são deslocamentos do poder que nos 

impõem um determinado lugar, que reserva para nós um certo 

espaço, que foi estabelecido historicamente, portanto, em 

movimento. Até que ponto a melhor forma de provocar um 

deslocamento nesse dispositivo e nesse saber é nos postarmos 

como o outro do poder, assumir a posição de sujeito vencido e 

discriminado? Não seria melhor se negar a ocupar este lugar? 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p.32) 
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E uma das possibilidades de nos negar a ocupar este lugar em que o discurso nos 

coloca é dar visibilidade a suas relações e a seu funcionamento, problematizando-os. 

 

Se designar os focos, denunciá-los, falar deles publicamente é 

uma luta, não é porque ninguém ainda tinha tido consciência 

disto, mas porque falar a esse respeito – forçar a rede de 

informação institucional, nomear, dizer quem fez, o que fez, 

designar o alvo – é uma primeira inversão de poder, é um 

primeiro passo para outras lutas. (FOUCAULT, 2013a, p.138-

139) 

 

Entendido isso, reitero que não estou negando o discurso sobre o “bom” 

professor de História, nem querendo estabelecer uma posição contrária a tudo que foi 

construído por ele. Inspirado em Foucault, que pôs “em xeque a ideia iluminista, 

unificadora e totalitária da Razão – exatamente porque a entende só como uma ideia, 

isso é, como uma construção idealista” (VEIGA-NETO, 2014, p.23), estou investigando 

o discurso sobre o “bom” professor de História para problematizar sua tendência 

totalizadora. Não interessa a esse estudo se tal ordem discursiva é ou não seguida pelos 

professores: o que se problematiza aqui é o processo de naturalização dos discursos 

sobre os modos considerados mais corretos de se exercer a docência dessa disciplina no 

Brasil, modos sobre os quais paira uma aura de legitimidade, como se o conjunto deles 

formasse a única maneira “certa” de ser docente.  

Mas, como já referi (informação que não é demais reiterar em função de sua 

importância) este estudo não se contrapõe às ideias vigentes sobre o ensino de História, 

nem discute com elas para supostamente alcançar algum contingente em que eu pudesse 

estabelecer outros pressupostos que se pretendessem mais precisos e seguros sobre esta 

área do saber. Em vez disso, utilizo-me da concepção foucaultiana de crítica7, chamada 

                                                           
7 Em uma palestra chamada O que é a crítica?, proferida em 1978 na França, Foucault diferencia a 

crítica, no sentido kantiano do termo, da sua proposta de crítica. Para ele, não importa saber numa 

investigação se determinada coisa é verdadeira ou falsa, fundamentada ou não fundamentada, real ou 

ilusória, científica ou ideológica, legítima ou abusiva. Em vez disso, procura-se entender quais os 

mecanismos de poder-saber de uma sociedade que sustentam a classificação das coisas em verdadeiras ou 

falsas, fundamentadas ou não fundamentadas, reais ou ilusórias, científicas ou ideológicas, legítimas ou 

abusivas (FOUCAULT, 2000). 
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por Veiga-Neto (2014, p.24-25) de hipercrítica, que se encontra sempre em movimento, 

não em busca de uma verdade última sobre as coisas, mas  

 

que simplesmente se desloca sem descanso, sobre ela mesma e 

sobre nós [...]. A crítica foucaultiana é uma crítica da crítica, 

que está sempre pronta a se voltar contra si mesma para 

perguntar sobre as condições de possibilidade de sua existência, 

sobre as condições de sua própria racionalidade. 

 

Nessa direção, critico tal ordem discursiva para “distribuí-la em múltiplos 

‘lugares’, para mostrar o seu caráter contingente, histórico, construído e, desse modo, 

para poder ‘aplicá-la em múltiplas situações, deduzi-la de diferentes circunstâncias” 

(VEIGA-NETO, 2014, p.23). Analisar o discurso sobre o “bom” professor de História 

significa “permitir encontrar a clivagem dos confrontos, das lutas que as organizações 

funcionais ou sistemáticas têm por objetivo mascarar” (FOUCAULT, 2013a, p.266). 

Assim, este estudo propõe “uma análise das rupturas, dos deslocamentos, das 

descontinuidades, das contingências da fabricação [...] e de sua colocação no interior de 

aparatos políticos, econômicos, administrativos...” (COUTINHO, 2008, p.23). Trata-se 

de entender o discurso como acontecimento disperso na história, constituído em meio a 

relações de poder que talvez sequer tivessem a intenção de produzi-lo, nem poderiam 

prever seus mais variados efeitos. 

Chega-se aqui ao uso que se faz neste estudo de seu outro conceito central: 

relações de poder. Segundo Foucault (2013c, p.287), o que define uma relação de poder 

é um modo de ação que não age direta e imediatamente sobre as pessoas, mas que age 

sobre a ação das pessoas: “uma ação sobre a ação, sobre ações eventuais ou futuras ou 

presentes”. Com base nisso, problematizar o discurso sobre o “bom” professor de 

História, como estando envolvido em relações de poder, implica dizer que tal discurso 

também pode ser entendido como práticas que agem sobre a ação dos professores de 

História (minúcias a serem mostradas mais especialmente no terceiro capítulo desta 

Dissertação).  

Quanto às imbricações entre discurso e poder, chamo a atenção para o que 

afirma Foucault (apud CASTRO, 2009, p.120): “o poder não está fora do discurso. O 

poder não é nem a fonte nem a origem do discurso. O poder é algo que funciona através 
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do discurso porque o discurso é, ele mesmo, um elemento em um dispositivo estratégico 

de relações de poder”. 

Considerando isso, quando digo que o discurso é um acontecimento permeado 

por relações de poder, entendo, assim como Foucault (2010, p.30), que  

 

o poder produz saber (e não simplesmente favorecendo-o 

porque o serve ou aplicando-o porque é útil); que poder e saber 

estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem 

constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não 

suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. 

Essas relações de ‘poder-saber’ não devem então ser analisadas 

a partir de um sujeito do conhecimento que seria ou não livre 

em relação ao sistema do poder; mas é preciso considerar ao 

contrário que o sujeito que conhece, os objetos a conhecer e as 

modalidades de conhecimentos são outros tantos efeitos dessas 

implicações fundamentais do poder-saber e de suas 

transformações históricas. Resumindo, não é a atividade do 

sujeito de conhecimento que produziria um saber, útil ou 

arredio ao poder, mas o poder-saber, os processos e lutas que a 

atravessam e que o constituem, que determinam as formas e os 

campos possíveis do conhecimento. 

 

Portanto, diagramar essas lutas que são atravessadas por essa rede de poder-

saber implica analisar as condições que fizeram ser possível a emergência do que estou 

denominando de discurso sobre o “bom” professor de História, ou seja, implica, como 

afirma Veiga-Neto (2014, p.61), “proceder à análise histórica das condições políticas de 

possibilidade dos discursos que instituíram e ‘alojam’ tal objeto. Não se trata de onde 

ele veio, mas como/de que maneira e em que ponto ele surge”. 

Além disso, é necessário considerar que o discurso sobre o “bom” professor de 

História não é universal nem atemporal, pois atende a uma “vontade de verdade” 

(FOUCAULT, 2012) de uma determinada época e um determinado contexto social. Não 

constitui uma estrutura que se sustenta por si só, mas é formado por uma gama de 

saberes, que não necessariamente tem relação direta entre si, mas que se cruzam em 

algum período da história e acabam por tecer uma rede discursiva forjada numa 

determinada lógica, e cujo processo de elaboração é entremeado por relações de poder. 

Segundo Foucault (apud CASTRO, 2009, p.120): “não há de um lado o discurso e de 
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outro o poder, opostos um ao outro. Os discursos são elementos ou blocos de táticas no 

campo das relações de força, pode haver diferentes discursos e mesmo contraditórios 

dentro de uma mesma estratégia”.  

Na esteira disso, este estudo analisa a constituição do discurso sobre o “bom” 

professor de História, de modo a tentar entendê-lo como uma teia discursiva 

(COUTINHO, 2008), e funcionando em uma rede de circulação cujas ideias, ainda que 

opostas entre si, se situam sob uma mesma base de inteligibilidade. Trata-se do que se 

poderia chamar de uma certa racionalidade pedagógica, cujo funcionamento dá a 

sensação de que haveria uma essência pedagógica supostamente inerente a qualquer 

“bom” professor... No entanto,  

 

atrás das coisas há “algo inteiramente diferente”: não seu 

segredo essencial e sem data, mas o segredo de que elas são 

sem essência, ou que sua essência foi construída peça por peça a 

partir de figuras que lhe eram estranhas. (FOUCAULT, 2013b, 

p.58) 

 

 Portanto, se as coisas não têm uma essência e se o sujeito não foi sempre esse, é 

na história que vamos investigar os seus processos de construção. 

 

O sujeito não é dado definitivamente na história, mas constitui-

se no interior dela. Não pode mais ser visto como o núcleo de 

todo conhecimento e a fonte de manifestação da liberdade e de 

eclosão da verdade. Ao contrário, antes de origem e fonte, o 

sujeito é produto e efeito. (FONSECA, 1995, p.75) 

 

 Considerando isso, e partindo do pressuposto de que discursos pedagógicos com 

status de legitimidade estão centralmente envolvidos nos modos considerados válidos 

de ser professor, questiona-se neste trabalho como foi possível estabelecer certos 

critérios de validade da prática docente em História no Brasil atual. Proponho então a 

análise deste discurso sobre o “bom” professor de História, no sentido de  

 

retirar as peças que compõem as práticas discursivas e não-

discursivas, tentando ver o que está por trás delas mesmas [...] o 
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que interessa não é, propriamente, descobrir as verdades, mas 

sim conhecer as condições que possibilitam que se estabeleçam 

essas ou aquelas verdades (VEIGA-NETO, 1997, p.80-81).  

 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo não é descobrir uma verdade última por 

trás do discurso, mas sim entender como o discurso sobre o “bom” professor de História 

no Brasil atual foi construído e legitimado como verdadeiro. 

Feitas algumas considerações sobre o uso das duas principais ferramentas 

conceituais deste estudo (discurso e relações de poder), destaco a seguir outras peças do 

pensamento foucaultiano junto com as quais fui elaborando os modos de realização 

desta pesquisa ou, na linguagem acadêmica corrente, os métodos investigativos. Se 

método for entendido como “uma certa forma de interrogação e um conjunto de 

estratégias analíticas de descrição” (LARROSA, 1994, p.37), pode-se dizer que a 

orientação metodológica deste estudo é a análise do discurso, com inspiração na 

arqueogenealogia. 

Antes de tecer considerações específicas sobre isso, é preciso deixar claro que, 

embora a análise do discurso aqui empreendida esteja inspirada em pressupostos tanto 

da arqueologia quanto da genealogia, este estudo não faz uma arqueogenealogia: reitero 

que se trata tão somente de inspiração, já que uma arqueogenealogia obviamente 

demandaria tempo e esforço muito maiores do que é possibilitado num curso de 

Mestrado no Brasil atualmente. Ressalva feita, passemos às considerações sobre 

algumas ideias que inspiraram a orientação metodológica desta investigação.  

De modo geral, os estudiosos de Michel Foucault organizam a obra e o 

pensamento desse filósofo em três fases8: a arqueologia, a genealogia e a ética9, das 

quais as duas primeiras interessam mais diretamente a este estudo. 

                                                           
8 Para um aprofundamento sobre as muitas tentativas de sistematização e periodização da obra e do 

pensamento de Michel Foucault, sugere-se consultar Veiga-Neto (2014), especialmente o segundo 

capítulo, no qual o autor apresenta e discute os critérios usados nas tentativas de classificação (critérios 

metodológico, cronológico e ontológico) que acabaram por definir as diferentes nomenclaturas usadas: 

fases, etapas, eixos ou, como prefere Veiga-Neto (2014), domínios.  

9 Para cada uma das três fases, Gilles Deleuze (1988), no livro que escreveu sobre Foucault, inventou uma 

pergunta que teria norteado o pensamento do filósofo durante suas pesquisas; respectivamente: “O que 

posso saber?”, “O que posso fazer?”, “Quem sou eu?”. 
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A arqueologia consiste numa perspectiva de análise que busca isolar as 

formações discursivas para descrever suas camadas, regras de funcionamento, 

descontinuidades, contradições, recorrências e singularidades: o foco da análise é o 

discurso. Na obra Arqueologia do saber, Foucault (2009) diferencia arqueologia de 

história das ideias10 em quatro principais frentes: a determinação de novidade; a análise 

das contradições; as descrições comparativas; a demarcação das transformações.  

A propósito da determinação de novidade, trata-se de entender que a análise 

arqueológica não está preocupada em definir “os pensamentos, as representações, as 

imagens, os temas, as obsessões que se ocultam ou se manifestam nos discursos, mas os 

próprios discursos, enquanto práticas que obedecem a regras” (FOUCAULT, 2009, 

p.169). A arqueologia não procura uma verdade que supostamente estivesse por detrás 

do discurso, mas analisa o próprio discurso na qualidade de monumento.  

Outra característica importante dessa perspectiva analítica, agora a propósito da 

análise das contradições, é que ela não busca “encontrar a transição contínua e 

insensível que liga, em declive suave, os discursos ao que os precede, envolve ou segue. 

Não espreita o momento em que, a partir do que ainda não eram, tornaram-se o que são” 

(FOUCAULT, 2009, p.170). Em vez disso, analisa o discurso em sua especificidade, 

investigando por que o jogo das regras discursivas não pode ser outro senão aquele 

determinado.  

A propósito das descrições comparativas, Foucault (2009, p.170) afirma que: 

 

A arqueologia não é ordenada pela figura soberana da obra; não 

busca compreender o momento em que esta se destacou do 

horizonte anônimo. Não quer reencontrar o ponto enigmático 

em que o individual e o social se invertem um no outro. Ela não 

é nem psicologia, nem sociologia, nem, num sentido mais geral, 

antropologia da criação. A obra não é para ela um recorte 

pertinente, mesmo se se tratasse de recolocá-la em seu contexto 

global ou na rede das causalidades que a sustentam.  

 

                                                           
10 Para um aprofundamento sobre como o filósofo entende e problematiza o campo da história das ideias, 

ver Foucault (2009), especialmente o capítulo intitulado A descrição arqueológica. 
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Nesse sentido, o que importa para a análise arqueológica não é a obra, o 

documento ou o sujeito, mas regras de práticas discursivas que podem ou não atravessar 

essas três coisas.  

Por fim, a propósito da demarcação das transformações, trata-se de entender que 

a arqueologia não procura reescrever o que foi dito, tentando buscar uma suposta 

origem do discurso. Para Foucault (2009, p.171), a arqueologia “não é nada além e nada 

diferente de uma reescrita: isto é, na forma mantida da exterioridade, uma 

transformação regulada do que já foi escrito. Não é o retorno ao próprio segredo da 

origem; é a descrição sistemática de um discurso-objeto”. 

Considerando que os discursos são heterogêneos, que não seguem uma 

racionalidade única, e que não são compostos por uma pureza discursiva (FOUCAULT, 

2009), o trabalho do arqueólogo é descrever essa heterogeneidade, desmontando a 

formação discursiva, não com o intuito de esclarecer uma verdade acerca dela, mas para 

entender como se chegou a um determinado discurso e não a outro. 

Rumando para o que se costuma chamar de segunda fase dos estudos 

foucaultianos, encontramos outra perspectiva de análise, conhecida como genealogia, 

que não necessariamente substitui os princípios arqueológicos, mas vai incorporando e 

alargando questões em termos tanto de metodologia quanto de problemas. Isso 

obviamente desloca o eixo da análise, mas não significa que abandone ou negue o eixo 

anterior. Assim, se o foco da análise arqueológica é o discurso, o foco da análise 

genealógica está nas relações de poder que atravessam e envolvem acontecimentos, 

práticas, sujeitos.  

Segundo Veiga-Neto (1995, p.28), a perspectiva genealógica busca “descentrar e 

desestatizar o poder, tentando apreender as suas manifestações nas muitas práticas 

(discursivas ou não) que se articulam e se combinam e nos atravessam e nos 

conformam”. Chama-se a atenção para uma sutileza que diferencia a análise 

arqueológica da genealógica. Da mesma forma que a arqueologia, a genealogia não 

busca as origens e os fundamentos de uma determinada área do conhecimento; no 

entanto, mais do que isso, para a genealogia, “qualquer base em que se assente o 

conhecimento tem de ser pensada do lado de fora dos saberes, do lado do poder. E 

ambos – poder e saber – se articulam (modernamente) com a produção num corpo 

político” (VEIGA-NETO, 1995, p.29). 
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Na esteira disso, a perspectiva analítica genealógica vale-se da história sem 

seguir a linha da história tradicional: a genealogia não busca uma profundidade ou uma 

verdade última das coisas, mas os detalhes, as nuances que estão na superfície dos 

acontecimentos e das coisas. Diferentemente da história tradicional, voltada para o 

passado, a genealogia faz uma história do presente para o presente, traduzida na 

pergunta nietzschiana: como chegamos a ser o que somos hoje? (DREYFUS; 

RABINOW, 2013). Na perspectiva genealógica, 

 

a história não é um ritual de apaziguamento, mas de devoração, 

de despedaçamento. Ela não é bálsamo, é fogueira que reduz a 

cinzas nossas verdades estabelecidas, que solta fagulhas de 

dúvidas, que não torna as coisas claras, que não dissipa a 

fumaça do passado, mas busca entender como esta fumaça se 

produziu. O problema, antes de ser coberto pelas cinzas de uma 

resolução teórica, deve ser soprado para que apareça em todo o 

seu ardor de brasa. Ele deve voltar a queimar, a incomodar. 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p.354) 

 

Assim, a genealogia procura investigar as condições de possibilidade para a 

emergência das coisas, focando a sua análise nas relações de poder. A respeito do termo 

emergência, Dreyfus e Rabinow (2013, p.146) chamam a atenção para algumas lições 

importantes. Num texto intitulado Nietzsche, a genealogia e a história, Foucault 

(2013b, p.67) explica que a emergência é  

 

a entrada em cena das forças; é sua interrupção, o salto pelo 

qual elas passam dos bastidores para o teatro, cada uma com 

seu vigor e sua juventude. O que Nietzsche chama 

Entestehungsherd do conceito de bom não é exatamente nem a 

energia dos fortes nem a reação dos fracos; mas sim a cena onde 

eles se distribuem uns frente aos outros, uns acima dos outros; é 

o espaço que os divide e se abre entre eles, o vazio através do 

qual eles trocam ameaças e palavras. 

 

A partir de Foucault, para eles, nem o sujeito individual nem o coletivo são 

responsáveis pela emergência das coisas: ela acontece no interstício. Seguindo esse 

raciocínio, os autores dizem que “o jogo de forças em qualquer situação histórica 
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particular torna-se possível pelo espaço que as define. É esse campo ou clareira que é 

primário”. Assim,  

 

o genealogista não pretende descobrir entidades substanciais 

(sujeitos, virtudes, forças) nem revelar suas relações com outras 

entidades desse tipo. Ele estuda o surgimento de um campo de 

batalha que define e esclarece um espaço. Os sujeitos não 

preexistem para, em seguida, entrar em combate ou em 

harmonia. Na genealogia, os sujeitos emergem em um campo 

de batalha, e é somente aí que desempenham seus papéis. O 

mundo não é um jogo que apenas mascara uma realidade mais 

verdadeira que existe por trás das cenas. Ele é tal qual aparece. 

Essa é a profundidade da visão genealógica. (DREYFUS; 

RABINOW, 2013, p.146) 

 

Analisando o conceito de formação discursiva como chave para o que se passou 

a chamar de arqueogenealogia, Araújo (2007) defende a ideia de que não há um corte 

radical entre a arqueologia e a genealogia. Nas palavras do próprio Foucault (2013a, 

p.172), “enquanto a arqueologia é o método próprio à análise da discursividade local, a 

genealogia é a tática que, a partir da discursividade local assim descrita, ativa os saberes 

libertos da sujeição que emergem desta discursividade”. Por sua vez, a 

arqueogenealogia seria, então, a descrição e análise das práticas discursivas e a sua 

relação com as práticas não discursivas, “as quais sujeitam indivíduos, corpos, 

populações a mecanismos de poder, um deles, o menos suspeito e o mais generalizado e 

prestigiado, o jogo de verdade” (ARAÚJO, 2007, p.22-23)11. 

Com base nessas considerações, fica fácil ver o quanto o que se pode chamar de 

arqueogenealogia serviu à orientação metodológica deste estudo: a arqueologia me 

inspira a desmontar o discurso sobre o “bom” professor de História na intenção de 

entender seu funcionamento, bocados de suas regras, contradições e recorrências. A 

genealogia me inspira a entender as “condições políticas de possibilidade dos discursos” 

                                                           
11 Embora Foucault não tenha criado o termo arqueogenealogia, este já é vastamente empregado por 

quem se vale dos estudos foucaultianos. Tal como salienta Veiga-Neto (2014), alguns relacionam a 

terceira fase de Foucault (ética), com o que se poderia chamar de método arqueogenealógico. Mas, para 

além disso, uma rápida pesquisa na web mostra o quanto este termo tem sido mais recentemente utilizado 

em uma série de estudos que se preocupam com temáticas (em seus atravessamentos com a educação) tais 

como: corpo, gênero, mídia, dispositivo pedagógico, língua de sinais, música, sistema penitenciário, 

legislação penal, entre outros, a exemplo dos trabalhos de Almeida (2008), Alves (2010), Araújo (2007), 

Beloti (2011), Brugge (2010), Canal (2012), Carvalho (2007), Costa (2012), Nantes (2012), Serra (2013). 
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(MACHADO, 2007, p.167), ou seja, as tramas de poder através das quais se tornou 

possível a emergência e consolidação do discurso em questão.  

Assim, a análise do objeto de estudo em questão, a partir de uma perspectiva de 

inspiração arqueogenealógica, caminhou no sentido de desnaturalizar o discurso sobre o 

“bom” professor de História, mostrando algumas das condições de possibilidade para 

sua emergência e consolidação. 

 

 

Discurso pedagógico e prática docente: entre ditos e escritos no Brasil12 

 

Muita coisa já foi dita e escrita sobre os efeitos que os mais variados discursos 

envoltos em relações de poder exercem na educação atual, também constituindo suas 

formas. As ferramentas analíticas construídas por Foucault vêm estimulando pesquisas 

sobre os mais diversos temas do campo educacional pelo menos nos últimos vinte anos 

no Brasil. Além disso, há igualmente uma série de trabalhos que focalizam a docência 

em História, e realizados a partir de diferentes perspectivas.  

Na intenção de me aproximar dessas produções, fiz um levantamento que 

compreende um pequeno recorte de dez anos, de 2003 a 2013, sobre o que se tem 

estudado acerca dessa temática no Brasil. Tal levantamento foi realizado em três meios 

de publicação de trabalhos acadêmicos: o Banco de Dissertações e Teses da CAPES; a 

Revista Brasileira de Educação, publicação anual da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED); e os anais do 5º Seminário Brasileiro e 

2º Seminário Internacional de Estudos Culturais e Educação (SBECE/SIECE).  

Em função do número e da variedade de trabalhos que encontrei no 

levantamento, eles foram organizados aqui em três grupos.  

O primeiro grupo, que chamei de Discursos e relações de poder na educação, 

                                                           
12 Não estou focando apenas nos estudos sobre a “prática” docente, como se estivesse marginalizando as 

pesquisas sobre os “saberes” (teoria) docentes. Em vez disso, entendo que “a própria teoria é 

indissociável da prática, ou talvez seja melhor dizer: a teoria já é uma prática. Ao mesmo tempo, não há 

prática – ou pelo menos, prática que faça sentido, que seja percebida como tal – sem uma teoria no 

‘interior’ da qual ela, a prática, faça sentido. Um tal entendimento afasta a possibilidade de qualquer 

pensamento como produto de uma atividade ‘puramente’ racional, mas, ao contrário, assume a imanência 

radical entre as palavras e as coisas (VEIGA-NETO, 2014, p.20). 
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reúne alguns estudos que, cada um à sua maneira, utilizaram ferramentas analíticas de 

Michel Foucault para pensar um determinado problema do campo educacional. A leitura 

desse primeiro grupo de trabalhos foi útil para eu me “familiarizar” com investigações 

educacionais brasileiras que se valem dos estudos foucaultianos. 

O segundo grupo, apresentado sob o subtítulo Mergulhando na prática docente, 

foi composto de alguns estudos que pretendem fundamentar a prática docente no Brasil 

atual, especialmente no que diz respeito à docência em História. A leitura desse segundo 

grupo de trabalhos foi pertinente na medida em que me permitiu estabelecer diferenças 

e semelhanças entre os problemas sobre a docência colocados por investigações já 

realizadas e a problemática da investigação que eu estava iniciando a construir no 

período de realização deste levantamento.  

O terceiro grupo, apresentado sob o subtítulo Na superfície da prática docente13, 

reúne um conjunto de publicações que pensaram a docência não a partir de uma análise 

epistemológica, como foi o caso dos trabalhos do grupo anterior, mas por meio de 

análises de caráter externo em relação à área do saber que investigam. O estudo desse 

último grupo de trabalhos foi de extrema importância na medida em que ampliou 

minhas possibilidades de pensar o processo de construção do que se entende ser a 

docência em História atualmente.  

Os critérios para a organização dos trabalhos nesses três grupos foram sendo 

construídos em meio a uma série de dificuldades inerentes a qualquer tipo de 

classificação. Assim, como se pode ver, os grupos apresentam aproximações e 

afastamentos mútuos.  

O primeiro e o terceiro grupos se assemelham pela perspectiva teórico-

metodológica que utilizam, mas se afastam por seus objetos de estudo: enquanto no 

primeiro grupo foram reunidos os trabalhos que fazem a análise de diferentes discursos 

                                                           
13 O título que atribuí a esse terceiro grupo de estudos (em oposição ao título do segundo grupo) foi 

inspirado num texto de Coutinho e Freitas (2011), em que os autores sugerem que ir até a superfície de 

uma determinada área do conhecimento nos permite respirar outros ares, tomar outros fôlegos e, assim, 

circular por outros modos de pensar que não seja o que se encontra no sistema de raciocínio do interior da 

própria área. “O sistema de raciocínio consolidado no interior de um campo do conhecimento contém em 

si séries de enquadramentos que conformam, delimitam, determinam previamente o que e como se deve 

pensar. Nesse sentido, os sistemas de raciocínio funcionam como repressores do pensamento e encerram a 

experiência em formas totalmente prontas de percepção e afetividade. Se assim for, queremos sim ser 

superficiais; ou seja, ir até a superfície de um campo do conhecimento [...], transitar por essa superfície, 

encontrar o nosso Fora. Ou, como diz Deleuze, traçar linhas de fuga, entendidas como vetores de 

desorganização ou desterritorialização” (COUTINHO, FREITAS, 2011, p.9). 
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e relações de poder na educação, o terceiro grupo reuniu trabalhos cuja temática está 

especificamente centrada na prática docente. 

Do mesmo modo, o segundo e o terceiro grupos se assemelham em função de 

tratarem ambos da mesma temática (a prática docente), mas se afastam pelas 

perspectivas teórico-metodológicas a partir das quais os estudos foram desenvolvidos. 

A construção desses critérios de classificação se valeu da diferença que Veiga-

Neto (1995) faz entre: estudos de análises internas, que se situam no lado de dentro de 

sua própria racionalidade, tal como, por exemplo, os estudos epistemológicos que 

buscam a origem e os fundamentos do conhecimento; e estudos de análises externas, 

situadas externamente em relação ao pensamento que analisam, tal como fazem, por 

exemplo, a arqueologia e a genealogia: 

 

Assim como a arqueologia, a genealogia não se opõe à 

epistemologia; no mínimo, dá-lhe as costas com indiferença, 

pois seja como um ramo da Filosofia ou seja como uma própria 

Filosofia da Ciência, a epistemologia é vista como prisioneira 

daquilo mesmo que ela quer ver de fora. Assim, a genealogia é 

uma antiepistemologia, não propriamente no sentido de se lhe 

opor, mas no sentido de querer e proceder diferentemente dessa. 

Anteriormente, eu fiz referência às relações entre a arqueologia 

e a epistemologia, salientando que a busca que essa faz das 

origens e dos fundamentos do conhecimento é uma questão que 

está fora do horizonte foucaultiano. Com relação ao primeiro 

domínio, era suficiente dizer isso. Agora, no segundo domínio, 

tem-se de ir mais longe – como fez o filósofo -, para dizer que 

não só a busca das origens e dos fundamentos não tem lugar 

numa filosofia edificante, como, ainda, qualquer base em que se 

assente o conhecimento tem de ser pensada do lado de fora dos 

saberes, do lado do poder. (VEIGA-NETO, 1995, p.28-29) 

 

Os próprios critérios de classificação dos trabalhos (que encontrei no 

levantamento) tiveram uma importância fundamental para a construção desta 

investigação, permitindo-me perceber que, apesar de eu estar me utilizando de 

fragmentos históricos para entender as condições de possibilidade do discurso sobre o 

“bom” professor de História, fiz uma análise que, como pretendo já ter deixado claro até 

aqui, não se prendeu a uma racionalidade interna da área do ensino de História e 

também não esteve preocupado em buscar uma origem da prática docente em História 
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no Brasil atual, objetivos próprios de estudos de caráter epistemológico. Mas afastar-se 

disso não significa que eu esteja contra isso. Não se trata de estar contra ou a favor, mas 

de posicionar a análise externamente à racionalidade do campo; para poder saber: não se 

o que está dito é verdadeiro ou falso, mas como o que é dito pôde ser considerado 

verdadeiro em relação a ser um “bom” professor de História. Não é difícil perceber o 

quanto isso tudo me toca, enquanto um licenciado recém-formado em História que 

aspirava ser um “bom” professor dessa disciplina na escola...   

Outro fator de relevância da realização do levantamento apresentado nesta seção 

é que nenhum dos estudos encontrados trabalha com a ideia de cidadania como 

condição de possibilidade dos discursos sobre a docência; e nenhum deles analisou 

diretamente o discurso do “bom” professor de História no Brasil atual, achados que 

garantiriam certa novidade a esta investigação. 

Passemos agora à breve apresentação dos estudos encontrados no levantamento, 

organizados aqui nos três grupos que seguem. 

 

Discursos e as relações de poder na educação 

 

 Em 2004, a pesquisadora Mériti de Souza apresentou na 26ª Reunião Anual da 

ANPED, o artigo intitulado Fios e furos: a trama da subjetividade e a educação. Esta 

pesquisa tratou de investigar quais as repercussões psíquicas e sociais geradas pela 

construção da rede simbólica e das práticas sociais modernas que adotam a concepção 

do homem como indivíduo moderno. Souza (2004) traz estas reflexões para o contexto 

educacional que vivencia, problematizando a questão do lugar de desqualificação dos 

alunos, ou seja, quais os sustentáculos culturais que levam estas pessoas a se 

identificarem como fracassos escolares. Utilizando-se de Le Goff, Birmann, Freud, 

Castoriadis e Foucault, para entender o processo de construção destes sujeitos 

educacionais modernos, a autora analisou discursos de professores, alunos e suas 

famílias, nos mais variados contextos, focando os dizeres relacionados ao fracasso 

escolar. 

Ozerina Victor de Oliveira e Denize de Souza Destro publicaram um artigo, na 

Revista Brasileira de Educação no ano de 2005, intitulado Política curricular como 
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política cultural: uma abordagem metodológica de pesquisa. A partir da bagagem 

teórico-metodológica dos estudos pós-colonialistas, as autoras investigam 

possibilidades de processos contra-hegemônicos de políticas curriculares no Brasil, 

entendendo as “políticas oficiais” curriculares como sintomas da globalização das 

políticas educacionais. Oliveira e Destro (2005) chamam a atenção para a distância 

entre estas “políticas oficiais” do currículo e a prática educacional, pois a construção 

dos currículos oficiais atendeu a uma relação de poder centrada no Estado e não na 

sociedade. Entendendo o currículo como uma produção cultural, as autoras utilizam 

diversos autores que dialogam com os estudos culturais como: Stuart Hall, Antônio 

Flávio Moreira, Stephen Ball, Marisa Cristina Vorraber Costa, entre outros. 

Elizabeth Macedo, em seu artigo publicado em 2006 na Revista Brasileira de 

Educação, intitulado Currículo como espaço-tempo de fronteira cultural, pensa o 

currículo como veículo articulador de princípios iluministas e do mercado. A autora nos 

convida a pensar o currículo como uma fronteira entre culturas, como um espaço-tempo 

cultural, em que diferentes perspectivas estão em negociação e conflito a todo momento. 

Para ela, o currículo é um espaço cultural político, no qual interagem diferentes 

tradições culturais em que se pode viver de múltiplas formas. Macedo (2006) utiliza 

referências teórico-metodológicas comuns às teorias pós-críticas do currículo, tais 

como: Antônio Flávio Moreira, Tomaz Tadeu da Silva, Boaventura Santos e Stuart Hall. 

A Tese de Doutorado da pesquisadora Vera Regina Serezer Gerzson, intitulada 

A mídia como dispositivo da governamentalidade neoliberal: os discursos sobre 

educação nas revistas Veja, Época e Isto É, apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2007, problematiza 

como estas mídias atuam como via de circulação e instrumento de articulação das 

relações de poder-saber neoliberais na educação, de forma que as práticas pedagógicas 

atendam às demandas de preparar os estudantes para a produtividade máxima no 

mercado de trabalho. A análise de matérias relacionadas à educação nas três referidas 

revistas entre os anos de 2003 a 2005 levou Gerzson (2007) a concluir que a educação é 

discursivamente encarregada de cumprir com a sua parte no “desenvolvimento” e 

sucesso dos sujeitos e das sociedades contemporâneas. 

Rosângela Leffa Behenck, em sua Dissertação de Mestrado, intitulada Sujeitos e 

sentidos em blogs educativos: entre a movência e o retorno, apresentada ao Programa 
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de Pós-Graduação de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2010, 

discutiu como os professores blogueiros se movimentam e se constituem no discurso 

pedagógico, a partir da determinação pela ideologia, por poderes institucionais e pela 

materialidade significante. Segundo a autora, essa determinação se materializa no 

discurso pelo movimento de textualização realizado pelo sujeito-autor, evidenciando a 

tensão constante entre dispersão e unidade selecionadas naquele trabalho. Seguindo uma 

análise do discurso de linha francesa, Behenck (2010) analisa um conjunto de blogs 

inscritos na comunidade virtual chamada Blogs Educativos. 

Em 2012, Alfredo Veiga-Neto publicou na Revista Brasileira de Educação o 

artigo intitulado É preciso ir aos porões, fruto de sua participação na 34ª Reunião Anual 

da ANPED, onde discute a necessidade de problematizar a naturalização de variados 

fenômenos sociais e educacionais, tais como: os imperativos contemporâneos tanto da 

educação permanente, quanto da flexibilização e da inclusão das ferramentas 

educacionais; a celebração da diferença; o esmaecimento do disciplinamento e das 

tecnologias disciplinares; as novas tecnologias da educação; as novas configurações e 

usos do tempo e do espaço, etc. “Conversando” com Gaston Bachelard e Michel 

Foucault, Veiga-Neto (2012) foi aos porões para problematizar tais fenômenos como 

invenções históricas, afirmando ser necessário discutir suas origens e seus possíveis 

desdobramentos. Para o autor, o mundo social e a dialética têm história e é bem mais 

complexo do que as metanarrativas iluministas da totalidade, da continuidade e do 

progresso meliorista nos mostram.  

 Numa aproximação entre conceitos foucaultianos e os temas currículo, cultura e 

sociedade, Fabiano de Oliveira Moraes expôs no 5º SBECE e 2º SIECE o seu artigo 

Foucault, currículo, cultura e sociedade: enredamentos, potências e encontros. Moraes 

(2013) articula a ideia de o currículo ser indissociável dos conceitos de cultura e 

sociedade e a põe em diálogo com os três eixos do pensamento de Michel Foucault: o 

“ser-saber”, o “ser-poder” e o “ser-consigo”, tendo como foco principal a questão do 

sujeito. 

 No mesmo 5º SBECE e 2º SIECE o pesquisador Rodrigo Saballa de Carvalho 

apresentou o trabalho intitulado A ordem do discurso do Proinfantil: estratégias de 

governamento e produção de verdades sobre infância, aprendizagem e formação 

docente. Partindo das contribuições dos Estudos Culturais em Educação e das ideias de 
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Michel Foucault, o autor problematizou os discursos sobre formação docente, presentes 

no material do Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na 

Educação Infantil. Para Carvalho (2013), estes materiais operam no governamento da 

Educação Infantil, ensinando o professor a conduzir a sua vida e a vida das crianças, de 

modo a alcançar uma educação de qualidade.   

No ano de 2007, Denise Braga e Gislene Barros publicaram na Revista Sul-

americana de Filosofia e Educação um artigo intitulado O que é ser professor? 

Contribuições de Michel Foucault para (re)pensar a docência. As autoras 

problematizam como as falas de professores presentes na seção “Obrigado, professor” 

da revista Nova Escola instituem, constroem, fabricam a figura de um “bom” professor. 

Utilizando a noção de discurso de Michel Foucault, Braga e Barros (2007) trabalharam 

na desconstrução destes discursos comumente admitidos na construção da figura do 

“bom” professor; discursos que, segundo as autoras, são capazes de definir papéis, de 

forjar indivíduos e identidades, e de produzir modos de ser que passam a operar como 

sendo a verdade do ser professor.   

Inspirado em uma análise do discurso foucaultiana, Luis Henrique Sommer 

publicou um artigo na Revista Brasileira de Educação, em 2007, chamado A ordem do 

discurso escolar. O autor problematizou alguns conceitos que circulam na escola 

fundamental dos últimos anos, que são responsáveis pelo ordenamento das salas de aula 

e regulação das práticas docentes. Sommer (2007) analisou as falas de professoras da 

região metropolitana de Porto Alegre/RS que atuam na rede pública de ensino 

fundamental, além de estudantes do curso de Pedagogia de uma universidade da mesma 

região. Para o autor, existe uma certa ordem do discurso escolar, a qual é composta por 

determinadas regras que sancionam ou interditam a produção e a circulação de práticas 

discursivas escolares. As práticas discursivas estão implicadas na produção de 

identidades destas professoras, nas suas formas de enxergar a sala de aula, os alunos, a 

educação, e na própria materialização da educação escolar. 

No mesmo ano, Maria de Lourdes Fernandes Cauduro apresenta ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sua Tese 

de Doutorado intitulada Escrita e ensino: ecos do discurso pedagógico. Neste trabalho, 

a autora buscou aprofundar a reflexão do modo como o discurso pedagógico, 

especificamente no que se refere à produção textual, implica a constituição de 
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identidades de sujeitos-alunos e professores. Com base em uma análise do discurso 

foucaultiana, Cauduro (2007) analisa uma série de textos produzidos por alunos na 

disciplina “Laboratório de Escrita”, ministrada em uma universidade pública rio-

grandense, em um curso da área de ciências exatas, nos anos de 2002, 2003 e 2004. 

Segundo a autora, foram evidenciados alguns efeitos de sentido que indicam os modos 

como, no processo de textualização, o sujeito assumiu a posição-autor: ironia e 

incerteza, fechamento de texto, sentido de concordância e discordância nos 

posicionamentos discursivos, jogo dos sentidos e jogo da língua. 

 

Mergulhando na prática docente 

 

 No ano de 2003, Selva Guimarães Fonseca publicou o estudo intitulado Didática 

e prática de ensino de História, feito a partir de suas experiências como professora do 

Ensino Fundamental e Médio, de Didática e Metodologia de Ensino de História e 

também como pesquisadora da área de formação de professores. Trata-se de um 

trabalho que buscou primeiramente fazer uma reflexão epistemológica sobre o ensino de 

História no país durante o século XX para entender quais as mudanças que essa área do 

conhecimento sofreu durante os anos e, a partir disso, a autora elaborou uma 

sistematização dos fundamentos e objetivos da prática docente em História nos tempos 

atuais. Para Fonseca (2003), a história deve ser pensada como disciplina que constrói a 

autonomia intelectual dos indivíduos; além disso, deve ser formadora de cidadãos livres 

e conscientes de sua própria história. 

 Paulo Afonso Zarth publicou em 2004 o artigo História: qual ensino? Qual 

conhecimento?, onde buscou refletir sobre o que deve ser ensinado na disciplina de 

História nas escolas do século XXI. Ele afirma que o ensino de História no Brasil 

passou por quatro fases no século XX e que a referida área do conhecimento agora 

estaria entrando em uma nova fase diante do mundo globalizado do século XXI. O autor 

analisa essas quatro fases buscando fazer um percurso histórico do ensino de História no 

Brasil, para então pensar possíveis propostas para a prática docente em História atual. 

Diante das mudanças que o processo de globalização constituiu na sociedade brasileira 

nos últimos anos, Zarth (2004) aponta a necessidade de os estudiosos conhecerem cada 
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vez mais as culturas locais existentes para resistir ao domínio de uma cultura global, 

homogeneizadora e única. 

 No mesmo ano, Astor Antônio Diehl, em um artigo denominado Experiência e 

sentido: considerações sobre os campos de trabalho para a didática da História, trouxe 

uma reflexão sobre a noção de experiência, reconstituída a partir dos estudos da 

historiografia, para pensar questões da didática em História. O autor procurou fazer uma 

análise epistemológica dos estudos historiográficos para construir um chamado novo 

sentido à História, sensível ao ato da problematização do passado na perspectiva de 

reconstituição de ideias para uma cultura da mudança na sociedade. Diehl (2004) 

acredita que a didatização dessa reflexão sobre o sentido da História deve ser feita para 

que o ensino de História tenha três funções de formação nos sujeitos, a saber: a função 

emancipatória, a função utópica e a função da alteridade.  

 Por fim, destaca-se o livro da professora Circe Maria Fernandes Bittencourt, 

intitulado Ensino de História: fundamentos e métodos e publicado em 2005. A obra se 

propõe a ser um manual de ensino e aprendizagem de História, na intenção de propiciar 

aos professores dos diferentes níveis de ensino uma base para refletir sobre as 

finalidades da disciplina de História. Para isso, a autora analisa os fundamentos 

epistemológicos da referida disciplina desde o século XIX até as propostas atuais no 

Brasil, de forma a estabelecer um diálogo entre a produção historiográfica e a produção 

histórica escolar. A partir desse diálogo, Bittencourt (2005) preocupou-se em fornecer 

fundamentos sobre seleção de conteúdos e métodos para professores em formação ou 

para os que já estão atuando em sala de aula.  

 

Na superfície da prática docente 

 

No artigo intitulado Discursos pedagógicos como reguladores da prática 

docente, de Karyne Dias Coutinho e Jaqueline de Menezes Rosa Poças, tem-se uma 

problematização de como se dá a produção da docência contemporânea nos cursos de 

formação de professores, mais especialmente em cursos de Pedagogia. Coutinho e 

Poças (2009) partem do pressuposto de que existe, entre os professores, o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas que partilham, de certa forma, um mesmo 
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referencial a respeito da escola e da aprendizagem. A partir de leituras da perspectiva 

teórico-metodológica de Michel Foucault, as autoras cartografaram estes discursos 

pedagógicos nas ementas e na bibliografia indicada nas disciplinas de cursos de 

Pedagogia de universidades brasileiras. Para elas, estes discursos instituem verdades do 

que é ser um “bom” professor, ancorados em uma literatura legitimada em função de 

sua classificação como científica. 

No ano de 2010, Durval Muniz de Albuquerque Junior publicou seu artigo 

intitulado Por um ensino que deforme: o docente na pós-modernidade, como texto 

componente do livro “Tempo, Memória e Patrimônio Cultural”. Neste artigo, o autor 

reflete sobre a figura e o lugar do professor diante da crise da instituição escolar, 

produto da sociedade disciplinar da modernidade. Diante de transformações 

econômicas, políticas, sociais e culturais da contemporaneidade, o autor problematiza o 

desprestígio social do professor e da profissão docente, que estão cada vez mais 

perdendo sua importância e a centralidade social que já tiveram. Inspirado em autores 

como Gilles Deleuze, Michel Foucault, Bruno Latour, Jean Lyotard e David Harvey, 

Albuquerque Junior (2010) questiona: o que provocou esta crise da instituição escolar e 

da profissão docente? Se a transição para uma sociedade pós-moderna implicou uma 

crise da escola, por que isto ocorre? Ainda é possível ser professor ou o que poderia ser 

ensinado nesta sociedade pós-moderna? Para o autor, é necessário pensarmos outras 

formas de sermos professores e alunos, talvez livres da instituição escolar e da 

escolarização. 

No 5º SBECE e 2º SIECE, Caren Cristina Sasset, em seu texto intitulado 

Práticas discursivas e subjetivação: constituindo professores e alfabetizadores, 

analisou a relação entre práticas discursivas e subjetivação de professores no contexto 

do Projeto Piloto Alfabetização da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. 

Utilizando os conceitos foucaultianos de práticas discursivas e subjetivação, a autora 

discutiu de que forma estas práticas se articulam no Projeto de Alfabetização e operam 

sobre os professores, produzindo modos de subjetivação. Sasset (2013) afirmou que os 

professores protagonistas do projeto são tomados como objetos de conhecimento e vão 

sendo produzidos; cria-se assim a identidade do “sujeito alfabetizador”, sendo o sujeito 

produto desses discursos. 
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No mesmo evento, Thaiana Neuenfield Philipsen e Mauricio Cravo dos Reis 

apresentaram o trabalho Representações de professores: o cuidado de si no cotidiano 

escolar. A partir do conceito foucaultiano de cuidado de si, e em meio às relações de 

poder que constituem o professor e suas práticas pedagógicas, Philipsen e Reis (2013) 

questionam: como o professor desenvolve e organiza sua prática a partir da tecnologia 

do eu, em meio aos jogos de verdade sobre o professor? Que tipo de prática é proposta 

ao professor para que este venha a cuidar de si e dos seus alunos? O propósito destes 

questionamentos é perceber as estratégias que os professores utilizam para escapar ou 

para reconfigurar seus discursos, por meio de práticas e ferramentas pedagógicas que 

utilizam em sala de aula.  

Apresentados os principais trabalhos que encontrei no levantamento e que 

organizei nos referidos três grupos, encerro este primeiro capítulo que pretendeu 

mostrar no que consiste este estudo e como foram se constituindo suas questões a partir 

das lentes teórico-metodológicas que as inspiraram. Feito isso, passo a discutir um dos 

principais resultados desta investigação: a combinação das ideias entre educação e 

cidadania como envolvida na emergência e na consolidação do discurso sobre o “bom” 

professor de História no Brasil atual.  
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CIDADANIA: PONTO DE PARTIDA E CHEGADA DO  

DISCURSO SOBRE O “BOM” PROFESSOR DE HISTÓRIA 

 

 

A história ensina também a rir das solenidades da origem. A 

alta origem é o ‘exagero metafísico que reaparece na concepção 

de que no começo de todas as coisas se encontra o que há de 

mais precioso e de mais essencial’: gosta-se de acreditar que as 

coisas no início se encontravam em estado de perfeição; que 

elas saíram brilhantes das mãos do criador, ou na luz sem 

sombra da primeira manhã. A origem está sempre antes da 

queda, antes do corpo, antes do mundo e do tempo; ela está do 

lado dos deuses, e para narrá-la se canta sempre uma teogonia. 

Mas o começo histórico é baixo. (FOUCAULT, 2013b, p.59) 

 

Inspirado nas palavras de Foucault, começo esse capítulo afirmando que, não 

tendo uma origem solene, nem circulando de modo uníssono, o discurso sobre o “bom” 

professor de História no Brasil atual encontrou condições para sua emergência e 

consolidação num emaranhado de acontecimentos que envolveram a redemocratização 

do país no período que ficou conhecido como Nova República. Mas situar o período não 

significa supor um conjunto supostamente homogêneo de eventos: a constituição de um 

discurso pedagógico consiste, como afirma Palamidessi (1996, p.197), numa  

 

prática produtora de relações de poder e saber que se realiza 

através de múltiplas instâncias e por intermédio de diversos 

registros textuais, entre outros: a) textos e práticas estritamente 

reguladoras (leis, decretos, circulares administrativas) e, b) 

textos pedagógicos (currículo, documentos técnicos, 

publicações, conferências, instâncias de formação). 

 

Dadas as inúmeras possibilidades de composição do corpus analítico desta 

investigação, foram selecionados alguns acontecimentos que envolveram os processos 

de discussão, elaboração e instituição da Constituição Brasileira de 1988, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 1998, bem como a circulação dos principais 
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pressupostos deste último documento nas matérias sobre a disciplina de História 

publicadas na Revista Nova Escola no período de 1992 a 2002. 

A análise transversal desses eventos indicou a recorrência de uma ideia que foi 

aqui identificada como mola propulsora e desfecho – ou seja, como ponto de partida e 

de chegada – da maioria dos materiais da pesquisa: a ideia de cidadania. 

   

 

Educação e cidadania: duas ideias que se combinam 

 

Cidadania é um conceito bastante caro às democracias liberais do Ocidente, 

principalmente quando se fala em educação. É possível dizer que, de modo geral, a ideia 

da educação cidadã é apresentada como uma das principais ferramentas civilizatórias na 

maioria dos países Ocidentais, inclusive no Brasil. Fartamente produzida, aclamada, 

buscada e usada na mídia (televisão, jornais, revistas, redes sociais virtuais, entre 

outras); em documentos oficiais dos governos federal, estaduais e municipais; em 

diferentes áreas do conhecimento (política, economia, saúde, segurança, direito, etc.) e 

especialmente em grande parte da literatura educacional, a ideia de cidadania tem uma 

força (social, cultural, histórica, política...) difícil de ser questionada, especialmente na 

educação, já que uma das principais finalidades dessa área é formar cidadãos.  

Mas é preciso considerar que não existe apenas um conceito de cidadania. 

Segundo Karnal (2003, p.135-136), caso 

 

alinhássemos numa discussão hipotética clássicos defensores da 

cidadania como Péricles de Atenas, o Barão de Montesquieu, 

Thomas Jefferson e Robespierre, possivelmente eles 

discordariam em itens fundamentais. Cada época produziu 

práticas e reflexões sobre cidadania muito distintas – e 

cidadania, como é lógico supor, é uma construção histórica 

específica da civilização ocidental. [...] Como em todos os 

lugares nos quais surgiram, os conceitos citados transformaram-

se muito ao longo do tempo.      
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Sem centrar nos pormenores dessa pluralidade conceitual, eu trouxe essa ideia 

para cá apenas para dizer que o conceito de cidadania que me interessa nessa pesquisa 

emergiu a partir do liberalismo do século XIX, liberalismo entendido aqui como  

 

racionalidade produzida por uma série de problemas práticos, 

relativos à governabilidade de indivíduos, famílias, população, 

mercados, capital [...] O sujeito objetivado por essa 

racionalidade é atribuído de uma moralidade individualizadora, 

cuja natureza deve ser assegurada, em oposição à moralidade 

pública (CORAZZA, 1999, p.5).  

 

Em seus estudos, Foucault (2008) identificou o liberalismo como um veículo 

propagador de uma forma muito peculiar de governo. Importa salientar aqui que, ao 

falar em governo, o filósofo não está se referindo ao sentido mais comum que essa 

palavra tomou atualmente, ou seja, governo como o grupo que está ocupando uma 

posição central do Estado (como por exemplo os governos Municipais, Estaduais e 

Federais). Em vez disso, Foucault (2008) analisa o liberalismo, e também o 

neoliberalismo, a partir da ideia da governamentalidade14. Segundo Veiga-Neto (2002, 

p.10), a governamentalização é 

 

o processo (ação) que tem por objeto o Estado; essa ação 

consiste numa captura (pelo Estado) de determinadas técnicas 

de governo e sua ampliação de modo a permitir a sobrevivência 

do próprio Estado. O resultado desse processo é um novo tipo 

de Estado, o Estado moderno, o Estado governamental.          

 

O governamento age sobre as ações dos indivíduos e populações, para que haja 

um direcionamento de suas condutas. É importante frisar que essa ação pode ser 

exercida a partir de práticas discursivas e não discursivas que não estão em um ponto 

central: elas estão distribuídas no próprio tecido social. Sendo assim, o governamento é 

uma prática que pode vir de qualquer direção, classe social, indivíduo, coletivos, etc. 

(FOUCAULT, 2013d) 

                                                           
14 A noção de governo em Foucault e os princípios do liberalismo e do neoliberalismo serão retomados no 

terceiro capítulo desta Dissertação, quando forem discutidos os eixos discursivos referentes ao cidadão 

crítico-moral e ao cidadão competente. 
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No exercício do governamento liberal, o conceito de “liberdade” do cidadão 

torna-se uma ferramenta fundamental, na medida em que o liberalismo funciona a partir 

do princípio de que os indivíduos são livres para tomarem as suas próprias decisões. 

Entretanto, é importante entender que essa liberdade não pode pôr em risco o bem-estar 

dos indivíduos, da população e da produção. Desta forma,  

 

o liberalismo, muito mais do que um imperativo de liberdade, é 

um administrador, um produtor, um organizador da liberdade. 

Sendo assim, o liberalismo ‘implica em seu cerne uma relação 

de produção/destruição [com a] liberdade. É necessário, de um 

lado, produzir a liberdade, mas esse gesto mesmo implica que, 

de outro lado, se estabeleçam limitações, controles, coerções. 

(LOCKMANN, 2012, p.81) 

 

Para que nenhuma dessas coisas “corra perigo”, os indivíduos constituídos na 

racionalidade política liberal internalizam determinadas condutas legitimadas como 

“certas”, e passam a regular a si próprios e aos outros dentro de um campo de 

possibilidades de modos de ser. Esse campo de possibilidades tem como referências 

principais as ideias de naturalidade do mercado, da liberdade (de discussão, expressão, 

mercado, etc.) e segurança dos indivíduos e da população. (LOCKMANN, 2012) 

 

O estado liberal pressupõe um certo tipo de cidadão, um 

cidadão responsabilizado e socializado, que no âmbito de seu 

arco de liberdade, e por causa dele, serve ao bem-estar do 

estado. A governamentalidade diz respeito tanto ao que os 

sujeitos fazem para si mesmos quanto ao que lhes é feito. 

(DOHERTY, 2008, p.205) 

 

A cidadania liberal surgiu como vontade e esforço de classes sociais, a partir de 

mecanismos de saber-poder muito específicos, mas os efeitos dessas lutas levaram à 

efetivação de direitos humanos ditos “universais”. Entretanto, é preciso ressaltar que 

essas liberdades e direitos foram, durante algum tempo, privilégios de poucos cidadãos 

que detinham renda considerável ou eram grandes proprietários de terras. Desta forma, a 

cidadania liberal foi “excludente, diferenciadora de ‘cidadãos ativos’ e ‘cidadãos 

passivos’, ‘cidadãos com posses’ e ‘cidadãos sem posses’” (MONDAINI, 2003, p.131). 
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No início do século XX surge um novo tipo de exercício do governo liberal, 

agora preocupado não só com a oposição entre moralidade individualizadora e pública 

dos indivíduos, mas também com a normalização social e moral dos sujeitos. Essa nova 

modalidade emergiu da necessidade de “administrar os efeitos indesejáveis da vida 

industrial, do trabalho assalariado e do espaço urbano” (CORAZZA, 1999, p.5-6), 

decorrentes das falhas do liberalismo clássico no campo social. Neste “novo 

liberalismo”, foram criadas regras que adaptassem os modos de ser dos indivíduos, 

baseadas num princípio de autorreferência, em que fazia de cada pessoa a medida da 

outra. 

O governo do “social” deveria tornar-se operável não só em seu 

aparelho político de Estado, mas também “à distância”: 

organizando ações calculadas sobre a conduta de cada indivíduo 

e da população, através do tempo e do espaço. Esta fórmula 

sancionou um tipo de “autoridade”, calcada na reivindicação de 

conhecimento, neutralidade e eficácia social. Criou uma 

expertise, investida pelos saberes científicos e humanos, e 

organizada ao redor das atividades de vários indivíduos 

instruídos, cuja autoridade moral e técnica permanecia ligada ao 

aparelho de governo formal. (CORAZZA, 1999, p.6) 

 

Já em meados do mesmo século, o tipo de governo do “social” denominado de 

Welfare State sofreu diversas críticas por parte de “liberais avançados” ou “neoliberais”, 

devido ao fato de o Estado de bem-estar social não ter contemplado de maneira 

“satisfatória” os direitos individuais, o empreendedorismo e a vida privada de modo 

geral. As democracias liberais do Ocidente absorveram essas críticas e, a partir delas, 

desgovernamentalizaram o Estado e desestatizaram as práticas sociais de governo. 

Dentre os múltiplos efeitos desse movimento, as reformulações do Welfare State 

provocaram 

 

um enfraquecimento da autoridade dos aparelhos de governo 

político. Paralelamente, incrementam a autoridade da expertise 

científica, técnica e moral, em relação a uma gama ampliada de 

objetivos sociais, e às aspirações de cada indivíduo, que busca 

sua civilidade, aperfeiçoamento e progresso. O sujeito 

objetivado como “liberal avançado”, ou “neoliberal”, não é 

mais aquele referenciado à “sociedade”. É membro de uma 

“comunidade”, de fidelidade heterogênea, que administra e 
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regula as relações morais entre os indivíduos e entre os 

segmentos da população. Não sendo mais gerido pelo social, o 

indivíduo é agora governado por sua autonomização regulada, 

responsabilização ativa, auto-domínio, auto-satisfação, auto-

capacitação, auto-promoção, auto-realização... (CORAZZA, 

1999, p.6-7) 

 

Dentre as mais variadas formas em que essa expertise se expressa em nossa 

sociedade, é notável a sua presença no discurso e nas políticas educacionais. É possível 

vermos essa articulação na ideia de educação cidadã, onde os princípios de 

“autonomia”, “criticidade”, “autoconsciência” estão postos em primeiro plano. Rose 

(1998) afirma que um dos aspectos da administração do eu contemporâneo nos 

governos “neoliberais” é a incorporação das capacidades pessoais e subjetivas dos 

cidadãos aos objetivos dos poderes públicos.  

 

Embora seja exagerado argumentar que aqueles que nos 

governam constroem agora suas ações totalmente ou em grande 

parte em termos das vidas interiores dos cidadãos, a 

subjetividade faz parte dos cálculos das forças políticas no que 

diz respeito ao estado da nação, às possibilidades e aos 

problemas enfrentados pelo país, às prioridades e às políticas. 

Os governos e os partidos de todos os matizes políticos têm 

formulado políticas, movimentado toda uma maquinaria, 

estabelecido burocracias e promovido iniciativas para regular a 

conduta dos cidadãos através de uma ação sobre suas 

capacidades e propensões mentais. (ROSE, 1998, p.31) 

 

No Brasil esse movimento de incorporação da conduta dos cidadãos nas 

discussões do poder público ocorreu de maneira muito acentuada no período da 

redemocratização pós-regime civil-militar. Naquele momento foi preciso criar um outro 

modelo de educação que estivesse calcado em princípios alinhados aos do novo governo 

democrático, contrários aos do regime autoritário da ditadura.   

Nesse sentido, promoveram-se discussões em todo país em torno da ideia de 

cidadania. Tais discussões, aliadas a uma reconfiguração dos saberes disciplinares, 

foram constituindo um tipo específico de educação no contexto brasileiro da Nova 
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República, em que alguns preceitos morais seriam o fio condutor dos saberes 

disciplinares, os quais guiariam as ações dos sujeitos professores.  

A moralidade em questão estaria calcada em princípios da “virtude e do bem: 

salvas do preconceito, da discriminação, da injustiça, da falta de respeito e da ausência 

da solidariedade” (CORAZZA, 1999, p.10). Portanto, o objetivo final deste tipo de 

educação não seria a formação dos sujeitos para os sujeitos, mas uma formação dos 

indivíduos voltada para o aprendizado de competências de procedimento (LARROSA, 

1998) ligadas ao bom funcionamento da sociedade. Esse tipo de aprendizado moral 

atravessa o discurso sobre o “bom” professor de História de modo a constituir sujeitos 

que regulam os seus modos de ser e os dos outros dentro de um conjunto de valores que 

veremos mais detalhadamente no capítulo 3. 

A próxima seção trata do processo de significação da cidadania na formulação 

das políticas educacionais brasileiras. Trabalha a ideia de que uma das condições para a 

emergência do discurso sobre o “bom” professor de História foi a necessidade de 

atender a um outro modelo de formação que estava se configurando na Nova República 

brasileira: o modelo da formação cidadã. 

 

 

A Nova República brasileira e a construção da prática de cidadania  

  

O período de transição da ditadura civil-militar para a Nova República 

democrática foi de grandes transformações na sociedade brasileira. No ano de 1985, 

ficamos “livres” do regime militar; entretanto, muitos de seus efeitos continuam 

presentes em nossa sociedade atual. O legado devastador do regime civil-militar, 

descrito por Germano (2011), contribuiu para a criação de um clima de insatisfação e 

resistência aos rumos que o país tinha tomado até aquele momento.  

A necessidade de uma nova configuração político-social estabeleceu em todo o 

país focos de discussão sobre quais eram os caminhos que a nação deveria tomar dali 

em diante. Naquele tempo de crise, a educação estava como uma das grandes pautas a 

serem discutidas, já que, como prerrogativa de ser a principal ferramenta 

transformadora da sociedade, ela deveria mudar. Segundo Vieira (2000), a política 
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educacional autoritária não mais se sustentava: em seu lugar, estava em fase de 

construção uma política educacional que tentaria responder às demandas de uma 

sociedade democrática.    

Apesar do esforço realizado pela sociedade civil, sobretudo a partir do 

Movimento das Diretas Já15 e da Emenda Constitucional Dante de Oliveira16, para 

acabar com a eleição indireta para a Presidência da República, o Congresso Nacional 

optou por uma “saída negociada” (GHIRADELLI JR, 2006), feita com utilização do 

Colégio Eleitoral. Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e Franco Motoro tomaram a 

frente deste processo de transição negociada, articulando um consenso entre partidos 

políticos e setores civis que haviam apoiado a ditadura.  

Daquele diálogo, surgiu no Colégio Eleitoral a chapa Tancredo-Sarney e, do 

lado oposto, representando a continuidade da política do regime autoritário, estava a 

candidatura de Paulo Maluf. Tancredo Neves ganhou as eleições com grande apoio 

popular e do Congresso Nacional, mas morreu antes de assumir o governo. Em seu 

lugar, tomou posse o Presidente da República José Sarney, estabelecendo como tarefa 

de seu governo o desmonte da legislação autoritária, de modo a substituí-la por uma 

legislação dita democrática, pautada nos valores de uma “cidadania brasileira”. 

 

A Nova República, expressão criada por Tancredo Neves, o 

presidente eleito que morreu sem assumir o governo, constitui 

um momento histórico fértil nas discussões sobre cidadania. 

Durante o período governado por José Sarney, o Brasil viu 

nascer uma Assembleia Nacional Constituinte – ANC –, 

marcada por intensa mobilização da sociedade nos debates em 

torno da nova Carta Magna, que veio a ser promulgada em 

outubro de 1988 – a então chamada Constituição Cidadã. 

(VIEIRA, 2000, p.21-22)  

                                                           
15 Movimento que reivindicou o fim do regime civil-militar no Brasil e a volta das eleições diretas para a 

Presidência da República, e que foi ganhando gradativamente a simpatia por parte de lideranças políticas, 

entidades estudantis, sindicatos, intelectuais, artistas e religiosos. O Movimento realizou várias 

manifestações públicas, das quais duas tiveram grande destaque: uma na cidade do Rio de Janeiro em 10 

de abril de 1984; e a outra na praça da Sé da cidade de São Paulo, em 16 de abril do mesmo ano.  

16 Proposta de Emenda Constitucional (PEC nº 05/1983) para reinstaurar as eleições diretas para 

Presidente da República no Brasil, a partir da alteração dos artigos 74 e 148 da Constituição Federal de 

1967. Embora com enorme apoio popular, em grande parte pelo Movimento das Diretas Já, a proposta foi 

rejeitada no Congresso Nacional por 298 votos a favor, 65 contra, 3 abstenções e 113 ausências. Por se 

tratar de uma emenda constitucional, era necessário ter dois terços da Casa (320 votos) para que a 

proposta fosse para o Senado Federal. 
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Dessa forma, significar a prática da cidadania tornou-se uma das principais 

preocupações da sociedade brasileira, ganhando espaço central na Assembleia Nacional 

Constituinte (ANC), criada para a discussão da reforma constitucional prometida pela 

Aliança Democrática no momento de transição da ditadura para a Nova República. 

Iniciaram-se assim as primeiras reformas legislativas, permitindo: as eleições diretas 

para Presidência da República; o voto dos analfabetos; a legalização dos partidos 

políticos; o fim da censura prévia e também das intervenções nos sindicatos. Após essas 

mudanças, foram eleitos os governadores e o Congresso Nacional para dar início ao 

processo de construção da nova Constituição brasileira (VIEIRA, 2000). 

Em meio a tudo isso, professores, políticos, lideranças sindicais e demais 

interessados se articularam em focos de discussão, estabelecendo verdadeiras arenas de 

luta na decisão dos novos rumos que a nação deveria tomar. Para além das discussões 

sobre a nova legislação que o país deveria adotar, foi preciso também constituir um tipo 

de sujeito capaz de corporificar em si os próprios valores democráticos. Nesse sentido, 

Coutinho e Sommer (2011, p.87) chamam a atenção para a ideia de que  

 

os professores contemporâneos têm compartilhado um conjunto 

de certezas que articulam seu pertencimento a um ideário 

pedagógico identificado como crítico, radical, emancipatório, 

transformador. Tais certezas funcionariam como ponto de 

sustentação à configuração de pedagogias altamente 

favorecedoras do desenvolvimento da autonomia moral e 

intelectual dos estudantes, de modo à sua conformação em 

cidadãos críticos, capazes de transporem os ensinamentos 

recebidos na escola à vida cotidiana em uma democracia ou, 

quando esta não é plenamente instituída, espera-se que sejam 

capazes de mobilizar suas competências de modo a 

contribuírem ativamente para a transformação social, para a 

produção de uma democracia. 

 

Foi para cumprir esse papel que, dentre muitas outras instâncias, a educação foi 

eleita como uma das principais ferramentas na construção desse novo modo de ser 

cidadão – a exemplo do que foi disposto no Art.205 da Constituição Brasileira de 1988: 
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. (BRASIL, 1988)17 

 

Na esteira da construção de significados desse modo de ser cidadão, foi possível 

perceber esforços, de vários setores da sociedade, para denunciar o modelo de educação 

hegemônico do regime civil-militar, de modo a estabelecer uma diferença ao que estava 

sendo construído. Dentre muitas críticas feitas ao modelo educacional do período 

autoritário, destacamos aqui uma passagem do livro Nossa escola é uma calamidade, 

publicado pelo sociólogo Darcy Ribeiro em 1984, que ilustra bem o modelo pedagógico 

ao qual – dizia-se – deveríamos nos contrapor; o que ele chamou de “pedagogia 

descabelada” foi caracterizada por: 

 

1) verbalismo; 2) decoreba; 3) exclusão de todo fazimento e 

expressividade; 4) ordem; 5) mandonismo 6) não admissão de 

avaliação do trabalho docente; 7) descuido com os alunos com 

dificuldade de aprendizagem; 8) uma pauta normal e exigência 

para todos, ainda que a imensa maioria dos alunos não 

acompanhe essa pauta; 9) professora não-educadora, mas sim 

uma técnica que vai à escola derramar instruções para os 

alunos; 10) o aprendizado é feito de oitiva pelo rádio e 

televendo. (RIBEIRO apud GHIRALDELLI JUNIOR, 2006, 

p.163) 

 

A proposta era buscar uma educação dita cidadã que representasse o oposto do 

que se criticava, sendo ela pautada nos seguintes valores: criticidade; reflexão; liberdade 

de expressão e diálogo; valorização do educador; avaliação do trabalho docente como 

respaldo do processo de aprendizagem dos alunos; uma educação para todos, etc. 

Alguns desses valores acabaram ganhando destaque no Art. 206 da Constituição de 

1988: 

                                                           
17 Para dar destaque aos trechos dos materiais analisados, optamos por apresentá-los aqui com bordas 

externas, independente de sua extensão. Assim, pode-se melhor diferenciar o que é citação que nos serviu 

como corpus analítico (fragmentos da Constituição, da LDB, dos PCN, da Revista Nova Escola) daquilo 

que é citação que nos serviu como aporte teórico-metodológico do trabalho. 
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Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: [...] 

V – valorização dos profissionais do ensino, garantidos na 

forma da lei, planos de carreira para o magistério público de 

provas e títulos; 

VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII – garantia de padrão de qualidade. 

 

Mas é claro que o processo de definição das questões da Lei não ocorreu de 

maneira pacífica, nem foi instituído pelo poder maior do Estado brasileiro. Segundo 

Deleuze (1988, p.35), o Estado não detém o poder para designar as coisas sobre as 

demais instituições de uma sociedade: 

 

o Estado aparece como efeito de conjunto ou resultante de uma 

multiplicidade de engrenagens e de focos que se situam num 

nível bem diferente e que constituem por sua conta uma 

“microfísica do poder” [...] as peças explícitas do aparelho de 

Estado têm ao mesmo tempo uma origem, procedimentos e 

exercícios que o Estado aprova, controla ou se limita a 

preservar em vez de instituir. 

 

Assim, são as práticas sociais “que podem engendrar domínios de saber que não 

somente fazem aparecer novos objetos, novos conceitos, novas técnicas, mas também 

fazem nascer formas totalmente novas de sujeitos e sujeitos de conhecimento” 

(FOUCAULT, 2002, p.8). Portanto, o processo de significação da cidadania foi 

acontecendo no entremeio de diversos focos dispersos e descontínuos de poder, que 

atravessavam as discussões sobre o que seria um cidadão brasileiro naqueles novos 

tempos, e que foram dispondo as condições de possibilidade para a emergência do 

discurso sobre o “bom” professor de História, como sendo aquele preocupado com a 

formação do cidadão, bem como para a constante atualização desse discurso, também na 

direção de constituir sujeitos que se sentem parte de uma certa narrativa da história 

nacional. 

Trata-se de um momento de discussões bastante singular na história da educação 

brasileira, na medida em que os debates referentes às políticas educacionais, que antes 
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tendiam a se concentrar no Executivo, passaram a ser articulados também no 

Legislativo e em meio a eventos educacionais dispersos no país. 

 

A luta pela redemocratização do país encontrou no corpo 

docente um ator vigoroso e que se uniu com muitos outros 

sujeitos coletivos, como os movimentos sociais. Essa luta 

desembocou na Constituinte de 1987-1988, a qual contou com 

uma inédita participação da sociedade civil. No fundo, além da 

garantia dos direitos civis e políticos, o grande anseio era pelos 

direitos sociais. (CURY, 2014, p.42) 

  

Em meio à formação da Assembleia Nacional Constituinte (ANC), aconteceu 

uma série de reuniões de educadores, com o objetivo de traçar os rumos que a educação 

deveria tomar na Constituição de 1988, dentre as quais se destacam: o Dia do Debate 

Nacional sobre Educação e Escola, conhecido como o Dia D da Educação; o Seminário 

intitulado A teoria e a prática da pedagogia crítico-social dos conteúdos: do diálogo ao 

debate coletivo; e o Fórum Nacional da Educação na Constituinte em Defesa do Ensino 

Público e Gratuito. 

O Dia do Debate Nacional sobre Educação e Escola, o chamado Dia D da 

Educação, aconteceu em 18 de setembro de 1985. Este evento representou um momento 

de pausa para reflexão, em todo o país, sobre as principais questões que rodeavam a 

educação naquele momento. Segundo Vieira (2000) e Rodrigues (2005), houve uma 

grande participação das escolas e da sociedade em geral, espaço no qual famílias, 

docentes, estudantes, funcionários e demais interessados estiveram envolvidos em 

discussões sobre o perfil de escola ideal e de formação cidadã, em contraste com a 

escola “concreta” que se tinha naquele momento. 

O documento oficial do MEC sobre o Dia D construiu uma síntese das 

reclamações de pessoas sobre a situação das escolas públicas em todo o país, tomando-

as como desafio a ser superado em sua gestão.   

 

Salários miseráveis, precariedade de prédios, ausência de 

material didático e equipamento, comunidade desarticulada da 

escola, alunos e professores famintos, currículos inadequados, 

escassez de verbas, pandemônio burocrático, ausência de órgãos 

de classe fortes, além de excessiva interferência político-
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partidária nas atividades educacionais, são alguns dos pontos 

mais destacados nas análises iniciais dos documentos que, com 

certeza, nortearão as futuras decisões no planejamento de um 

novo modelo educacional. (BRASIL, 1985, p.50) 

 

As preocupações mais gerais registradas no documento do MEC ocuparam três 

frentes já amplamente discutidas no governo e na sociedade em geral, a saber: a 

universalização do ensino básico; a melhoria da qualidade de ensino; e a melhoria da 

gestão dos recursos públicos para a educação. Segundo Vieira (2000), havia um 

consenso da necessidade de descentralizar a gestão educacional; entretanto não houve 

naquele evento uma preocupação direta sobre como deveria ser o financiamento do 

setor público/privado da educação. Essa temática foi pauta principal de outros encontros 

educacionais, justificando-se que, para além das discussões sobre o modelo educacional 

que deveria ser adotado, fazia-se necessário criar as condições materiais para a 

reorganização da escola da Nova República. 

Tal necessidade foi discutida no momento de transição para a democracia, pois, 

dentre muitos efeitos provocados pelo regime civil-militar no campo educacional, um 

deles foi o sucateamento e o abandono da escola pública no Brasil. Para Germano 

(2011), essa crise da escola pública aconteceu, em grande parte, devido ao 

financiamento exacerbado da iniciativa privada na educação em detrimento do setor 

público. O autor nos mostra um relatório do MEC, publicado em 1985, onde este afirma 

que apenas 27% dos prédios escolares estavam em condições satisfatórias de uso. O 

documento também apontou para a desvalorização do salário dos professores e da 

péssima qualidade dos cursos de formação docente.  

O clima de insatisfação com a situação precária da escola pública fez surgir 

diversos grupos em defesa de sua melhoria, colocando-se no setor público a 

responsabilidade pela educação cidadã que se estava propondo. Tais grupos emergiram 

com o propósito de também se contraporem às pressões do setor privado, as quais 

representavam uma continuidade da política educacional aplicada durante a ditadura.   

A discussão do financiamento da escola pública e de sua administração teve sua 

culminância no Seminário A teoria e a prática da pedagogia crítico-social dos 

conteúdos: do diálogo ao debate coletivo, realizado no ano de 1985, em Niterói, pela 

Associação Nacional de Educação (ANDE) e pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
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Pedagógicas (INEP). Segundo Ghiradelli Júnior (2006), o Seminário, em uma de suas 

conclusões, levantou a importância de a escola pública tornar-se mais permeável aos 

interesses da sociedade, para que a sociedade organizada pudesse ficar em defesa da 

escola pública como espaço privilegiado na formação dos cidadãos.  

 A estratégia proposta foi a criação das Comissões Municipais formadas em cada 

cidade por políticos, professores, gestores e sindicatos, prefeitos, vereadores, 

supervisores, etc. Tal proposta veio no sentido de descentralizar a responsabilidade 

federal dos recursos e da administração escolar, acentuando a participação popular nas 

decisões da escola como incentivo da prática de cidadania dos indivíduos, ou seja, 

participar diretamente do processo de construção da escola pública também fazia parte 

dos deveres cidadãos. O embate entre o financiamento público/privado do ensino 

também ganhou destaque na Assembleia Nacional Constituinte.  

No ano de 1987 foi formulado o Projeto de Constituição para ser amplamente 

discutido pelo plenário da ANC. Naquele campo de lutas 

 

houve debates, pressões, movimentos populares, movimentos 

de bastidores das elites e grupos corporativos, etc., para verem 

seus interesses defendidos na Carta Magna. O campo da 

educação também foi arena de disputa desses interesses 

variados. (GHIRALDELLI JR., 2006, p.169) 

 

Na polêmica questão do financiamento público/privado da educação, estava em 

jogo não somente a delegação dos responsáveis pela educação no Brasil: tratava-se de 

instituir também quais interesses o cidadão brasileiro deveria defender naquele 

momento. 

Enquanto os setores ditos mais conservadores18 da política brasileira lutavam 

pela manutenção e ampliação do financiamento privado da educação, o bloco em favor 

do ensino público reuniu-se no Fórum Nacional da Educação na Constituinte em 

                                                           
18 Representados pela Associação da Educação Católica (AEC), Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), Conselho Federal de Educação (CFE) e Federação Nacional dos Estabelecimentos de 

Ensino (FENEN). 

 



54 
 

Defesa do Ensino Público e Gratuito19. Em meio a lutas de significação, o texto da 

Constituição de 1988 acabou por apresentar artigos sobre educação de modo a 

contemplar interesses desses dois blocos da sociedade civil, assegurando: a educação 

como direito público subjetivo; a gestão democrática do ensino público; o Estado como 

responsável por prover creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade; a oferta 

de ensino noturno regular; a obrigatoriedade do ensino fundamental gratuito, incluindo 

os que não tiverem acesso em idade própria, etc. (VIEIRA, 2000).  

Os representantes do financiamento privado da educação também obtiveram 

êxito na aprovação de seus interesses, expressos especialmente na possibilidade de 

repasse de recursos públicos para escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, 

alegando-se a insuficiência e a precariedade de oferta da rede pública de ensino, bem 

como a já ampla existência da rede privada de ensino resultante do financiamento 

privado da educação durante o regime militar. Assim, o Art.213 da Constituição 

Brasileira de 1988 dispõe: 

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas 

públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas, definidas em lei [...]. (BRASIL, 

1988, grifo meu) 

 

Outros argumentos usados para justificar a consideração dada aos interesses 

privados podem ser encontrados especialmente nos incisos II e III do Art.206: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

[...] 

                                                           
19 Segundo Vieira (2000), o evento reuniu reivindicações da Associação Nacional de Educação (ANDE), 

Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES), Associação Nacional dos Profissionais 

de Administração da Educação (ANPAE), Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 

Educação (ANPED), Confederação de Professores do Brasil (CBP), Centro de Estudos Educação e 

Sociedade (CEDES), Central Geral dos Trabalhadores (CGT), Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

Federação das Associações de Servidores das Universidades Brasileiras (FASUBRA), Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Sociedade de 

Estudos e Atividades Filosóficas (SEAFE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e 

União Nacional dos Estudantes (UNE). 
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II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

[...]. (BRASIL, 1988) 

 

Além da Constituição Brasileira de 1988, outro material importante para 

compreendermos a construção do discurso sobre cidadania no Brasil é a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96. 

 

A discussão, votação e promulgação da atual LDB se deram 

num momento específico da história político-econômica do 

Brasil, marcado por uma tendência apresentada como inovadora 

e capaz de trazer a modernidade ao país. Assim, no contexto da 

globalização dos setores da vida social, as elites responsáveis 

pela gestão político-administrativa do país rearticulam suas 

alianças com parceiros estrangeiros, investindo na inserção do 

Brasil na ordem mundial desenhada pelo modelo neoliberal. 

(SEVERINO, 2008, p.68)  

 

A LDB n.º 9.394/96 é a legislação que define e regulariza o sistema de educação 

brasileiro atual. Embora tenha sido instituída como lei apenas em 20 de dezembro de 

1996, ela foi palco de discussões durante anos em todo o país, e ainda é. É importante 

salientar que essa lei não nasceu como resultado da ponderação final dessas lutas de 

significados, como se os responsáveis por sua elaboração, sob um grande juízo, 

tivessem resumido todas as demandas desses grupos em uma lei maior da educação. Em 

vez disso, o processo de construção da LDB atual foi um acontecimento contraditório, 

conturbado e disperso, tendo sido atravessado por relações de poder das mais variadas, e 

os seus efeitos foram os mais diversos possíveis.  

A chamada “nova LDB” já era tema de discussão antes da publicação da 

Constituição de 1988, tendo seu anteprojeto de lei depositado na Comissão da Câmara 

dos Deputados em novembro deste mesmo ano. Em seu próprio texto, a Carta Magna 

brasileira determinou a criação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de modo a acompanhar os projetos democráticos que estavam se desenhando 
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no país, além de legislar e detalhar questões caras à educação, a saber: o direcionamento 

das verbas públicas e a composição dos níveis escolares e dos princípios e fins da 

educação, entre outras. Segundo Severino (2008, p.66), a LDB 9.394/96 representou no 

Brasil 

uma das grandes utopias do projeto da modernidade: a 

possibilidade de se constituir uma sociedade, cujas relações 

internas sejam regidas pela lei e não pelo poder de vontades 

arbitrárias de alguns homens ou mesmo de alguma suposta 

entidade sobre-humana. Essa seria então a sociedade 

democrática, cuja vida decorreria das relações de reciprocidade 

desenvolvidas entre cidadãos, ou seja, pessoas que disporiam de 

uma condição de igualdade na produção e no usufruto de todos 

os bens comuns dessa sociedade, fossem esses os bens naturais, 

os bens políticos ou os simbólicos, que constituem o acervo 

material e espiritual da sociedade.  

  

Diferentemente de outras legislações educacionais, as discussões em torno da 

nova LDB aconteceram no âmbito do Legislativo, e não do Executivo. Esse movimento 

criou um amplo espaço de debate20 entre os representantes de diversos partidos, 

movimentos sociais, e demais interessados nas decisões a serem tomadas, para que a 

educação acompanhasse os caminhos ditos progressistas e democráticos, que o país 

estava percorrendo. Apesar de longa, considero importante atentarmos para a citação 

que segue. 

O que se observou na Câmara foi a produção de um novo 

espaço social com ação política partidária organizada, articulada 

por alguns partidos que constituíram, para ações pontuais, o 

Bloco Democrático (Bloco): PMDB, PSDB, PDT, PT, PC do B, 

PPS e PSB. [...] Os partidos do Bloco, sem perderem a 

peculiaridade dos seus próprios espaços, não só receberam as 

demandas desses setores desenhadas sobre os interesses da 

sociedade como um todo, integrando-as no processo de 

elaboração da nova LDB, como mobilizaram suporte político 

para sustenta-las, incorporando, no processo de formulação da 

lei, o Fórum Nacional que se dispôs a coadjuvar a causa da 

LDB comprometida com os interesses maiores da sociedade 

brasileira, guardando seu espaço que lhe era peculiar. [...] Este 

processo de reciprocidade política, com espaços próprios, 

                                                           
20 O deputado Florestan Fernandes nomeou esses espaços de discussão de “conciliações abertas” (PINO, 

2008). 
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legitimou a presença do Fórum no Congresso, ao mesmo tempo 

em que o reconhecia como um importante interlocutor sobre a 

teoria e a prática da educação. A produção do Fórum foi 

intensa: textos teóricos para debates específicos, emendas e 

justificativas, boletins informativos, análise e comparação de 

emendas e substitutivos, criação de espaços de discussões 

acadêmicas, com assessoria de pesquisadores de áreas do 

conhecimento em educação. Paralelamente, o Fórum mobilizou 

educadores no país, promovendo, a nível nacional, congressos, 

seminários, palestras, debates, reuniões, manifestações, atos 

públicos e participação de eventos nos estados e municípios 

promovidos pelos fóruns locais. (PINO, 2008, p. 22-23) 

 

Assim como na ANC, o debate sobre cidadania e financiamento da educação 

continuou na LDB sob fortes tensões. Em meio ao avanço dos ideários neoliberais de 

desmonte do estado no Brasil, principalmente nos governos dos Presidentes Fernando 

Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, foi notável a polarização das ideias 

relativas à educação. 

 

Na década de 1990 assume uma nova conotação: advoga-se a 

valorização dos mecanismos de mercado, o apelo à iniciativa 

privada e às organizações não-governamentais, a redução do 

tamanho do Estado e das iniciativas do setor público. Seguindo 

essa orientação, as diversas reformas educativas levadas a efeito 

em diferentes países apresentam um denominador comum: o 

empenho em reduzir custos, encargos e investimentos públicos 

buscando senão transferi-los, ao menos dividi-los (parceria é a 

palavra da moda) com a iniciativa privada e as organizações 

não-governamentais. Com a reforma do ensino no Brasil, 

levada a efeito pelo governo federal entre 1995 e 2001, não foi 

diferente. (SAVIANI, 2007, p.436) 

 

Na esteira disso, ao mesmo tempo em que a educação nacional era concebida em 

seu valor social como “instrumento da sociedade para a promoção do exercício da 

cidadania” (BRASIL, 1996, Art.205), essa mesma cidadania estava sendo construída 

com base nos valores da autonomia, autossuficiência, criticidade moral e inserção dos 
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indivíduos ao mercado de trabalho21, valores esses relativos aos de uma subjetivação 

neoliberal dos sujeitos.  

 

O capital sempre precisou de um território que não o do 

mercado ou da empresa, assim como precisou de uma 

subjetividade que não aquela do empresário; pois, apesar de o 

empresário, a empresa e o mercado fazerem a economia, eles 

desfazem a sociedade. Daí a necessidade de recorrer a antigos 

territórios e valores pré-capitalistas, a religiões e morais há 

muito estabelecidas e às formidáveis subjetivações modernas 

tais como o nacionalismo, o racismo e o fascismo, que visam a 

manter os laços sociais que o capitalismo continuamente mina. 

A autonomia, a iniciativa e o compromisso subjetivo exigidos 

de cada um de nós constituem novas formas de empregabilidade 

e, portanto, estritamente falando, uma heteronomia. Ao mesmo 

tempo, a injunção imposta ao indivíduo para agir, tomar a 

iniciativa e assumir riscos vem conduzindo a uma depressão 

amplamente difundida, um mal do século, a recusa em aceitar a 

homogeneização, e, finalmente, o empobrecimento da 

existência trazido pelo “sucesso” individual do modelo 

empreendedor. (LAZZARATO, 2014, p.14). 

 

De certa maneira, a abertura da educação para o capital preparou o terreno para o 

atravessamento de interesses privados na constituição de determinados sujeitos 

educacionais (COUTINHO, 2003), abrindo espaços para o aparecimento e a 

consolidação da ideia de formação de um determinado tipo de cidadão (sobre o qual 

tratarei no próximo capítulo desta Dissertação). 

Os debates preliminares sobre a LDB, ocorridos durante o primeiro ano do 

governo Collor, foram lentos e pouco propositivos. Isso aconteceu em grande parte 

devido à frágil articulação nacional em torno das questões da educação e das fortes 

divergências entre o Ministro da Educação, seus assessores e o Legislativo da época. 

Esse cenário mudaria no segundo ano do mesmo governo, quando assumiu o novo 

Ministro da Educação, o professor José Goldemberg. Num contexto de fortes conflitos 

de interesses entre os representantes do Fórum e do Bloco Democrático, Goldemberg 

                                                           
21 A obrigatoriedade de formar o cidadão para o trabalho aparece tanto nos princípios e fins da Lei 

9.394/96, no Art.2º, quanto em suas disposições gerais, no Art.22. 
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foi um importante assessor do projeto da LDB22 – projeto que sofria fortes críticas por 

parte de analistas da época, argumentando-se que ele apresentava aliança com interesses 

do governo Collor, dentre os quais estava o repasse de dinheiro público para o ensino 

privado. 

  Passada a fase de aprovação do projeto, ele só viria a ser discutido com vigor no 

Legislativo já no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso23, e de seu 

Ministro da Educação Paulo Renato Souza. Durante esse processo, a proposta inicial da 

LDB 

 

tomou uma forma genérica, excluindo matérias que passam a 

ser objeto de leis específicas ou de portarias e resoluções do 

Executivo, como a formação e a carreira do profissional da 

educação, o Conselho Nacional da Educação, educação a 

distância, escolha dos dirigentes universitários, educação 

profissional, ensino médio, etc. (PINO, 2008, p.31) 

  

Na esteira dessa generalização da LDB, aliada às difíceis negociações entre os 

deputados que formavam o chamado Bloco Democrático, criou-se um espaço profícuo 

para o fortalecimento de iniciativas privadas, de modo a exercerem mais livremente 

suas ideias no campo educacional do país. Apesar do grande esforço e da legitimidade 

do Fórum nas ações do Congresso e na sociedade civil, ele foi esvaziado da função de 

construção da lei no quesito financeiro. É possível dizer que o esvaziamento do Fórum 

contribuiu de alguma forma para a instituição de itens na LDB que beneficiaram (e 

continuam a beneficiar até hoje) as instituições privadas de ensino no país, como, por 

exemplo, o inciso V do Art. 3º e o Art. 7º, tal como segue: 

 

 

                                                           
22 Segundo Ghiraldelli Jr., (2006), o projeto da LDB apresentado pelo senador Darcy Ribeiro também foi 

assinado pelos senadores Maurício Correa e Marco Maciel. Esse documento, mesclado com outro projeto 

que ouviu alguns setores da sociedade, veio a constituir a LDB vigente.  

23 Isso ocorreu, em grande parte, devido à crise política que foi gerada no processo de impedimento do 

ex-Presidente Fernando Collor e da necessidade de o Legislativo discutir os trâmites de implantação do 

Plano Real para a estabilização da crise financeira durante o governo Itamar Franco.  
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Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: [...] 

V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

 

Art. 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as 

seguintes condições: 

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e do 

respectivo sistema de ensino; 

II – autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo 

Poder Público; 

III – capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no 

art. 213 da Constituição Federal. 

 

Construída essa possibilidade de entrada do capital privado na educação 

nacional, tanto na questão da avaliação da educação quanto na formulação dos 

conteúdos, foram estabelecidas parcerias entre o governo federal e diversas instituições 

privadas, de modo a diminuir as tarefas do Estado, ao mesmo tempo em que se 

ampliaram as possibilidades de governamento24. Esse movimento redefiniu 

 

o papel tanto do Estado como das escolas. Em lugar da 

uniformização e do rígido controle do processo, como 

preconizava o velho tecnicismo inspirado no taylorismo-

fordismo, flexibiliza-se o processo como recomenda o 

toyotismo. [...] o controle decisivo desloca-se do processo para 

os resultados. É pela avaliação dos resultados que se buscará 

garantir a eficiência e produtividade. E a avaliação converte-se 

no papel principal a ser exercido pelo Estado. [...] Eis por que a 

nova LDB (Lei n.9394, de 20 de dezembro de 1996) enfeixou 

no âmbito da União a responsabilidade de avaliar o ensino em 

todos os níveis, compondo um verdadeiro sistema nacional de 

avaliação. E para desincumbir-se dessa tarefa o governo federal 

vem instituindo exames e provas de diferentes tipos. Trata-se de 

avaliar os alunos, as escolas, os professores e, a partir dos 

resultados obtidos, condicionar a distribuição de verbas e a 

                                                           
24 Diminuir as tarefas do Estado não significa reduzir o governamento sobre os indivíduos; pelo contrário: 

nas racionalidades liberal e neoliberal, o enxugamento do Estado pode implicar o aumento das 

possibilidades de governamento sobre as pessoas. Veiga-Neto (2000, p.5) explica que “na perspectiva de 

Foucault, o liberalismo é menos uma fase histórica, uma filosofia política ou um sistema econômico, e 

mais um refinamento da arte de governar, em que o governo, para ser mais econômico, torna-se mais 

delicado e sutil, de modo que ‘para governar mais, é preciso governar menos’”. 
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alocação dos recursos conforme os critérios de eficiência e 

produtividade. (SAVIANI, 2007, p.437) 

    

Ao trazer tais discussões para cá, minha intenção é a de mostrar a vinculação 

entre o conceito de cidadania inicialmente proposto e a racionalidade política neoliberal; 

ou seja: de mostrar como o próprio conceito de cidadania (uma das condições de 

possibilidade para emergência e consolidação do discurso sobre o “bom” professor de 

História no Brasil) foi sendo forjado também em meio às lutas acerca do financiamento 

da educação; lutas, portanto, políticas, econômicas e culturais, que iam se travando em 

torno do estabelecimento dos lugares a serem ocupados por certos grupos na sociedade 

brasileira, também por meio do campo da educação.  

O interessante desses processos é perceber o quanto isso tudo atravessa o 

discurso sobre o “bom” professor de História ao mesmo tempo em que se apaga como 

parte de seu processo de construção: “processo arbitrário, de lutas, de poderes, de arena 

interna, mas que recobre a si mesmo, legitimando-se, tornando-se verdadeiro e 

naturalizado” (COUTINHO, 2010, p.23). Ou seja, interessante ver como isso tudo 

conduz a conduta docente, ao mesmo tempo em que a caracteriza como autônoma e 

crítica. Currículos, escolas, professores, alunos, famílias e sociedade em geral, apoiados 

por um amplo arsenal teórico produzido no interior das áreas do saber que argumentam 

em favor da formação da cidadania por meio da educação, acabam por colocar em 

funcionamento tanto o conceito quanto o discurso que ele atravessa, sem 

necessariamente considerar o seu processo de construção, permeado em si mesmo por 

uma variedade de atravessamentos de poder.  

Parte desses atravessamentos pode ser encontrada na parceria entre o grupo 

Abril, especialmente a partir da Revista Nova Escola, e o governo federal, por meio dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que acabou por estabelecer o que deveria ser 

ensinado nas escolas.  

É importante ressaltar a maneira não necessariamente autoritária com que os 

PCN ou a Revista abordaram sobre o que deve ou não ser ensinado nas escolas; reitero 

que não se trata aqui de denunciar ou contrariar o discurso sobre o “bom” professor de 

História ou os materiais por ele atravessados; trata-se tão somente de uma tentativa de 
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mostrar bocados da constituição e da consolidação do próprio discurso, em termos tanto 

das suas condições de emergência quanto de seus possíveis efeitos. 

A seguir, passo a tratar da relação entre a Revista Nova Escola e os PCN, 

destacando sua importância e centralidade na construção e atual vigência do discurso 

sobre o “bom” professor de História no Brasil atual. 

 

 

A aventura do discurso: a relação entre a Revista Nova Escola e os PCN  

 

A Revista Escola, como era inicialmente chamada, foi lançada pelo Grupo 

Victor Civita em 1971, após três meses da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) nº 5.6952/71. Uma de suas primeiras edições foi intitulada 

“Escola para professores”, e sua matéria de capa era: “Especial: a nova lei do ensino 

aplicada”, no intuito de mostrar o funcionamento da legislação educacional de 1971, 

bem como a “nova concepção de escola e ensino” (RAMOS, 2009). Pensada no 

contexto da ditadura civil-militar, apesar de não receber financiamento do Estado, 

demonstrava claro esforço na consolidação das políticas públicas vigentes para a 

educação brasileira. A Revista Escola não teve muita repercussão e logo se extinguiu, 

em 1974. Apesar de ser uma mídia nacional, com propostas ditas inovadoras para tratar 

temas didático-pedagógicos através de ferramentas jornalísticas, não foi suficiente para 

manter-se.  

 Após 16 anos do fim da Revista Escola, houve o lançamento da primeira edição 

da Revista Nova Escola. Inicialmente ela recebia recursos financeiros diretamente do 

MEC, de outras instituições públicas e de publicidade. Porém, em 1991, durante o 

governo de Fernando Collor de Mello, que ficou conhecido pela política de 

enxugamento do Estado, o convênio entre a Fundação Victor Civita e o MEC não foi 

renovado, resultando em uma drástica redução na tiragem da Revista. Somente no fim 

do ano de 1992 o convênio foi renovado, fazendo com que a Revista Nova Escola 

atingisse o segundo lugar no ranking nacional de tiragens.  

A renovação do convênio entre a Revista e o Estado brasileiro deveu-se em 

grande parte ao contexto de abertura para a intervenção do capital privado nas decisões 
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sobre os rumos que a educação estava tomando na época. Pode-se observar, assim, que 

a Revista já se encontrava no interior de uma rede estratégica muito bem articulada que 

possibilitou sua inserção na sociedade em âmbito nacional.   

 A significação da ideia de cidadania discutida no âmbito da Constituição 

(BRASIL, 1988) e da LDB (BRASIL, 1996) foi acompanhada da necessidade de 

estabelecer o que os indivíduos da Nova República deveriam aprender para serem 

efetivamente cidadãos. Naquele contexto, houve um grande esforço para articular as 

reformas curriculares que vinham acontecendo em diferentes estados e municípios em 

uma só proposta curricular nacional. No final de 1994, surge a inciativa do MEC de 

convocar sessenta estudiosos da educação brasileira e mais representantes da Argentina, 

Colômbia, Chile e Espanha para discutir a ideia de instituir um currículo nacional no 

Brasil. Segundo Moreira (1996), durante o ano de 1995, muitos professores 

provenientes da Escola da Vila de São Paulo foram chamados para formar uma equipe 

responsável pela elaboração dos primeiros PCN. O objetivo era atender aos clamores da 

sociedade por um novo modelo de educação que abarcasse a pluralidade de contextos 

educacionais no Brasil, e sob a chancela do conceito de cidadania que vinha se 

consolidando como uma forte “metanarrativa educacional” (SILVA, 2011) brasileira. 

Apesar de suas intenções explicitamente declaradas, os PCN não contemplariam 

a pluralidade de contextos educacionais do país. De acordo com Moreira (1996), apenas 

os professores do estado de São Paulo foram responsáveis pela criação dos Parâmetros, 

evidenciando que alguns critérios para a seleção teórico-metodológica do documento 

foram privilegiados em detrimento de outros.   

Especificamente no que cabe à disciplina de História, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais não foram bem recebidos, inicialmente, por algumas comunidades de 

historiadores e professores de História brasileiros. Um exemplo disso foi o embate entre 

a Associação Nacional de Professores Universitários de História (ANPUH) e a proposta 

curricular nacional apresentada pelo governo da época. O primeiro contato entre a 

proposta curricular e os historiadores da ANPUH ocorreu durante o II Seminário 

Perspectivas do Ensino de História, realizado na Universidade de São Paulo (USP), em 

1996. Segundo Oliveira (2011, p.123-124), 
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o impacto com a apresentação do conteúdo organizado pelas 

técnicas do Ministério da Educação foi intenso devido ao 

caráter conservador que a proposta trazia, segundo a avaliação 

feita pelos profissionais de História presentes no evento. A 

proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a 1ª fase 

do ensino fundamental – então apresentada – negava toda uma 

história de experiências e reflexões sobre o ensino de História e 

se restringia ao perfil mais execrado pelos professores desta 

disciplina, a saber: a história factual oficial (heróis nacionais, 

fatos e datas) e datas comemorativas nacionais. 

 

Diante desse impasse, foram convocadas novas comissões para rediscutir tanto o 

conteúdo quanto o processo de construção da proposta curricular. Em seu parecer 

institucional, a ANPUH criticou o caráter “elitista” dos PCN, por ter chamado para o 

debate apenas especialistas que não tinham uma suposta vivência sobre aquilo que 

estavam propondo. Além disso, segundo a Associação, a proposta não deveria ser 

entendida como parâmetros, mas sim como um guia curricular, pois ela envolvia todos 

os aspectos do processo educativo (OLIVEIRA, 2011). 

Certamente houve mais discussões acerca de outras questões internas dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de História, mas não se trata aqui de entrar no mérito 

dessa questão, no sentido de julgar quais posições estão certas ou erradas. Apenas quero 

frisar que o processo de construção do que viria a ser o que estamos denominando aqui 

de discurso sobre o “bom” professor de História não ocorreu de forma pacífica e 

obviamente não foi isento de relações de poder. Apresentaram-se críticas, 

reelaborações, debates, discussões não só por parte da ANPUH ou do governo, mas dos 

mais variados setores da sociedade.  

Já em meados do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-1998), 

quando se procurava implantar a proposta definitiva dos PCN, a Revista Nova Escola 

foi amplamente distribuída, objetivando-se divulgar e facilitar a compreensão das novas 

diretrizes teórico-metodológicas que os professores deveriam seguir para formar o 

cidadão daquele novo tempo. Ao destacar o aumento expressivo da tiragem que a 

Revista Nova Escola teve em todo o país naquele período, Ramos (2009) afirma que a 

Revista ganhou força no cenário nacional também em função da grande aceitação que 

teve por parte dos professores, talvez motivada pelo fato de que ela, aliada aos PCN, 

prometia oferecer esse suporte teórico-metodológico para o trabalho docente. 
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Segundo Marzola (2000), a Revista Nova Escola foi uma das peças 

fundamentais para estabelecer, com base nos PCN, o que deveria ser ensinado nas 

escolas de todo o país. Segundo a autora, a Revista apresentava uma tiragem mensal de 

300 mil exemplares, dos quais 70% eram regularmente adquiridos pelo Ministério da 

Educação (MEC) para distribuição nas escolas até pelo menos o ano de 1996. Para a 

autora, esse veículo apresentava uma linguagem mais acessível que os documentos 

oficias, tendo desta forma uma maior inserção nas escolas e uma maior aceitação por 

parte dos profissionais da educação. Exemplo disso foi a parceria estabelecida entre o 

grupo Abril e o governo federal para criar edições especiais da Revista Nova Escola que 

apresentassem os Parâmetros Curriculares Nacionais de uma forma mais acessível para 

os professores. Fica claro um estreitamento de relações entre a Revista e as propostas 

curriculares que estavam se formando, através principalmente do lançamento da Edição 

Especial intitulada PCN fáceis de entender (REVISTA NOVA ESCOLA, 1999, Ed. 

Esp.). Segundo o editorial: 

 

Nos PCN Fáceis de Entender você encontrará o resumo do 

documento do MEC, as dúvidas mais frequentes que podem 

ser levantadas pelos professores, dicas e exemplos práticos de 

como adaptar as propostas ao seu dia-a-dia profissional. [...] 

As áreas examinadas pelos PCN Fáceis de Entender são: 

Português, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, 

Língua Estrangeira, Educação Física e Arte. Serão abordados, 

também, os chamados temas transversais. Eles são os seguintes: 

Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Orientação 

Sexual e Trabalho e Consumo. Não se trata de novas matérias, 

mas assuntos que devem atravessar todas as disciplinas ao 

longo do ano. Como a escola não é uma ilha de ensino e está 

inserida em determinada comunidade, com seus conflitos, 

aflições e alegrias, o professor deve criar espaços para que 

crianças e adolescentes discutam e opinem sobre tais fatos. É 

essa, justamente, a proposta dos temas transversais. A hora 

certa para cada um desses temas entrar em cena vai depender da 

avaliação e, sobretudo, da sensibilidade do professor. Uma 

grave notícia publicada em um jornal, a festa que mobiliza a 

vizinhança, uma enchente no bairro, o comentário distraído de 

um aluno ou até uma briga de estudantes... qualquer episódio 

relevante que lhe chegue aos ouvidos pode render um 
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interessante debate sobre algum desses temas em sala de aula. 

(REVISTA NOVA ESCOLA, 1999, Ed. Esp., p.4-5) 

 

 

O editorial dessa edição ainda salienta o caráter não obrigatório das orientações 

curriculares. Segundo a Revista: 

  

Os PCN são orientações gerais de trabalho e só funcionam 

quando as sugestões que apresentam são adaptadas pelo 

professor à realidade dos alunos. O que se espera é que as ideias 

trazidas por eles sirvam como inspiração para a prática em sala 

de aula. Acreditamos que os parâmetros vão ajudar a fazer o 

planejamento escolar, nas reuniões com os pais de alunos e na 

organização, com o conjunto dos professores, de atividades que 

possam ser tratadas pelo maior número possível de disciplinas. 

(REVISTA NOVA ESCOLA, 1999, Ed. Esp., p.4) 

 

Apesar do caráter não obrigatório das orientações dos PCN e da Revista, faz-se 

necessário destacar a importância da ampla rede de poder-saber em que tanto esses dois 

materiais quanto os sujeitos educacionais estavam tramados e sendo por ela 

constituídos. É preciso dizer que, embora a produção de significados dessa rede de 

poder-saber se depare a todo momento com o deslizamento e a resistência de seus 

próprios significados, há esforços empreendidos na tentativa de fechar o processo de 

significação e de naturalizar o significado. É nesta perspectiva que entendo os PCN e a 

Revista Nova Escola como envolvidas num projeto conservador (cujas relações 

pretendo tornar mais visíveis no desenvolver do capítulo seguinte). 

Devido ao sucesso da parceria entre o Estado e a Revista Nova Escola, surgiram 

outras iniciativas na tentativa de consolidação do conceito de cidadania por meio do 

projeto curricular nacional. Um exemplo disso foi o Prêmio Victor Civita – Professor 

Nota 1025. Criado em 1998 pelo grupo Abril e apoiado diretamente pelo Ministro da 

Educação Paulo Renato Souza, o projeto nasceu com o objetivo de incentivar 

professores a fazer uso dos PCN, selecionando os “melhores” projetos educacionais que 

                                                           
25 Para maiores detalhes, acessar o endereço eletrônico: http://www.fvc.org.br/educadornota10/. 
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desenvolvessem uma formação cidadã dos alunos26. O vencedor do concurso 

participava de uma cerimônia de premiação, exibida em rede nacional, onde o professor 

recebia o troféu do próprio Ministro da Educação, além de uma quantia em dinheiro, 

visibilidade e prestígio nacional.  

Dentre muitos educadores premiados, chamo a atenção para o caso de um 

determinado professor de História que, após ganhar o concurso, foi nomeado pela 

Revista Nova Escola de “mestre da cidadania”27. A estratégia utilizada pelo professor 

vencedor foi a de estabelecer uma relação entre a disputa eleitoral que envolveu Getúlio 

Vargas e Júlio Prestes em 1930, e o processo de municipalização de sua escola. 

Segundo a reportagem (REVISTA NOVA ESCOLA, 2000, n.134, p.50), intitulada Ele 

faz a diferença: um mestre da cidadania, os meandros daquele acontecimento passado   

  

que parecia tão longe da vida dos alunos, não foram apenas 

relembrados. “Promovi um diálogo entre o passado e o 

presente”, destaca o mineiro de 38 anos. Ele relacionou o 

momento político estudado no livro às formas atuais de 

participação popular, inclusive na “conservadora” Vespasiano. 

As atividades levaram a classe a perceber que é possível 

participar mais da vida da própria cidade. Uma descoberta que 

motivou os jovens num momento muito oportuno. A escola 

passava, em 1999, por um processo de municipalização. Uma 

parte dos professores, entre os quais Moacir, era contrária à 

mudança. “A maioria dos alunos também”, lembra. “Se ela 

passasse para o município, não poderia começar a oferecer o 

Ensino Médio, como estava previsto”. [...] Se estava dividida na 

disputa eleitoral, a classe se uniu na briga para manter a escola 

nas mãos do Estado. Fora da sala de aula, debates ocuparam a 

rádio local, com muitos alunos defendendo os prós ou contras 

da municipalização. “Essa luta foi uma aula de cidadania que 

valeu por dez de História”, afirma Moacir. 

 

                                                           
26 Os critérios para a seleção das “melhores” propostas estavam antenados com as propostas curriculares 

que o governo procurava consolidar na época. Para maiores detalhes sobre o regulamento do concurso, 

ver o anexo desta Dissertação. 

27 Maiores informações sobre o professor premiado pela Revista podem ser encontradas na reportagem 

disponível no seguinte endereço eletrônico: http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-

pedagogica/mestre-cidadania-423136.shtml. 
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A conclusão da disputa, em termos gerais, levou ao arquivamento do projeto de 

municipalização e a abertura de turmas do Ensino Médio naquela escola. Dito isso, não 

interessa julgar se a aula foi boa ou ruim para os resultados desse episódio; ou se os 

resultados obtidos com a aula foram bons ou ruins para a conjuntura educacional do 

município em questão. Em vez disso, estou trazendo este caso para destacar as práticas 

de poder-saber que atravessam a Revista, e como ela acaba de alguma maneira se 

envolvendo num certo processo de essencialização do que se considera ser um “bom” 

professor de História tomando como ponto estratégico, por exemplo, a figura do 

“mestre da cidadania”28.  

Esse é apenas um breve exemplo de como as matérias da Revista são 

atravessadas por enunciados que podem fazer parecer que a preocupação com a 

cidadania (com a formação para a cidadania) faz parte de uma suposta essência de todo 

professor de História que é um “bom” professor de História. O foco numa suposta 

essência acaba de algum modo por despotencializar os leitores da Revista no sentido de 

pensarem a si mesmos como “produto de um amálgama composto por poder e saber, 

política e ciência, governo e self-goverment” (COUTINHO, SOMMER, 2011, p.87). 

Com relação a isso, vale referir o que afirma Rose (1998, p.30-31): 

 

Nossas personalidades, subjetividades e ‘relacionamentos’ não 

são questões privadas, se isso significar dizer que elas não são 

objeto de poder. Ao contrário, elas são intensivamente 

governadas. Talvez elas sempre o tenham sido. Convenções 

sociais, vigilância comunitárias, normas legais, obrigações 

familiares e religiosas exerceram um intenso poder sobre a alma 

humana em épocas passadas e em outras culturas. A conduta, a 

fala e a emoção têm sido examinadas e avaliadas em termos dos 

estados interiores que elas expressam. [...] Pode parecer que 

pensamentos, sentimentos e ações constituem o próprio tecido e 

constituição do mais íntimo eu, mas eles são socialmente 

organizados e administrados nos mínimos detalhes.  

  

Embora Rose (1998, p.43) não estivesse se referindo à questão brasileira, suas 

considerações são bastante inspiradoras para nos ajudar a pensar como a formação de 

                                                           
28 O caso do professor vencedor do Prêmio Victor Civita e nomeado pela Revista Nova Escola como 

“mestre da cidadania”, será retomado mais adiante, no terceiro capítulo desta Dissertação. 
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cidadãos se tornou um dos eixos centrais do governo brasileiro naquele contexto. 

Vejamos: 

Esse sujeito cidadão não deve ser dominado no interesse do 

poder, mas deve ser educado e persuadido a entrar numa 

espécie de aliança entre objetivos e ambições pessoais e 

objetivos ou atividades institucionalmente ou socialmente 

valorizadas. Os cidadãos moldam suas vidas através das 

escolhas que fazem sobre a vida familiar, o trabalho, o lazer, o 

estilo de vida, bem como sobre a personalidade e sua expressão. 

O governo age através de uma “ação à distância” sobre essas 

escolhas, forjando uma simetria entre as tentativas dos 

indivíduos para fazer com que a vida valha a pena para eles e os 

valores políticos de consumo, rentabilidade, eficiência e ordem 

social. Isto é, o governo contemporâneo opera infiltrando, sutil 

e minuciosamente, as ambições do processo de regulação no 

interior mesmo de nossa existência e experiência como sujeito. 

 

A partir dessa provocação do autor, podemos ver as matérias (da Revista Nova 

Escola) em questão nessa análise como operadores de processos de regulação da prática 

docente, já que colocam em movimento uma série de enunciados relativos a quem é e o 

que faz um “bom” professor de História. Na medida em que o “mestre da cidadania” é 

evidenciado como a forma mais correta de se ser um professor de História, e isso 

encontra ressonância por parte dos próprios professores, outros modos de ser estão aí 

sendo marginalizados, silenciados e excluídos. A ironia, neste caso, é pensarmos que 

nós professores estamos no exercício pleno das nossas liberdades na medida em que 

“escolhemos” esse determinado modo de ser como uma evidência, quando na verdade 

as nossas possibilidades já estavam postas no interior dos enquadramentos dessa rede de 

poder-saber. 

O governo da alma depende de nos reconhecermos como, ideal 

e potencialmente, certo tipo de pessoa, do desconforto gerado 

por um julgamento normativo sobre a distância entre aquilo que 

somos e aquilo que podemos nos tornar e do incitamento 

oferecido para superar essa discrepância, desde que sigamos o 

conselho dos experts da administração do eu. A ironia é que nós 

acreditamos, ao transformar nossa subjetividade no princípio de 

nossas vidas pessoais, de nossos sistemas éticos e de nossas 

avaliações políticas, que estamos, livremente, escolhendo nossa 

liberdade. (ROSE, 1998, p.44) 
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No texto O sujeito e o poder (um dos últimos escritos antes de sua morte), 

Foucault (2013c, p.291) fala que não existe uma sociedade sem relações de poder. Mas 

isso não quer dizer que o poder seja uma “fatalidade incontornável; mas que a análise, a 

elaboração, a retomada da questão das relações de poder e do ‘agonismo’ entre relações 

de poder e intransitividade da liberdade, são uma tarefa política incessante, e que é 

exatamente essa a tarefa política inerente a toda existência social”. Portanto, não 

estamos querendo dizer que exista uma suposta posição em que os professores de 

História possam exercer plenamente as suas liberdades, mas que é possível gozar da 

“liberdade nascida de práticas concretas, contingentes, móveis, históricas, a liberdade 

nascida da revolta contra o poder e da crítica permanente ao saber” (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2007, p.138). É possível resistirmos às maquinarias de poder que nos 

constituem como sujeitos de um determinado tipo, mas também é preciso dizer que esse 

exercício de resistência configura novas relações de poder, em função da constante 

sobreposição de um e de outras. 

Destacar o processo de elaboração dessa rede (sem a pretensão de ser tão 

ambicioso), talvez possa abrir portas para a construção da ideia, em conjunto com os 

professores de História, de que somos muito mais livres do que pensamos 

(FOUCAULT, 2006) e dos tipos de liberdade que podemos, ainda que efemeramente, 

exercitar. 

Neste capítulo analisei uma das condições de possibilidade do discurso sobre o 

“bom” professor de História, com ênfase para as relações que permearam as práticas de 

significação da cidadania, e mostrei como os processos de elaboração da Constituição 

Brasileira de 1988, da LDB de 1996, dos PCN de 1998, e a circulação da Revista Nova 

Escola foram atravessados pelo conceito de cidadania e de formação cidadã.  

Feito isso, no próximo capítulo direcionarei o olhar para o próprio discurso em 

questão especialmente nos dois últimos materiais do corpus analítico desta Dissertação, 

a saber: o volume 6 dos PCN para o Ensino Fundamental e as matérias sobre a 

disciplina escolar de História publicadas na Revista Nova Escola no período de 1992 a 

2002. 
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CRITICIDADE, COMPETÊNCIA E PATRIOTISMO:  

A FORMAÇÃO CIDADÃ EM TRÊS EIXOS DISCURSIVOS 

 

 

Uma das afirmações mais comuns na prática de ensino de 

História é a de que a disciplina é decorativa. A afirmação se 

justifica, pois há muitos professores que limitam seu ensino às 

datas e nomes “importantes” e usam o mesmo caderno de 

questionários por anos e anos, formulando sempre as mesmas 

questões nas provas. Questões que não provocam a 

imaginação, não conduzem à criatividade, à visão crítica. Esta 

forma tradicional e enfadonha de ministrar História, além de 

alienar o estudante da riqueza do processo social e histórico, faz 

com que ele desenvolva verdadeira ojeriza pela disciplina. 

Precisamos urgentemente nos libertar dessa postura 

improdutiva e partir para caminhos novos que levem o aluno 

a perceber-se como cidadão consciente, crítico, dentro de um 

processo do qual ele participa como agente de transformação. 

Para isso, porém, precisamos ter coragem para enfrentar o novo 

e aceitar os desafios. Precisamos estudar muito e nos manter 

sempre bem informados, dialogando com os colegas, aceitando 

críticas e nos avaliando permanentemente. Um profissional 

competente é aquele que analisa o livro didático, tentando 

descobrir sua ideologia subjacente. (REVISTA NOVA 

ESCOLA, 1992, nº 62, p.4). 

 

A carta acima foi escrita por um professor de História do estado de Minas 

Gerais, publicada na seção “Sala dos professores” da Revista Nova Escola nº 62 do ano 

1992. Escolhi começar o capítulo com esta carta não para estabelecer algum julgamento 

sobre a forma como este professor entende que deveria ser a docência da disciplina de 

História, mas para armar uma perspectiva para ver (SARLO, 2013) o discurso sobre o 

“bom” professor de História que atravessa a Revista. Mas qual a relevância de uma 

“simples” carta para um discurso tão enredado como este?  

Quando Foucault analisou as tecnologias do poder disciplinar, em sua obra 

Vigiar e punir, ele insistiu na importância das pequenas coisas, nas minúcias, na 
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microfísica do poder, chamando a atenção para o perigo em se negligenciar os detalhes. 

Segundo Foucault (2010, p.134),  

 

o “detalhe” era já há muito tempo uma categoria da teologia e 

do ascetismo: todo detalhe é importante, pois aos olhos de Deus 

nenhuma imensidão é maior que um detalhe, e nada há tão 

pequeno que não seja querido por uma dessas vontades 

singulares. Nessa grande tradição da eminência do detalhe 

viriam se localizar, sem dificuldade, todas as meticulosidades 

da educação cristã, da pedagogia escolar ou militar, de todas as 

formas, finalmente, de treinamento. 

 

Tratando da racionalização utilitária do detalhe na contabilidade moral e no 

controle político, Foucault (2010, p.136) afirma que 

 

uma observação minuciosa do detalhe, e ao mesmo tempo um 

enfoque político dessas pequenas coisas, para controle e 

utilização dos homens, sobem através da Era Clássica, levando 

consigo todo um conjunto de técnicas, todo um corpo de 

processos e de saber, de descrições, de receitas e dados. E 

desses esmiuçamentos, sem dúvida, nasceu o homem do 

humanismo moderno. 

 

Assim, apesar de parecerem inofensivos, os detalhes produzem os mais variados 

efeitos em nossa sociedade. Mas isso não significa que algum deles seja em si 

responsável por um suposto ponto de origem do discurso: no caso deste trabalho, não 

significa que se possa atribuir à carta que abre esta seção a responsabilidade por algum 

suposto início do discurso do “bom” professor de História. Ao trazê-la para cá, minha 

intenção é mostrar que o discurso (que vincula o “bom” professor de História à ideia de 

cidadania) já circulava antes mesmo da instituição das diretrizes e dos currículos 

nacionais da educação da Nova República brasileira29. 

Portanto, o discurso sobre o “bom” professor de História, que também atravessa 

a carta, está inserido num contexto (histórico, político, econômico, cultural...), é voltado 

                                                           
29 Veja-se que a carta foi publicada na Revista em 1992, enquanto a LDB da Nova República foi 

promulgada em 1996 e os PCN em 1998. 
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para um público muito específico, e sofre alterações com o passar dos anos, ainda que 

permaneça com sua mesma base de inteligibilidade30. 

Conectado a isso, há outro motivo pelo qual iniciei este capítulo com a referida 

carta: é que ela é atravessada ao mesmo tempo pelo que denominei de três eixos do 

discurso sobre o “bom” professor de História: cidadão crítico-moral; cidadão 

competente; cidadão patriota. Esses três eixos do discurso se repetem e se intercruzam, 

no decorrer tanto dos PCN quanto das reportagens da Revista, nem sempre com as 

mesmas palavras, mas fazendo parte da mesma teia de significados do discurso em 

questão. O conceito de cidadania (e de formação cidadã) é o fio condutor desses três 

eixos do discurso, instituindo-se a ideia de que o “bom” professor de História deve 

formar: o cidadão crítico-moral; o cidadão competente; o cidadão patriota, sobre os 

quais trato a seguir. 

 

 

O cidadão crítico-moral  

 

 Entre os anos de 1979-1980, Foucault (2014) ministrou um curso no Collège de 

France intitulado Do governo dos vivos. De modo geral, Foucault analisou em suas 

aulas uma noção de governo relacionada a um amplo conjunto de “técnicas e 

procedimentos destinados a dirigir a conduta dos homens. Governo das crianças, 

governo das almas, ou das consciências, governo de uma casa, de um Estado ou de si 

mesmo” (FOUCAULT, 1997, p.101). Para entender como funcionam os diversos 

regimes de verdade presentes em nossa sociedade (que, de certa maneira, dirigem as 

condutas dos indivíduos), ele discorreu sobre as raízes do pensamento moral no 

Ocidente. Segundo Foucault:  

 

nunca houve mais que três grandes matrizes do pensamento 

moral no Ocidente (não conheço as outras civilizações, logo 

não falarei delas): vocês viram a matriz da queda e a matriz da 

nódoa. Isso quer dizer que só se pensa a moral, ou na forma de 

                                                           
30 A base de inteligibilidade a que me refiro está relacionada aos fundamentos epistemológicos desse 

campo do saber. 
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uma opção entre dois caminhos, o bom e o mau, ou como o 

caminho necessário quando, a partir de um estado de queda 

anterior, originário e fundamental, a tarefa do indivíduo e da 

humanidade é de remontar desse estado ao estado originário, 

perdido e esquecido. E, enfim, vocês têm a moral em forma de 

problemática da nódoa: houve uma falta, houve um mal, houve 

uma nódoa, houve uma mancha, e o problema da moral, do 

comportamento moral, da conduta moral é o de saber como vai 

se poder apagar essa nódoa. (FOUCAULT, 2014, p.98) 

 

 Diferentemente da noção de ética31, Foucault relaciona a moralidade com 

“códigos de comportamento prescritos para todos, e que se relaciona com imperativos, 

regras de conduta ou ordens” (WAIN, 2008, p.172). Ao aproximarmos essa noção de 

moral à ideia de formação cidadã, temos um dos eixos do discurso sobre o “bom” 

professor de História, a saber: o cidadão crítico-moral.  

O cidadão crítico-moral é um determinado tipo de sujeito em que o exercício de 

sua crítica está voltado ao julgamento das práticas de si e dos outros na sociedade, 

utilizando-se de critérios pautados nas leis de uma ordem social imaginária, constituída 

a partir de uma perspectiva moral (LARROSA, 1998). Os indivíduos subjetivados nesta 

perspectiva são geralmente levados a se posicionarem no interior de dilemas morais de 

determinado contexto social. 

A análise dos PCN e da Revista Nova Escola mostrou que esse eixo do discurso 

sobre o “bom” professor de História se repete inúmeras vezes; porém, em cada um 

destes materiais, o discurso se constituiu em linguagens e estratégias de convencimento 

muito singulares. 

Em primeiro lugar, atento para a linguagem e a estratégia discursiva veiculada 

nos PCN de História. Os Parâmetros têm uma linguagem formal, acadêmica, formatada 

em pequenos textos objetivos, destacando-se pontos principais em caixas de texto e 

separados por duas grandes partes. Na primeira parte é feita toda a caracterização da 

disciplina de História levando-se em conta: o percurso da disciplina na História do 

Brasil; a contextualização do ensino de História atual; os objetivos principais da 

                                                           
31 Em uma entrevista com Stephen Riggins realizada em Toronto no ano de 1982, Foucault (2014a) define 

a ética como “a relação que se tem consigo mesmo quando se age”.  
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disciplina na formação do cidadão; os critérios para a seleção de conteúdos a serem 

ensinados.  

A segunda parte do documento orienta o professor para os objetivos específicos 

do terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental. Conforme já referi, o documento 

não se apresenta como material que deve ser seguido à risca; entretanto, ele estabelece 

metas a serem cumpridas tanto pelos professores quanto pelos alunos. Um exemplo 

claro disto está na passagem referente aos objetivos gerais de História para o Ensino 

Fundamental quando o documento diz:  

 

Espera-se que ao longo do ensino fundamental os alunos 

gradativamente possam ampliar a compreensão de sua 

realidade, especialmente confrontando-a e relacionando-a com 

outras realidades históricas, e, assim, possam fazer suas 

escolhas e estabelecer critérios para orientar suas ações. Nesse 

sentido, os alunos deverão ser capazes de [...]. (BRASIL, 1998, 

p.43, grifo meu). 

 

 Ao mesmo tempo em que são estabelecidas as metas, o documento também 

oferece subsídios teórico-metodológicos para o cumprimento dessas mesmas metas, de 

forma a tentar convencer os professores a utilizar as orientações pedagógicas presentes 

nos Parâmetros. Especificamente para a formação do cidadão crítico-moral, o discurso 

sobre o “bom” professor de História aparece várias vezes no documento; um exemplo 

disso é a seguinte passagem: 

 

A seu modo, o ensino de História pode favorecer a formação 

do estudante como cidadão, para que assuma formas de 

participação social, política e atitudes críticas diante da 

realidade atual, aprendendo a discernir os limites e as 

possibilidades de sua atuação, na permanência ou na 

transformação da realidade histórica na qual se insere. 

(BRASIL, 1998, p 36, grifo meu). 
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 Já na Revista Nova Escola é possível perceber estratégias de convencimento e 

linguagens diferentes. A Revista apresenta uma linguagem jornalística de cunho 

pedagógico, de modo a atingir com mais facilidade o público leitor sobre as novidades 

no campo educacional. Ela é organizada também em pequenos textos objetivos, com 

metas a serem alcançadas, destacadas em pequenas caixas de texto. Para convencer os 

leitores da pertinência de suas orientações pedagógicas, a Revista apresenta seções de 

dicas e traz casos em que outros professores foram “bem-sucedidos” quando se 

utilizaram das orientações oferecidas nas reportagens (constituídas e atravessadas pelo 

discurso sobre o “bom” professor de História). A seguir direcionei o olhar para algumas 

matérias da Revista em que são relatadas experiências de aulas de História nas quais se 

pode ver funcionando o eixo relativo à formação do cidadão crítico-moral. 

Durante a análise, foi possível observar a recorrência de certa estratégia 

pedagógica presente nos casos relatados nas matérias da Revista, que consiste no 

seguinte: de modo geral, as atividades começavam com os professores explicando à sua 

turma algum acontecimento da História, para dali estabelecer um paralelo com o 

presente; a partir disso, os alunos eram incentivados a fazer comparações entre a 

moralidade de um determinado contexto social do passado, e o presente em que estavam 

situados. Podemos ler essa estratégia pedagógica como envolvida com certa concepção 

de educação moral, que tende a considerar esse tipo de atividade como  

 

a simples criação de um “espaço neutro” de reflexão e 

comunicação onde a competência se desenvolve de uma “forma 

natural”. Consequentemente, as atuais teorias educacionais de 

educação moral tendem a se concentrar tanto numa teoria de 

reflexão e diálogo quanto numa teoria do desenvolvimento de 

competências reflexivas e comunicativas. Mas quase nada é dito 

sobre o que está envolvido no caráter pedagógico desses 

procedimentos de reflexão e comunicação; e quase nada é dito 

sobre o caráter constitutivo desses procedimentos. (LARROSA, 

1998, p.52) 

    

Conectado a isso, a mesma estratégia acaba por constituir nos alunos uma ideia 

linear de História, em que a humanidade ou caminha para um suposto progresso moral 

em determinados aspectos da vida social, ou continua a repetir os “erros” do passado. 

Na esteira dessa estratégia, os alunos são ensinados a seguir determinadas condutas de 
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uma sociedade que se supõe democrática, e a criticar as condutas que desviem desse 

padrão de valores e comportamentos.    

Vejamos de novo o caso do “mestre da cidadania”, professor de História que em 

2000 ganhou o Prêmio Victor Civita – Professor nota 10. Conforme referi, o professor 

trabalhou com a temática da disputa presidencial entre Getúlio Vargas e Júlio Prestes na 

década de 1930 no Brasil, tendo como paralelo no presente o processo de 

municipalização da escola em que trabalhava. Segundo consta na Revista, a aula 

ocorreu da seguinte forma: 

 

Durante o projeto sobre o pleito de 1930, o professor formou 

dois grupos, que representavam o Partido Republicano e a 

Aliança Liberal. Como em uma campanha eleitoral, os 

estudantes organizaram propagandas e debates para defender as 

plataformas políticas de cada facção. Terminadas as campanhas 

de “Getúlio Vargas” e de “Júlio Prestes”, Moacir [o professor] 

organizou a votação. “Ao contrário do que ocorria na época, as 

mulheres também puderam votar”, conta. Na hora da apuração, 

mais uma surpresa. O resultado, fraudado propositalmente pelo 

professor, foi contestado por vários “eleitores” da 7ª série. 

“Apesar de ter mantido a vitória de Júlio Prestes, divulguei um 

número bem pequeno de votos para Getúlio, o que os deixou 

‘indignados’”. A solução, também com objetivos didáticos, foi 

pedir à turma de 8ª para explicar aos colegas mais jovens que as 

fraudes eleitorais eram comuns no início do século. Se estava 

dividida na disputa eleitoral, a classe se uniu na briga para 

manter a escola nas mãos do Estado. Fora da sala de aula, 

debates ocuparam a rádio local, com muitos alunos defendendo 

os prós ou contras da municipalização. (REVISTA NOVA 

ESCOLA, 2000, nº 134, p.50). 

 

É interessante observarmos como a atividade descrita acima foi constituída a 

partir do discurso sobre o “bom” professor de História, tendo em vista a formação do 

cidadão crítico-moral. Quase toda a atividade foi construída no sentido de apresentar 

determinados dilemas morais aos alunos, para que eles exercitem as suas capacidades de 

classificação de práticas “boas” ou “ruins”, tendo em vista os seus contextos sociais. 

Isso fica evidenciado no relato, quando, diante da fraude eleitoral provocada 

propositadamente pelo professor, a resposta dos alunos é a “indignação”. E o exercício 
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de classificação e reconhecimento é trazido para o presente dos alunos na medida em 

que eles são incentivados a se posicionarem contra ou a favor em relação ao processo de 

municipalização da escola.  

Mas atenção: não estou concluindo com isso que o posicionamento dos sujeitos 

contra a fraude e contra a municipalização da escola tenha sido “ruim”. O ponto a ser 

problematizado aqui é como a formação do cidadão crítico-moral constitui 

determinados tipos de sujeitos em que as possibilidades de seu pensamento e ação ficam 

situadas na lógica binária: ser contra ou a favor; indignar-se ou acomodar-se; classificar 

uma coisa como “boa” ou “ruim”, etc. Trata-se da constituição de um modo dualista de 

pensar, por meio de “essencialismos, geralmente expressos em pares de oposições 

binárias e tão ao modo fundamentalmente metafísico do pensamento ocidental” 

(COUTINHO, SOMMER, 2008, p.30). Vejamos como isso funciona em outras matérias 

da Revista. 

Em setembro de 1992, na edição de nº 60 da Revista, é apresentada uma 

reportagem sobre as experiências de um professor indígena em aulas de História para 

turmas de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental32. A reportagem explora a perspectiva 

histórica que o professor trabalha em suas aulas, que visa “despertar uma consciência 

reflexiva” em seus alunos. Vejamos abaixo um trecho da matéria. 

 

História dos dominadores 

O professor [...] não dissocia sua atuação dentro e fora da 

classe. Para ele, os dois momentos fazem parte de um único 

trabalho, que tem por objetivo despertar, nos estudantes, uma 

consciência reflexiva. O conceito, à primeira vista, parece 

sofisticado, “mas, na verdade, é simples. Sigo o programa 

oficial de História e privilegio a organização econômica das 

sociedades, para analisar com os alunos o desenvolvimento do 

homem. Embora não trabalhe com livros didáticos, é a partir do 

modo como eles contam a História que discutimos na sala de 

aula. Usamos aquela visão para construirmos a nossa própria 

visão. E isso fica fácil quando os alunos compreendem que a 

História dos livros é parcial, é a História dos dominadores”, diz 

Karaí. [...] Para Karaí, “História é cultura, memória e 

preservação dos costumes. Um povo sem memória histórica é 

como uma construção sem colunas e alicerces, é um povo 

                                                           
32 Correspondentes hoje aos 8º e 9º anos, respectivamente. 
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enfraquecido”. (REVISTA NOVA ESCOLA, 1992, nº 60, p.35-

36) 

  

É interessante perceber como se destacam duas perspectivas de História na 

reportagem – a dos dominadores e a dos dominados (enfraquecidos) –, que situam os 

leitores num dilema crítico-moral. Novamente é perceptível que o discurso enquadra a 

multiplicidade de perspectivas históricas em uma lógica binária, como se os sujeitos só 

pudessem pensar a História a partir da perspectiva dos dominadores ou dos dominados. 

Outro caso interessante em que se pode ver esse eixo discursivo em 

funcionamento está presente na edição nº 83 de abril de 1995. A matéria intitulada O 

herói passado a limpo conta a história de Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes), 

mostrando a trajetória de sua participação política no Brasil até sua condenação e morte. 

É possível perceber que a matéria trabalha com a imagem de um Tiradentes “herói 

popular”, como fica claro no trecho a seguir: 

 

O mito do mito republicano 

 A teoria de que Tiradentes não passou de um mito criado pela 

propaganda republicana é uma meia verdade. Novas pesquisas 

mostram que, muito antes, ele já era um herói popular, de 

memória proibida, em especial no Rio e em Minas. Bem antes 

da proclamação da República já se cultuava o mártir. Os líderes 

republicanos apenas o tornaram oficial e nacionalmente 

conhecido. (REVISTA NOVA ESCOLA, 1995, nº 83, p.33) 

 

No decorrer do texto e, mais especificamente nesse trecho acima, pode-se ver 

novamente funcionando o eixo discursivo do cidadão crítico-moral na medida em que a 

matéria enquadra a temática (o personagem Tiradentes) também numa racionalidade 

binária: neste caso, a do mito republicano ou a do herói popular. Embora não nos 

interesse saber se o referido eixo discursivo encontra ressonância ou não por parte dos 

leitores da Revista, a carta destacada abaixo (a respeito da matéria sobre Tiradentes) 

pode reforçar a ideia de que, ao circular na Revista e nos Parâmetros, essa racionalidade 

binária produz seus efeitos nos modos de ser docente de História no Brasil atual.  
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Tiradentes – Carta de Altemisa Jesus de Oliveira. Santarém, PA 

 A matéria “O herói passado a limpo” (n.º 83) foi bastante útil 

nas minhas aulas de História. Tiradentes foi um dos heróis 

brasileiros mais importantes e esta imagem deve ser passada 

como verdadeira. (REVISTA NOVA ESCOLA, 1995, nº 86, 

p.5) 

 

A edição nº 129 de jan./fev. de 2000 da Revista Nova Escola foi projetada 

inteiramente para oferecer sugestões para os professores prepararem suas aulas, e nela 

há pelo menos três matérias que caminham nessa mesma perspectiva moral. 

Na primeira delas, é sugerida uma proposta de atividade a partir da leitura de um 

texto que trata da influência da Guerra do Paraguai nas relações entre os países 

integrantes do Mercosul. Logo no título da proposta de atividade, sugere-se que o 

professor coloque o seguinte dilema para sua turma: o brasileiro é um povo pacífico ou 

violento? 

 

              Matéria da Revista Nova Escola (2000, nº 129, p.27) 
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Em seguida, apresenta-se uma estratégia pedagógica direcionada no sentido de 

os alunos fundamentarem a escolha do dilema apresentado, a saber: 

 

1. Promova um debate: como o nosso povo, chamado de 

pacífico, pôde ser tão violento? (REVISTA NOVA ESCOLA, 

2000, nº 129, p.27) 

 

 É possível perceber que a escolha do dilema para a atividade enquadra as 

possibilidades de reflexão dos alunos sobre a temática apresentada. Em outras palavras, 

diante das mais variadas formas pelas quais os sujeitos poderiam abordar o tema, 

propõe-se que eles pensem o povo brasileiro a partir destes dois polos: o pacífico ou o 

violento. A questão aqui não é se está certo ou errado tratar o povo brasileiro a partir 

desses dois polos. A questão é que ao mesmo tempo em que o discurso sobre o “bom” 

professor de História é construído e legitimado sob a pretensão de promover a 

autonomia intelectual dos sujeitos, ele acaba por conduzir o que se deve pensar sobre 

este ou qualquer outro tema que seja. Nesse sentido, vejamos abaixo uma passagem dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

Os diálogos entre o ensino de História e o conhecimento 

científico redimensionam, assim, a importância social da área 

na formação dos estudantes. Sinalizam e fundamentam 

possibilidades de estudos e atividades que valorizam as atitudes 

intelectuais dos alunos, o seu envolvimento nos trabalhos e o 

desenvolvimento de sua autonomia para aprender. (BRASIL, 

1998, p.34, grifo meu) 

 

A segunda matéria da mesma edição da Revista traz um texto sobre a 

experiência do Cangaço no Brasil, mais especificamente em relação ao personagem 

Corisco, do bando de cangaceiros de Lampião. O texto relata a história de um Corisco 

“cruel” e “assassino”, mas ao mesmo tempo “forte”, “corajoso”, “ligeiro”, sendo este 

representante dos sertanejos que lutavam e ainda lutam contra a violência e a 

desigualdade social. 
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Matéria da Revista Nova Escola (2000, nº 129, p.34). 

  

No final da matéria, sugere-se que o professor de História realize com sua turma 

uma atividade intitulada heróis ou bandidos?, e que apresente um dilema moral sobre a 

figura do cangaceiro, trazendo o relato anterior como base para a reflexão dos alunos. 

Como estratégia pedagógica, a Revista sugere: 
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a simulação de um tribunal para julgar os cangaceiros. Esse 

exercício pode ser realizado junto com a disciplina de Língua 

Portuguesa. Divida a classe em dois grupos. Uma turma fará o 

papel da promotoria, para acusar os cangaceiros por seus 

crimes. A outra será a defesa, que deve destacar as muitas 

vezes em que os cangaceiros distribuíram o produto de seus 

saques entre a população carente. Os alunos devem concluir 

que eles eram invejados porque ofereciam uma forma de 

resistência à ordem estabelecida. (REVISTA NOVA ESCOLA, 

2000, nº 129, p.34, grifo meu). 

 

É interessante perceber que ao mesmo tempo em que a sugestão de atividade 

propõe o dilema moral acerca da figura do cangaceiro, ela mesma já define o que os 

alunos devem concluir após a reflexão. E mais uma vez vemos funcionando como o 

discurso do “bom” professor de História que atravessa a Revista ensina professores e 

alunos a pensarem de forma binária. É nesse sentido que se pode entender o referido 

discurso como envolvido na constituição de sujeitos limitados a possibilidades de 

práticas binárias de pensamento. 

Por fim, temos a terceira e última matéria da mesma edição, intitulada O sonho e 

o drama de um presidente. O texto fala sobre o processo de redemocratização do Brasil 

pós-regime civil-militar, colocando em destaque a figura do político Tancredo Neves. O 

objetivo geral da sugestão de aula, segundo a Revista, é mostrar aos alunos que a 

transição democrática “exigiu não apenas habilidade nas negociações, mas muita 

mobilização popular e alguns sacrifícios pessoais para derrotar as forças da opressão” 

(REVISTA NOVA ESCOLA, 2000, nº 129, p.22). Para fazer com que os alunos 

refletissem sobre o objetivo da aula, é sugerida a atividade: 

 

Discuta a seguinte afirmação: “Na História, a política também 

foi feita de sonhos e sacrifícios”. (REVISTA NOVA ESCOLA, 

2000, nº 129, p.23) 

 

Do mesmo modo que nas outras matérias, nessa o eixo relativo à formação do 

cidadão crítico-moral aparece na forma de um esforço para fechar a teia de significados 
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sobre o tema, limitando-o apenas a duas possibilidades. Esse eixo do discurso sobre o 

“bom” professor de História se repete em diversas outras matérias da Revista, 

mantendo, na maioria das vezes, essa mesma racionalidade, aliada também a outro eixo 

do discurso, a saber: o cidadão competente. 

 

 

O cidadão competente 

 

 Vivemos atualmente em uma sociedade que muitos estudiosos denominam de 

neoliberal. Como referi antes, Michel Foucault analisou o liberalismo e o 

neoliberalismo como conjuntos de práticas de governamento dos indivíduos e das 

populações. Embora se assemelhem em muitos aspectos, essas duas formas de 

governamentalidade apresentam algumas diferenças importantes. Enquanto o 

liberalismo se alicerça na verdade da naturalidade do mercado, o neoliberalismo 

desessencializa-o, e institui a verdade do mercado a partir do princípio da concorrência. 

Este princípio se estende para todo o tecido social e, como afirma Lockmann (2012), 

constitui-se numa maneira de ser e de pensar na sociedade, com efeitos também no 

campo da educação. 

Muitos estudiosos já analisaram alguns dos possíveis efeitos do funcionamento 

da racionalidade política neoliberal na educação. Peters (2011, p.221), por exemplo, nos 

ajuda a pensar nesse movimento quando afirma que: 

 

Os governos neoliberais têm argumentado em favor de um 

estado mínimo, proposta que tem se limitado à determinação 

dos direitos individuais construídos em termos de consumo, e 

em favor de uma exposição máxima de todos os fornecedores à 

competição ou à reivindicação, como uma forma de minimizar 

o poder de monopólio e maximizar a influência do consumidor 

sobre a qualidade e o tipo de serviços fornecidos. A aplicação 

desse raciocínio à educação é facilmente compreendida. Seus 

pressupostos teóricos nem sempre têm se tornado explícitos, 

mas eles partem claramente de uma perspectiva neoliberal, 

sancionando reformas na administração educacional no assim 

chamado movimento para devolver ou delegar a 

responsabilidade na medida em que isso for praticável, 
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enquanto, ao mesmo tempo, aumentam-se os poderes locais das 

escolas e pais, vistos como consumidores individuais de 

educação. A teoria da escolha pública resulta, dessa forma, 

numa ‘modelagem conservadora’, da educação, transformando 

o conhecimento numa mercadoria através de seu valor central 

de escolha individual e promovendo arranjos à semelhança do 

mercado, os quais se tornam a base para a cultura de empresa, 

na qual os seres humanos se transformam em indivíduos para o 

mercado.  

  

Mais do que “aplicação desse raciocínio à educação”, trata-se da face 

pedagógica da própria racionalidade neoliberal (COUTINHO, 2008). O refinamento 

disso está em que se podem ler as práticas educativas como imersas no jogo imanente 

da emergência e consolidação de tal racionalidade política. Desta forma, é possível dizer 

que as práticas educativas fazem parte de um processo de retroalimentação da 

racionalidade política neoliberal. Isto acontece, por exemplo, no investimento (por parte 

do Estado, empresas privadas, ou dos próprios indivíduos) na capacitação dos sujeitos, 

ao mesmo tempo em que são criadas demandas na sociedade por indivíduos 

capacitados, de forma que eles participem dos mecanismos de concorrência do mercado.  

Como referi antes, um dos preceitos principais da educação cidadã da Nova 

República brasileira é a formação dos sujeitos para o mercado de trabalho. É dito que, 

diante de um mundo globalizado e da concorrência acirrada, faz-se necessário que o 

indivíduo seja formado para que ele saiba interagir de maneira “correta”, e adaptar-se ao 

“mundo do trabalho”.  

 

Vivemos numa era marcada pela competição e pela excelência, 

onde progressos científicos e avanços tecnológicos definem 

exigências novas para os jovens que ingressarão no mundo do 

trabalho. (BRASIL, 1998, p.5, grifo meu) 

 

De modo a atender as qualificações exigidas pelo mercado globalizado, o 

indivíduo é subjetivado no interior de uma lógica da competitividade, na qual se diz 

necessário o aprendizado de determinadas habilidades para sua sobrevivência na 

dinâmica competitiva do mercado. Ao aproximar essas questões ao discurso sobre o 
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“bom” professor de História, temos o segundo eixo discursivo, a saber: o cidadão 

competente.  

O cidadão competente é o tipo de sujeito em que sua formação está voltada para 

o exercício de habilidades e competências “úteis” para a sua melhor inserção na lógica 

da competitividade do mercado. Com relação à disciplina de História, enfatiza-se de 

modo geral que tais habilidades e competências são desenvolvidas a partir do 

aprendizado das diferentes linguagens de nossa sociedade para que o aluno possa extrair 

informações dos mais variados contextos em que está inserido. 

Antes de partirmos para a análise da recorrência do cidadão competente como 

eixo do discurso sobre o “bom” professor de História, quero destacar uma 

problematização que percorreu todo esse segundo eixo discursivo. Em vários trechos 

dos materiais analisados aparece a ideia de que, no saber histórico escolar,  

 

fundamentalmente, têm sido recriadas as relações professor, 

aluno, conhecimento histórico e realidade social, em benefício 

do fortalecimento do papel da História na formação social e 

intelectual de indivíduos para que, de modo consciente e 

reflexivo, desenvolvam a compreensão de si mesmos, dos 

outros, da sua inserção em uma sociedade histórica e da 

responsabilidade de todos atuarem na construção de 

sociedades mais igualitárias e democráticas. (BRASIL, 1998, 

p.29, grifo meu) 

 

Ao mesmo tempo, pode-se ler na apresentação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais um trecho que, aparentemente, contradiz a ideia acima, no sentido do papel 

social da disciplina de História.   

 

Tal demanda [da competição e excelência do mundo do 

trabalho] impõe uma revisão dos currículos, que orientam o 

trabalho cotidianamente realizado pelos professores e 

especialistas em educação do nosso país. (BRASIL, 1998, p.5, 

grifo meu) 
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A suposta contradição discursiva estaria na ideia de que “a formação social e 

intelectual dos indivíduos para o desenvolvimento da compreensão de si mesmo e dos 

outros” não deveria ser posta como uma imposição da demanda por competição e 

excelência do mercado. Entretanto, é interessante perceber que isso também faz parte da 

face pedagógica do neoliberalismo, na medida em que, no governamento neoliberal, os 

indivíduos passam a incorporar essas demandas para si mesmos. Tal movimento faz 

com que essa “formação intelectual dos indivíduos para a compreensão de si mesmo e 

dos outros” se traduza na preparação deles para a excelência e a competição do mundo 

do trabalho. 

A seguir, trato da recorrência desse segundo eixo do discurso sobre o “bom” 

professor de História em algumas matérias da Revista Nova Escola. 

A matéria intitulada Música, letra e dança: o Brasil colônia no ritmo do RAP, 

publicada na edição nº 93 de maio de 1996, relata que uma professora de História da 

cidade de Ceilândia/DF propõe a construção de letras de música aos alunos para 

aumentar o interesse deles pelas aulas de História. O objetivo da aula era fazer os alunos 

exercitarem o domínio da música, sob a justificativa de ela tornar as aulas de História 

mais lúdicas. O lúdico aparece, tanto nessa quanto em outras reportagens, como 

estratégia discursiva para convencer o leitor da utilização das orientações pedagógicas 

da Revista; e a comprovação do sucesso de tais orientações é feita no momento em que 

se relata a satisfação dos sujeitos envolvidos na proposta: 

 

“A música ajuda a guardar na cabeça o que foi estudado”, 

explica a aluna da sexta série Tatiane Borges de Moraes, 12 

anos. “Ao escrever as letras, a gente aprofunda o que 

aprendeu”, completa Líliam Batista Ribeiro, também de 12 

anos, colega de classe de Tatiane. O rap parece mesmo ser o 

ritmo ideal para tocar em frente essa experiência. A letra desse 

tipo de música é mais falada do que cantada, o que facilita a 

produção dos versos; a melodia, simples, é fácil de acompanhar 

e, acima de tudo, os raps costumam tratar de pobreza, 

preconceito e violência, mazelas conhecidas pela maioria dos 

alunos da escola, situada em um bairro de baixa renda. 

(REVISTA NOVA ESCOLA, 1996, nº 93, p.19, grifos meus). 
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Como atividade final, os alunos criaram uma letra de rap, “reproduzindo o que 

foi ensinado nas aulas sobre o período Colonial brasileiro” (REVISTA NOVA 

ESCOLA, 1996, nº 93, p.19). O importante aqui foi reproduzir um conteúdo específico 

da História, para exercitar a criação de uma letra de música, habilidade que pode vir a 

ser “útil” ao aluno em seu “futuro profissional”. Abaixo é possível observar a letra de 

música produzida pelos alunos e publicada pela Nova Escola. 

 

No primeiro Reinado tudo começou, com Dom Pedro I o que 

governou/ Durante o seu governo, barreiras enfrentou, que 

dózinha dele, ele aguentou/ Em 1822 ele começou, agora 

terminou, em 1831, Dom Pedro o poder deixou/ Agora o que 

nós devemos fazer é estudar o passado e aprender/ Para 

modificar a nossa realidade, e saber de tudo sobre a verdade/ 

Papai por que você me deixou aqui? Eu tinha cinco anos e não 

estava a fim/ É que eu estava em Portugal e vim parar aqui/ 

Depois que ele foi e me deixou, minha mãe doente aqui ficou/ 

Eu com cinco anos não podia governar, então outras pessoas 

governaram em meu lugar/ Dom Pedro I teve muitas 

dificuldades, vamos estudar a realidade. Ele enfrentou a Guerra 

da Cisplatina, que trouxe muitas mortes para nossa vida/ A 

Guerra da Cisplatina foi uma lição, o que eu contei agora foi um 

problemão/ De volta ao passado, nós estivemos estudando tudo 

e aprendemos/ Agora com carinho, nós agradecemos à 

professora linda que nós temos. (REVISTA NOVA ESCOLA, 

1996, nº 93, p.18). 

 

Outro exemplo interessante encontra-se na edição de nº 94, publicada em junho 

de 1996. Na matéria intitulada O passado aqui e agora, é dito que uma professora 

propõe aos seus alunos a encenação da temática do Primeiro Reinado no Brasil em 

forma de notícia. A matéria relata o processo de elaboração da atividade proposta e, no 

final, apresenta um quadro de “dicas” para os leitores sobre como redigir notícias em 

um contexto educacional.  

 

Como redigir notícias – simplicidade é a chave da boa redação 

jornalística 
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I – O texto jornalístico é diferente do literário. Ele é 

extremamente objetivo. Sua função é informar de maneira clara, 

direta e concisa. 

II – Trabalhe com fatos, não com conceitos. Procure responder 

cinco perguntas básicas: quem, quando, onde, como, por quê. 

III – Prefira frases curtas, palavras simples. Evite o uso de 

expressões complicadas. Se precisar empregar um termo pouco 

usado, explique o que ele significa. 

IV – Use adjetivos com cuidado. Forme as frases 

principalmente com substantivos e verbos  

V – Os cuidados com o português devem ser redobrados. Um 

erro gramatical aparece muito mais quando é impresso ou lido 

na TV. (REVISTA NOVA ESCOLA, 1996, nº 94, p.17) 

 

Segundo a matéria, o objetivo do projeto foi “estimular o senso crítico e a 

associação de fatos” (REVISTA NOVA ESCOLA, 1996, nº 94, p.17) da História, mas 

também se pode ler esse estímulo da “criticidade e associação de fatos” como algo que 

se traduziu no aprendizado de habilidades úteis ao aluno para sua inserção no mercado 

de trabalho (neste caso o aprendizado da linguagem jornalística).  

Vejamos mais um caso também atravessado pelo eixo relativo à formação do 

cidadão competente. Na edição nº 105 de setembro de 1997 da Revista Nova Escola, em 

sua reportagem de capa intitulada Uma história viva: há 100 anos a Guerra de Canudos 

derramava sangue no sertão baiano, fala-se de um projeto interdisciplinar sobre a 

guerra de Canudos, envolvendo dez escolas da cidade de São Paulo.  

 

depois de iniciados na pesquisa sobre Canudos, que exigia a 

leitura de jornais, trechos de Os Sertões e textos sobre Euclides 

da Cunha e a guerra no sertão baiano, eles [os alunos] se 

tornaram verdadeiros ratos de biblioteca. “Agora, não faço 

mais trabalhos copiando tudo de um único livro”, diz 

Vanessa Cristina Morales, aluna do segundo ano de 

Petroquímica. “Consulto várias fontes e tiro minhas 

conclusões”. O professor de História, Orestes Augusto Toledo, 

coordenador do Projeto Canudos na Antônio Prado, credita o 

entusiasmo de seus alunos à percepção de que fatos da História 

podem ser relacionados à atualidade. “Foi o que fizeram com o 
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movimento dos sem-terra”, afirma. “Começamos o trabalho 

com a coleta e a identificação de fontes escritas, fotos, 

ilustrações e audiovisuais”, explica o professor Orestes. 

Segundo ele, os livros selecionados foram divididos em dois 

grupos. “Com os paradidáticos, os alunos ficaram sabendo o 

que foi Canudos e, nos textos antropológicos e políticos, 

colheram informações para analisar o que havia por trás do 

conflito”, completa. O grupo fará três monografias. Elas 

servirão de base para seminários, que levarão a escolas da 

cidade, e para a produção de um documentário e um programa 

de rádio. “O vídeo está sendo produzido com imagens retiradas 

de livros”, adianta Orestes. “O programa de rádio, que será 

veiculado em emissoras comunitárias da cidade, terá canções 

relacionadas às questões da terra, trechos de poesias e pequenos 

textos relacionando Canudos ao MST”. (REVISTA NOVA 

ESCOLA, 1997, nº 105, p.16-17, grifos meus). 

 

Tal como na matéria anterior, nessa também foi possível observar o elemento da 

ludicidade atrelado aos depoimentos positivos dos sujeitos envolvidos no projeto. O 

objetivo da proposta foi o aprendizado “útil”, neste caso o domínio sobre determinadas 

linguagens, no qual a sua comprovação fez-se presente nos produtos finais da proposta 

pedagógica (os seminários, o documentário e o programa de rádio). É possível perceber 

que existe aqui uma concepção de educação em que o aprendizado é guiado pela ideia 

de “utilidade”, e que esta é direcionada à formação dos indivíduos para o mercado de 

trabalho. Vejamos mais outros dois exemplos que seguem essa mesma racionalidade. 

Em março de 1999, na edição nº 120 da Revista Nova Escola, é publicada uma 

matéria intitulada O mestre desconhecido: prepare uma aula sobre a viagem de Cabral 

com uma carta rara, feita por um astrônomo a serviço do rei. A matéria começa 

contando a história de um personagem importante, porém pouco conhecido da história 

da colonização brasileira. 

 

Em um dos navios viajava um espanhol, o Mestre João Faras, 

médico da corte portuguesa e astrônomo que também relatou as 

descobertas da viagem ao rei Dom Manuel. A carta que ele 

escreveu, pouco conhecida até mesmo entre os historiadores, 

permite explorar muitas áreas, além da Linguagem e da 

Geografia. No Colégio São Paulo, no Rio de Janeiro, a 
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professora de História Cláudia Cabral explorou com seus alunos 

de 6ª série, sobretudo, o cenário político, marcado pelo Estado 

absolutista, com reis e vassalos. “O trabalho com documentos 

de época rende bastante”, diz. Seus alunos procuraram no 

dicionário os significados das palavras desconhecidas e 

buscaram as ideias principais de cada parágrafo do texto. 

Interessaram-se a ponto de pedir outra aula para vasculharem 

mais a carta. (REVISTA NOVA ESCOLA, 1999, nº 120, p.22, 

grifo meu). 

 

É possível perceber o mesmo destaque para o aprendizado de uma linguagem, 

sob a justificativa da ludicidade, aliado ao depoimento positivo da professora. No final 

da matéria, como nas outras, sugere-se como atividade a elaboração de um produto final 

“útil” (bússola) como comprovação do aprendizado dos alunos, e a realização de 

atividades lúdicas para o exercício da nova linguagem que foi ensinada.  

 

Peça que os alunos posicionem os pontos cardeais na sala de 

aula ou na casa deles (a frente fica para o norte e o fundo para o 

sul, por exemplo). Eles vão entender assim por que um lado 

recebe mais luz do Sol do que o outro. Organize uma caça ao 

tesouro. Com uma bússola, marque a direção e a distância (em 

passos) da sala de aula até outro ponto da escola. Marque 

diversos pontos, até o final. Passe o mapa com as instruções 

para os alunos e deixe-os usarem a bússola até chegar ao 

tesouro, que pode ser uma caneta ou uma bússola nova. 

(REVISTA NOVA ESCOLA, 1999, nº 120, p.25). 

  

 O último caso que apresento nessa seção encontra-se publicado na Nova Escola 

nº 123 de junho de 1999, na matéria intitulada Descobertas raras no quintal da Escola: 

aluno de 5ª e 6ª série simulam um sítio arqueológico e aprendem como os historiadores 

pesquisam o passado. Tal como o título sugere, a matéria conta que, em uma escola da 

cidade de Mauá no Estado de São Paulo, o professor propõe aulas de História a partir do 

estudo de objetos arqueológicos. Segundo a reportagem, a proposta ocorreu da seguinte 

forma: 
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Primeiro, veio a pesquisa. Depois, a turma mostrou suas 

habilidades manuais construindo réplicas de utensílios pré-

históricos e da Antiguidade, como machados de pedra e placas 

escritas. Pás e enxadas em punho, enterraram tudo num parque 

próximo à escola. Seu objetivo: simular um sítio arqueológico. 

Mais tarde, os pequenos “arqueólogos” escavaram o terreno em 

busca das relíquias. Com a atividade, o professor Carlos 

Eduardo Castanha ensinou às classes de 5ª e 6ª séries de onde 

são tiradas as informações sobre a evolução do homem que 

lemos nos livros de História. “Os alunos entenderam como se 

recupera o passado”, garante o professor. O trabalho de Carlos 

foi além desse objetivo original e acabou por melhorar toda a 

dinâmica de suas aulas. Isso porque os estudantes ficaram 

curiosos e, como historiadores e arqueólogos de verdade, 

procuraram cada vez mais informações sobre os povos antigos. 

Os objetos encontrados no “sítio arqueológico” foram 

restaurados durantes as aulas de Educação Artística e depois 

catalogadas. “As peças estão num pequeno museu montado na 

biblioteca”. (REVISTA NOVA ESCOLA, 1999, nº123, p.37, 

grifo meu). 

 

Nesse caso, relata-se que os alunos aprendem a linguagem dos arqueólogos e 

historiadores a partir de atividades lúdicas, como a construção de réplicas de utensílios 

pré-históricos e a simulação de um sítio arqueológico em um parque próximo à escola. 

E, para convencer o leitor quanto ao “sucesso” do projeto, há o relato positivo do 

professor acerca do aprendizado dos alunos.  

A análise das edições da Revista me permitiu encontrar diversas matérias que 

caminharam nessa mesma racionalidade, com estratégias discursivas muito semelhantes 

a essas dos casos aqui apresentados. Na última seção deste capítulo, ver-se-á que o 

discurso sobre o “bom” professor de História aponta também para um terceiro eixo do 

discurso, relativo agora à formação do cidadão patriota.  
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O cidadão patriota 

 

 Em seus estudos sobre a emergência do Estado moderno, Foucault propôs uma 

nova forma de pensar a questão do poder nas sociedades. Para isso, ele inverteu as 

análises tradicionais sobre o poder, rechaçando a ideia do sujeito detentor de direitos 

“naturais” ou poderes “primitivos”, típico do modelo jurídico da soberania, para tentar 

entender como as relações de poder estão envolvidas nos processos de constituição dos 

sujeitos. Na fabricação dessas subjetividades em meio a relações de poder, encontram-

se determinados discursos que circulam nas sociedades modernas, dentre os quais se 

destaca o histórico-político que, segundo Foucault, “é um discurso em que a verdade 

funciona como arma para uma vitória partidária, um discurso sombriamente crítico e, ao 

mesmo tempo, intensamente mítico”. (FOUCAULT, 1997, p.75). Noutro lugar (no 

curso intitulado Em defesa da sociedade), Foucault (2005, p.160-161) fala sobre o 

sujeito construído na esteira desse discurso histórico-político: 

 

Esse novo sujeito da história, que é ao mesmo tempo quem fala 

na narrativa histórica e aquilo de que fala essa narrativa 

histórica, esse novo sujeito que aparece quando se descarta o 

discurso administrativo ou jurídico do Estado sobre o Estado, o 

que é? É o que um historiador daquela época denomina uma 

“sociedade”: uma sociedade, mas entendida como associação, 

grupo, conjunto de indivíduos reunidos por um estatuto; uma 

sociedade, composta de certo número de indivíduos, que tem 

seus costumes, seus usos e até sua lei particular. Essa alguma 

coisa que fala doravante na história, que toma a palavra na 

história e da qual vai se falar na história, é o que o vocabulário 

da época designa com a palavra “nação”. [...] a nação não tem 

fronteiras, não tem sistema de poder definido, não tem Estado. 

A nação circula por trás das fronteiras e das instituições. A 

nação, ou melhor, “as” nações, ou seja, os conjuntos, as 

sociedades, os agrupamentos de pessoas, de indivíduos que têm 

em comum um estatuto, costumes, usos, uma certa lei particular 

– mas lei entendida muito mais como regularidade estatutária 

do que como lei estatal. É disto, destes elementos que se trata 

na história. E são estes elementos, é a nação, que vai tomar a 

palavra. 
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Diferentemente da concepção de que os indivíduos já nascem com uma 

determinada nacionalidade (sejam eles brasileiros, franceses, ingleses, etc.), Foucault 

(2005) propõe a ideia de que os sujeitos são construídos na esteira do discurso da nação. 

Ou seja, as narrativas histórico-políticas da nacionalidade constituem os sujeitos no 

interior de uma teia de significados sobre o que pode ser considerado um francês, um 

inglês, um brasileiro, etc. 

Como a escola é uma das principais instituições da Modernidade, a narrativa da 

nação atua fortemente na constituição dos sujeitos educacionais. No discurso sobre o 

“bom” professor de História, o elemento da nacionalidade aparece de uma maneira 

muito peculiar; assim, o terceiro eixo desse discurso – o cidadão patriota – atravessa 

também tanto os PCN quanto a Revista Nova Escola. Pode-se vê-lo funcionando, por 

exemplo, na seguinte passagem dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que indica 

como um dos objetivos do Ensino Fundamental que os alunos sejam capazes de: 

 

Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões 

sociais, materiais e culturais como meio para construir 

progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o 

sentimento de pertinência ao país (BRASIL, 1998, p.7). 

 

Enfatiza-se, assim, que, para o cidadão “ser brasileiro”, é preciso que ele se 

identifique com elementos construídos na própria narrativa histórica da nacionalidade. 

Apesar de o discurso sobre o “bom” professor de História apontar para uma formação 

que valorize “a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos 

socioculturais de outros povos e nações” (BRASIL, 1998, p.7), tal formação se mantém 

sob a base de inteligibilidade de discursos identitários. Isto é problemático na medida 

em que 

 

o perigo do discurso identitário é, exatamente, o de rebaixar o 

histórico ao natural, reificando determinados elementos e 

aspectos da vida social, desconhecendo que cada gesto humano, 

cada forma de usar seus sentidos, cada fibra de sua musculatura, 

cada calo em suas mãos conta uma história, assim como cada 

sentimento, cada paixão, cada medo, cada sonho recolhe 
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elementos desta historicidade. Estes discursos identitários quase 

sempre confundem as elaborações discursivas, que nos criam 

como identidades, com “o que realmente somos”, vivendo a 

procura constante de reconciliar um ser empírico com um ser 

transcendental. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p.344) 

 

Vejamos algumas matérias da Revista Nova Escola em que se pode ver esse tipo 

de formulação identitária em funcionamento. 

 Na edição nº 84 de maio de 1995, está publicada uma matéria intitulada Brava 

gente brasileira, que relata a participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

 

O valor de nossos homens na Segunda Guerra Mundial, 

encerrada há meio século, valeu desolado comentário de um 

valente coronel inimigo: “É uma vergonha que um soldado 

alemão se abandone, por covardia, à misericórdia de um 

brasileiro”. [...] A atuação dos pracinhas, como ficaram 

conhecidos carinhosamente os soldados da FEB, começara sete 

meses e dezenove dias antes, quando um batalhão do 6.º 

Regimento de Infantaria se movimentou em manobra nas 

proximidades do Rio Serchio, ao norte de Pisa, a cidade 

mundialmente célebre por sua torre inclinada. Nesse período, 

em muitos momentos o desespero castigou nossos combatentes, 

como nos exasperantes assaltos realizados para a tomada de 

Monte Castello, o mais comemorado feito brasileiro na 

campanha. Monte Castello era um ponto estratégico defendido 

com unhas e dentes pelos alemães nas ingratas encostas dos 

Montes Apeninos. Como a fumaça dos combates, estão agora 

dissolvidos no ar argumentos que em outros tempos procuraram 

reduzir o valor militar da FEB. Hoje, para a maioria dos 

historiadores, pouco importa que as tropas lideradas pelo 

general Mascarenhas de Moraes tenham sido amparadas por 

poderosas divisões norte-americanas, ou que tenham lutado 

num setor de importância estratégica secundária, contra tropas 

exaustas. APRENDIZADO – “A FEB, como tantas outras 

tropas, aprendeu em combate”, sintetiza o especialista Domício 

Proença JR., do Grupo de Estudos Estratégicos da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Mesmo com todas as 

dificuldades que sabemos ter existido, o Exército Brasileiro 

terminou a guerra muito bem aos olhos dos aliados”. 

(REVISTA NOVA ESCOLA, 1995, nº 84, p.20). 
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A primeira coisa a ser destacada aqui é como o discurso que atravessa a matéria 

constitui uma narrativa sobre a história da nação, que relaciona o “ser brasileiro” a um 

sujeito “bravo”, “heroico”, “valente”. Para isso são trazidos especialistas para falarem 

sobre os grandes feitos da FEB, em relatos de guerra exaltando o valor dos soldados 

brasileiros. Incentiva-se, assim, que o cidadão se identifique com tal narrativa e com a 

teia de significados presentes nela, sob a prerrogativa de que ela representa a história de 

todos os brasileiros. E (tal como se pode ver no trecho a seguir) como estratégia para 

convencer o leitor dessa representatividade, estabelecem-se relações com algum aspecto 

do cotidiano atual dos brasileiros, de modo a fazer com que o leitor se sinta mais 

próximo dos elementos apresentados na narrativa da nação. 

 

Como a Guerra mudou a vida por aqui: 

Em primeiro lugar, faltou gasolina. Deu-se um jeito com o 

gasogênio, um aparelho que transformava o carvão em gás 

combustível para os carros. Em compensação, os norte-

americanos nos ofereceram a Coca-Cola, as meias de náilon e a 

esferográfica como brindes ao novo aliado. O namoro com os 

ianques evoluiu com os shows de Carmem Miranda nos EUA. 

Por aqui, de noite, havia blackouts de treinamento para 

improváveis bombardeios, japoneses, italianos e alemães eram 

vistos com reserva. Em 1942, o Palestra Itália paulista, acusado 

de abrigar entusiastas do fascismo, foi obrigado a mudar de 

nome. Sob protesto, tornou-se a Sociedade Esportiva Palmeiras, 

abolindo a composição de cores da bandeira italiana de seus 

escudos. (REVISTA NOVA ESCOLA, 1995, nº 84, p.23) 

 

Vejamos mais exemplos que caminham nessa mesma racionalidade de formação. 

Na edição nº 127 do mês de novembro de 1999, foi publicada uma matéria intitulada Os 

achados do descobrimento, constituída pelo relato de que em uma instituição de ensino 

do Estado de São Paulo foi realizado um projeto sobre os 500 anos do descobrimento do 

Brasil, a partir do estudo de uma carta de Pero Vaz de Caminha, personagem 

considerado importante para a história do país. Conta-se que no decorrer do projeto os 

alunos foram incentivados a conhecer mais detalhes sobre a história do descobrimento 

do Brasil, e a fazerem relações de suas histórias pessoais com a narrativa da nação. 
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Compreendida a complexa questão do decorrer do tempo, as 

professoras selecionaram trechos da Carta de Caminha, a 

“certidão de nascimento” do Brasil, que foi comparada com a 

certidão de nascimento de cada aluno. Era uma forma de os 

alunos entenderem como se faz a História, inclusive a deles 

próprios. Durante o ensaio da peça, escrita pelas professoras, 

surgiram novas perguntas. “Como eles sabiam por onde 

estavam navegando, professora?” Perguntas como essas 

motivaram um estudo sobre mapas. Juntando sua história 

pessoal com a do país, os alunos do Santo Ivo levaram ao 

palco a maior aventura de todos os tempos. (REVISTA NOVA 

ESCOLA, nº 127, 1999, p.16, grifo meu). 

 

Legitimada como verdade, essa narrativa histórica acaba por incentivar os 

leitores a se identificarem com seus elementos, incorporando-os às suas próprias 

histórias de vida. É interessante perceber, assim, o quanto esse movimento está também 

envolvido na constituição dos modos de ser professor de História. Vejamos mais dois 

exemplos da Revista que caminham nessa mesma direção. 

No mês de abril de 2001, na edição nº 141 da Revista Nova Escola, foi publicada 

uma matéria intitulada Aprendizes de Natal: monumentos e pontos turísticos ensinam a 

história da capital potiguar. Trata-se de um projeto realizado em uma escola de 

Natal/RN, no qual se trabalhou a importância de se conhecer a história da cidade, para a 

preservação de seu patrimônio histórico. 

 

Quem gosta cuida. Esse ditado popular foi seguido à risca pela 

professora de História Rita Davim, da Escola Estadual 

Sebastião Fernandes de Oliveira, em Natal, quando decidiu 

desenvolver em seus alunos de 6ª a 8ª série o interesse pela 

preservação. Para atingir seu objetivo, ela pôs em prática no ano 

passado o projeto interdisciplinar Aprendizes da Cidade, que 

ensinava as características socioeconômicas, históricas, 

geográficas e culturais da capital potiguar por meio de aulas 

expositivas, pesquisas e passeios. O material didático de apoio 

foi produzido pela própria Rita e continha informações a 

respeito de todo o Rio Grande do Norte. “Os aspectos 

relacionados à cultura e ao turismo foram os que mais 

despertaram o interesse da turma”, lembra. Rita passou para as 
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classes uma lista com quinze pontos turísticos e monumentos e 

pediu que cada estudante escolhesse um para pesquisar a fundo. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

debater a questão do patrimônio histórico é uma boa maneira de 

suscitar preocupação com a preservação de construções e 

objetos antigos e também da natureza. Os jovens recolheram 

informações sobre lugares como a Fortaleza dos Reis Magos, 

cujo início da construção data de 1598, e o Centro de Turismo. 

“Nesse local, onde há exposições de arte e venda de artesanato, 

já funcionou uma casa de detenção e um orfanato”, conta Ana 

Virgínia de Oliveira, 14 anos, verdadeira especialista nesse 

ponto da cidade. (REVISTA NOVA ESCOLA, 2001, nº 141, 

p.40, grifo meu) 

 

Assim como nos exemplos anteriores, diz-se que os alunos foram incentivados a 

conhecerem e a se relacionarem com os aspectos pertencentes a uma narrativa histórica 

(neste caso a da história da cidade de Natal, que também é incorporada pela narrativa da 

nação), para constituir determinados modos de ser e pensar esses elementos (tais como o 

cuidado e a preservação do que se entende por patrimônio histórico, por exemplo). Para 

isso, propõem-se atividades de pesquisa, na intenção de que os alunos tenham contato 

com parte da materialidade dessa narrativa histórica (nesse caso, as visitas à Fortaleza 

dos Reis Magos e ao Centro de Turismo da cidade). 

O último exemplo encontra-se publicado na edição nº 142 do mês de maio de 

2001 da Revista, na matéria intitulada Pesquisa no próprio quintal: como explorar a 

cidade, o bairro e até a rua em ótimas aulas de História e Geografia. A matéria nos fala 

de um projeto que incentivou os alunos de uma escola da cidade de Blumenau/SC a 

conhecerem a região em que moram. A matéria, como nas outras, destaca a importância 

de os alunos conhecerem o local onde nasceram, como forma de eles se sentirem parte 

da história da cidade.   

 

História e Geografia são duas disciplinas que permitem integrar 

facilmente a realidade do estudante aos conteúdos curriculares. 

Basta uma volta pelo bairro em que sua escola está localizada 

para desenvolver a capacidade de observar o meio em que se 

vive e relacionar os acontecimentos passados com situações 

presentes. O geógrafo Aziz Ab’Saber, professor emérito da 
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Universidade de São Paulo (USP), definiu essa questão com 

maestria na entrevista publicada por NOVA ESCOLA em 

fevereiro deste ano: “É preciso incentivar o aluno a construir o 

conhecimento da região em que mora”. [...] “A meta era ensinar 

aos alunos de 8ª série mais sobre nossa região”, conta a 

coordenadora pedagógica Arlete da Silva Feltrin. “Graças ao 

projeto, eles conheceram a área urbana nos mínimos detalhes”. 

(REVISTA NOVA ESCOLA, 2001, nº 142, p.38). 

 

Para isso, é dito que os alunos foram orientados pelos professores a realizarem 

atividades de pesquisa na prefeitura, nas associações de bairro, no centro cultural e com 

os moradores, para que se “resgatassem as histórias de antigamente” (NOVA ESCOLA, 

2001, nº 142, p.40), e para que os cidadãos se sentissem parte diretamente dessa história 

resgatada. Em todos os excertos analíticos aqui apresentados, foi possível perceber que 

o eixo do cidadão patriota exerce certo governamento sobre as condutas dos indivíduos 

ao criar estereótipos sobre o que é ser nordestino, gaúcho, paulistano, etc. A estereotipia 

 

é um discurso assertivo, repetitivo, é uma fala arrogante, uma 

linguagem que leva à estabilidade acrítica, é fruto de uma voz 

segura e autossuficiente que se arroga o direito de dizer o que é 

o outro em poucas palavras. O estereótipo nasce de uma 

caracterização grosseira e indiscriminada do grupo estranho, em 

que as multiplicidades e as diferenças individuais são apagadas, 

em nome de semelhanças superficiais do grupo. 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p.30) 

 

Desta forma, esse terceiro eixo discursivo constitui um suposto grupo que, 

muitas vezes, marginaliza as diferenças, as pluralidades e as multiplicidades em nome 

de um ser “brasileiro”. Esse movimento limita nossas possibilidades de pensar e de 

fazer (e do que somos ou podemos ser) a um conjunto de significados enquadrados 

pelos estereótipos discursivos, inibindo nossas possíveis formas de “buscar sermos 

diferentes, dos outros e em nós mesmos” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p.347). 

 

*** 
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Como tentei mostrar neste capítulo, o cidadão crítico-moral, o cidadão 

competente e o cidadão patriota são os três principais eixos do discurso sobre o “bom” 

professor de História no Brasil atual, que funcionam em suas relações, combinando-se, 

e formando a teia discursiva possibilitada pelo modelo de cidadania que correspondeu à 

Nova República brasileira e, portanto, um modelo inventado em meio às demandas da 

sociedade brasileira pós-ditadura civil-militar, mas sem necessariamente considerar o 

processo de construção desse discurso, permeado em si mesmo por uma variedade de 

atravessamentos de poder. 
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A ESTRADA PERCORRIDA  

E OS POSSÍVEIS CAMINHOS POR VIR 

  

 

Estar de viagem é estar a caminho, entre dois pontos, o de 

partida e o de chegada, os dois igualmente insatisfatórios, quase 

insuportáveis, como lugares de residência [...]. De viagem se 

sente em casa, em um lugar de passagem, de transformação, 

como a escola, como a vida, um lugar de aprendizagem. De 

viagem se sente em caminho para um novo projeto, para um 

novo começo, para uma nova vida. (KOHAN, 2013, p.59) 

 

Na intenção de investigar a emergência do discurso sobre o “bom” professor de 

História, analisei alguns acontecimentos que lhe prepararam o terreno, e a análise foi 

indicando que a ideia de cidadania atravessava esses acontecimentos. Assim, como um 

dos principais resultados desta investigação, tem-se que a prática de significação da 

cidadania liberal no Brasil contemporâneo preparou um campo de possibilidades tanto 

para a emergência quanto para a consolidação do discurso sobre o “bom” professor de 

História. Dentre os acontecimentos que referi estão o processo de elaboração da 

Constituição Brasileira de 1988, os embates envolvendo a construção da LDB nº 

9.394/96, a criação dos PCN e da Revista Nova Escola, bem como as relações entre 

todos esses materiais, atravessados pelo conceito de cidadania. Como forma de reunir os 

principais dados desta pesquisa, seguem breves considerações sobre tais 

acontecimentos: 

 

 A Assembleia Nacional Constituinte e a Constituição de 1988: as 

discussões sobre a Constituição foram imprescindíveis para instituir a 

educação como ferramenta principal na prática de significação da 

cidadania no país. Além disso, a Constituição foi um conjunto de leis 

importante para construir um modelo de educação típico de democracias 

liberais, no Brasil. Em outras palavras, ela expandiu os deveres do 

Estado para com os direitos sociais, ao mesmo tempo em que deixou 
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brechas para a iniciativa privada ampliar o seu campo de possibilidades 

sobre a educação brasileira. Por fim, a Constituição preparou o terreno 

para mais uma reformulação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96: 

A LDB, dentre outros elementos, constituiu a reconfiguração do sistema 

brasileiro de educação. Partindo de algumas premissas da Constituição 

de 1988, a LDB vinculou à educação brasileira certos objetivos de 

formação centrados em conceitos como autonomia, autossuficiência, 

criticidade moral e competência para inserção dos indivíduos no mercado 

de trabalho. Além disso, auxiliou na construção da ideia de uma dita 

cidadania brasileira. Da mesma forma que a Constituição de 1988, a 

LDB permitiu e ampliou a atuação da iniciativa privada na educação, 

sendo possível a criação das parcerias entre o Estado e diversas empresas 

privadas.  

 

 A relação entre os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Revista 

Nova Escola: dentre as mais variadas parcerias entre o Estado brasileiro 

e a inciativa privada, foi analisada a relação entre o Ministério da 

Educação e o Grupo Abril, representados pelos PCN e a Revista Nova 

Escola, respectivamente. Em meio às diversas reformulações curriculares 

locais que estavam acontecendo em todo o país durante o fim da década 

de 1980 e início da de 1990, o Ministério da Educação decidiu criar um 

documento que instituísse parâmetros para o que o cidadão brasileiro 

deveria aprender nas escolas de todo o país, que culminou na publicação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), documento que integra 

norteamentos teórico-metodológicos do ensino das disciplinas na 

Educação Básica. Para auxiliar a inserção dos Parâmetros nas escolas 

brasileiras, o MEC estabelece parcerias com o grupo Abril, de forma a 

distribuir edições especiais da Revista Nova Escola, nas instituições 

escolares de todo o país, que explicavam os PCN com uma linguagem e 
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num formato mais acessíveis aos professores de escola. O sucesso desta 

relação incentiva a criação de mais um projeto entre o MEC e o grupo 

Abril chamado Prêmio Victor Civita – professor nota 10, o qual premiava 

professores brasileiros que utilizassem os PCN, selecionando o que se 

passou a chamar de “melhores projetos educacionais”, consistindo 

naqueles que desenvolvessem uma dita formação cidadã nos alunos. 

 

Assim, o modelo de cidadania que estava se configurando na Nova República 

brasileira encontrou na disciplina escolar de História um lócus muito profícuo para a 

constituição de um tipo de sujeito (professores e alunos) capaz de corporificar em si os 

próprios valores democráticos, pautando-se em princípios de criticidade, reflexão, 

autonomia, competência... E, ao mesmo tempo, como num movimento de 

retroalimentação, o discurso sobre a docência dessa disciplina escolar não apenas 

colocou em movimento o referido modelo de cidadania, como também ajudou a 

construí-lo.  

Nesse sentido, a forma de cidadania que correspondeu à Nova República teve 

sua face pedagógica ancorada no discurso sobre o “bom” professor de História. Numa 

implicação mútua, os discursos da educação e da cidadania foram, assim, “tornando-se 

reciprocamente possíveis, embaralhando-se e formando um nexo a uma só vez 

educacional e político” (COUTINHO, 2008, p.197). 

Na esteira disso, o processo de significação da cidadania foi acontecendo no 

entremeio de diversos focos dispersos e descontínuos de poder, que atravessavam as 

discussões sobre o que seria um cidadão brasileiro na Nova República, e que foram 

dispondo as condições de possibilidade para a emergência do discurso sobre o “bom” 

professor de História, como sendo aquele preocupado com a formação do cidadão, bem 

como para a constante atualização desse discurso, também na direção de constituir 

sujeitos que se sentem parte de uma certa narrativa da história nacional. 

Como vimos, a significação da ideia de cidadania discutida no âmbito da 

Constituição (BRASIL, 1988) e da LDB (BRASIL, 1996) demandou o estabelecimento 

daquilo que os indivíduos da Nova República deveriam aprender para serem 

efetivamente cidadãos. Assim, a análise das relações entre o volume 6 dos PCN 

(BRASIL, 1998) e as matérias sobre a disciplina escolar de História publicadas na 
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Revista Nova Escola entre 1992 e 2002 apontou que o conceito de cidadania (e de 

formação cidadã) é o fio condutor de três eixos do discurso sobre o “bom” professor de 

História, instituindo-se a ideia de que o “bom” professor de História deve formar: o 

cidadão crítico-moral; o cidadão competente; e o cidadão patriota, que consistem no 

que segue: 

 

 O cidadão crítico-moral é um determinado tipo de sujeito cuja formação 

está voltada para o exercício de uma crítica que consiste no julgamento 

das práticas de si e dos outros na sociedade. Os indivíduos subjetivados 

nessa perspectiva são levados a se posicionarem criticamente no interior 

de dilemas morais de determinado contexto social. A criticidade 

implicada nessa formação se limita a um modo dualista de pensar. Assim, 

a formação do cidadão crítico-moral constitui determinados tipos de 

sujeitos em que as possibilidades de seu pensamento e ação ficam 

situadas na lógica binária: ser contra ou a favor; indignar-se ou 

acomodar-se; classificar uma coisa como “boa” ou “ruim”, etc. 

 

 O cidadão competente: é um determinado tipo de sujeito cuja formação 

está voltada para o exercício de habilidades e competências “úteis” para a 

sua melhor inserção na lógica da competitividade do mercado. Com 

relação à disciplina de História, enfatiza-se de modo geral que tais 

habilidades e competências são desenvolvidas a partir do aprendizado 

das diferentes linguagens de nossa sociedade para que o aluno possa 

extrair informações dos mais variados contextos em que está inserido. 

Assim, a formação do cidadão competente constitui determinados tipos 

de sujeitos que estejam devidamente capacitados para o mercado de 

trabalho. 

 

 O cidadão patriota: é um determinado tipo de sujeito cuja formação está 

voltada para sua identificação com elementos de uma narrativa histórica 

da nacionalidade brasileira. O indivíduo é incentivado a incorporar tais 
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elementos à sua própria história de vida. Assim, tal formação se mantém 

sob a base de inteligibilidade de discursos identitários, que apaga as 

multiplicidades e diferenças dos sujeitos em nome da sua identificação 

com um ser brasileiro. 

 

Como vimos, os três eixos discursivos atravessam tanto o volume 6 dos PCN 

para o Ensino Fundamental quanto as matérias sobre a disciplina de História publicadas 

na Revista Nova Escola no período de 1992 a 2002. E, de modo geral, ambos (PCN e 

Revista) oferecem respostas prontas e fechadas às mais diferentes situações 

educacionais, sugerindo que o docente adapte as questões apresentadas ao seu cotidiano 

de sala de aula. Não se trata de isso estar certo ou errado, nem de ser bom ou ruim... 

Trata-se da naturalização da ideia de que o professor de História, para que seja um 

“bom” professor, deve envolver-se na formação do cidadão; portanto, trata-se também 

da naturalização da ideia de cidadania, que, conforme referi, atravessa tanto as 

condições de emergência desse discurso quanto as condições de sua consolidação. 

Como se vê, tais processos de naturalização se dão em meio a tensões permanentes. 

Se, por um lado, o referido discurso produz formas de inteligibilidade, de 

sentidos e significados sobre o que seria um “bom” professor de História, por outro 

lado, os enunciados de uma formação discursiva não são simplesmente recebidos, 

contemplados, aceitos e passivamente consumidos pelos sujeitos: eles são sempre 

submetidos a um novo trabalho de significação. 

 

A produtividade das práticas de significação se dá em função do 

caráter indeterminado, aberto, incerto, incontido da atividade de 

produção de sentido. Se o processo de significação girasse 

sempre em torno dos mesmos significados e se os significados 

fossem fixos, não haveria, na verdade, trabalho de significação. 

[...] Mas há uma tensão constante entre a necessidade de 

delimitar, de fixar o significado e a rebeldia, também 

permanente, do processo de significação. (SILVA, 1999, p.20) 

 

Assim, não se tratou neste estudo de saber se os professores das escolas seguem 

ou não tal ou qual ordem discursiva, porque esse suposto seguir já seria em si outra 
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coisa. O que fiz neste estudo foi mostrar uma certa ordem discursiva sobre o “bom” 

professor de História, ciente de que os enunciados não são produzidos de forma isolada, 

não circulam como unidades independentes e que também não existem fora de seu 

desdobramento em outros enunciados. 

Portanto, não se trata de um discurso fixo: ele está em constante transformação, 

ao mesmo tempo em que se repete. E não é seguido obrigatoriamente por todos os 

professores: é permeado de resistências que vão também configurando seus próprios 

deslocamentos. Mas embora a ampla rede de poder-saber do discurso sobre o “bom” 

professor de História se depare a todo momento com o deslizamento e a resistência de 

seus próprios significados, há esforços empreendidos na tentativa de fechar o processo 

de significação e de naturalizar certas ideias, em especial aquelas relativas à formação 

do cidadão.  

Mostrar parte desses esforços consistiu numa das minhas intenções nesta 

Dissertação: se não apresento um levantamento geral ou mais aprofundado de todos os 

eventos que envolvem a instituição do discurso em análise, é porque este estudo esteve 

preocupado em investigar condições de possibilidade para a emergência e consolidação 

do referido discurso: não todas as condições nem aquelas consideradas de maior 

relevância ou peso em estudos históricos, mas tão somente algumas condições...  

Nesse sentido, eu trouxe para cá, especialmente no segundo e terceiro capítulos, 

bocados de coisas implicadas na constituição do discurso; detalhes que, sozinhos, 

podem passar muitas vezes despercebidos aos nossos olhos, na medida em que são 

minúcias do discurso, com as quais vamos nos envolvendo de modo tão sutil que elas 

nos chegam a parecer quase naturais; trata-se de peças não necessariamente articuladas, 

cuja combinação tem como efeito a emergência e a consolidação de um discurso sobre o 

que deve fazer um professor de História, ou melhor, como deve ser um professor de 

História para que ele seja um “bom” professor.  

De algum modo, trata-se de um discurso que está envolvido com a condução das 

condutas de professores de História, dizendo a eles quais devem ser suas principais 

características. Se essas peças tão sutis e espalhadas nem sempre dizem o quê os 

professores devem fazer (ao modo dos manuais de ensino mais escrachados), elas dizem 

como os professores devem ser, e acabam assim por instituir uma “essência docente” 

relativamente à disciplina escolar de História. Dessa forma, uma das relevâncias deste 
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estudo está exatamente na possibilidade de desnaturalização dessa suposta essência: à 

medida que percebemos que tal discurso foi construído, torna-se possível experimentar 

outras possibilidades acerca do ensino de História. 

Mas isso não significa descobrir uma verdade última por trás do discurso, nem 

mesmo propor alternativas ao ensino de História que substituam essa ordem discursiva 

predominante por outra ordem que pudesse ser considerada mais adequada. Numa outra 

direção, a problematização do discurso sobre o “bom” professor de História pode nos 

oferecer uma interessante brecha para pensarmos sobre como chegamos a ser o que 

somos hoje, no campo da docência escolar em História. 

E, como vimos, a ideia de cidadania é tão cara à disciplina escolar de História (e 

também à educação de modo geral) que lhe serve de início e fim. Assim, para além da 

oportunidade de ampliar a discussão sobre os objetivos da educação atual, a 

problematização do discurso objeto deste estudo nos permite questionar a cristalização 

de um modo específico de ser cidadão, configurando-se este num estereótipo que 

enquadra os indivíduos no jogo da cidade: no comportamento e no pensamento da 

cidade. É claro que, como estereótipo, ele não dá conta das multiplicidades, diferenças e 

singularidades dos modos de ser, pensar e agir, conformando modelos considerados 

mais verdadeiros de ser um “bom” professor. Os que não se encontram no interior e nos 

limites desses enquadramentos discursivos são marginalizados. Nesse sentido, pode-se 

questionar: como a docência de uma disciplina escolar que diz respeitar as diversidades 

pode ser discursivamente construída sob as bases de uma formação de modos de ser 

(cidadão) que, sobretudo, marginaliza as diferenças? 

Assim, o estudo acerca do discurso sobre o “bom” professor de História no 

Brasil contemporâneo nos possibilita perceber o quão contingente é o conceito de 

cidadania, bem como a própria ideia de formar cidadãos críticos, competentes e 

patriotas. A percepção dessa contingência poderá nos fornecer ferramentas e fôlego para 

inventarmos novas formas de pensarmos a nós mesmos, enquanto professores de 

História. Na esteira disso, talvez fosse interessante nos questionarmos como emergiu a 

própria ideia de educação cidadã no Brasil. Acredito que esse poderia ser um projeto 

novo, um novo começo, uma vida nova para seguir viajando. 
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Total de Edições: 64, incluindo a Edição Especial de 1999, sobre os PCN. Dos 64 
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