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As diferentes questões que envolvem o processo de construção dos saberes 

escolares têm assumido nessa última década um lugar de destaque nos debates entre os 

estudiosos do campo educacional que tendem a privilegiar nas suas reflexões e/ou 

pesquisas a compreensão das práticas pedagógicas cotidianas em contextos escolares 

específicos. Vindas de horizontes e/ou campos disciplinares distintos, as contribuições 

teóricas para pensar o saber/conhecimento na sua forma escolarizada vêm permitindo 

dar visibilidade e problematizar esse elemento crucial do processo de ensino-

aprendizagem, que paradoxalmente, até época recente, não tinha merecido a atenção 

devida pelos próprios pesquisadores da área.  

A minha pesquisa de doutorado, da qual este texto é um dos seus 

desdobramentos, insere-se nessas linhas de investigação que dialogam com as questões 

suscitadas pela epistemologia escolar. Sua preocupação central consistiu justamente em 

analisar a natureza, estrutura e função dos saberes que circulam em uma disciplina 

específica – a História- a partir da assunção de um olhar que procurasse dar conta das 

diferentes dimensões e variantes em jogo quando se trata de repensar e (re)elaborar 

objetos de pesquisa em objetos de ensino  

 Estruturei este texto em três partes. Na primeira – Fios da Trama - apresento em 

linhas gerais o quadro teórico no qual e a partir do qual desenvolvi minhas 

argumentações sobre o saber histórico escolar tendo como base o recorte aqui 

privilegiado. Na segunda parte Um objeto de ensino chamado história, baseada nas 

contribuições teóricas explicitadas, em particular nas questões suscitadas pela 

epistemologia escolar na perspectiva chevalardiana, sublinho o papel desempenhado 

pela estrutura narrativa inerente ao conhecimento histórico e suas implicações para a 

compreensão do processo de didatização desse saber específico. Por último discuto, a 

partir da análise de dois espaços diferenciados de problematização do saber escolar – 

uma proposta curricular específica (o PCN de História ) e uma sala de aula de história – 

a fertilidade teórica de algumas questões colocadas pela perspectiva da epistemologia 
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escolar em geral e da transposição didática em particular, para pensar os desafios que se 

colocam hoje para  o ensino-aprendizagem dessa disciplina específica.  

Fios da trama 

Entre os diferentes fios que configuram as tramas da didatização do saberes 

históricos, gostaria de trazer para essa discussão os tecidos através do diálogo entre os 

campos da Didática e da Epistemologia, estabelecido a partir da interlocução com a 

Teoria da Transposição Didática desenvolvida no programa de pesquisa de Yves 

Chevallard.  

A afirmação da pertinência e da necessidade de estabelecer e/ou aprofundar o 

diálogo entre esses dois campos é em si, uma tomada de posição nas lutas de 

representação em disputa no campo educacional da atualidade. Com efeito, em um 

momento de crise paradigmática, a Epistemologia tem tido sua existência questionada 

não apenas no campo da Didática, mas no seu próprio terreno de reflexão e 

argumentação. A crítica à hegemonia da razão iluminista, considerada até época recente 

como única e legítima fonte de inteligibilidade do mundo, confunde-se com a crítica à 

própria pertinência do campo epistemológico tout court. 

As implicações pedagógicas da incorporação desse tipo de crítica levam 

representantes do campo educacional, adeptos de algumas correntes mais radicais do 

pós–estrutralismos e/ou pós-modernismos, a negar a dimensão epistemológica e 

supervalorizar as dimensões política e cultural na compreensão das práticas 

pedagógicas. Todavia argumento neste texto que, dependendo da concepção de 

Epistemologia privilegiada, essas diferentes dimensões aparecem imbricadas, sem, 

necessariamente, confundirem-se ou reduzirem-se umas às outras.  

Nesse sentido, este estudo, trilhando as pistas abertas por Chevallard, situa-se 

entre as correntes de pensamento que preferem repensar a concepção de Epistemologia 

a negar a especificidade do seu território e o potencial analítico para o desenvolvimento 

da argumentação sobre a problemática dos saberes escolares. A escolha dessa 

interlocução significa assim,, uma forma de enfrentar o desafio de pensar de maneira 

articulada as diferentes dimensões que configuram o processo de construção dos saberes 

escolares, na medida em que permite considera-los tanto como uma fabricação 

epistemológica como uma fabricação social. Essa potencialidade heurística está 

colocada no próprio quadro teórico desse autor. Com efeito, através do conceito de 

transposição didática, o saber torna-se uma problemática em torno da qual é passível 

formular questões sobre, por exemplo, origem, filiação e legitimidade dos saberes 
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escolares, implicando assim, o reconhecimento de sua inserção em um contexto 

histórico preciso e a possibilidade de desenvolver sua análise a partir também do 

diálogo com demais as razões - sociológicas, políticas e culturais.- que entram em jogo. 

Ao ampliar a própria concepção de Epistemologia e propor uma reavaliação dos 

lugares ocupados socialmente pelas diferentes problemáticas de saberes (produção, 

ensino, utilização e transposição) no mundo contemporâneo, esse autor entra no debate 

sobre a processo de construção dos saberes escolares por outra porta. Ao contrário de 

restringir sua reflexão à problemática da produção das Ciências ou da Ciência, 

Chevallard centra sua reflexão na discussão sobre a problemática dos saberes em geral, 

reconhecendo a pertinência e necessidade, para a vida social, do enfrentamento com 

esses diferentes níveis de problematização.  

A tese central defendida por esse autor consiste na afirmação de que, na ecologia 

geral dos saberes, instaurada na sociedade contemporânea, o saber acadêmico1, para se 

tornar apto a ser ensinado em contextos escolares, passa obrigatoriamente por uma 

reelaboração imposta pelos imperativos políticos e didáticos. É nessa perspectiva que 

são repensados e/ou elaborados conceitos como “transposição didática” e “noosfera” 

para explicar os mecanismos desse processo obrigatório de transformação ou 

transposição.  

A compreensão desses mecanismos pressupõe todavia, que os saberes escolares 

sejam apreendidos como um dos elementos chaves do funcionamento didático de uma 

disciplina específica. Esse funcionamento por sua vez, segundo a Teoria da 

Transposição Didática é marcado tanto na sua lógica interna como na sua relação com o 

exterior por movimentos contraditórios cuja compreensão é essencial para a apreensão 

do processo de construção dos saberes escolares. De um lado, para que um determinado 

saber possa ser ensinado, torna-se necessário estabelecer um distanciamento em relação 

aos demais saberes que lhe servem de referência, em especial ao saber acadêmico. No 

entanto, na lógica interna do funcionamento do sistema didático, esse distanciamento 

tende a ser negado em nome da busca da legitimidade do saber escolar.  

È essa lógica ambígua e contraditória interna do sistema didático, caracterizada a 

partir da tensão estabelecida entre a necessidade de transformação/adequação do saber 

acadêmico em saber ensinado e o mito, alimentado de maneira constante pelo sistema 

de ensino — através da negação da transposição didática — da ficção de identidade ou 

                                                 
1  
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da conformidade aceitável entre esses dois saberes, que está na base do processo de 

naturalização dos saberes escolares que tendem a ser vistos pelos agentes do campo 

como um saber atemporal. 

De outro lado, no entanto, a sobrevivência do sistema didático não depende 

apenas de sua adequação ao funcionamento interno, mas igualmente de sua 

compatibilidade com o mundo exterior no qual ele se insere. Os saberes escolares, com 

o tempo, "envelhecem" tanto do ponto de vista biológico como moral. No primeiro 

caso, esses distanciam-se do saber acadêmico que lhes servem de referência, 

extrapolando os limites do tolerado e do necessário, tornando-se defasados em relação 

ao progresso da pesquisa em seu campo e/ou algumas de suas temáticas deixam de ser 

interessantes à luz de aquisições novas ou de mudanças nas problemáticas do campo 

científico. O envelhecimento moral, por sua vez, traduziria a incompatibilidade dos 

saberes escolares em atender as demandas da sociedade em geral. Ao processo de 

envelhecimento dos saberes se acrescentaria o que se chama a crise de ensino de uma 

determinada disciplina, na qual os saberes não passam mais, os alunos não se 

interessam, apresentam dificuldades de aprendizagem, etc. Em resumo, deflagra-se uma 

verdadeira incompatibilidade entre o sistema didático/de ensino e a sociedade mais 

ampla. 

No plano do saber, a busca pela restauração dessa compatibilidade pressupõe 

atender a duas condições: o saber ensinado deve ser visto pelos especialistas do campo 

científico com o qual se articula como suficientemente próximo do saber acadêmico, 

isto é, dos saberes por eles produzidos, enquanto que, pela sociedade geral, em 

particular pelas famílias dos alunos, suficientemente longe do saber do senso comum2. 

Compatibilizar ou conciliar significa responder às exigências que acompanham e 

justificam o projeto social, cuja atualização é também de responsabilidade do sistema 

didático. Ao serem deflagradas essas crises, sejam elas de caráter biológico e/ou moral, 

um "fluxo de saber", do contexto externo em direção ao sistema de ensino, via o 

trabalho tradutor da noosfera, impõe-se capaz de garantir o próprio funcionamento do 

sistema. 

Essa compreensão permite evitar certos abusos e banalizações do conceito. 

Tomada como processo ou “conjunto de modificações globais e locais visando a 

restabelecer a compatibilidade entre o sistema de ensino e o seu meio, entre a sociedade 

                                                 
2 Percebido, neste nível, no sentido tradicional e polêmico, como conhecimento pouco sistemático e com 
fins práticos em oposição aos saberes acadêmicos.  
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e a escola” (Chevallard, id., p.27), a transposição didática opera em diferentes instâncias 

– propostas curriculares, livros didáticos, salas de aula - cujos interesses muitas vezes 

são contraditórios. 

Na perspectiva teórica de Chevallard, a noosfera é pois o lugar por excelência, 

onde se buscam soluções para equacionar a tensão entre a necessidade de adequação 

interna e compatibilidade externa, inerente ao sistema de saberes, capaz de assegurar a 

especificidade do saber escolar. É o lugar onde se designa o saber-a-ensinar, onde se 

processa uma seleção dos saberes que podem e/ou devem ser ensinados. É a instância 

que se preocupa com as questões relativas à transposição externa e à normalização dos 

saberes. Seu trabalho, apesar de permanente, acelera-se e intensifica-se nos momentos 

de crise permitindo uma maior visibilidade e/ou acarretando uma maior intensidade 

desse trabalho, na medida em que os reajustes e reelaborações do texto do saber 

assumem proporções mais amplas e institucionais, tornando possível apreender, com 

mais clareza, o movimento da transposição, inclusive, e principalmente, na sua 

dimensão também normativa. 

Importa observar ainda que Chevallard deixa entender que o trabalho de 

transposição pode ser de duração variável, iniciando-se na noosfera, mas continuando, 

na medida em que é acolhido na esfera de ensino propriamente dita.  

Entre as estratégias adotadas pelos agentes da noosfera Chevallard sublinha em 

sua  análise o processo de textualização (la mise en texte du savoir, id., p.58), pelo qual 

passam os saberes quando são preparados para serem ensinados. Em concordância com 

as reflexões de Verret (Chevallard, 1991, p.57, apud 1975, p.146-7), esse didata destaca 

as seguintes estratégias discursivas mais comumente mobilizadas no âmbito das 

Matemáticas — ainda que, na maioria das vezes, de forma não consciente — no 

processo de preparação didática: "a dessincretização, a "despersonalização", a 

"publicidade", a "programabilidade" da aquisição do saber  e o "controle social das 

aprendizagens". A existência desses mecanismos se explica e se justifica pelas próprias 

exigências da "explicitação discursiva" (id., p.58), imprescindível para os saberes 

tornarem-se ensináveis (enseignables, id. ). 

 Ao analisar os meios que a noosfera adota para atingir seus objetivos, esse autor 

sublinha que essa instância tende a optar prioritariamente por tentar o reequilíbrio pela 

manipulação do saber, em detrimento de outras formas possíveis de intervenção, 

resultando na emergência de novas propostas curriculares e/ou livros didáticos, isto é, 
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um novo texto do saber com a pretensão — ainda que não assumida abertamente pelos 

seus autores — de assegurar o restabelecimento da compatibilidade.  

A atenção da noosfera se concentra em produzir um melhor texto do saber, isto é, 

que ofereça aos professores os meios terapêuticos empregados e traduzidos nas 

inúmeras reformas curriculares das diversas disciplinas em diferentes momentos da sua 

trajetória. É nessa perspectiva que as reformas curriculares tendem a selecionar, 

absorver e reelaborar os saberes produzidos nas esferas de produção com o intuito de 

oferecer e legitimar o que pode ser dito e oferecido na forma de "saber a ensinar".  

A tese principal do autor, no que diz respeito a essa esfera de didatização, consiste 

em afirmar que na sua tarefa — ainda que não explícita — de mantenedora da 

compatibilidade do sistema didático com o contexto mais amplo, a noosfera, ao produzir 

um novo texto do saber, tende a desconsiderar os constrangimentos específicos à 

dinâmica interna do próprio sistema didático strictu sensus, o que pode também explicar 

o fracasso de inúmeras de suas tentativas terapêuticas. Chevallard sublinha que entre o 

projeto — marcado pela designação do saber a ensinar — e a sua realização, uma 

outraordem de constrangimentos precisa ser igualmente levada em conta. Trata-se dos 

constrangimentos relativos à necessidade de assegurar a possibilidade de composição 

entre os antigos e novos elementos3 no texto do saber, preparado pelos agentes da 

noosfera, para ser ensinado, composição essa capaz de assegurar a viabilidade do ensino 

de um determinado saber. Como afirma esse autor: "um ensino antes de ser "bom" 

precisa ser simplesmente possível" (Chevallard, 1991, p.37).  

O desafio para os pesquisadores do campo da Didática consiste, assim, em 

procurar desvendar, compreender esses mecanismos complexos que asseguram a 

articulação entre sistema didático e o contexto mais amplo no qual ele está inserido. 

Trata-se de procurar, por exemplo, compreender porque determinados elementos do 

novo texto do saber produzido pela noosfera são absorvidos, "fundindo-se à paisagem 

como se sempre estivessem estado lá" (Chevallard, 1991, p.37) e outros sofrem uma 

grande resistência e são rejeitados pelo funcionamento didático Segundo esse autor, 

nem sempre essas condições inerentes à fabricação didática são levadas em 

consideração e/ou reconhecidas, em especial aquelas que se operam no plano da 

transposição didática interna, isto é, nas salas de aula. A superação desse desafio 

                                                 
3 Chevallard denomina esses tipo de constrangimentos pelo neologismo compossibilité (Chevallard, 
1991, p.37) 
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representaria um passo importante para explicar porque "alguns dos mais belos achados 

da noosfera não resistem ao jogo da transposição interna" (Chevallard, 1991, p.37).  

De fato, na perspectiva de Chevallard, o processo de transposição implementado 

pela noosfera não termina nessa instância, mas continua no interior do sistema de 

ensino, onde encontra seus maiores desafios. Para esse autor, o processo de transposição 

que ocorre no interior do sistema de ensino é menos visível do que o trabalho externo 

realizado na noosfera e deve ser compreendido na dinâmica específica dos saberes 

escolares, no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, o 

conhecimento do funcionamento didático de uma disciplina torna-se indispensável para 

a compreensão do processo de transposição na sua globalidade.  

A introdução dessa variável — a dinâmica do funcionamento didático — na 

análise das reformas curriculares abre, portanto, pistas importantes e ainda pouco 

exploradas, no meu entender, para a compreensão do sucesso e do fracasso das reformas 

curriculares. Em que medida é possível estabelecer uma continuidade entre o processo 

de transposição externa e interna? Que mecanismos interferem no nível interno de 

transposição? Entre as estratégias implementadas pelos agentes da noosfera, discutidas 

na seção anterior, quais continuam a atuar no nível da sala de aula?  

A teoria da transposição didática ofereceu assim, o quadro teórico mais amplo a 

partir do qual emergiram meus questionamentos para o campo da História.. 

Reconhecendo que o processo de transposição existe e é inevitável, o desafio consistiu 

em perceber suas características no âmbito da disciplina de História.  

A opção em operar com o instrumental teórico elaborado por Chevallard 

permitiu identificar os dois campos de investigação empírica privilegiados neste estudo 

– PCNs de história apreendidos como exemplo de noosfera (Chevallard, 1991) em ação  

e  uma sala de aula de história – vistos como habitats acolhedores dos saberes escolares 

, lócus de problematização diferenciados que integram o processo de transposição 

didática externa e interna. No caso específico deste estudo, trata-se de pensar essas 

ecologias articuladas com as particularidades da natureza epistemológica do saber 

histórico.  

 

Um objeto de ensino chamado História 

As reflexões que se seguem sobre a configuração do saber histórico escolar devem 

ser entendidas a partir do quadro teórico acima privilegiado. Trata-se de em um 

primeiro momento pensar a sobre a natureza epistemológica do conhecimento e em 
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seguida, suas implicações para o processo de transposição didática externa e interna. 

Nesse sentido, o saber histórico acadêmico ocupa por sua vez, um duplo papel de 

referência neste trabalho: referencial teórico para minhas próprias reflexões e saber de 

referência privilegiado entre os demais saberes que exercem essa função na elaboração 

do saber histórico escolar. Como fonte de interlocução teórica para pensar a temática 

deste estudo, a História, e mais especificamente a teoria da História, foi de fundamental 

importância para a compreensão da natureza epistemológica do saber histórico, 

interferindo diretamente tanto na identificação dos objetos de saber dessa disciplina, 

como na compreensão de seu papel de fonte de referência legitimadora do saber escolar. 

Desvendar as tramas de didatização do saber histórico, através da exploração da 

especificidade da sua dimensão discursiva, pareceu-me um caminho fértil a ser trilhado, 

ainda mais quando consideramos também o que Chevallard chama da “razão de ser” de 

uma obra capaz de justificar a sua própria existência. No caso da História, esta razão de 

ser pode ser apreendida na capacidade e autoridade desse saber em oferecer uma 

modalidade de inteligibilidade para os comportamentos, representações, realizações e 

ações humanas, passados e presentes.  

Na perspectiva teórica adotada nesta pesquisa, falar de modalidade de 

inteligibilidade requer, por sua vez, buscar um equacionamento para a tensão entre 

explicação e compreensão no âmbito da História. A leitura dos debates atuais traz à tona 

a noção de narrativa, cujo potencial heurístico tende a ser reavaliado e revalorizado. 

Até época relativamente recente, as discussões em torno dessa noção limitaram-se 

à condenação da história narrativa. Em sintonia com o processo de modernização e de 

racionalização desse saber, o combate travado contra a função da narrativa na 

representação da História, em especial, pelos historiadores da primeira geração da 

Escola dos Annales, fez-se em nome do rigor científico. Associada a tudo contra o qual 

se queria lutar, em prol da construção de uma história-problema, científica, a história 

narrativa, até então triunfante, passa a ser proscrita pela comunidade científica de 

historiadores.  

Uma vez que, para esta corrente historiográfica nascente, o objeto da ciência não é 

mais o indivíduo, mas os grupos sociais, nem tampouco a seqüência de acontecimentos, 

mas os fatos sociais globais, a narrativa — percebida basicamente como dois 

acontecimentos ou situações ordenadas de forma linear no tempo, sucedendo-se um 

após outro, e protagonizados por indivíduos promovidos a heróis — torna-se uma 

linguagem obsoleta e inadequada para dar visibilidade à ciência histórica. Nesta 
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perspectiva, uma linguagem que privilegie, na organização e apresentação dos dados, a 

modalidade analítica e estrutural, com ênfase, de preferência, nos dados quantitativos, 

tende a ser cada vez mais privilegiada em detrimento da narração. Consolida-se, pouco 

a pouco, uma das dicotomias mais correntes do pensamento histórico moderno, que 

opõe, de um lado, discurso e explicação histórica e, de outro, narrativa e compreensão.  

Estudos recentes — Ricoeur (1983-85), Rancière (1994), Hartog ( 1995), Cardoso 

(1996) — demonstram, todavia, que o termo narrativa é empregado, de fato, nesses 

debates, como uma metonímia pela qual um tipo particular de narrativa confunde-se 

com a própria estrutura narrativa inerente ao saber histórico. Essa metonímia fez escola 

e deixou conseqüências profundas, e que ainda persistem, na representação desta 

disciplina entre historiadores e professores de História. 

Como bem assinalou Hartog (1995), os defensores da História científica, ao 

desvalorizarem a história narrativa, condenavam a forma dessa História conceber o 

acontecimento, o tempo, o sujeito histórico, o fato, sem, no entanto, problematizar a 

própria noção de narrativa.  

Percebe-se que esta lógica associativa entre narrativa e narração cronológica 

linear de acontecimentos particulares permanece ainda em algumas das correntes 

historiográficas mais recentes, identificadas ao paradigma narrativista na perspectiva 

pós-moderna. Elas tendem a se basear no retorno do acontecimento e/ou do indivíduo, 

para proclamar o ressurgimento da narrativa. Apesar de perder sua conotação pejorativa, 

este termo continua sem ser questionado, sendo utilizado, nos últimos vinte anos, para 

descrever, muitas vezes, o movimento contrário ao processo de racionalização, iniciado 

no século XIX, isto é, o distanciamento em relação às diferentes formas da História 

científica. Como interroga de forma pertinente Hartog (1995, p.187): “É suficiente 

recusar acontecimento e indivíduo para escapar à narrativa? Ou retomar o 

acontecimento para falar de retorno da narrativa?” 

Diante dessas reflexões, afirma-se a necessidade de ir além da crítica da história 

narrativa. Trata-se de desfazer a confusão semântica entre história narrativa e narrativa 

histórica, apostando na fertilidade teórico-metodológica da última. Tal posicionamento 

implica em apreender a noção de narrativa não apenas como um estilo possível da 

escrita histórica, mas também, e principalmente, como elemento constitutivo desse 

saber, sem necessariamente cair nas armadilhas da pós-modernidade.  

Importa, assim, reconhecer a necessidade de questionar a concepção de História 

moderna como conhecimento dela mesma e atrelada à noção de processo-progresso, 
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sem abrir mão da pertinência e importância da dimensão racional e objetiva desse 

conhecimento. Como afirma Cardoso (1996), trata-se de diferenciar e articular tarefa 

narrativa, tarefa teórica e a narrativa histórica: 

A noção de narrativa — percebida como elemento constitutivo da História e 

contribuição específica desse saber para a construção de sentido do mundo — oferece 

elementos para operar com a concepção de epistemologia mais ampla, defendida por 

Chevallard.  

Ao contrário dos saberes da maioria das disciplinas escolares, descritíveis em 

programas através de exercícios que se propõem a verificar a aquisição de 

conhecimentos e de procedimentos, o saber histórico não se apresenta como objeto de 

fácil transposição. A possibilidade de "dessincretização" do saber — uma das condições 

sine qua non, na perspectiva chevallardiana, para um saber ser considerado "ensinável" 

— é um dos aspectos mais problemáticos da disciplina de História. Moniot (1993.) 

expressa da seguinte forma a questão, deixando transparecer a fragilidade dessa área 

disciplinar em termos de definição de objetos de saber de ensino e/ou de aprendizagens. 

 
A História acadêmica comporta simplesmente todo o passado humano, ela tem ofícios e 
metodologias, ela conflui em permanência com outras ciências do homem, e com outras 
figuras de conhecimento... A história escolar é uma enorme e polivalente lição das coisas 
sociais, morais e intelectuais. Ela veicula ao mesmo tempo a conformidade e a tomada de 
distanciamento, a continuidade e a reapreciação. Parco terreno para a definição simples 
de aprendizagens específicas. (Moniot, 1993, p.36) (grifo meu)  
 

O duplo registro — ciência / consciência, explicação /compreensão — sobre o 

qual se justifica e se constrói tal saber torna bem mais complexa a apreensão dos 

mecanismos de didatização mobilizados. Confrontada com o ensino, a disciplina de 

História vê-se obrigada a lidar com a dimensão axiológica que lhe é inerente com muito 

mais acuidade. Tornam-se mais prementes e difíceis de serem negadas, escondidas ou 

adiadas as questões relativas aos sentimentos, vontades, virtudes, consciência de 

deveres, cuja explicitação em termos de finalidades de ensino e aprendizagem é, 

todavia, muito mais difícil de ser estabelecida. Um dos maiores desafios para os agentes 

do ensino de História consiste em não compensar a dificuldade de "programabilidade" e 

"dessincretização"(Chevallard, 1991) da disciplina no plano racional e/ou intelectual 

pela sua função cultural política. Ainda que essa compensação não se faça de forma 

abertamente assumida, é possível detectá-la com certa freqüência, nos diferentes níveis 

de didatização. Como dosar e articular esses dois registros, sem negar, nem exaltar a 
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importância e o papel desempenhado por cada um? Como articular o ensino de uma 

forma de pensar historicamente e de uma memória já acumulada e consagrada pelas 

gerações precedentes? Como reelaborar didaticamente capacidade crítica e necessidade 

de memória?  

Se o processo de axiologização é inerente a todo processo de produção dos 

saberes escolares, correspondendo, como afirma Develay, a uma “ética implícita”, 

defendo que, no caso dos saberes em História, esse processo se apresenta de maneira 

sistemática, muitas vezes, de forma explícita, estando presente tanto no seio do próprio 

saber histórico acadêmico como em todas as instâncias onde se opera a sua 

reelaboração. Na Academia, no nível de “transposição externa” (noosfera) ou no nível 

da “transposição interna”(sala de aula), o saber histórico é encenado a partir de escolhas 

que diferem e se orientam em função da afinidade dos atores envolvidos (pesquisadores, 

autores de propostas curriculares, de livros didáticos , professores) com as diversas 

matrizes teóricas e axiológicas privilegiadas pelos mesmos.  

A fertilidade teórica do conceito de "narrativa histórica" pode ser ainda avaliada 

sob um outro aspecto da especificidade do conhecimento histórico: a dificuldade de 

delimitação ("dessincretização") desse saber, imprescindível, todavia, quando 

reelaborado em objeto de ensino. As "necessidades em saber" (Chevallard, 1991), 

definidas em História, em linhas gerais, pela preocupação de oferecer uma 

inteligibilidade ao mundo, implica que os seus "objetos de saber" não sejam 

apreendidos apenas como conceitos ou tramas conceituais, mas também e 

principalmente em termos de configurações discursivas que se constróem em torno de 

intrigas específicas mais amplas. Não basta, dessa forma, somente acompanhar a 

construção e as possíveis reelaborações de um conceito específico e/ou de seu campo 

semântico para compreender o processo de transposição no âmbito da disciplina de 

História. Torna-se indispensável, no meu entender, inserir essa variável (os conceitos, 

de uma maneira geral) em uma rede discursiva mais ampla, a partir da qual são 

elaboradas as estruturas narrativas históricas, e cuja compreensão implica a 

identificação de suas outras variáveis, bem como as relações estabelecidas entre as 

mesmas. Esse tipo de abordagem propicia pensar a problemática decorrente dos 

"processos de textualização" (Chevallard, 1991), por que passam os saberes no decorrer 

do movimento de transposição.  

O conceito de "narrativa histórica" pode servir, assim, de instrumental para a 

apreensão da dinâmica da vida dos saberes, na medida em que oferece elementos para 
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identificar se o que está sendo transposto e/ou ensinado corresponde a novas matrizes de 

narrativa e uma ou mais de suas variáveis de maneira independente. Operar com essa 

categoria significa escolhê-la como porta de entrada para a exploração, no campo da 

História, das tramas da didatização desse saber, fazendo relacionar as dinâmicas que são 

específicas de cada uma das instâncias de problematização do saber e o tipo de intriga 

encenado.  

Tendo em vista a natureza epistemológico do saber histórico, não se trata de 

buscar identificar a matriz disciplinar que serve de referência para o saber escolar, mas 

sim de perceber, entre as diferentes matrizes de narrativa que disputam a hegemonia no 

campo em um determinado momento, os fatores que são acionados no processo de 

transposição e os  elementos que são reelaboradas com o intuito de se adaptar às 

exigências de cada uma das esferas de didatização desse saber. A complexidade que 

pressupõe a construção e /ou apreensão de uma proposta de inteligibilidade de mundo 

passado e presente, razão de ser dessa disciplina, torna-se, assim, viável sob a forma das 

diferentes variáveis articuladas em intrigas e sub-intrigas no âmbito desse objeto de 

saber. 

 

Entre histórias a ensinar e histórias ensinadas 

A análise do movimento de transposição que ocorre no âmbito da disciplina de 

história a partir dos anos 80 permite visualizar os mecanismos apontados por Chevallard 

bem como a forma como a especificidade epistemológica desse saber foi trabalhada em 

cada uma das esferas de problematização aqui consideradas.  

Um dos desafios maiores no processo de transposição diz respeito à necessária 

delimitação dos saberes ensinados decorrentes do processo de dessincretização, 

apontado por Chevallard (1991) como uma das condições sine qua non para a 

possibilidade de um objeto de pesquisa tornar-se objeto de ensino. Todavia, essa 

necessidade, apesar de intrínseca ao funcionamento do sistema de saberes, é 

dificilmente assumida como tal pelos agentes que operam na transposição. Interessante 

observar como essa necessidade se expressa no PCN de História:  

 
“É consensual a impossibilidade de estudar a história de todos os tempos da sociedade. Torna-se 
necessário fazer seleções baseadas em determinados critérios para estabelecer os conteúdos a 
serem ensinados. A seleção de conteúdos do ensino da área tem sido variada, sendo feita 
geralmente segundo uma tradição já consolidada mas permanente articulada de acordo com 
os temas relevantes a cada momento histórico.” (PCN de história, 1998, p.45) ;grifo meu. 
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Esse fragmento discursivo aponta um dos aspectos que confirma a ausência de 

uma reflexão didática sobre a natureza do sabe histórico escolar, isto é, a questão da 

organização desse saber limitar-se ao reconhecimento da necessidade de seleção 

cultural, não incorporando a questão da delimitação epistemológica do saber. Nota-se 

que a explicação dada para a escolha da organização proposta é em função da 

especificidade dessa disciplina e dos interesses que se encontram fora do funcionamento 

didático, "segundo uma tradição já consolidada, mas permanente articulada de acordo 

com os temas relevantes a cada momento histórico" (id.). Isto é, não se reconhece a 

pertinência, tampouco a obrigatoriedade propriamente didática de selecionar e/ou 

delimitar esse saber.  

Foi possível perceber que nesse nível de transposição externa, a preocupação em 

travar um combate com a matriz historiográfica tradicional, em especial em relação à 

concepção de tempo histórico privilegiada prevaleceu nesse processo de deleimitação, 

acarretando uma proposta de textualização do saber marcada pela ênfase nas 

preocupações e proposições de transposição em termos de apenas um dos pólos 

constituintes do saber histórico: o da explicação em detrimento do pólo da 

compreensão. Nessa mesma linha, a "proposta didática" dos eixos temáticos consiste 

basicamente em resignificar os conceitos operatórios (de tempo, fato histórico e sujeito 

histórico) na "nova" matriz disciplinar informada pelo quadro teórico da história-

problema nos moldes das correntes historiográficas francesas que compõem o que ficou 

conhecido pela Nova História.  

Percebe-se, pois, que esse movimento está em sintonia com as motivações, 

identificadas por Chevallard, que estão na origem do movimento de transposição 

didática implementado no nível da noosfera. Trata-se mais de satisfazer as demandas 

externas em busca da compatibilidade do sistema dos saberes com a sociedade mais 

ampla, no caso específico com a Academia, do que procurar soluções para resolver os 

problemas resultantes das dificuldades de ensino e aprendizagem dessa disciplina 

relativos à complexidade que envolve o processo de dessincretização (Chevallard, 1991) 

desse saber.  

A dificuldade em assumir a dimensão axiológica do saber histórico pelos agentes 

da noosfera em foco pode ser explicada pela associação mecânica desse pólo mais 

subjetivo com a matriz da história-narrativa tradicional. Essa tendência em equiparar as 

"necessidades em saberes" entre as diferentes esferas de didatização reforça o mito da 

conformidade entre o saber histórico escolar e a história acadêmica criando impasses 
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para o estabelecimento de formas de articulação mais fecundas para pensar as questões 

colocadas em cada uma dessas esferas de problematização. 

Os debates acirrados em torno da pertinência ou não da adoção dos eixos 

temáticos como critério de seleção e organização do saber histórico escolar, bem como 

as rejeições de sua utilização pelos agentes responsáveis pela sua transposição interna 

deixam entrever as dificuldades de dessincretização específica deste saber. O que está 

em jogo aqui, não é apenas a possibilidade de tornar o ensino de história ensinável, mas 

igualmente a necessidade de garantir a sua função formadora no plano cultural e 

político. 

Questionar, problematizar o presente vivido pelos alunos passa a ser percebido 

como condição sine qua non da inteligibilidade narrativa inerente ao ensino de história. 

Dessa forma, instala-se um paradoxo para os agentes da transposição interna que se 

vêem obrigados a enfrentar a tensão criada entre a negação da concepção linear do 

tempo —que até então era responsável pela atribuição do sentido maior através do 

estabelecimento da causalidade do um após o outro — e a permanente busca de sentido 

inerente a natureza epistemológica desse saber.  

Percebe-se que a resistência a repensar a questão do tempo no ensino de história 

não é uma questão apenas de voluntarismo mas de dificuldade epistemológica que essa 

reelaboração didática pressupõe. Não basta querer mudar é preciso ter os meios que 

garantam a  transposição didática dessa intencionalidade, sem quebrar o fio da meada da 

estrutura narrativa da história que está sendo narrada.  

O desafio da dessincretização do saber nesse nível consiste em solucionar a 

seguinte questão: Como quebrar a linearidade concebida no seio da historiografia 

tradicional e ao mesmo tempo garantir a inteligibilidade da história-ensinada? Essa 

preocupação em não quebrar ou não perder o fio da meada traduz a permanente busca 

de sentido da qual o professor de história não pode abrir mão.,  

As argumentações desenvolvidas pelas professoras contra os eixos temáticos estão 

longe de consolidarem posições tradicionais, ou negarem a importância da 

problematização do presente. Elas se sustentam pela dinâmica do próprio 

funcionamento didático que exige dos saberes ensinados a permanente tensão entre 

antigo e novo texto do saber.  

A ausência da reflexão didática no âmbito da noosfera não acarreta apenas 

problemas de ordem epistemológica relativos aos processos de textualização. Ao não 

permitir que seja levada em consideração a necessidade e pertinência do 
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reconhecimento da dimensão axiológica do saber histórico como uma condição própria 

de sua existência, esse tipo de análise recorrente no campo, não dificulta apenas "uma 

boa transposição didática" mas também nega a possibilidade de pensar o ensino da 

história nacional como espaço de mediação entre campo de experiência e horizonte 

expectativa, e nesse sentido manter a "boa" distância entre passado e futuro.  

Já no âmbito da transposição interna, no que se refere às aulas observadas é 

possível constatar a assunção da dimensão axiológica do saber como uma necessidade 

desse gênero discursivo particular que é a aula. A busca do sentido se apóia justamente 

na capacidade da inteligibilidade narrativa dos alunos de atribuírem significado ao 

mundo. É essa assunção da estrutura narrativa inerente ao saber histórico que explica 

em última instância a resistência da  professora cujas aulas foram observadas em relação 

à adoção dos eixos temáticos.  

Todavia, a refiguração do processo independência4 em uma trama narrativa com 

início meio e fim não significou a negação do pólo explicativo, como foi possível 

detectar ao longo da observação. Ao contrário, em diferentes momentos a professora 

interrompe o fio da trama para introduzir textos explicativos, correção de exercícios, 

construção de conceitos, interlocução com o saber acadêmico como fonte de 

legitimação. Interrompe, mas não perde o fio da meada. A estrutura narrativa não 

aparece nas aulas observadas em oposição à história-problema, permitindo que a 

reelaboração didática não seja feita em detrimento da complexidade desse saber. A 

tensão entre busca de sentido e construção de verdade encontra no espaço das aulas 

observadas um terreno fértil para desenvolver-se sem que um pólo tenha a necessidade 

de negar o outro. 

Importa sublinhar que ao comparar os mecanismos dessas duas esferas de 

problematização -texto curricular e sala de aula - meu objetivo não é inverter os 

pressupostos denunciados e criticados subjacentes à tese do descompasso, mas trazer 

elementos para questioná-los e problematizá-los. Em ambas esferas é possível perceber 

marcas de intertextualidade que indicam a tensão entre o novo e o antigo texto do saber. 

Dessa forma, não se trata de pensar em propostas ou aulas ideais e idealizadas, e sim de 

explorar as contradições das propostas e aulas possíveis em função dos condicionantes 

externos e dos perfis de seus atores/autores. 

                                                 
4 Tema da seqüência de aulas observadas 
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Procurei mostrar que as mudanças e permanências no ensino de história não 

podem nem devem ser avaliadas apenas em termos de vontades e intencionalidades dos 

atores envolvidos. Embora não se possa negar a intervenção desses sujeitos nesse 

processo importa reconhecer igualmente a dinâmica específica dos sistemas dos saberes, 

espaços discursivos com regras próprias que impõem os limites do campo dos possíveis. 

Na perspectiva teórica privilegiada neste trabalho, pensar o ensino da História 

não se limita a pensar na seleção de tramas a narrar, mas também como transpor a 

estrutura narrativa inerente a esse tipo de saber para a esfera do seu ensino.  
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