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INTRODUÇÃO 
 

Considera-se que o saber histórico escolar reelabora o conhecimento produzido no 
campo das pesquisas dos historiadores e especialistas do campo das Ciências Humanas, 
selecionando e se apropriando de partes dos resultados acadêmicos, articulando-os de 
acordo com seus objetivos. Nesse processo de reelaboração, agrega-se um conjunto de 
‘representações sociais’ do mundo e da história, produzidos por professores, que 
adquirem conhecimentos dinâmicos provenientes de várias fontes de informações 
veiculadas pela comunidade e pelos meios de comunicação. (Parâmetros Curriculares 
Nacionais - História e Geografia, Brasil, 1997, p. 29) 
 

 Décadas depois de perspectivas críticas explicitarem questões de poder que 

permeiam os caminhos de seleção curricular, observa-se que tais processos ainda são 

narrados na voz passiva, em documentos oficiais do Brasil. Trata-se de recurso retórico 

que concede força de obviedade a proposições apresentadas como consensuais no corpo 

do texto documental, sem referência a autoria e a ponto de vista – articulam-se saberes, 

definem-se objetivos, selecionam-se conhecimentos. A impessoalidade favorece a 

naturalização das seleções e conceitualizações propostas, invisibilizando as lutas 

hegemônicas que consideramos que as constituem.  

 Nos documentos curriculares portugueses, a seleção curricular também é 

naturalizada: 

1.1.2 – Os temas, correspondentes às grandes fases de evolução da humanidade 
européia e nacional, desdobram-se em subtemas e rubricas. 
(Programa de História, Plano de Organização do Ensino-aprendizagem, v. 2, Portugal, 
1991, p. 5; grifos nossos) 

 
 De fato, já passados quase quarenta anos da publicação de Knowledge and 

control1, longe de compreendidos em sua complexa configuração, os processos 

curriculares de seleção e reescrita de saberes ainda se colocam como questões de 

                                                           
1 Coletânea organizada por Michael Young (1971), cuja publicação marcou a emergência da Nova 
Sociologia da Educação no campo educacional. 
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interesse para a teoria do currículo, renovadas a cada reforma curricular que se anuncia, 

ou mesmo a cada aula que diariamente se realiza nas salas escolares. 

 Neste artigo, prosseguimos em tais questionamentos, comparando aspectos da 

textualização curricular da disciplina História no Brasil e em Portugal. Por meio da 

interlocução com proposições da teoria crítica e do pós-estruturalismo2 na análise dos 

textos curriculares selecionados, pretendemos contribuir para a atualização das 

discussões acerca dos modos como a “sociedade seleciona, classifica, distribui, 

transmite e avalia os saberes destinados ao ensino”3. 

 

Cultura, culturas, fluxos culturais 

 Ao propor a noção de diferença cultural em alternativa à de déficit cultural, os 

autores da Nova Sociologia da Educação colaboraram para significativo deslocamento 

de perspectiva nas discussões do campo do currículo. Denunciada em sua 

monoculturalidade, a escola viu questionadas as aparentemente sólidas certezas que a 

orientavam quanto à seleção dos conteúdos, valores, linguagens e modos de ensino-

aprendizagem que privilegiava. 

 Textos mais contemporâneos, mas também filiados às tradições críticas, não 

apenas persistem em tais denúncias, como propõem novas configurações para o 

currículo escolar. É o caso da noção da escola como espaço de “cruzamento de 

culturas”, defendida por Pérez Gómez (2001), autor espanhol, amplamente reconhecido 

no campo educacional brasileiro, assim como no português.  

 Participariam desse cruzamento, a cultura crítica (“alojada nas disciplinas 

científicas, artísticas e filosóficas”), a cultura acadêmica (“refletida nas definições que 

constituem o currículo”), a cultura social (“constituída pelos valores hegemônicos do 

cenário social”), a cultura institucional (“presente nos papéis, nas normas, nas rotinas e 

nos ritos próprios da escola como instituição específica”) e a cultura experiencial 

                                                           
2 Mais recente e mais controverso do que a teoria crítica no campo educacional, cumpre explicitar o que 
denominamos como pensamento pós-estruturalista neste contexto: “termo abrangente, cunhado para 
nomear uma série de análises e teorias que ampliam e, ao mesmo tempo, modificam certos pressupostos e 
procedimentos da análise estruturalista. Particularmente, a teorização pós-estruturalista mantém a ênfase 
estruturalista nos processos lingüísticos e discursivos, mas também desloca a preocupação estruturalista 
com estruturas e processos fixos e rígidos de significação. Para a teorização pós-estruturalista, o processo 
de significação é incerto, indeterminado e instável” (Silva, 2000, p. 92-93). 
3 Referência à já clássica citação do sociólogo britânico Basil Bernstein, no texto On the classification 
and framing of educational knowledge, publicado em Knowledge and control (Young, 1971): “O modo 
como uma sociedade seleciona, classifica, distribui, transmite e avalia os saberes destinados ao ensino 
reflete a distribuição de poder no seu interior e a maneira pela qual se encontra assegurado o controle 
social dos comportamentos individuais” (apud Forquin, 1993, p. 85). 
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(“adquirida individualmente pelo aluno através da experiência nos intercâmbios 

espontâneos com seu meio”; ibid., p. 17). Nos termos propostos pelo autor, 

buscaríamos, nesta reflexão, problematizar as relações entre tais culturas, no caso 

particular da disciplina de História, no terceiro ciclo do ensino fundamental. 

 Entretanto, a interlocução com teorizações do pós-estruturalismo permite 

radicalizar essa problematização e duvidar da própria noção de cultura(s) em que se 

apoia. 

Considero cultura como o conjunto de significados, expectativas e comportamentos 
compartilhados por um determinado grupo social, o qual facilita e ordena, limita e 
potencia os intercâmbios sociais, as produções simbólicas e materiais e as realizações 
individuais e coletivas dentro de um marco espacial e temporal determinado. A cultura, 
portanto, é o resultado da construção social, contingente às condições materiais, sociais 
e espirituais que dominam um espaço e um tempo. (id.) 

 

 Em diálogo com autores como Appadurai (2001), Bhabha (2003) e Hall (2003), 

Macedo & Costa (2008) questionam a frequente reificação da cultura, em textos e 

propostas do campo do currículo. Segundo as autoras, o entendimento de cultura como 

repertório partilhado de sentidos “privilegia o estar de acordo, o compartilhar e passa 

por cima das diferenças de poder e prestígio que alguns conhecimentos, estilos e formas 

de vida gozam” (ibid., p. 6). Em alternativa, defendem a noção de fluxo cultural 

(Bhabha, 2003), que, na abordagem das problemáticas culturais da contemporaneidade, 

permite privilegiar a diferença, em lugar da homogeneidade, além de evidenciar a 

permanente criação, recriação e trocas sociais multidirecionais que constituem tais 

fluxos. Na medida em que a expressão fluxo remete à idéia de movimento, de 

instabilidade, favorece a crítica à noção de culturas fixas e monolíticas, identificáveis 

por algum tipo de fundamento essencial. O hibridismo (id.), em lugar de processo de 

troca posterior às configurações culturais, é percebido como importante motor desse 

fluxo.  

Concordando com tais argumentações, entendemos que o “cruzamento de 

culturas” referido por Pérez Gómez é, em certa medida, intrínseco ao cotidiano escolar. 

Nosso foco se define com mais clareza, então, como a problematização de dinâmicas de 

entrecruzamento dos múltiplos fluxos culturais que de modo permanente se 

re/des/configuram nos espaços-tempos escolares, no recorte específico da disciplina 

História, no terceiro ciclo do ensino fundamental4. Desse modo, as denominações 

                                                           
4 A definição do recorte analítico resultou da confluência de diversos fatores: quanto à disciplina escolar 
focada, importou a experiência anterior de parte das autoras no ensino e pesquisa sobre o ensino de 
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cultura crítica, cultura acadêmica, cultura social, cultura institucional e cultura 

experencial passam a ser entendidas como esforços de fixação dos fluxos culturais, 

decorrentes de propósitos heurísticos, assim como de lutas hegemônicas pela 

universalização de sentidos particulares que pretendem significá-las. Nos muitos 

cotidianos escolares que povoam nossa contemporaneidade, essas culturas/fluxos 

culturais, em permanente tensão pelas disputas que se travam por sua configuração, 

articulam-se em fixações contingentes que se sucedem sob o termo genérico de cultura 

escolar. 

 

Lutas hegemônicas na historiografia escolar 

A noção de lutas hegemônicas com que operamos nesta reflexão é proposta pela 

teoria do discurso, em Laclau & Mouffe (2006), que estendem suas proposições à 

análise de práticas sociais, em diálogo crítico com as tradições marxista, estruturalista e 

pós-estruturalista. Sua concepção de discurso – que privilegiamos neste trabalho – parte 

do entendimento de que o significado se define por sistemas particulares de diferenças: 

“algo é o que é somente por meio de suas relações diferenciais com algo diferente” 

(Laclau, 2005, p. 92). Contudo, a diferença – identitária, semântica – que assim se 

constitui é sempre provisória e incompleta, resultante contingente de disputas sociais 

pela imposição de sentidos particulares como universais e essenciais – nos termos 

propostos pelos autores, resultante de lutas hegemônicas5.  

Neste trabalho, ao discutirmos aspectos da textualização curricular no ensino 

básico da disciplina de História, buscamos problematizar uma das muitas instâncias de 

práticas hegemônicas que visam fixar determinadas construções de fluxos culturais 

(diversos e hibridizados) nos discursos historiográficos em circulação nos espaços-

tempos escolares: textos de livros didáticos. 

A teoria do discurso busca compreender e interpretar os significados produzidos 
socialmente, mais do que buscar explicações causais objetivas, e isso significa que um 
dos mais importantes objetivos da pesquisa social é identificar as regras e convenções 
específicas que estruturam a produção de significados em contextos históricos 
particulares (Howarth, 2000, p. 128). 

                                                                                                                                                                          
História, assim como o entendimento dessa disciplina como lócus privilegiado, embora não exclusivo, de 
disputa pela memória e identidade dos coletivos sociais; quanto às séries abordadas, evitamos os anos 
iniciais do ensino básico, em que as fronteiras disciplinares se colocam mais difusas, e seus anos finais, 
marcados que estão pela proximidade dos exames de ingresso no ensino superior, bem como pelo caráter 
não universal da freqüência da disciplina de História, no caso português. 
5 É importante explicitar que a analogia entre sistemas lingüísticos e sociais postulada pelos autores não 
significa que considerem os sistemas de relações sociais como fenômenos estritamente linguísticos, mas 
sim que defendem que a eles temos acesso somente por meio da linguagem. Nesse sentido, afirmam o 
caráter antes material do que mental do discurso (Laclau & Moufffe, 2006).  



 
 

 
 

5

 
O contexto histórico particular de que nos ocupamos abrange os campos 

educacionais brasileiro e português contemporâneos, entendendo-se o livro didático 

como um recorte nos “ciclos de política de currículo”6 desses países. Consideramos que 

se trata de texto com importante presença no contexto da prática, ao mesmo tempo em 

que é fortemente marcado pelo contexto de produção. De fato, o reconhecimento da 

articulação entre esses contextos é característico da concepção das políticas curriculares 

em termos de ciclo contínuo, aqui assumida. Nessa perspectiva, recusa-se a tradicional 

dicotomia teoria-prática e entende-se que o contexto da prática não se submete aos 

demais contextos, mas, sim, participa ativamente das políticas curriculares, ao recriar, 

no cotidiano do fazer pedagógico, os sentidos dos textos curriculares oficiais. Voltado 

para utilização nesse contexto, o livro didático conforma-se também pelas propostas 

curriculares oficiais formuladas, prioritariamente, pelo contexto de produção, e 

marcadas por pressões de diferentes elementos do contexto de influência. Desse modo, 

o livro didático apresenta especial interesse como ‘’produto cultural didatizado’’ 

(Lopes, 2007), isto é, 

[...] um texto curricular que reinterpreta sentidos e significados de múltiplos contextos e 
que constitui uma produção cultural a se efetivar nas diferentes leituras realizadas no 
espaço escolar. Tais textos recontextualizam (Bernstein, 1996, 1998) orientações 
oficiais, mas também discursos das escolas, da academia, do contexto internacional e de 
produções pedagógicas que penetram no mercado editorial. Nessa recontextualização, 
esses discursos são hibridizados, visando finalidades distintas. (ibid., p. 214) 
 
As coleções didáticas em discussão são entendidas, portanto, como lócus de 

produção de políticas de currículo, onde diferentes fluxos culturais estão em permanente 

disputa pela fixação de sentidos dos conteúdos históricos considerados válidos para a 

educação básica. Dentre tais conteúdos, destacamos o tema da chamada expansão 

comercial e marítima portuguesa, por considerarmos que constitui texto especialmente 

                                                           
6 Conforme proposto por Ball, 1994, 1997, e Ball & Rowe, 1992. Nessa perspectiva, destacam-se a 
permanente articulação e mútua afetação dos contextos que participam de tais “ciclos contínuos”: 
contexto da influência, contexto de produção e contexto da prática. O contexto da influência configura a 
arena em que diferentes forças sociais disputam a influência nas políticas curriculares. É o espaço de ação 
de organismos internacionais, comunidades epistêmicas (Lopes, 2006), associações corporativistas e 
afins, que buscam atuar sobre a formação da opinião pública, dos partidos políticos e das instâncias de 
decisão e implementação de políticas públicas. Já no contexto de produção, o texto curricular oficial é 
concebido, resultante não linear das lutas por prevalência que tiveram lugar nos espaços públicos e 
privados que constituem o contexto de influência. Entretanto, dado que essa teorização se apoia na 
concepção foucaultiana de discurso, distinguindo, portanto, práticas discursivas de práticas não 
discursivas, se afasta nesse ponto da teoria de Laclau & Mouffe, que não reconhece tal diferenciação. Não 
negam a existência de um material extralinguístico, mas ponderam que a ele temos acesso somente por 
meio da própria linguagem. Nesse sentido, torna-se importante esclarecer que propomos, na presente 
reflexão, uma apropriação crítica de alguns dos postulados da teoria dos ciclos contínuos de política 
curricular, sobretudo, quanto à sua concepção de discurso. 
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relevante para a historiografia e memória de ambos os países, que, por isso mesmo, 

pode expor, com relativa clareza, a disputa pela sua significação, ora narrada em termos 

celebratórios, ora investida de denúncia e contestação, entre outras possibilidades 

discursivas. 

Um objetivo central da análise textual na teoria do discurso é localizar e analisar os 
mecanismos por meio dos quais o significado é produzido, fixado, contestado e 
subvertido dentro de textos particulares. (Howarth, 2005, p. 342) 

 
 Na abordagem dos textos didáticos selecionados, assumimos o objetivo acima 

descrito, operando com dois eixos de análise textual, frequentemente utilizados por 

teóricos do discurso – análise semântica e das operações retóricas de sinédoque7 (ibid., 

p. 341-343) – que nos permitem identificar as marcas dos fluxos culturais em 

hibridização nesses textos, assim como os mecanismos discursivos que 

produzem/subvertem as fixações hegemônicas neles pretendidas. 

 Sintetizamos tal abordagem nas seguintes indagações, com que interrogamos os 

textos em questão: 

1) Nos processos de significação do momento histórico tradicionalmente narrado 

como “expansão comercial e marítima portuguesa”, que marcas de que fluxos 

culturais se pretendem fixar? De que modo se constroem tais movimentos de 

fixação? 

2) Que subversões discursivas se fazem presentes? De que modo se colocam? 

  

NO BRASIL 

 Para desenvolver nossas argumentações em torno dessas perguntas, definimos 

como base empírica de nossa análise duas coleções didáticas avaliadas de forma 

positiva8 no último PNLD (2008) – História Temática9 e História em Documento: 

                                                           
7 Nas palavras de Laclau (2005, p. 97): “Afirmamos que, em uma relação hegemônica, uma diferença 
particular assume a representação de uma totalidade que a excede. Isso outorga uma clara centralidade a 
uma figura particular dentro do arsenal da retórica clássica: a sinédoque (a parte que representa o todo)”. 
8 O PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, tal como o conhecemos hoje, foi implementado em 
1996, consistindo em uma política do governo federal voltada para a avaliação de livros didáticos para o 
ensino fundamental, com o objetivo anunciado de prover as escolas públicas das redes federal, estadual e 
municipal com obras didáticas de qualidade. 
9 MONTELLATO, Andrea; CABRINI, Conceição & CATELLI Jr, Roberto. História Temática. São 
Paulo: Scipione, 2006. Essa coleção foi classificada no bloco História Temática. É composta por quatro 
volumes, organizados em torno de quatro eixos temáticos: volume 5 - Tempos e Culturas; volume 6 - 
Diversidade cultural e conflitos; volume 7 - Terra e propriedade, e volume 8 - Mundo dos Cidadãos. 
Cada volume está estruturado em torno das seguintes seções: Refletindo sobre o tema; Trabalhando com 
documentos visuais; Vamos pesquisar; Trabalhando com mapas; Lendo sobre o tema/compreendendo o 
texto; Painel; Para conhecer mais; Saber fazer; Fazendo uma síntese; e Diferentes versões. 
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imagem e texto10, ambas voltadas para os últimos anos do ensino fundamental.  

  Para além do fato de terem sido incluídas no ranking de livros recomendáveis do 

MEC, isto é, obras cujos conteúdos foram considerados pelas políticas de currículo 

oficiais como legítimos e adequados para o ensino nas escolas da educação básica, a 

escolha dessas coleções se justifica também por outras razões.  

 Ambas foram editadas, pela primeira vez, na virada do século XX para o XXI e 

trazem, portanto, as marcas desses tempos. As duas emergem em um contexto de 

discussão no campo da historiografia escolar, em que a crítica ao paradigma positivista 

que esteve na base do que ficou conhecido como “história tradicional”11 já se 

encontrava consolidada. Ao escolhermos essas coleções, o fizemos também porque as 

consideramos como parte de um conjunto de livros didáticos de História que expressam 

a intencionalidade em renovar o ensino desta disciplina12.  

 Uma primeira observação diz respeito à localização dos capítulos que abordam a 

chamada expansão comercial e marítima portuguesa: nas duas coleções analisadas, esse 

conteúdo se apresenta no segundo volume, que corresponde ao livro didático previsto 

para o sétimo ano do ensino fundamental. No caso da primeira (História Temática), ela 

se insere no eixo temático Diversidade Cultural e Conflitos e constitui o objeto de 

estudo da primeira unidade, intitulada Os mitos e as grandes navegações, por sua vez, 

composta por três capítulos13, em que se destaca o terceiro – A aventura das  

navegações - onde o foco é precisamente a temática da expansão marítima. Na segunda 

                                                           
10 RODRIGUES, Joelza Ester. História em documento: imagem e texto. São Paulo: FTD, 2005. 
Classificada no bloco História Intercalada, essa coleção organiza-se com conteúdos intercalados de 
História do Brasil, da América e Geral, e é composta por quatro volumes, assim distribuídos: volume 5 - 
estudos sobre a História dos primeiros agrupamentos humanos até a crise do Império Romano; volume 6 - 
a Europa Medieval, o Oriente e o Ocidente, até a expansão da colonização portuguesa; volume 7 - do 
século XVIII até a Primeira Guerra Mundial, incluindo o Brasil; e volume 8 - movimentos sociais, do 
século XX até o mundo globalizado, incluindo o Brasil. Cada volume está dividido em unidades com seus 
respectivos capítulos e seções (Documento; Vocabulário; Atividades/Desafios; Refletindo sobre a 
História e Saiba mais). 
11 A expressão "história tradicional" é utilizada comumente como sinônimo de história positivista. Em 
linhas gerais, pode ser caracterizada da seguinte forma: ênfase em fatos políticos de curta duração, nos 
indivíduos percebidos como heróis e na concepção de tempo linear com sentido pré-determinado. Em 
suma, essa definição aproxima a história tradicional da história narrativa, combatida, entre outras, pelas 
concepções historiográficas que emergem, na França, a partir dos anos 30. 
12 Um dos critérios utlizados pelo PNLD de 2008 para a avaliação das coleções didáticas foi a  
Concepção de História privilegiada nesses livros, que deveria, entre outras exigências, ‘’possibilitar a 
incorporação da renovação historiográfica, partir de um problema ou conjunto de problemas, ou de 
diferentes versões, proporcionando a formação para a autonomia, a crítica e a participação na sociedade’’ 
(Guia de Livros Didáticos, PNLD 2008: História/MEC, Brasilia 2007, grifo nosso). As coleções aqui 
analisadas receberam “Suficiente” (História Temática) e “Bom” (História em Documento: Imagem e 
Texto) nesse critério. 
13 Capítulo 1: Mito e memória histórica; capítulo 2: Em busca do paraíso; capítulo 3: A aventura das 
navegações. 
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coleção (História em Documentos: imagem e texto), este conteúdo nomeia a segunda 

unidade do livro do sétimo ano – A expansão marítima e comercial –, que é composta 

por quatro capítulos, sendo os dois primeiros – Como era o país que iniciou as grandes 

navegações? e Por que os portugueses foram pioneiros na expansão marítima? – 

aqueles que tratam mais diretamente desse momento/texto histórico. A semelhança na 

localização do conteúdo é informação relevante, na medida em que essas coleções têm 

propostas didáticas bem diferenciadas: “história temática” e “história intercalada”, 

conforme classificadas no PNLD de 200814. 

 É notável ainda que em ambas o estudo da expansão marítima preceda a 

abordagem das sociedades indígenas, mantendo-se assim a ordem cronológica 

privilegiada por uma matriz historiográfica escolar que entende que o ritmo da narração 

se define pela/por uma história européia. Desse modo, tendem a reforçar a prevalência 

de uma perspectiva que favorece a percepção de “terras à vista”, subalternizando a 

possibilidade de construção de sentidos outros – por exemplo, no lugar de “terras à 

vista”, “velas à vista”. Chama a atenção, em particular, o caso da coleção História 

Temática, posto que um dos objetivos centrais dessa modalidade de reelaboração 

didática seria justamente romper com as linearidades clássicas.  

 Por outro lado, a análise semântica e o estudo das sinédoques presentes nos 

textos em foco revelaram que a manutenção dessa ordenação cronológica é apenas um 

aspecto da marcante presença do discurso eurocêntrico, a despeito das matrizes 

historiográficas e/ou das modalidades de reelaboração didáticas privilegiadas nesses 

textos15.    

 Com efeito, nos livros analisados, identificamos a presença de traços discursivos 

que tendem a fixar e atualizar, por diferentes mecanismos, o sentido da expansão 

marítima e comercial portuguesa em torno de uma visão celebratória, apresentando-a 

como o resultado dos “grandes feitos” dos “grandes homens” de então. Termos como 

“pioneirismo”, “aventura”, “perigo’, “desconhecido”, “desafio”, “enfrentamento” e seus 

derivados configuram o campo semântico no qual emerge o sentido atribuído a esse 

momento do processo histórico português. A expansão marítima e comercial portuguesa 

                                                           
14 O Guia de Livros Didáticos, do PNLD de 2008, classificou o conjunto das obras analisadas em quatro 
blocos: História Temática, História Integrada, História Intercalada e História Convencional, em função 
da forma ‘’como os autores dispuseram os assuntos, distribuindo-os ao longo dos quatro volumes, e o que 
estabeleceram como elemento organizador da obra’’ (p. 9). 
15 Enquanto na coleção História Temática a ênfase em um discurso historiográfico pautado na história 
cultural e das mentalidades é perceptível, a outra coleção traz vestígios da predominância de uma matriz 
historiográfica de base marxista/materialista. Em termos de reelaboração didática, a primeira opta pela 
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é identificada como “As Grandes Navegações”, sem problematização em relação à 

carga eurocêntrica e celebratória que essa expressão carrega. Servindo como título de 

unidade ou de capítulo16, ou referida ao longo dos textos, imagens e exercícios, essa 

expressão e outras do campo semântico ao qual se associa constituem o sentido que se 

destaca para a apreensão desse conteúdo histórico, como evidenciam os fragmentos 

abaixo, extraídos de textos introdutórios dos capítulos estudados: 

Contudo, os navegadores não tinham naquela época, instrumentos precisos de 
navegação nem conheciam os mares que pretendiam atravessar. Enfrentar o mar 
significava, portanto, ir ao encontro dos perigos do desconhecido, desafiar a crença 
em mares habitados por monstros e em terras onde viviam seres sobrenaturais. 
(História Temática, v. 6, p. 46; grifos nossos) 
  
Para realizá-los, os navegadores portugueses aventuraram-se em grandes e perigosas 
viagens pelo mar, chegando ao Oriente e à América. (História em Documentos: 
imagem e texto, v. 6, p. 102; grifos nossos)  
 

 A associação discursiva entre as “grandes navegações”, a ideia de “descoberta” 

de novas terras e o “progresso científico” também está presente em ambas as coleções, 

reforçando ainda mais o aspecto “espetacular” desse feito e dos homens - os grandes 

navegadores - que o realizaram, além de secundarizar uma versão que entendesse tais 

empreendimentos como invasão de terras já habitadas. Na coleção História em 

documentos: imagem e texto, essa idéia constitui o fio condutor do item II do capítulo 8, 

servindo de título para o mesmo: Grandes Navegações e Descobertas (p. 106). Essa 

associação se faz tanto por meio do termo “descobrimento”, como “descoberta”:  

Os descobrimentos iniciados pelos portugueses provocaram profundas mudanças na 
visão de mundo dos europeus. [...] As navegações e as descobertas também 
estimularam a observação, a classificação e a anotação sistemática de informações de 
todo o tipo: direção dos ventos, correntes marítimas, espécies animais e vegetais, bacias 
hidrográficas, costumes e línguas de povos que habitavam as terras descobertas etc. 
(História em Documentos: imagem e texto, v. 6, p. 108, grifos nossos)  

 
 Na Coleção História Temática, embora termos como “descoberta” ou 

“descobrimento” sejam utilizados com mais parcimônia, a associação discursiva entre 

“grandes navegações” e “descoberta de novas terras” também está presente, como deixa 

entrever, por exemplo, a passagem: 

Esses foram fatores fundamentais para o início das grandes navegações ibéricas, que 
trouxeram os europeus para o continente americano. (História Temática, v. 6, p. 27)   

 

                                                                                                                                                                          
organização dos conteúdos em eixos temáticos, e a segunda, em ordem cronológica. 
16 Os Mitos e as grandes navegações e Como era o país que iniciou as Grandes Navegações? - unidade 1 
da Coleção História Temática, volume 6, e capítulo 7 da Coleção História em documento, volume 6, 
respectivamente. 
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 Do mesmo modo, a associação com a ideia de progresso científico é menos 

explícita, mas também se faz presente pela inclusão de uma seção dedicada à descrição 

de avanços técnicos desenvolvidos nesse contexto (p. 59, 60). 

 “Grandes navegações”, “descoberta” e “descobrimento” reforçam mais uma vez 

um discurso eurocêntrico, presente nos diversos contextos do ciclo de políticas de 

currículo e que nos ensina a ler e compreender o mundo a partir da metáfora da “terra à 

vista”. “Grandes navegações” e “descobertas” se articulam nessas narrativas 

historiográficas, anunciando a perspectiva iluminista e suas pretensões de fornecer com 

exclusividade as grades de inteligibilidade desse mundo – afinal, como afirma o texto 

do manual História em Documentos: imagem e texto (p. 108):  

O contato com diversas civilizações, algumas antigas e complexas, como as da China e 
da Índia, abriu caminho para o nascimento da idéia planetária de ‘humanidade’ . [...] A 
ampliação do mundo conhecido contribuiu para aumentar a confiança do ser humano 
em si mesmo e em sua capacidade de interferir nos acontecimentos, de conhecer cada 
vez mais, de ir cada vez mais longe. 
 

     O mecanismo discursivo da sinédoque é dessa forma acionado, enunciando 

como universal uma forma de ver e agir de um grupo social específico e propondo uma 

totalidade abstrata que responde sob o nome de “humanidade”. Com o mesmo recurso 

retórico, atualiza-se a figura do herói quando se encarnam os “grandes navegadores” em 

personagens como Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Bartolomeu Dias, Pedro 

Álvares Cabral, Fernão de Magalhães, pessoalmente responsáveis por todos esses 

grandes feitos, em ambos os textos em análise.  

 Nas imagens cartográficas trabalhadas nas duas coleções, podem-se observar 

estratégias hegemônicas semelhantes. Em ambas, existe a preocupação de se 

apresentarem planisférios de diferentes épocas, mas a representação da centralidade da 

Europa em todos eles não é questionada. Por outro caminho, também os exercícios com 

os mapas tendem a naturalizar a localização central da Europa no mundo: por exemplo, 

quando abordam os mapas-múndi dos séculos XII ou XIV, isto é, “antes das grandes 

navegações”, os autores da coleção História em documentos: imagem e texto trabalham 

com a ideia de “representação do mundo” pelos árabes e pelos europeus; já nos 

documentos relativos a mapas-múndi dos anos 1502 e 1574, a idéia de “representação 

de mundo” é substituída pela de “conhecimento geográfico”, ou “precisão cartográfica” 

(p. 109).  

 Termos como “conquista”, “violência”, “exploração” e “dominação”, que 

poderiam significar as relações de poder associadas a esses “grandes feitos” como 
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assimétricas, são silenciados ou subalternizados, mesmo quando a intencionalidade da 

denúncia se faz presente.  

 Dois exemplos de discursos aqui denominados como subversivos apresentados 

nas coleções examinadas e que estão relacionados com as matrizes historiográficas 

privilegiadas, em cada uma delas, podem justificar a afirmação acima. Na coleção 

História Temática, cuja ênfase está posta, de uma maneira geral, na história das 

mentalidades, a preocupação em trabalhar a compreensão dos mitos como construção 

sócio-histórica e reconhecimento da sua força como motor da História ocupam grande 

parte da primeira unidade. Todavia, percebe-se uma lógica dicotômica na abordagem 

desenvolvida, que opõe as fantasias, os mitos e os sonhos à realidade, ao conhecimento 

científico, à História. Assim, mito se relaciona a populações indígenas ou européias pré-

navegações, como sugere a leitura da página 27 desse livro, na seção Refletindo sobre o 

tema, em que os três fragmentos utilizados para exemplificar sociedades que “criaram 

diversas representações de lugares místicos” correspondem a extratos tirados da 

Odisséia, de Homero, do Antigo Testamento e de um livro do antropólogo Pierre 

Clastres – A sociedade contra o Estado – no qual o autor descreve as práticas sociais 

dos Guaranis. Nessa mesma lógica, entendemos que não é por acaso que o capítulo se 

intitula Mitos e Grandes Navegações, deixando entrever que o primeiro termo não 

engloba o segundo, o que se confirma no desenvolvimento do capítulo: se o primeiro é 

da ordem da fantasia, o segundo remete ao conhecimento histórico e científico.  

 O segundo exemplo, extraído da coleção História em documentos: imagem e 

texto, permite discutir a presença do discurso historiográfico que ficou conhecido como 

a “história dos vencidos’”, e que, ao reconhecer e valorizar o papel desempenhado pelas 

diferentes classes sociais nos processos históricos, pretendia se contrapor aos discursos 

historiográficos centrados na figura de “grandes personagens”. Nessa coleção, na seção 

Refletindo sobre a História (“Heróis ou vilões? O outro lado da história”; p. 113), pode-

se identificar o hibridismo dos discursos historiográficos, mas também estratégias 

discursivas que favorecem a subalternização de um deles, potencialmente “subversivo”. 

Não apenas esse discurso se apresenta somente no final do capítulo, no lócus menor de 

leitura complementar, como a análise semântica dos termos que o introduzem expõe a 

sujeição à perspectiva eurocêntrica, que se coloca vitoriosa nessa disputa hegemônica. 

O discurso que poderia subverter tal hegemonia vem em artigo do jornal O Estado de 

São Paulo, que se refere à denúncia indiana das brutalidades das invasões européias 

como “artigos vingativos”, entre outras marcas textuais de desvalorização dessa outra 
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visão. O parágrafo que conclui essa seção (p. 114) evidencia a identificação prioritária 

com a Europa, e não com os “povos e civilizações ‘descobertos’ pelos europeus”: 

nossa visão de mundo – das artes às ciências, do pensamento aos costumes, da noção de 
universo ao conceito de humanidade – é, de alguma forma, consequência das viagens. 

 

 Pelo exposto, percebe-se que os textos analisados, embora flagrantemente 

híbridos, tendem a fixar significados de tendência eurocêntrica na abordagem da 

chamada expansão marítima européia. 

 

EM PORTUGAL 

A análise relativa ao modo como a “expansão comercial e marítima portuguesa” 

é contada pelos manuais de História em Portugal tomou como corpus da análise o 

Currículo Nacional do Ensino Básico, o Programa de História e os dois manuais mais 

escolhidos para o 8º ano de História17, pelos professores e escolas portuguesas18.  

Do ponto de vista da produção curricular, importa assinalar as matrizes diversas 

que informam os dois documentos legais que se constituem como as balizas do 

horizonte conceptual dos manuais, a saber: o Currículo Nacional do Ensino Básico19 

(2001) e o Programa de História20 (1991).  

Desfasados no tempo e no contexto teórico (e político) da sua produção, os eixos 

                                                           
17 OLIVEIRA, Ana; CASTANHEDE, Francisco; CATARINO, Isabel & TORRÃO, Paula. História 8. 
Lisboa: Texto Editores, 2007; e MAIA, Cristina; BRANDÃO, Isabel. Viva a História!, 8º Ano. Porto: 
Porto Editora, 2007. 
18 O processo de selecção de manuais escolares em Portugal tem sido de algum modo controlado pelas 
grandes editoras escolares que trabalham no ramo. Desde a revolução de 25 de Abril de 1974 e após a 
abolição do livro único, que era vendido com a chancela do Ministério da Educação e da comissão de 
censura prévia, viveu-se em Portugal um período de negação da figura de manual, atitude que foi 
paulatinamente recuando face à exigência de alunos, pais e professores, de algo que sustentasse e 
orientasse o trabalho de aprendizagem dos alunos. Da escassez desses tempos pós revolução passou-se à 
abundância, às vezes sem qualidade, tal foi a proliferação de manuais que cada ano lectivo inundava o 
mercado. Para responder à exigência de alguma estabilidade reclamada pelas Associações de Pais e 
encarregados de educação, o Ministério da Educação regulamentou em 1990 o período de vigência dos 
manuais e constituiu comissões de apreciação científica dos manuais escolares, com o recurso a 
especialistas, para emitir parecer sobre  a qualidade dos mesmos. Todavia, nem sempre estas comissões 
funcionaram em tempo útil e frequentemente eram os livreiros quem custeava os pedidos de parecer sobre 
os manuais. A escolha e adopção dos manuais cabia em última instância às escolas e aos professores que 
aí leccionavam. Para orientar o processo de selecção o Ministério da Educação estabeleceu um conjunto 
de critérios que norteavam o processo de selecção pelas escolas. Recentemente (2007), o Ministério da 
Educação regulamentou a certificação prévia dos manuais escolares, antes de estes poderem ser objecto 
de selecção pelas escolas, mas tal processo só será efectivo para o 8º ano de escolaridade no ano lectivo 
de 2010/2011, pelo que os manuais aqui analisados foram escolhidos maioritariamente pelas escolas e 
pelos professores.  
19 Ministério da Educação/ Departamento de Educação Básica (2001). Currículo Nacional do Ensino 
Básico – Competências essenciais. Lisboa: ME-DEB. 
20 Ministério da Educação/ Departamento de Educação Básica (1991) Programa de História, Plano de 
Organização do Ensino-aprendizagem, v. 2, Lisboa: ME. 
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estruturantes desses dois documentos relevam de duas discursividades que 

atravessaram, recentemente, o ensino da História em Portugal: uma centrada na ideia de 

competência, a outra centrada nos conteúdos temáticos factualizados. Estamos em 

presença de duas tendências que se dicotomizaram em Portugal por ocasião do processo 

da Reorganização Curricular do Ensino Básico (2000/2001)21 e que, desde então, têm 

estado, de uma forma recorrente, subjacentes ao debate sobre as questões do currículo 

que se vão fazendo em todos os níveis de escolaridade (Félix, 1998). 

Desse modo, o Currículo Nacional do Ensino Básico enfatiza as competências 

específicas que o aluno deverá adquirir durante o seu percurso de aprendizagem, 

nomeadamente o tratamento de informação e a utilização das fontes, a compreensão 

histórica, que se estrutura nos vectores da temporalidade, da espacialidade e da 

contextualização, e a comunicação em História. Por outro lado, o Programa de História 

dá relevo à dimensão substantiva das temáticas, dos conceitos e sua relação com as 

dinâmicas do devir histórico, que é suposto que os alunos compreendam/aprendam e 

reproduzam.  

Predominantemente, os dois manuais resolvem a questão da dicotomia 

conteúdos/competências da mesma forma: desenvolvem o que parece ser considerado 

essencial da informação no texto principal, estabelecendo as principais articulações que 

garantem a um leitor médio a compreensão do que está em jogo e, depois, remetem o 

desenvolvimento das competências específicas para a resolução das tarefas que 

propõem. Na maioria dos casos, as propostas apresentadas assentam no trabalho sobre 

fontes historiográficas ou na produção de textos que assegurariam a relação presente-

passado e são as principais ocasiões de trazer às práticas lectivas perspectivas não 

etnocêntricas. Um exemplo desse tipo de tarefa é a proposta de pesquisar na internet 

informações sobre a situação dos imigrantes ilegais, que todos os anos chegam à 

Europa, para poder discutir as motivações da vinda e as condições de acolhimento que 

os países europeus lhes dispensam (Viva a História, p. 63). Ainda que a realização de 

tais exercícios não seja garantia de uma abordagem não etnocêntrica é, 

indiscutivelmente, uma oportunidade de debate que se abre.   

O etnocentrismo, contudo, parece prevalecer nos textos em discussão. Tal como 

                                                           
21 Vale explicitar que o movimento da Reorganização Curricular pretendeu não só introduzir o conceito 
de competência (entendida como saber em acção ou em uso) no discurso e nas práticas curriculares dos 
professores e dos alunos, como pretendeu que desenvolver competências essenciais e específicas se 
tornasse a finalidade última da escolaridade básica e em função das quais todos os conhecimentos e todas 
as experiências de aprendizagem deveriam ser hierarquizadas (ME/DEB, 2001). 
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é observado nas sugestões metodológicas do programa em vigor, o tema da expansão 

marítima é perspectivado a partir da situação portuguesa, e tal orientação é seguida 

pelos dois manuais analisados. Em resultado, o sujeito da história que se conta é, 

claramente, o povo português, ou, mais exactamente, os Portugueses (escrita com 

maiúsculas). Pontualmente, referem-se decisões políticas tomadas por este ou aquele 

rei, iniciativas levadas a cabo por esta ou aquela figura particular – como é o caso do 

Infante D. Henrique, ou de Pedro Álvares Cabral – mas tais referências são diminutas e 

aparecem como expressões exemplares de um movimento que parece congregar toda a 

nação. Mesmo quando se comparam estratégias e práticas políticas de outros países, a 

comparação é habitualmente utilizada para enfatizar e engrandecer a identidade pátria… 

Todavia, não encontramos nos dois textos analisados uma presença notória de 

termos que categorizassem a gesta marítima (nomeadamente adjectivos) coincidente 

com esta valorização ideológica. Ao invés, parece ter havido um cuidado explícito em 

depurar o texto dessas categorizações, porquanto não se encontram quaisquer 

referências adjectivadas que servissem esse desígnio nacionalista, que era o tom dos 

manuais de História antes da Revolução do 25 de Abril de 1974. A excepção, pontual, 

acontece no texto História 8, no tratamento do tópico “condições que possibilitaram a 

prioridade na Expansão”, em que a acção dos portugueses é descrita como “aventurar-

se”, “tomar a iniciativa”, “quebrar barreiras geográficas”, “avançar no mar 

desconhecido” (p. 26). 

Quanto à ordenação da apresentação dos conteúdos em discussão, a referência 

aos povos indígenas, mormente aos povos do Brasil, aparece depois da descrição do 

“achamento”. Há uma clara diferença entre o texto Viva a História e o texto História 8, 

relativamente ao ângulo de abordagem e ao volume de informação que é mobilizado 

para falar dos povos indígenas. Assim, no texto História 8, faz-se uma caracterização 

dos modos de vida e do grau civilizacional das populações autóctones, tanto no caso dos 

indígenas brasileiros, como no caso das chamadas civilizações precolombianas. No 

texto Viva a História, a descrição é parca, quase inexistente, porque se passa a fazer 

referência de imediato às formas de colonização e às estruturas económicas e 

organizacionais que a permitiram. Ambos apresentam documentos da época que relatam 

as duas posições oficiais sobre a questão dos indígenas: a de um sector da Igreja, 

nomeadamente os Jesuítas que, sem abdicar da conversão à fé cristã, tratava os 

indígenas com alguma humanidade, e a opinião dos colonos que os consideravam 

“naturalmente preguiçosos e viciados”.  Na sequência dessa apresentação e na secção de 
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propostas de trabalho, são sugeridas tarefas que desafiam os alunos para as questões 

éticas que a colonização coloca22. Contudo, em lado nenhum se considera a perspectiva 

do indígena.  

Os dois textos dão uma grande importância aos conhecimentos científicos e 

técnicos que permitiram a expansão. Igualmente, dá-se uma importância enorme ao 

estabelecimento das novas rotas comerciais, que permite, a um dos textos, falar de 

globalização no séc. XVI. Aliás, esta apresentação dos conhecimentos científicos que 

permitiram a expansão aparece como uma vitória da razão contra o mito, protagonizada 

pelos portugueses, uma vez que os dois manuais dão algum relevo às crenças existentes 

à época sobre o que existiria para lá do “fim do mar”. 

Depois, constata-se o reconhecimento da importância e da influência que o 

conhecimento sobre as “novas” terras teve na produção cultural e científica dos 

europeus, decorrente das rotas comerciais estabelecidas e de alguma influência nos 

hábitos, sobretudo gastronômicos e medicinais, que os produtos agora comerciados 

permitiram. Os dois manuais analisados fazem grandes listas de produtos que foram 

introduzidos na Europa, oriundos das Américas, de África e da Índia, como o ananás, o 

milho grosso, o cacau, o café, o tabaco, as especiarias, o açúcar etc., e se detêm no 

efeito que essa inclusão teve nos hábitos europeus. Marginalmente, o texto História 8 

dá também relevo à disseminação linguística do português e do castelhano, bem como 

aos efeitos positivos do tráfico negreiro de África para o Brasil, nomeadamente no que 

concerne  à miscigenação. A esse respeito, o texto Viva a História propõe como tarefa a 

discussão sobre os aspectos positivos e negativos da mestiçagem ou mistura das 

populações, a propósito do “aparecimento de comunidades mestiças em resultado do 

tráfico de escravos” (p. 22-23). Entretanto, a iniciativa das trocas culturais continua a 

pertencer ao “branco civilizado” e os seus efeitos positivos são igualmente 

perspectivados nesse prisma: a expressão “dar novos mundos ao mundo” se coloca 

como evidente sinédoque, que faz da Europa o próprio mundo – foi o mundo 

(“conhecido”, europeu) que ganhou novos mundos, uma vez que a centralidade da 

Europa nunca é questionada. 

                                                           
22 No texto Viva a História (p. 17), consta uma tarefa que coloca em confronto os termos “descoberta”  e 
“achamento” do Brasil, solicitando aos alunos que justifiquem a discrepância de uso por portugueses e 
brasileiros. A tarefa anexa pede aos alunos que imaginem “o que é que os indígenas brasileiros sentiram e 
pensaram quando viram chegar os barcos portugueses” e que descrevam as suas impressões. Todavia, 
esse exercício de descentramento (também linguístico) que se pede aos alunos, quer para explicar a 
substituição dos termos, quer para se imaginar como o outro, é ainda um exercício académico secundário, 
cujo efeito é difícil circunscrever.  
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Pontualmente, existem documentos nos dois textos analisados em que se podem 

identificar vestígios de discursos “subversivos”, como, por exemplo, a transcrição de 

um diário de um mercador veneziano apreensivo com o sucesso das actividades 

comerciais dos portugueses, presente no texto Viva a História (p. 26). No entanto, o que 

acontece com mais frequência nos dois manuais é que se trata apenas de dois pontos de 

vista da mesma posição dominante, como acontece no caso acima referido da visão 

sobre os indígenas brasileiros.  

No caso português, portanto, os dois manuais analisados se diferenciam quanto à 

matriz historiográfica que subscrevem, o que acarreta algumas opções distintas, de que 

a análise deu conta. Todavia, parece-nos que as posições que têm em comum são mais 

relevantes, nomeadamente, quanto à reconfiguração do saber escolar que operam, 

porquanto é aí evidente a marca do etnocentrismo - é ainda a história contada do ponto 

de vista nacional que perdura: conta-se a iniciativa dos portugueses, que fizeram, 

viajaram, aconteceram, organizaram. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos manuais de ambos os países nos permitiu evidenciar alguns 

aspectos que estão em jogo nas lutas hegemônicas travadas em torno do sentido de um 

conteúdo histórico clássico na historiografia escolar, como o da “expansão marítima e 

comercial portuguesa”. A seleção desse conteúdo para a reflexão aqui proposta apostou 

no lugar de destaque que o mesmo tende a ocupar na construção de uma memória e 

identidade nacional, pela historiografia, tanto brasileira, como também portuguesa, 

tornando-o desse modo, um terreno fértil para pensar os processos de significação por 

meio dos quais se reproduzem e/ou se subvertem relações assimétricas de poder. No 

caso dos textos em tela, isto significou identificar os mecanismos de fixação de fluxos 

culturais que carregam, embora de forma hibridizada, sentidos que contribuem para 

(re)atualizar e legitimar grades de inteligibilidade pautadas em uma visão eurocêntrica 

de mundo, em detrimento de outras leituras possíveis, percebidas como subalternizadas. 

Entre os mecanismos discursivos que renovam a hegemonia de determinados 

fluxos culturais presentes nos textos escolares de ambos os países, a análise do campo 

semântico e da utilização do recurso retórico da sinédoque expôs que o sentido 

atribuído à “expansão marítima e comercial portuguesa” se faz no âmbito de um sistema 

particular de diferença, onde esse conteúdo se define pela negação – “não-invasão”, 

“não-conquista” – de outras possibilidades de significados.   
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Esse processo de atualização de fluxos culturais hegemônicos torna-se 

perceptível pela adjetivação dessa experiência histórica, cuja “grandiosidade” e 

“pioneirismo” sustentam a produção de um discurso celebratório que extrapola esse 

“grande feito” e passa a significar a própria nação portuguesa da época – 

extrapolação/generalização que aparece de forma ainda mais acentuada nos textos dos 

manuais portugueses. Diferentemente dos livros didáticos brasileiros, onde personagens 

históricos – como Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Fernão de 

Magalhães, entre outros, percebidos, sem maiores problematizações, como heróis – 

ganham destaque nesse processo de significação, nos manuais portugueses, a 

preocupação em articular esse conteúdo com a construção de uma identidade pátria 

evidencia outras configurações discursivas tão ou mais generalizantes. Com efeito, na 

historiografia escolar portuguesa, a figura do herói encarnada em sujeitos/personagens 

históricos parece ceder lugar para a nação portuguesa como um todo, celebrada como 

protagonista da expansão marítima e comercial do século XV. 

Além disso, o sentido de expansão marítima e comercial tende a se fixar nesses 

textos como um divisor de águas, uma ruptura e um reinício de novos tempos para 

Portugal e Europa e para as demais terras recém “descobertas”. Novos tempos, mas 

tempos diferenciados para cada um dos territórios envolvidos. Para Portugal, a “glória”, 

por meio da possibilidade de mais riquezas, poder e superioridade no cenário 

internacional da época. Para as “novas terras”, a “salvação”, pela via do encontro com 

uma “Europa civilizada”.  

A presença desse discurso iluminista e eurocentrista poderia se justificar pelo 

fato de ele ter sido incorporado por determinadas correntes historiográficas que se 

afinam com a perspectiva cientificista positivista presente nos fluxos culturais que se 

hibridizam nos textos analisados. Nessa lógica, não apenas conteúdos históricos, como 

o que foi tomado como objeto de nosso estudo, mas a própria ideia de ciência histórica 

carrega essa tradição iluminista, o que garantiria a sua manutenção em textos onde 

outras tendências historiográficas já se fazem presentes. O conhecimento histórico é, 

desse modo, do domínio da ciência, da razão, da explicação, entendidas nessas matrizes 

como oposição às idéias de mito, imaginação, interpretação.     

Entretanto, a presença desse rastro positivista na concepção de História que 

perpassa os textos dos manuais estudados não parece ser suficiente para explicar as 

tendências de fixação desse fluxo cultural hegemônico nos processos de significação da 

“expansão marítima portuguesa”. Caso contrário, como explicar que textos escolares 
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que reconhecem a existência de diversas memórias, explicitam considerar o 

conhecimento histórico como uma construção social e se preocupam em problematizar a 

figura do herói naturalizem o sentido eurocêntrico atribuído ao conteúdo em foco? Em 

alguns dos textos analisados, admitem-se como motivações para a expansão sonhos e 

desejos míticos – ao mesmo tempo, as navegações continuam sendo “grandes” e 

“heróicas”, sem que em nenhum momento sejam problematizadas enquanto mitos, 

invenções ou construções historiográficas. Como explicar que, nessas configurações 

híbridas do conhecimento historiográfico escolar, em um mesmo livro didático, 

questione-se a construção de alguns personagens históricos e simultaneamente se 

naturalize a mistificação de outros? 

Pareceu-nos que uma hipótese possível, ainda a ser mais explorada, seria a de 

que alguns conteúdos históricos, como é o caso “da expansão marítima e comercial 

portuguesa” , se prestariam mais do que outros para reforçar determinados sentidos 

formulados por fluxos culturais relativamente vitoriosos nas disputas hegemônicas em 

discussão, fazendo com que, nos processos de hibridismo em que estão envolvidos, 

fluxos “subversivos” se apresentem de forma subalternizada. Nesse sentido, será 

interessante ampliar a análise aqui empreendida para outras unidades da historiografia 

escolar, em que, possivelmente, emergiriam com mais força discursos produtores de 

outros sentidos para as relações estabelecidas com esse passado. Um outro aspecto, cujo 

desenvolvimento interessa à discussão aqui iniciada, seria a análise do hibridismo nas 

textualizações problematizadas, que poderia ser equacionado em termos de presença e 

configuração do discurso eurocêntrico nas diferentes culturas (Pérez Gómez) – que 

preferimos pensar como fluxos culturais contingencialmente fixados – que habitam os 

contextos dos ciclos de políticas curriculares que ora discutimos. 

Em síntese, tanto na historiografia escolar portuguesa, como na brasileira, esse 

conteúdo encontra-se (re)investido de um discurso celebratório, engrandecedor de uma 

Europa apta a expandir-se pela difusão dos parâmetros de um quadro de significação 

que nos permitiria interpretar e atuar nesse mundo. Quadro de significação esse que, no 

que diz respeito às disputas discursivas no processo de significação do conhecimento 

histórico aqui trabalhadas, tende a favorecer pontos de vista particulares com pretensões 

universalistas, isto é, interpretações que operam com a crença na possibilidade de 

produção de discursos desinteressados, não implicados em lutas hegemônicas, 

científicos, logo, neutros, e, por essas qualidades, habilitados a representar a totalidade 

(desejável) do seu tempo.  
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E, como toda análise, o presente texto se reconhece também como uma 

possibilidade de interpretação de um sistema particular de diferenças, provisório e 

incompleto, em meio à dinâmica de entrecruzamento dos múltiplos fluxos culturais que, 

como afirmamos na introdução a este trabalho, de modo permanente se 

re/des/configuram nos espaços-tempos escolares.  
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