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FÓRUNS DE DISCUSSÃO NO ENSINO A DISTÂNCIA (EAD): 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM AMBIENTES COLABORATIVOS. 

Aline Vanessa Locastre 
 
 

As transformações correntes em nossa sociedade pós-industrial, que 
agregam os paradigmas políticos, tecnológicos, os impactos (e crises) na 

economia, alterações nas relações cotidianas e nas manifestações culturais, 
exigem dos ambientes formais de educação novos modos de se ensinar e de 
se aprender. Com modos arrojados de comunicação e/ou difusão de 

informações, que na atualidade são velozes e de abrangência global, as 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) trazem para o cenário 

educacional, perspectivas até então inimagináveis no processo de ensino-
aprendizagem.  

 

A transmissão por satélite, a internet, os smartphones, tablets e projetores 
com alta resolução, possibilitam que alunos e professores estabeleçam 

relações novas, uma vez que as paredes das salas de aula habituais são 
ultrapassadas. Reflexo de tais tecnologias, o Ensino a Distância (EAD) 
cresceu exponencialmente nos últimos anos, ampliando espaços e 

rompendo barreiras em um tempo também assíncrono. Do estudante desta 
modalidade se espera um maior autodidatismo na compreensão ou 

produção do conhecimento, combinado a uma postura colaborativa não 
apenas estabelecida entre professor/tutor/aluno, mas entre os estudantes e 
seus próprios colegas de formação (ARREDONDO; GONZÁLEZ; GONZÁLEZ, 

2011).  
 

Desde as Leis de Diretrizes de Bases da Educação Brasileira (LDB) de 1996, 
onde consta a regulamentação do EAD, que universidades públicas e 

privadas têm ampliado suas vagas em cursos de formação de professores, 
abrangendo não apenas a primeira graduação, mas os de segunda 
licenciatura e formação pedagógica. Em um país com as características 

geográficas do Brasil, com persistentes índices de desigualdade social e 
uma defasagem de profissionais graduados nas distintas áreas do saber, a 

possibilidade de se produzir conhecimento e de se obter qualificação 
profissional por meio de novas plataformas e metodologias, faz-se 
necessário e urgente.  

 
Tecnicamente, o Ensino a Distância ocorre dentro do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) por meio de chats, avaliações virtuais, materiais 
didáticos específicos, tele aulas (ao vivo ou gravadas), webaulas e fóruns de 
discussão. Neste último, professores especialistas ou não, acompanham o 

estudante a partir da tarefa de mediação didática. Enquanto espaço 
individualizado de aprendizagem, o fórum pode oferecer uma possibilidade 

para que os conteúdos trabalhados sejam melhor compreendidos ou 
problematizados. Como espaço colaborativo, as contribuições dos colegas 
de formação podem se tornar elementos interessantes para se aprender, 

debater e/ou refutar ideias. Este artigo objetiva discutir, brevemente, a 
importância dos fóruns de discussão no EAD, levando em consideração o 

seu potencial enquanto uma ferramenta pedagógica para a produção do 
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conhecimento.  
 

O EAD no Brasil  
Embora seja apresentado como uma novidade, os primórdios do ensino a 
distância no Brasil datam do início do século XX (MOORE, 2008). 

Disponibilizado por diversas plataformas, a possibilidade de um 
aprimoramento profissional ocorreu (e ainda ocorre, em alguns casos) pelas 

vias postais, radiofônicas, televisivas, cursos de áudio, videoconferências 
até uma formação completamente online.  A primeira instituição a oferecer 
cursos Ead, ainda na década de 1930, foi o Instituto Monitor, com a oferta 

da qualificação em Eletrônica do Rádio. Alguns anos mais tarde, surgiu o 
famoso Instituto Universal Brasileiro. Gestados em um contexto que 

requeria uma mão de obra técnica qualificada, ambos os institutos (ainda 
hoje em funcionamento), usaram a correspondência como um instrumento 
pedagógico e formaram mais de quatro milhões de pessoas pelo país ao 

longo de sua história (ALVES, 2011).   
 

Na segunda metade do século XX, iniciativas voltadas a alfabetização de 
jovens e adultos ou de formação continuada para professores, incorporaram 
esta gama de cursos por correspondência. A Igreja Católica, por meio da 

CNBB e o governo federal se destacaram nesta prática nas décadas de 1950 
e 1960, onde levaram as primeiras letras para pessoas carentes das regiões 

Norte e Nordeste do país. Outras iniciativas, como o Projeto Minerva e o 
Projeto Saci, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), e mais tarde os ‘Telecursos” da Fundação Roberto 

Marinho e Fundação Padre Anchieta, expandiram esta prática para o rádio e 
televisão (SARAIVA, 1996).  

 
Com o advento da internet no Brasil, a formação superior foi ampliada para 

a modalidade EAD, especialmente após o Decreto-lei 5.622 de 2005, onde 
se regulamentou o artigo 80 da Lei nº 9.394 de 1996 da LDB. No sistema 
público, destaca-se a parceria de instituições federais, estaduais e 

municipais, que resultou na Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 2006. 
Baseada na ideia de interiorização da educação e na democratização do 

Ensino Superior público, tal projeto levou cursos para polos de apoio 
presencial a diversas cidades brasileiras (HERNANDES, 2017). No âmbito 
privado, programas como o Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa 

Universidade para Todos (Prouni), impulsionaram o ingresso de estudantes 
às graduações semipresenciais ou 100% online. Segundo dados do último 

Censo da Educação Superior de 2017, tal modalidade registrou um aumento 
de 17,6% no número de alunos ingressantes - o maior desde 2008.  

 

O computador e a internet, tomadas enquanto ferramentas para a 
aprendizagem, inauguraram um novo momento no Ensino a Distância. Para 

Maria Luiza Belloni (2008, p. 33), a “flexibilidade, a abertura de sistemas e 
maior autonomia do estudante”, são elementos inerentes a este novo 
momento da modalidade. De acordo com o Decreto nº 5.622/2005, o 

ensino a distância é definido como uma modalidade educacional específica, 
na qual a mediação didática se vale das TICs (BRASIL, 2005). Deste modo, 

podemos caracterizar como Ensino a Distância na atualidade as relações 



 

 
 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 11 

que se estabelecem entre alunos e professores em uma interação bilateral 
do ensino-aprendizagem, possível por meio de metodologias condizentes e 

com atividades que estejam integradas às necessidades do estudante que 
se relaciona em um espaço virtual e em um tempo, na maioria das vezes, 
assíncrono (SARAIVA, 1996).  

 
O aprimoramento e, posterior, utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação vinculadas às regulamentações legais, possibilitaram que 
pessoas de todo o país, inclusive de locais mais remotos e desassistidos, 
obtivessem diplomas de graduação e pós-graduação. Embora verifiquemos 

que o Ensino a Distância, cada vez mais, passa a ser parte importante na 
educação brasileira, ainda carecemos de pesquisas acadêmicas que 

possuam em seu foco os conteúdos ofertados por essas faculdades e aos 
modos de sua apreensão pelos estudantes, como salienta Mugnol (2009). 
Também carecem de pesquisas: as metodologias utilizadas; os projetos 

pedagógicos dos cursos; as formas de avaliação de aprendizagem 
empregadas; o tipo de acompanhamento estabelecido pelos professores e 

professores-tutores; o tempo de estudos dedicados pelos alunos; os 
critérios para o credenciamento de novas instituições (MUGNOL, 2009, p. 
337). 

 
Outro foco carente de análise diz respeito à formação dos profissionais 

atuantes nesta modalidade, bem como suas demandas de trabalho. 
Buscando oferecer mensalidades coerentes à competitividade vigente do 
mercado, professores e professores-tutores acabam recebendo um número 

de alunos acima de suas possibilidades para uma mediação satisfatória. 
Fragmenta-se as etapas de ensino-aprendizagem, separando os docentes 

atuantes em duas funções. O primeiro é o professor especialista, que 
ministra as videoaulas e prepara os materiais didáticos; o segundo é o 

profissional que atua em contato mais direto com o aluno, corrigindo suas 
avaliações e demais atividades, bem como orientando-o nos chats e fóruns 
de discussão. Em algumas universidades do país, dá-se o nome a este 

último de tutor eletrônico ou professor-tutor (HERNANDES, 2017).  
 

Tal modalidade de ensino e suas práticas educativas, por ser ainda recente 
e em constante ascensão, requer pesquisas acadêmicas que a problematize. 
Do mesmo modo, o controle dos órgãos fiscalizadores do governo é 

imprescindível para que tais instituições, especialmente as privadas, 
possam oferecer cursos de qualidade e não transformem a educação em um 

negócio meramente gerador de lucros.    
 

Fóruns de discussão  

Tomar o conceito de aprendizagem colaborativa pode ser um dos caminhos 
para que a formação EAD não se resuma a uma mera assimilação de um 

conteúdo acabado e em dissintonia com as identidades, perspectivas e 
interesses intelectuais do graduando. Para sua viabilidade, são 
imprescindíveis mudanças metodológicas e novas posturas de todos os 

atores envolvidos no processo formativo. Discussões emergentes das 
ciências da aprendizagem defendem que a chamada aprendizagem 

colaborativa apoiada por computador (Acac) é mais eficiente do que 
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metodologias tradicionais focadas em um aprendizado isolado. O foco dos 
grupos de discussão, mediados por docentes orientadores é entendido, 

neste contexto, como uma abordagem capaz de promover a proatividade e 
senso investigativo. A recorrência a este tipo de atividade em grupo não se 
aplica apenas a cursos EAD mas a toda e qualquer pratica educativa que se 

utiliza das TICs como recurso didático (MONTES, 2017).  
 

O espaço dentro do AVA onde tal colaboração e socialização ocorre com 
maior frequência é no Fórum de Discussão. Visando a junção entre teoria e 
prática, tal espaço passa a ser muito significativo, especialmente quando o 

estudante atrela às próprias experiências o assunto postado e a partir delas 
estabelece relações distintas. A compreensão de que os fóruns são cruciais 

para a construção do conhecimento nesta modalidade de ensino exige, ao 
mesmo tempo, que eles sejam constantemente mensurados, 
problematizados e aprimorados.  

 
Em um fórum de discussão a relação estabelecida entre os atores (alunos, 

professores e tutores eletrônicos), ocorre de modo síncrono, assíncrono e 
colaborativo. Os alunos, por meio de suas conexões com os demais 
estudantes, são capazes de formatar pontos de vista próprios e ressignificar 

suas preconcepções acerca de temas de interesse acadêmico. Porém, 
muitas postagens nem sempre trazem ideias pautadas em argumentos 

válidos, refletindo as experiências vividas dos estudantes. Como a 
construção do conhecimento em um fórum leva em consideração esta rede 
colaborativa virtual, ideias pouco embasadas podem prevalecer, 

especialmente quando a mediação didática demora a acontecer.  
 

Entendemos que a interação eficiente nos fóruns é possível quando há 
objetivos a serem atingidos nas discussões iniciadas e que visem, durante o 

processo, a construção do conhecimento. A resolução de desafios e de 
projetos associado a uma competência tecnológica, são, hoje, 
fundamentais, para uma educação plena (MONTES, 2017).  Pouco adianta 

recorrer às tecnologias se os modos tradicionais de aula permanecerem: 
alunos passivos em aulas expositivas. Tem recebido destaque recentemente 

as chamadas Metodologias Ativas e o Ensino Híbrido (blended learning), que 
em linhas gerais, requerem uma maior integração do aluno em todas as 
etapas do processo educativo. Valendo-se de uma mediação tecnológica, o 

papel reflexivo, proativo, criativo e colaborativo do aluno passa a ser 
estimulado. Ganham destaque dentro de tais metodologias o trabalho com 

projetos, com problemas, com games ou mesmo com a sala de aula 
invertida (MATTAR, 2017).   

 

Ao levar em consideração o Ensino a Distância e os cursos oferecidos nesta 
modalidade voltados à Formação de Professores, pensamos que uma 

possibilidade para maior e melhor participação nos Fóruns de Discussão, 
possa ser a proposição do que chamamos de “situações de práticas 
profissionais”. Aliadas às metodologias ativas e às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do 
Magistério da Educação Básica (DCN) de 2015, fomentar a discussão sobre 

a prática docente, pode estimular a aprendizagem colaborativa.  
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Tais “situações de práticas profissionais” abririam as discussões dos fóruns 
e trariam casos (reais ou ficcionais) onde um problema relacionado ao 

exercício profissional seria evidenciado. Com a mediação do docente e tutor 
eletrônico, os graduandos, de modo colaborativo, buscariam alternativas 
para solucionar ou questionar a situação proposta. As DCN-2015, salientam 

que a reflexão sobre a prática de ensino precisa se integrar ao currículo 
desde o primeiro momento da formação docente. Com uma carga-horária 

maior, que passa a compreender mil das três mil e duzentas horas/aula, a 
prática vai além do estágio supervisionado. Enquanto componente curricular 
o conteúdo dos cursos de licenciatura brasileiros precisa estar voltado às 

atividades teórico-práticas, possibilitando ao graduando, desde o início da 
formação, o contato com a dinâmica e a realidade do contexto escolar 

(AZEVEDO, 2015). 
 
A formação do docente não se limita à apreensão conteudista deste 

profissional. Não apenas porque os conhecimentos acadêmicos são 
construções subjetivas e necessitam ser constantemente refutadas, 

confrontadas, comparadas e ressignificadas, mas também porque a 
capacitação de um profissional voltado ao magistério implica em dotá-lo de 
possibilidades para que ele possa, de maneira autônoma, consolidar um 

referencial teórico-metodológico passível de originar uma identidade 
própria, capaz de significar seu exercício profissional (NÓVOA, 1992).  

 
Por fim, se buscamos refletir sobre o papel desses espaços virtuais na 
formação do estudante, acreditamos ser adequado a mensuração, mesmo 

que em amostragem, do conteúdo postado pelos alunos e mediadores. Além 
disso, também é preciso perceber se, com a proposição de discussões 

voltadas à prática profissional, há um relativo aumento na participação e na 
qualidade das postagens. Para que esta mensuração ocorra, cada vez mais 

pesquisadores de diversas áreas vem se utilizando de sofisticados 
softwares.  
 

Uma dessas ferramentas foi desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa 
GTech.Edu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), capaz 

de proporcionar aos docentes da modalidade EAD ou pesquisadores a 
avaliação do conteúdo dos fóruns de discussão contidos no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem. A ferramenta SOREK é de fácil acesso e manuseio, o que 

permite, em poucos segundos, a mineração dos textos e a produção de 
gráficos com as palavras mais recorrentes nos textos e suas associações 

conceituais (AZEVEDO; REATEGHI; BEHAR, 2009).  
 

Softwares como o SOREK, possibilitariam por meio de mapeamentos, 

perceber se as postagens dos fóruns de discussão são relevantes em 
relação ao que está sendo proposto. Além disso, auxiliariam na detecção de 

plágios, na mensuração da qualidade das postagens ou avaliação das 
metodologias empregadas.   
 

Pensar em um ensino capaz de transpor os limites físicos de escolas e 
universidades, situando-o em uma nova relação de tempo e principalmente, 

permeado pelas novas tecnologias da informação e comunicação, torna-se 
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cada vez mais comum no cenário educacional brasileiro. Todo o processo da 
Educação a Distância, que ocorre em espaços distintos dos tradicionais, 

requer mais autonomia e protagonismo no processo de ensino-
aprendizagem. Para que tal postura seja efetivamente possível, haja vista 
que o processo de formação intelectual pressupõe um conhecimento em 

constante (re) construção, professores e tutores vem seus papeis 
remodelados.  

 
Ao lado de Ambientes Virtuais funcionais, internet veloz e materiais 
didáticos adequados, o acesso a boas bibliotecas, metodologias condizentes, 

tutores e professores capacitados e bem remunerados são essenciais para 
que ocorra a construção do conhecimento. Ao mesmo tempo, proporcionar 

conteúdos e fomentar discussões que se integrem ao cotidiano profissional 
do graduando, pode ser uma das chaves para que novas metodologias 
surjam e que despertem, cada vez mais, a autonomia, a criticidade e o 

interesse do estudante na modalidade EAD.  
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EDUCAÇÃO, ESCOLA E ENSINO DE HISTÓRIA NO SÉCULO 21 
Jorge Luiz da Cunha 

 
 
Considerações iniciais 

Este artigo é resultado de um projeto desenvolvido junto ao Núcleo de 
Estudos sobre Memória e Educação – CLIO, vinculado à Universidade 

Federal de Santa Maria – UFSM, no Rio Grande do Sul, desde o ano de 
2015. Muitos de seus resultados foram expressos em monografias, 
dissertações, teses, livros e artigos acadêmicos; além de disciplinas de 

graduação e pós-gradução. Contudo, esta temática expressa grande 
importância no tempo presente, que estimula a continuidade da pesquisa e 

da reflexão teórica e política relacionada com o projeto em questão. 
 
Para compreender como se constitui a sociedade em que vivemos hoje, no 

século 21, e como a educação foi concebida, a escola organizada e o papel 
do ensino de história no presente, é fundamental refletir sobre a 

contemporaneidade. Um contexto temporal que autores dá área de ciências 
sociais e humanas denominam modernidade, segunda modernidade, crise 
da modernidade, modernidade reflexiva, pós-modernidade, modernidade 

líquida, hipermodernidade, supermodernidade, sobremodernidade, entre 
outros conceitos e teorias. 

 
A modernidade, tradicionalmente definida como o período histórico 
associado as bases socioeconômicas capitalistas, caracteriza os últimos 

cinco séculos. Originando-se na Europa após o período das cruzadas e 
difundindo-se no mundo a partir do capitalismo comercial, chegando à 

globalização capitalista contemporânea. Um modelo social etnocêntrico – 
com base no racionalismo cartesiano e no estruturalismo positivista – que 

impõe um modelo de educação escolar, onde, entre todas as áreas do 
conhecimento, a história ensinada apresenta-se como alternativa de 
reprodução, estabilidade e segurança desenvolvimentista e consumista do 

moderno. Importante ressaltar aqui a base dialética de convencimento de 
quê o desenvolvimento material da modernidade se opõe ao obscurantismo 

determinista e religioso do período anterior da história, o feudalismo 
medieval. 
 

Uma das mais importantes referências teóricas para refletir e entender a 
modernidade encontra-se na chamada Escola de Frankfurt, responsável pela 

Teoria Crítica, onde autores como Walter Benjamin (1983, 2005, 2006), 
Theodor Adorno (1985, 1986, 1995, 2009) e Max Horkheimer (1976, 1990, 
1992) reinterpretam a modernidade diante dos violentos contextos de crise 

que caracterizaram o tempo moderno no final do século XIX e na primeira 
metade do século XX, identificando uma segunda modernidade e a crise da 

modernidade. A Escola de Frankfurt é a principal referência, justamente por 
permitir a reflexão sobre o modelo educativo, escolar e histórico, 
contrapondo-se ao influente modelo idealista que se alicerça em Immanuel 

Kant (2001, 2003; DELEUZE, 1976) e que se consolida no idealismo 
hegeliano (BRUHL, 1889; HABERMAS, 1986; BOBBIO, 1989; HEGEL, 1997; 

ROSENZWEIG, 2008). Modelo que impôs o conceito de que a totalidade do 
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real é a verdade – resultado da idealização dos sujeitos submetidos à 
previsilidade de seu comportamento e de sua consciência – sem dúvida 

vitória da prática escolar de transmissão de ‘verdades’ ideológicas, 
doutrinárias, ainda que racionais, como imperativos categóricos que 
determinam regras morais de comportamento. Sendo assim, a educação 

escolar e os modelos impositivos de transmissão de verdades do ensino, 
nas áreas de ciências sociais e humanas e principalmente de história, são 

estrategicamente importantes, senão fundamentais e essenciais. 
 
Curiosamente estes conceitos e práticas educativas escolares, influenciadas 

pelo idealismo e incisamente interpretadas e criticadas pela primeira 
geração da Escola de Frankfurt, reaparecem no tempo presente de forma 

contundente, no avanço ameaçador de organizações políticas e de governos 
de direita e extrema direita, nacionalistas e conservadores, e nas práticas 
discriminatórias de combate às diversidades e às sociabilidades alternativas. 

Adorno (2009) afirma que o desespero diante da realidade imprevisível 
propaga ideias transcendentais, que em outros tempos foram contidas, o 

que ajudaria a compreender, por exemplo, o crescimento de 
comportamentos individuais e coletivos irracionais, de instituições religiosas 
neopentecostais, e de projetos de estado e de governo conservadores e 

associados somente a objetivos econômicos e controle sociocultural. 
 

Teóricos da segunda geração da Escola de Frankfurt, como Jürgen 
Habermas (1986, 2013) e Axel Honneth (2003, 2015, 2017, 2018; MELO, 
2013) ultrapassam a visão pessimista e buscam conservar um projeto de 

humanidade na modernidade. Um projeto social e político, que inclui práxis 
educativas, como as propostas pela educação histórica, em que os 

exercícios da liberdade promovem o reconhecimento da dignidade dos 
sujeitos e dos coletivos – consciências históricas - e criam possibilidades 

sociais e políticas de justiça e igualdade. 
 
Autores como Anthony Giddens (1984, 1991; GIDDENS et al, 1997), Ulrich 

Beck (1986, 1997, 2018), mas também Edgar Morin (2000, 2002, 2003a, 
2003b) e Scott Lasch (1997, 1999; GIDDENS et al, 1997), se aproximam 

dos teóricos da Escola de Frankfurt acima citados. A partir de uma reflexão, 
que busca compreender a dinâmica funcional e estrutural da modernidade - 
a partir de sua descontinuidade, que caracteriza a segunda modernidade - 

conceituam o que denominam de modernidade reflexiva. Não dissociada da 
consciência de sua complexidade em unidade entre o humano, a natureza e 

as alternativas de interpretação e consciência da objetividade e 
subjetividade existencial. 
 

A grande contribuição desses autores e de suas teorias é a crítica, não 
ideológica, mas teoricamente fundamentada na realidade instável do século 

XX, dos argumentos e contra-argumentos naturalizados como mera 
reprodução da relação entre materialismo histórico e doutrinação liberal e 
neoliberal, o que impõe a necessidade de uma revisão das teorias 

contemporâneas sobre a modernidade (GIDDENS, 1984, 1991). A dimensão 
ecológica e ambiental da dignidade humana vinculada a uma práxis do 

trabalho como criação e libertação, em oposição a exploração e alienação 
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da dignidade no trabalho industrial moderno; a luta por igualdade diante do 
crescimento do totalitarismo e militarismo; e, a convivência 

preservacionista com a natureza diante de sua destruição iminente; 
condicionam novos conceitos de educação, escola e, consequentemente, de 
ensino de história, à consideração e utilidade do risco, da instabilidade, do 

movimento como indispensáveis a compreensão da realidade constituída 
através do tempo e a construção de consciência de si, do/s outro/s, e da 

natureza em que estamos inseridos. 
 
Pós-modernidade (ANDERSON, 1999; BECK, 1986, JAMESON, 2002), 

modernidade líquida (BAUMAN, 1997; 1999; 2001, 2002, 2011), 
hipermodernidade (LIPOVETSKI, CHARLES, 2004; ALEXANDER, 1995) são 

conceitos sobre a contemporaneidade que ganham diferentes sentidos e 
significados em distintas áreas do conhecimento das ciências sociais e 
humanas. A modernidade, tradicionalmente associada a razão cartesiana, 

ao progresso econômico com base na produção agroindustrial e no 
consumo, à organização política republicana e burguesa, deixa de ser 

referência diante dos resultados desastrosos e ameaçadores. E, portanto, 
legitima os argumentos de novos tempos que se contrapõem a regras, 
valores, identidade sociocultural, racionalismo, que caracterizam a 

modernidade; pela ausência de regras e valores impostos por forças 
externas (por exemplo, identidades nacionais), pelo individualismo, pela 

diversidade e pluralidade, pelo reconhecimento da relação unitária e 
sintética entre real e imaginário, e pela liberdade de expressão e 
comportamento. 

 
Todos estes conceitos relacionados com o tempo presente, acima 

comentados, também estão relacionados com os de supermodernidade e de 
sobremodernidade, desenvolvidos por autores como Marc Augé (2005) e 

Michel de Certeau (1982; CERTEAU, GIARD, MAYOL, 1996). Que reforçam 
em suas teorias a importância da memória e da história na construção do 
presente, mas de forma específica, partindo de ‘lugares’ (modernidade) 

para ‘não-lugares’ no presente contemporâneo. 
 

Educação, escola e ensino de história 
A realidade, que tem caracterizado este início do século XXI, leva 
diretamente à discussão sobre os contextos educacionais e formativos 

escolares. O objetivo desta parte do texto é refletir sobre a importância 
estratégica do ensino de história, especialmente da educação histórica. 

 
As escolas tradicionais e sua incoerente postura diante da realidade social 
presente, profunda e aceleradamente em transformação diante das 

influências do desenvolvimento tecnológico e do acesso à informação, 
produzem resultados conservadores e reprodutivos, nunca inovadores. Isso 

se explica diante da situação concreta do sistema escolar e, também, das 
políticas públicas e legislação vigentes – não raro produzidas por quem não 
sabe ou não entende o que é educação e qual o papel da escola. 

 
A sociedade contemporânea não se apresenta mais como um modelo sólido 

e estruturado como no período histórico da elaboração do conceito e da 
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construção da escola moderna, a cerca de 500 anos atrás. Mas, não raro a 
escola mantém a mesma estrutura e os mesmos preceitos daquela época. 

Esta dissintonia, este desencontro da escola com a sociedade está 
interferindo intensamente na qualidade das relações sociais formativas que 
se estabelecem dentro e fora dela. 

 
A intensão desta reflexão é a busca de compreensão dos sentidos e 

significados da escola para todos no século 21. Inicialmente vamos 
contextualizar a sociedade moderna e contemporânea, para então 
apresentar a escola como construção da modernidade num contexto intenso 

de acelerada transformação do tempo presente; um ritmo progressivo que 
raramente é sintonizado pelas escolas e práticas educacionais tradicionais. 

 
Na segunda metade do século 19, a Europa foi sacudida pelo surgimento da 
indústria e a explosão das tecnologias, e com isso grandes contingentes 

humanos foram lançados em um ambiente onde nada se assemelhava ao 
transtorno da existência coletiva até então existente, isto é, à repetição, à 

preservação dos costumes, às relações personalizadas, à preponderância 
dos laços morais. Essa industrialização e consequente urbanização abalaram 
as estruturas sociais, varrendo rotinas e referências estabelecidas, pois 

provocaram profundas alterações nas formas de trabalho, na tecnologia, na 
produtividade, nas aglomerações humanas, nos meios de comunicação, etc. 

(FRIDMANN, 1999). 
 
Todas essas mudanças foram denominadas de progresso pelas mentes mais 

autoconfiantes, um reflexo do entusiasmo diante do sucesso de realizações 
fundamentalmente econômicas.  Mais tarde surge “a palavra modernidade 

que foi adotada como designação abrangente e menos apologética que 
progresso para as mudanças econômicas, sociais, políticas, culturais e 

subjetivas que criaram esse cenário de façanhas imensas e inseguranças 
assustadoras” (FRIDMANN, 1999, p. 03): 
 

“... segundo críticos da modernidade, os valores perdem seu caráter 
relacional, deixando lugar para a teleologia meio-fim, para a 

quantidade, para o aumento do individualismo e da funcionalidade 
das relações sociais. Nesse cenário, os valores pessoais reduzem-se a 
valores monetários e o estilo de vida torna-se um contraposto de 

elementos estanques e fragmentários.” (TEDESCO, 2004, p. 61). 
 

Não é a “passagem da subjetividade para a objetividade, da ação centrada 
sobre si para a ação impessoal, técnica ou burocrática” que caracteriza a 
modernidade. “Ela conduz, da adaptação do mundo para construção de 

mundos novos, da razão que descobre as ideias eternas para a ação, que, 
racionalizando o mundo, liberta o sujeito e o recompõe.” (TORAINE, 1994, 

p. 243). 
 
Na Modernidade o homem se conscientiza de suas capacidades racionais 

para o desvendamento dos segredos da natureza, buscando empregá-las 
para solucionar seus problemas, e com isso substitui uma cultura 

teocêntrica e metafísica por uma cultura antropocêntrica e secular. As 
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principais características do projeto moderno são “a ilimitada confiança na 
razão, capaz de dominar os princípios naturais em proveito dos homens e a 

crença numa trajetória humana que, pelo mesmo uso da razão, garantiria à 
sociedade um futuro melhor” (GOERGEN, 2001, p.12-13). 
 

A partir disso, o homem depende da sua capacidade racional de desvendar 
os segredos da natureza, descobrir suas regularidades e colocar estes 

conhecimentos a serviço do homem através da criação e dos usos da 
tecnologia. A razão torna-se a nova força do homem pela qual ele pode 
intervir no mundo natural e social, promovendo a emancipação do homem 

através da ciência e da tecnologia. 
 

Essa intervenção no mundo natural e social através do uso indiscriminado 
da razão não levou o homem à felicidade, a um bem maior para toda a 
comunidade, mas sim a fracassos e a grandes catástrofes e “forças que se 

avolumam, ganham contorno, expandem-se e indicam caminhos 
anteriormente não previstos pelas grandes teorias da modernidade, que 

associavam razão, progresso, emancipação e felicidade” (FRIDMANN, 1999, 
p. 18). A frieza objetiva: - da organização escolar, ancorada na solidificação 
do estado; - da formação de professores, como sujeitos profissionais 

previsíveis e controláveis; e, - da constituição objetiva e subjetiva dos 
educandos; são características da insatisfação, do egoísmo e do mal-estar 

moral da cultura burguesa associada a educação moderna (GRUSCHKA, 
2014): 
 

“É fácil reconhecer como a escola, filha privilegiada do iluminismo 
moderno, exerceu e contínua exercendo um poderoso influxo 

etnocêntrico. A escola está reforçando de maneira persistente a 
tendência etnocêntrica dos processos de socialização, tanto na 

delimitação dos conteúdos e valores do currículo que refletem a 
história da ciência e da cultura da própria comunidade como na 
maneira de interpretá-los como resultados acabados, assim como na 

forma unilateral e teórica de transmiti-los e no modo repetitivo e 
mecânico de exigir aprendizagem.” (PÉREZ GÓMES, 2001, p. 35). 

 
Zygmunt Bauman interpreta a modernidade como um sólido, contrapondo 
com a época atual que seria fluída, líquida, pois “os líquidos, diferentemente 

dos sólidos, não mantém sua forma com facilidade” (BAUMAN, 2001, p. 8). 
A presente fase, a modernidade líquida, “ideia que Bauman utiliza para 

expressar sua concepção de modernidade, que, para ele, adquiriu uma 
perspectiva transbordante, esvaída, em oposição ao conceito de sólido 
enquanto duradouro, dada a fluidez do mundo contemporâneo” (SOCZEK, 

2004, p. 2), está marcada pela desconstrução da ideia de comunidade. A 
separação entre os produtores e as fontes de sobrevivência, os negócios e o 

lar que resultaram na busca do livre lucro; mas também no rompimento dos 
laços morais e emocionais. Resultando na exigência naturalizada de um 
controle rígido diante dos conflitos relacionados com a concorrência, a 

manipulação, a corrupção; e também na emersão da ideia de 
desregulamentação, econômica, social, cultural, e, portanto, também 

educacional e escolar. 
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Não há como não constatar que as vertiginosas mudanças sócio-político-

econômico-culturais que sacodem o nosso tempo, que transformaram a 
sociedade, pois abalaram os alicerces dos paradigmas da modernidade, 
precisam ser tomadas como referências para as concepções institucionais 

escolares, para a formação de docentes educadores, para as práticas 
inovadoras de ensino. Neste contexto, percebe-se que as instituições 

escolares não podem transmitir nem trabalhar dentro de um único modelo 
de pensar: “... o objetivo de toda a prática educativa – facilitar a 
reconstrução do conhecimento experiencial do aluno – não pode se 

entender nem se desenvolver sem o respeito à diversidade, às diferenças 
individuais que determinem o sentido, o ritmo e a qualidade de cada um 

dos processos de aprendizagem e desenvolvimento.” (PÉREZ-GOMÉZ, 2001, 
p. 67). 
 

A educação criativa e inovadora é por sua própria natureza uma reação 
necessária aos contextos, não raro, naturalizados de mera reprodução. 

Reproduzir, fazer mais do mesmo, não garante o futuro ada escola, da 
educação e da felicidade humana. É aqui que encontramos uma importante 
contribuição de teóricos da história, e principalmente do ensino de história 

(SCHORSKE, 2000; RÜSEN, 2013; RÜSEN, 2015; CHAPMAN, 2018), que 
não impõe a naturalização de um modelo moderno de ensino associado a 

reprodução de informações, conteúdos de disciplinas; mas, da interpretação 
dos sujeitos envolvidos na práxis de ensino, sejam eles teóricos, 
educadores ou educandos sobre as memórias registradas no passado mas 

significadas e ressinificadas no presente, como exercício de constituição do 
humano através da formação de uma consciência histórica. 
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APROPRIAÇÕES DA TRADIÇÃO CLÁSSICA NO BRASIL E O ENSINO DE 
HISTÓRIA ANTIGA  

Priscilla Gontijo Leite 
Victor Braga Gurgel 

 

 
A construção do passado das nações latino-americanas se realizou a partir 

da experiência europeia, através de processos de média e longa duração 
envolvendo as relações desiguais entre as potências dominadoras e os 
colonizados, entre os séculos XVI e XIX. Levando isto em consideração, 

faremos um breve percurso histórico de como se sucedeu a imposição das 
culturas históricas europeias no então chamado Novo Mundo, nos focando 

nas apropriações da chamada Antiguidade Clássica, culminando na criação 
do Imperial Colégio de Pedro II, bem como em quais foram as 
consequências para a construção da identidade nacional brasileira. Após 

este momento, nos dedicaremos ao Ensino de História Antiga no Brasil a 
partir da análise da 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

para o Ensino Fundamental, aprovada em dezembro de 2017. Com isso, 
nosso intuito é perceber como a tradição clássica foi apropriada no Brasil 
em diferentes momentos, especialmente nos mecanismos oficiais de 

educação dos séculos XIX ao XXI.  
 

O Brasil, como todas as demais nações da América Latina, ao construir seu 
passado, utilizou-se largamente da experiência europeia, pretensamente 
universal, cujas bases se assentam na Antiguidade greco-romana. É 

importante salientar que esta história europeia subjugou e ainda subjuga 
histórias locais (Cf. Hartog, 2003, p. 115-154; Joly, 2009, p. 1). Através da 

história europeia, a Antiguidade, especialmente a Antiguidade Clássica, 
passou a fazer parte da própria história da América, tornando um elemento 

para a constituição da própria identidade e memória. Um exemplo evidente 
desse aspecto é o nome do maior estado brasileiro, o Amazonas, referência 
direta à mitologia grega, que foi utilizada pelos viajantes que atravessaram 

a região a partir do século XVI para entendê-la.   
 

Ademais, o processo de construção da identidade moderna dos estados 
latino americanos e de sua história oficial foi intrínseco a outros dois, a 
saber, o surgimento da História científica, em fins do século XVIII e inícios 

do XIX, e a criação da ideia de nação (GUARINELLO, 2003, p. 56; 2013, p. 
20). Neste sentido, para compreender como se sucedeu a apropriação do 

passado antigo europeu pela América Latina – e pelo Brasil, 
concomitantemente – abordaremos de modo breve o olhar dos europeus 
sobre as Américas durante o período das colonizações. Através deste 

esforço, explanaremos como estas relações foram importantes na criação e 
vinculação deste passado antigo europeu às Américas, principalmente ao 

Brasil. 
 
Em seguida, concentraremos a análise na realidade brasileira e 

explanaremos como se deu a criação do primeiro currículo escolar de 
História no Brasil, dentro do Imperial Colégio de Pedro II, no século XIX. A 

organização curricular foi importante para a manutenção da História Antiga 
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como um conteúdo relevante a ser ensinado, apesar de várias críticas do 
período ao ensino do Latim, que era considerado inadequado para as 

habilidades que os jovens precisavam empenhar, principalmente ligadas aos 
ofícios técnicos e comerciais. 
 

Por fim, analisaremos a proposta de ensino de História Antiga presente na 
última versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino 

Fundamental, oficialmente em vigor desde dezembro de 2017. 
 

A invenção de um passado a partir das relações de alteridade entre 

europeus e autóctones americanos – séculos XVI – XIX 
José Otávio Guimarães, na apresentação da coletânea A tradição clássica e 

o Brasil, faz a seguinte provocação acerca dos estudos clássicos no país: 
“Qual seria, de fato, a importância do estudo desse mundo longínquo, no 
espaço e no tempo, para uma nação cuja história ‘começa’ no século XVI? 

(Guimarães, 2008, p. 5). O historiador responde à esta questão ao 
problematizar as principais críticas feitas aos estudos clássicos e à História 

Antiga, que concerne ao seu caráter elitista e supostamente dissonante com 
as questões atuais brasileiras. Nessa operação, o autor expõe as raízes das 
acusações a estas áreas na história recente brasileira.  

 
Entretanto, o questionamento do helenista é uma das primeiras perguntas 

que muitos se colocam ao estudar a História Antiga na educação formal, 
seja no nível básico ou superior: afinal, para que no Brasil deveria estudar o 
passado dos antigos gregos e romanos? Essa questão sempre se coloca aos 

especialistas da Antiguidade. A partir desses questionamentos, podemos 
indagar como o Brasil se relaciona atualmente com a sua noção de passado 

antigo e qual é o papel desse passado antiquíssimo na formação do cidadão 
brasileira durante a educação básica. 

 
Para compreendermos este aspecto, nos debruçaremos rapidamente no 
modo como a noção de passado antigo se formou, a partir das relações dos 

europeus com suas colônias nas Américas – entre os séculos XVI e XIX – 
focando-nos em como as relações de alteridade forjaram o olhar dos 

europeus sobre o diferente, utilizando das referências greco-romanas para 
trazer o novo para um domínio conhecido, um exercício de “tradução”.  Em 
seguida, os europeus tentaram impor este olhar aos nativos americanos. 

Com isso, tem-se a associação entre o passado antigo latino-americano com 
o passado antigo europeu. 

 
Inicialmente, foi a partir do confronto com o outro que o francês Jean de 
Léry, ao falar sobre o “país da América” – em suas palavras – adjetivou de 

novo o mundo do outro lado do Atlântico: ao fazê-lo, estabeleceu uma 
relação de alteridade caracterizada pela inversão (Hartog, 2014, p. 244-45). 

Esta é assinalada pela tradução. Ao abordar o outro – do latim alter, de 
onde provém a palavra “alteridade” – aquele que o faz toma a si como 
referência. Ou seja, ao traduzir algo novo para os seus semelhantes, o 

viajante tomou a sua realidade como referência. O outro, então, ao invés de 
ser enxergado como um sistema diferenciado, é visto dentro do mesmo 

sistema do observante – porém, como inverso deste. 
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Cristóvão Colombo é um exemplo de inversão na tradução, pois “em suas 

primeiras viagens, não deixou de encontrar sereias, de informar-se sobre as 
amazonas e precisar, numa carta, que não havia encontrado monstros. [...] 
Em suma, o Novo Mundo não foi apreendido como ‘novo’, mas como uma 

mistura de fantástico e familiar.” (Hartog, 2003, p. 130). 
  

Outro exemplo dessa operação encontra-se no primeiro registro por escrito 
do contato dos europeus portugueses com os autóctones americanos – a 
carta do escrivão Pero Vaz de Caminha ao então rei D. Manuel I (1469 – 

1521). Nela, os indígenas são apresentados como “inocentes”, “gente boa e 
de boa simplicidade”, gente sem nenhuma crença; como tábulas rasas, 

onde “imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho, que lhes quiserem 
dar”; e como povos não alcançados pela “salvação” judaico-cristã, ao 
contrário dos portugueses (CAMINHA, 1500, p. 12; 13 – 14). 

 
Também encontramos isso em André Thévet que, com a ajuda do bacharel 

em medicina e tradutor Mathurin Héret, em 1557 publica Les singularités de 
la France antarctique, livro em que expõe os relatos de sua viagem ao 
Brasil. Nesta obra, há várias comparações dos “selvagens do Brasil” e seus 

modos de lutar com o dos antigos. O recurso a eles, então, era utilizado 
para se referir aos confins (as lendas das sereias e dos seres míticos 

habitantes do Atlântico). Com o desbravamento dos mares, e o encontro 
com povos totalmente diferentes, este recurso é utilizado para enquadrar e 
dominar ideologicamente os selvagens, descrevendo-os de modo que façam 

algum tipo de sentido para os europeus. Como exemplo, “as práticas 
guerreiras, funerárias e outras dos selvagens vieram a ser relacionadas não 

mais ou não só com as dos citas, mas também com as dos espartanos ou 
dos romanos”. (Hartog, 2003, p. 131). Advinda desta ideia, surgiu a 

equivalência entre o afastamento espacial e o temporal. A distância 
temporal entre os antigos e os modernos seria então transposta ao 
atravessar o Atlântico. 

 
Desde a chegada dos europeus às Américas amplia-se o interesse em 

dominar os nativos, envolvendo teólogos, filósofos e políticos. Na parte da 
América Espanhola, a Coroa tinha uma dificuldade de justificar a dominação 
indígena, aspecto que foi resolvido pela Escola de Salamanca, o que 

evidencia que a tarefa de pensar o índio esteve então nas mãos de 
intelectuais, que nunca tiveram contato com quaisquer autóctones (Hartog, 

2003, p. 131). Para tanto, eles utilizaram a comparação dos nativos 
americanos com os povos da Antiguidade Clássica, bem como obras da 
Antiguidade para justificar a dominação em suas facetas mais terríveis, 

como o genocídio e a escravidão de vários povos. Um exemplo, é o uso de A 
Política de Aristóteles e sua teoria da escravidão por natureza, para 

legitimar a escravização dos indígenas. Nesse processo, universitários, 
intelectuais e teólogos atualizam a classificação do indígena, através de 
uma generalização em que “os índios são vistos como escravos por 

natureza, aos quais, portanto, era legítimo dar senhores” (Hartog, 2003, p. 
132). Porém, com o passar do tempo, as descobertas dos europeus de 

civilizações nas Américas extremamente desenvolvidas, como o império 
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Inca, os Maias e os Astecas, colocaram por terra tais considerações, uma 
vez que não se podia negar o grande grau de complexidade destas 

civilizações, totalmente capazes de gerir a si mesmas.  
 
A escola de Salamanca novamente entra em cena, e, entre 1520-30, 

cunham uma nova classificação dos indígenas. A partir da exegese do jus 
naturae, de São Tomás de Aquino, se dá a passagem da teoria da 

escravidão por natureza à teoria da infância. Atos como canibalismo, 
sacrifícios humanos, sodomia, por exemplo, eram vistos como atitudes de 
povos ainda em seu princípio – isto, vale salientar, a partir da visão 

eurocêntrica da história linear, dada a influência da visão judaico-cristã do 
tempo. Este, conforme o seu passar, seria o responsável por civilizá-los. De 

novo, tal elemento separando os selvagens dos modernos, e os comparando 
com os antigos, pois, na visão dos europeus, eles estariam vivendo em um 
outro tempo. Desta forma, a Coroa Espanhola tinha o dever e a 

responsabilidade de educar os índios, trazendo-os para o tempo da 
civilização. 

 
Com o passar do tempo, as configurações do saber se alteram na Europa 
dos séculos XVII e XVIII e isso repercute na forma como os nativos são 

vistos. François Lafitau, missionário jesuíta, publica em 1724 Moeurs des 
sauvages amériquains compares aux moeurs des premiers temps. Na época 

em que esta obra foi lançada, já não era mais necessário justificar a 
colonização. Por esta razão, a comparação empregada pelo autor não tinha 
esse objetivo. Por outro lado, buscava encontrar, nos hábitos e costumes 

dos autóctones, vestígios da Antiguidade, pois Lafitau defendia a ideia de 
que os nativos americanos tinham sido, em um passado remoto, 

testemunhas diretas dos antigos (Hartog, 2003, p. 136 – 138). 
 

Já em um período posterior, Joseph-Marie de Gérando, em Les 
considérations sur les méthodes à suivre dans l’observation des peuples 
sauvages (1800), introduz a ideia da observação dos autóctones como 

monumentos das origens dos tempos (Hartog, 2003, p. 134 – 138). O 
diferencial na visão de De Gérando é que este não buscava, com a sua 

observação, atingir os antigos. Ele pensava que seria inútil o papel imposto 
aos indígenas de mediador dos antigos. Para o pensador, o contato com os 
nativos americanos era encarado como “avanço em direção às origens da 

humanidade” (Hartog, 2003 p. 136), um tempo muito mais afastado de 
nosso atual estágio do que a Antiguidade. 

 
Portanto, ao longo dos séculos XVI até o XIX, o indígena sempre foi 
observado de diversas maneiras e a Antiguidade teve um papel importante 

na categorização dele não apenas como diferente do europeu, mas inferior. 
No século XVI, este foi visto como exótico, possuidor de uma diferença 

radical em relação aos europeus. A distância física foi associada, então, à 
distância temporal. Neste caso, a Antiguidade auxiliou a construção de sua 
imagem pelos europeus, que a utilizaram para traduzir através da inversão 

os nativos americanos. No século XVII esta visão é reforçada pelos 
pensadores, época em que a conquista e a colonização se efetivam. É 

durante o século XVIII, então, que a imagem do indígena é atrelada à 
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Antiguidade de uma maneira mais intensa. Este é, assim, visto como um 
testemunho direto, em tempos remotos, dos antigos, possuindo vestígios 

deste passado. No século XIX, finalmente, foram enxergados como o 
símbolo da liberdade, buscando-se através deste argumento contrapor os 
modos de governo baseados na Antiguidade – como a democracia e a 

república, por exemplo. Os índios seriam teoricamente os mais livres dos 
seres humanos. Mais livres que os antigos, cuja noção de liberdade 

baseava-se na participação dos cidadãos na política. Mais livres que os 
modernos, que tinham nesta noção a ideia de liberdade civil ou individual 
(Hartog, 2003, p. 145). 

 
O ensino de História Antiga e a construção da noção de brasilidade: 

séculos XIX a XXI 
É justamente nesse contexto de mudanças do século XIX, em que não 
apenas a visão sobre o indígena se altera, mas tem-se no Brasil a 

constituição de um projeto de brasilidade, que as artes e a educação 
passam a ter um papel importante, recebendo subsídios do Estado. É nesse 

cenário que se tem a criação do Imperial Colégio de Pedro II, em 1837. Seu 
pioneirismo no estabelecimento de um currículo seriado no Brasil, com 
grande ênfase na tradição clássica; a criação da disciplina escolar História 

no ensino secundário público, bem como a centralidade da mesma na 
elaboração deste currículo (Penna, 2008, p. 67), são considerados por nós 

fundamentais no plano governamental de difusão de uma noção de passado 
comum do povo brasileiro. 
 

A base do currículo do Imperial Colégio de Pedro II era o currículo francês 
(Penna, 2008, p. 67). A disciplina escolar História foi influenciada pelos 

modelos das nações europeias, tendo como principal modelo também a 
França. Como não se tinha nenhum material preparado quando da 

inauguração do Colégio, “importou-se” livros europeus, especialmente os 
franceses, que eram traduzidos pelos professores e disponibilizados para 
seus alunos. Assim, a História seguia o modelo quadripartite francês, com 

uma grande ênfase no começo na História Antiga, principalmente na história 
romana, como indica o próprio nome da cadeira História Antiga e Romana, 

inaugurada em 1838. Um ano depois, em 1839, abre-se uma turma do 5º 
ano, tendo em sua grade a cadeira de História Romana. Nota-se, deste 
modo, que as elites brasileiras consideravam importante o ensino da 

história romana, principalmente dos aspectos políticos relacionados com a 
república e especialmente a fase política do Império. 

 
Somente em 1840 a cadeira foi renomeada para História Geral e História da 
Pátria, com a ênfase maior ao passado do Brasil (Penna, 2008, p. 73). Esse 

fato é significativo por demonstrar o papel do ensino de História Antiga na 
trajetória do Brasil, além de nos permitir ver a consideração que as elites 

possuíam em relação a esse conteúdo, enxergado como fundamental para a 
formação de seus jovens.  
 

Dessa forma, a tradição clássica, aqui constituída pelo ensino de História 
Antiga e também do Latim, esteve presente de forma central no currículo 

do Colégio desde a sua fundação até meados da década de 1870. O modelo 
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de História presente neste recorte era caracterizado por uma narrativa 
acrítica, que não problematizava as suas fontes. Este quadro só sofreu 

alterações a partir de 1870. Deste período até o encerramento da 
instituição em 1889, a Antiguidade passam a receber menor atenção, sendo 
considerada apenas mais um período da História. (Penna, 2008, p. 77). 

 
O currículo do Imperial Colégio de Pedro II, incluindo a inserção em maior 

ou menor medida dos conteúdos da Antiguidade, demonstra um projeto 
consciente das elites brasileiras e de seu governo, durante o século XIX, em 
“ocidentalizar” a História e a memória brasileira, trazendo a marca da 

civilidade (Guarinello, 2003, p. 48 – 49; 2013, p.7). Dessa maneira, assim 
como nos séculos passados, a Antiguidade serve ao propósito de ligar o 

Novo Mundo ao Velho Continente. Nos tornamos ocidentais por carregar 
várias marcas da herança da Antiguidade: somos cristãos, falamos uma 
língua latina, vivemos hoje numa democracia e muito da nossa cultura 

escrita se baseia nos clássicos antigos (Guarinello, 2013, p. 13). Dessa 
forma,  

 
“sem nos darmos conta, para o bem e para o mal, a História Antiga 
nos ocidentaliza. Coloca-nos numa linha do tempo, nos posiciona na 

História mundial como herdeiros do Oriente Próximo, da Grécia e de 
Roma. Por ela, viramos sucessores da História Medieval, e a História 

do Brasil se torna um ramo da História europeia nos tempos 
modernos, quando nosso território foi colonizado pelos portugueses a 
partir do século XVI” (Guarinello, 2013, p. 13). 

  
Essa mesma estrutura linear de perceber o tempo permanece ao longo de 

todo o século XX, época em que a História Antiga é vista como um ponto de 
partida da História da Humanidade e seus conteúdos são ensinados nas 

séries iniciais na educação básica. A disposição dos conteúdos nessa 
linearidade não é restrita ao ensino básico, alcançando também o ensino 
superior, em que a disciplina de História Antiga é ministrada no primeiro 

ano de formação – com a criação do primeiro curso de História no Brasil na 
Universidade de São Paulo em 1934. É neste período que, de maneira 

tímida, se iniciam as pesquisas acadêmicas brasileiras no âmbito da História 
Antiga. 
 

A partir do golpe que implantou a Ditadura Civil-Militar em 1964, as 
disciplinas e as investigações na área passam a refletir o caráter de controle 

ideológico característico do período, através de uma narrativa histórica 
factual e positivista, não apresentando uma análise efetiva dos processos 
históricos. Por esta razão, “toda uma geração de estudantes e professores 

formará seus conhecimentos históricos e perpetuará através de suas 
produções essa historiografia” (Silva & Gonçalves, 2015, p. 5). 

 
Durante o processo de finalização da Ditadura na década de 1980, ocorreu 
intenso debate no Brasil acerca dos objetivos da disciplina História, bem 

como do seu ensino. Nesse período, a História Antiga passa a dialogar 
intensamente com as teorias sociais e filosóficas de então, renovando seus 

fundamentos teórico-metodológicos e há também criação da SBEC 
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(Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos), importante para divulgar e 
incentivar os trabalhos na área (Gurgel, 2018, p. 18).  

 
No decorrer do século XX e XXI, a História Antiga se consolidou como uma 
área de pesquisa forte, com a presença de especialistas em universidades 

públicas e privadas em todas as regiões do Brasil (Gurgel, 2018, p. 16-20). 
Esse avanço nas pesquisas, contudo, chegou de forma tímida na educação 

básica, como pode-se perceber pelos livros didáticos. Eles são o principal 
recurso didático dos professores, mas infelizmente, com relação a História 
Antiga, ainda apresentam simplificações, generalizações, anacronismos, 

juízos de valor e uma perspectiva que trata a Antiguidade como exótica e 
distante da realidade dos alunos (Leite, 2016, p. 1315-1317). Além disso, 

têm grande importância na difusão das visões de História presentes no seio 
da sociedade brasileira, que privilegia uma visão linear e progressista da 
História em que as sociedades do passado seriam mais “atrasadas” do que 

às de agora. Salientamos também que a produção do livro didático passa 
por diversos agentes, e refletem escolhas norteadoras de determinados 

valores, muitas vezes mercadológicos. 
 
Como atestam Silva & Gonçalves (2015, p. 10), os principais problemas dos 

livros didáticos relativos aos conteúdos da Antiguidade estão na 
apresentação de uma narrativa baseada numa linha do tempo, utilização de 

conceitos ultrapassados – como classes sociais – bem como num suposto 
determinismo geográfico. Como saída para esta problemática, sugerem uma 
intervenção mais direta do professor de História, através da utilização de 

fontes históricas durante as aulas, perspectiva com a qual concordamos. 
  

A educação básica atualmente está passando por modificações com o 
estabelecimento de uma Base Nacional Curricular Comum (BNCC), que 

prevê que 60% dos conteúdos ficariam a cargo de um programa nacional 
destacado na Base e 40% sob a responsabilidade os estados e municípios 
para contemplar a realidade plural do país, e a Reforma do Ensino Médio – 

MP nº 746 de 16 de fevereiro de 2017 (Leite, 2017, p. 13-14). 
  

As discussões a respeito da BNCC são anteriores à 2015, mas nesse ano 
ganham maior peso com a divulgação da primeira versão para o Ensino 
Fundamental e Médio. Um dos principais pontos de crítica é a retirada dos 

conteúdos de História Antiga e Medieval da BNCC (Leite, 2016, 2017; Frizzo 
2016; Gurgel, 2018). Depois de várias polêmicas, uma segunda versão é 

divulgada em 2016, e finalmente, em 2017 a terceira versão da BNCC é 
aprovada (Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017), trazendo 
apenas diretrizes de ensino do Infantil e do Ensino Fundamental, deixando 

de fora o Ensino Médio – que seria regulamentado por um documento cuja 
previsão de lançamento é no ano de 2019. 

  
Portanto, atualmente o ensino de História Antiga na educação básica está 
regulamentado pela BNCC, que restringe o ensino desses conteúdos ao 6º 

Ano, momento em que os alunos estão começando a desenvolver o 
raciocínio histórico. 
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Ensino de História Antiga no Brasil na atualidade: perspectivas a 
partir da 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

A 3ª versão da BNCC ainda mantém a Antiguidade em um viés 
eurocêntrico, além de ainda adotar o modelo quadripartite francês – 
Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea –, que 

reforça esta visão (BRASIL, 2017, p. 371, 373, 375, 377 e 379 – 381). Tal 
perceptiva é negativa para um ensino de história crítico, pois muitas vezes 

constrói uma visão linear e progressiva da História em que as sociedades 
industrializadas europeias estariam no topo. A consequência direta disso na 
sociedade brasileira, em que há vários povos que não estão inseridos num 

processo industrial, é considerá-los como atrasados. Assim, a História 
promoveria a construção de estereótipos ao invés de fomentar o ensino da 

alteridade, algo que a História Antiga pode possibilitar, ao promover o 
estudo de povos tão distantes no tempo e no espaço. 
  

Ainda deve-se destacar a falta de conceptualização da “Antiguidade”, ou a 
“noção de antigo”. Assim lemos a Habilidade de História do 6º ano do 

Ensino Fundamental, (EF06HI06): “Discutir o conceito de Antiguidade 
Clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos 
sobre outras sociedades e culturas” (BRASIL, 2017, p. 371). Consideramos 

válida a ideia de discutir a Antiguidade Clássica nas nuances apresentadas, 
uma vez que esta foi e é importante na formação da identidade do cidadão 

brasileiro e latino-americano, ao integrá-lo ao mundo ocidental. Entretanto, 
o que hoje se entende por “Antiguidade Clássica” provém de uma noção de 
“antigo”, inventada e cristalizada pelo Ocidente durante o Renascimento, o 

que dificilmente será possível discutir com estudantes do 6º ano, pelo 
próprio estágio de aprendizagem em que cada um se encontra. Além disso, 

a não retomada dos conteúdos sobre a Antiguidade nos anos seguintes 
restringe a discussão a respeito dos impactos da herança da Antiguidade na 

formação do Brasil – como foi apresentado com o impacto dos textos 
clássicos a respeito dos indígenas durante o período colonial.  
 

Finalmente, tendo isso em vista, um ponto interessante seria inserir a 
crítica à noção de “antigo” durante o ensino do tema “Renascimento”. Na 

Base, este se encontra nos conteúdos do 7º ano, na Unidade Temática 
Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo. Algum objeto de 
conhecimento relacionado com a invenção da noção de “antigo” poderia 

muito bem ser aí incluído. Desta forma, o estudante poderia compreender 
mais profundamente aspectos considerados naturais em sua visão de 

mundo e cotidiano, mas que foram histórica e socialmente construídos. A 
ideia do que é “antigo” é um destes aspectos. 
  

A disposição dos conteúdos na BNCC pode levar o aluno a perceber a 
Antiguidade como uma etapa superada, já que se constrói uma visão linear 

e progressiva do tempo. Portanto, isso impediria o aluno de perceber como 
a Antiguidade sempre esteve presente no horizonte político e cultural do 
Ocidente, e especialmente no Brasil, como foi apresentado nas duas 

primeiras partes do texto. 
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Nessa versão da BNCC, o estudo da Antiguidade inicia-se com Egito e 
Mesopotâmia sempre na perspectiva de contraponto com a Antiguidade 

Clássica – como indica a habilidade (EF06HI05) “identificar aspectos e 
formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente e nas 
Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e 

na tradição oral dessas sociedades.” Assim, parece que os povos da África, 
Oriente e das Américas servem apenas de preparação para entender o 

Ocidente, sendo que a construção de “Nós” e os “Outros” se dá por critérios 
civilizacionais e progressistas. 
 

Os conteúdos a respeito de Grécia e Roma apresentam uma forte 
perspectiva política e economicista, como indicam as unidades temáticas 

“Lógicas de organização política” e “Trabalho e formas de organização social 
e cultural” (Brasil, 2017, p. 370). Concentra-se no estudo da pólis e nas 
fases da história política de Roma e nesse ponto ainda é muito semelhante 

ao currículo do Imperial Colégio de Pedro II, em que se tem um grande 
destaque a História Política da Antiguidade Clássica. 

 
Também podemos notar avanços na proposta como a inclusão da habilidade 
EF06HI12 (“Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e 

culturas no Mediterrâneo e seu significado”) que reforça o ensino dos 
processos de integração no Mundo Mediterrâneo, objeto de estudo em 

diferentes grupos de pesquisa no Brasil. Desta forma, notamos uma 
diferença em relação à primeira versão da Base, que desconsiderou os 
projetos de pesquisa em História desenvolvidos no país (Leite, 2016, p. 

1314). Outro exemplo de avanço é a inclusão da temática das mulheres, 
como demonstra o item EF06HI16: “Descrever e analisar os diferentes 

papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais”.  
 

Os pontos de avanço da BNCC ainda recebem maior destaque se 
realizarmos um paralelo entre a terceira versão com as anteriores no que 
respeita à História Antiga. A primeira versão não contava com nenhum 

conteúdo programático relativo à História Antiga e à História Medieval, 
ficando estes totalmente a cargo dos 40% dos conteúdos cuja 

responsabilidade é dos estados e municípios. Já a segunda introduz estas 
temáticas, porém, não faz nenhuma menção específica ao Oriente Antigo – 
nem mesmo de seus povos mais estudados, como é o caso do Egito Antigo 

e os povos da Mesopotâmia (Gurgel, 2018, p. 20). 
 

Apesar destas constatações, a partir da terceira versão da BNCC nota-se 
que ela não conseguiu absolver as críticas apresentadas pelos especialistas 
na área de História Antiga, pois mantém um modelo que privilegia uma 

divisão temporal tripartida que vai do Oriente (com o destaque da 
Mesopotâmia e do Egito) para o Ocidente (Grécia e Roma), ainda muito 

forte nos livros didáticos. Tal perspectiva auxilia na criação de uma imagem 
progressista da História, em que o auge seria o sistema capitalista. 
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Considerações finais 
Nesse percurso, nota-se que a Antiguidade sempre esteve presente na 

construção da memória e da identidade nacional, servindo sobretudo para 
enquadrar o Brasil nas sociedades ocidentais. O grande desafio hoje é 
conseguir fazer com que esses conteúdos sejam apresentados como 

“significativos” na formação dos cidadãos, e não como algo pertencente ao 
campo do exótico ou dos primórdios da humanidade. 

 
Se no século XIX, o ensino de História Antiga gozava de grande prestígio 
por causa do Imperial Colégio de Pedro II, nota-se que no século XX e XXI 

essa área do saber se consolidou como um campo de pesquisa forte, 
formando pesquisadores de grande qualidade e produzindo uma diversidade 

de materiais que podem ser encontrados nas várias revistas científicas da 
área e que também são apresentados nos muitos eventos científicos que 
acontecem no país. Assim, a História Antiga hoje é muito mais crítica do 

que já foi, e permite também ao brasileiro conhecer sua realidade e refletir 
sobre o mundo em que está inserido. Além disso, conhecer a Antiguidade 

ajuda a entender o processo de difusão de uma ideia de brasilidade pensada 
pelos governos e pelas elites brasileiras do século XIX, bem como uma das 
facetas do processo de dominação indígena durante o período colonial.  

 
Pensar o ensino de História Antiga é refletir sobre os processos de 

construção da identidade e da memória nacional, uma vez que a escola é o 
espaço crucial para a produção e reprodução da memória, pois é 
 

“Por meio dos currículos obrigatórios e dos livros didáticos, [que] 
instituições estatais e privadas influenciam de modo decisivo a 

memória social de todos os brasileiros, não apenas dando sentido e 
unidade à História da nação brasileira, mas também inserindo-a no 

contexto bem mais amplo da História mundial” (Guarinello, 2013, p. 
10, adendo nosso)  

 

Dessa forma, o ensino de História Antiga é de grande importância na 
educação básica, pois é capaz de dotar o cidadão em formação de 

mecanismos que possibilitem a reflexão sobre o processo de construção de 
sua própria identidade, além de promover o exercício da alteridade e o 
reconhecimento da pluralidade de cultural, tão importantes para promover a 

tolerância. 
 

Entretanto, como todo conhecimento é produto social e historicamente 
produzido, o seu processo de produção e difusão está incluso nos jogos de 
poder. Quanto ao conhecimento acadêmico da Antiguidade, isto não seria 

diferente. “É legítimo – e necessário – escolher certos aspectos da 
Antiguidade que podem nos interessar, servir de fonte e reflexão e até 

mesmo, por vezes, de inspiração.” (Dabdab Trabulsi, 2017, p. 30). Cabe 
aos historiadores, então, estar atentos à estas mudanças e escolhas feitas 
pelos poderes estabelecidos no que tange a sua área, sempre criticando e 

expondo à sociedade as formas, sutis ou não, empregadas para 
deslegitimar direitos democráticos e liberdades tão arduamente 

conquistados.  
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Particularmente, cremos que o Ensino de História Antiga é capaz de dotar o 
cidadão brasileiro de criticidade frente à Nova Ordem Mundial, em que o 

capital exerce a sua hegemonia. Desta forma, ele permite ao estudante 
desnaturalizar este processo de dominação, em que uma de suas mais 
fortes bases está em sua pretensa origem na Antiguidade. 

 
A produção historiográfica brasileira acerca da Antiguidade, por partir de um 

contexto geopolítico de terceiro mundo, faz com que a visão dos 
historiadores brasileiros sobre a Mundo Antigo traga à tona características 
comumente não notadas pelo eixo central dos estudos clássicos na Europa – 

França, Inglaterra, Alemanha e Itália (Bonfá, 2016, p. 29). Por esta razão, 
deveria haver um maior diálogo por parte dos redatores da Base com os 

historiadores especialistas em Antiguidade. 
 
Por esta razão, cremos que as interferências que se buscaram realizar no 

ensino oficial de História devem ser feitas com cuidado, pois esse conteúdo 
é capaz de dotar o cidadão de um olhar crítico frente à conjuntura política 

brasileira e internacional. Assim, a retirado dos conteúdos de História Antiga 
na educação básica deve ser vista com reservas, pois há um sério risco de 
que esse conhecimento, antes reservado apenas à elite (Funari; Silva; 

Martins, 2008, p. 9), voltar a pertencer unicamente a ela, e, ao invés de ser 
utilizado para criticar o status quo das classes dominantes, serviria para 

legitimá-los. 
 
Por fim, os processos particulares de formação da civilização brasileira 

permitem com que o seu olhar para o Mundo Antigo perceba fatores mais 
desconectados de influências europeias muito fortes, gerando decerto 

contribuições para a área. Como nos orienta Guarinello (2003, p. 58), 
projetarmos as nossas preocupações do presente no passado antigo pode, 

assim, render bons frutos. E, acima de tudo, que tenhamos ânimo para os 
desafios vindouros que atravessaremos, sempre utilizando do conhecimento 
histórico – inclusive aquele da Antiguidade – para criticar e deslegitimar 

poderes antidemocráticos. 
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AS TEMPORALIDADES DA ANTIGUIDADE E O ENSINO DE HISTÓRIA 
NO BRASIL 

Uiran Gebara da Silva 
 
 

O propósito deste texto é fazer uma reflexão preliminar sobre as 
implicações para o Ensino de História resultantes do reconhecimento de 

múltiplas temporalidades na forma da História que chamamos de 
Antiguidade. O texto está dividido em três partes. Na primeira eu pretendo 
apresentar brevemente as possíveis e múltiplas temporalidades que podem 

ser desveladas dentro da forma Antiguidade, e problematizar este 
ocultamento ou subsunção causado pela nossa noção hegemônica de 

temporalidade, efetivada pela narrativa homogênea e linear da História 
Universal Eurocêntrica/ocidentalizante. Em seguida eu busco refletir sobre 
as possibilidades de se trabalhar essa concepção plural de temporalidades 

ofereceriam para o nosso currículo brasileiro, tomando como orientação 
algumas das propostas de competências, habilidades e conteúdos 

correspondentes sugeridos pelos PCNs ligados ao aprendizado da 
temporalidade histórica. Concluo com uma breve reflexão sobre como a 
Antiguidade pode auxiliar na elaboração de outras temporalidades para o 

Ensino de História. 
 

Introdução 
A Antiguidade é em geral reconhecida pelo senso comum como uma época 
distante da história da humanidade, uma época repleta de origens. A 

origem das cidades, do Estado, da Civilização, ou mesmo, para alguns, da 
assim chamada Civilização Ocidental. Esta ideia de “época” é uma forma de 

abstrair as várias faces e temporalidades das sociedades denominadas 
como antigas sob uma única temporalidade. O propósito desta comunicação 

é fazer uma reflexão preliminar sobre como o reconhecimento de múltiplas 
temporalidades na forma da História que chamamos de Antiguidade pode 
impactar o Ensino de História no Brasil. 

 
O texto está dividido em três partes. Na primeira eu pretendo apresentar 

brevemente as possíveis e múltiplas temporalidades que podem ser 
desveladas dentro da época ou Período denominados Antiguidade, e, 
valendo-me do conceito de “formas da História”, busco problematizar o 

ocultamento ou subsunção dessas temporalidades a uma noção unitária de 
temporalidade que é resultante da narrativa homogênea e linear da História 

Universal Eurocêntrica/ocidentalizante. Num segundo momento do texto, 
reflito sobre a importância de se trabalhar uma perspectiva plural de 
temporalidades nas propostas curriculares do contexto educacional 

brasileiro. Aqui tomo como orientação algumas das propostas de 
competências, habilidades e conteúdos correspondentes ligados ao 

aprendizado da temporalidade histórica sugeridos pelos PCNs. Encerro com 
uma breve reflexão sobre as oportunidades que os conteúdos de 
Antiguidade oferecem para a proposição de práticas de ensino-

aprendizagem que incluam essa reflexão sobre temporalidades no Ensino de 
História. 
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As Temporalidades da Antiguidade 
A visão eurocêntrica/ocidentalizante 

Como mencionei há pouco, nosso senso comum estabelece a Antiguidade 
como uma “época”. Tal perspectiva não é, porém, uma característica 
inerente desse tempo passado, sendo, antes, resultado da cuidadosa 

elaboração de grupos de intelectuais europeus ao longo de boa parte do 
período moderno. Nossa ideia de Antiguidade foi artificialmente construída 

em uma série de contextos intelectuais bastante particulares e é resultado 
direto da formação da consciência histórica europeia. Esse movimento se 
inicia com o renascimento e se seculariza com o iluminismo, mas apenas se 

consolida com a institucionalização da disciplina História (como um 
conhecimento acadêmico ou científico) no XIX, cristalizando uma visão do 

tempo da humanidade como linear e evolutivo, tendo como sentido e 
critério dessa evolução o progresso da sociedades europeias e, 
posteriormente, da assim chamada Civilização Ocidental. As “épocas” tem 

um papel importante na organização dessa visão. Elas são ao mesmo tempo 
etapas temporais dessa ideologia do progresso da Europa ou do Ocidente, 

mas também setores de especialização dentro da História Cientifica. É 
nestes termos que me valho da noção de “formas da História” e da ideia da 
Antiguidade como uma destas formas (GUARINELLO, 2003).  

 
Como setores de especialização da disciplina, as formas organizam as 

fronteiras internas da disciplina e, o que é crucial, as fronteiras 
documentais. Há vários tipos fundamentação das “formas”: as espaciais 
(Atenas), as temporais (Antiguidade), as políticas (Império Romano), 

“étnicas” (Gregos), e até mesmo estéticas (Era Clássica). Cada uma dessas 
modalidades implica na criação de fronteiras documentais e de trabalho 

investigativo. Também por causa delas os historiadores com diferentes 
especializações acabam por não dialogar com estudiosos que estariam 

cronologicamente muito próximos de si, enquanto conversam com outros 
que estudam documentos oriundos de períodos mais distantes. As mais 
potentes e efetivas, como o leitor deve ter intuído, são as formas que 

organizam a nossa ideia de temporalidade linear, isto é, as etapas 
temporais da ideologia do progresso, ou o que Jean Chesneaux chamou de 

quadripartismo: Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e 
Contemporânea (CHESNEAUX, 1995). E é como estas etapas que elas mais 
afetam a nossa cultura histórica e o desenvolvimento de consciência 

histórica em contextos escolares. Pois essa visão da temporalidade é 
permeada pela ideologia do progresso e vincula esse progresso ao 

desenvolvimento de uma forma de sociedade em particular: a sociedade 
moderna e/ou capitalista que surgiria numa pequena pontinha do ocidente 
da Eurasia no século XVIII, que a partir desse momento foi capaz de pela 

força política e econômica dominar o resto do globo. O resultado disso é que 
se elege essa forma efêmera e recente de relacionamento dos seres 

humanos entre si e com a natureza como a forma ótima de sociedade e 
articula-se ela como critério de compreensão da história do mundo. A 
história particular e provinciana da Europa (e do Ocidente) se torna História 

Universal e os passados das sociedades do resto do planeta ficam 
subordinados aos seus encontros com essa “História Universal” – em geral 

na forma da subordinação política ou econômica (CHAKRABARTY, 2000). 



 

 
 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 41 

Tal perspectiva vem sendo duramente criticada nas últimas duas décadas. A 
desconstrução do eurocentrismo inerente a essa concepção de 

temporalidade não é mais movida apenas pela acusação de alguns 
estudiosos ligados às áreas não europeias e não ocidentais e passou a ser 
assumida também por aqueles que trabalham com especializações 

tradicionais da história (como é o caso da História Antiga). Um dos maiores 
reflexos dessa desconstrução é o desenvolvimento de uma nova forma de 

História Global da qual um dos eixos principais é construir uma História do 
mundo que não seja eurocêntrica ou ocidentalizante (CONRAD, 2016). E 
dentro deste contexto, própria categoria de “consciência histórica”, 

anteriormente usada para demarcar a excepcionalidade da cultura europeia 
ou ocidental, vem sendo utilizada de forma mais generalista e desvinculada 

daquela perspectiva. Contribui para a consolidação desse uso, 
principalmente, as investigações sobre historiografia global que mostraram 
que esse desenvolvimento intelectual foi compartilhado por intelectuais 

ligados a sociedades e culturas imperiais em várias partes do globo 
(CROSSLEY, 2015; SUBRAHMANYAM, 1997). 

 
As múltiplas temporalidades da e na Antiguidade 
Um das maneiras de lidar com a temporalidade na Antiguidade e seu 

impacto no Ensino de História seria a reflexão sobre as próprias categorias 
de tempo e temporalidade articuladas naquele recorte (MARQUES, 2008). 

Eu pretendo aqui lidar com uma dimensão diferente. Assim como as formas 
do no quadripartismo estão associadas à temporalidade e à duração lineares 
da concepção de História Universal europeia, é possível relacionar cada uma 

daquelas “formas da História” mais restritas que se encontra dentro do 
estudo da Antiguidade a alguma ideia de temporalidade ou duração. Em 

alguns casos tais temporalidades podem ser tão artificiais quanto as das 
formas maiores, mas em outros, podem ser expressões da temporalidade 

das relações sociais que se busca recuperar a partir dos vestígios empíricos 
do passado. 
 

Há nas representações modernas das sociedades da Antiguidade, portanto, 
diferentes tipos de temporalidades (e suas respectivas durações), 

associadas a diferentes fenômenos sociais (ou a projeções modernas que 
buscam explicar e recriar supostos fenômenos sociais antigos). 
 

O primeiro tipo de temporalidade é a ligada aos ritmos da “Política”. As 
investigações e narrativas sobre a Antiguidade costumam articular-se por 

meio da temporalidade de seus governantes ou das formas de governos de 
uma entidade política (talvez a mais importante modalidade desta última 
seja ligada à ideia de cidade-estado). As Histórias do Egito antigo 

contabilizadas por meio de dinastias (GRIMAL, 2012) ou as de Atenas pela 
sucessão de formas de governos (FINLEY, 2002). Esta temporalidade 

política também tem uma modalidade integracionista, isto é, a que articula 
a narrativa como expressão de processos de integração em direção a 
unidades políticas cada vez mais amplas, uma temporalidade da 

“Hegemonia” ou do Império”, como se encontra nas Histórias da 
Mesopotâmia (GARELLI, 1982), ou do Império Romano (GRIMAL, 2011). 
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Outro tipo de temporalidade é a “Étnico-nacional”, cuja narrativa que 
expressaria o processo de desenvolvimento de um povo (LEFEVRE, 2013). 

Tal modalidade é altamente problemática, pois apesar de os documentos 
oriundos da Antiguidade apresentarem inúmeros tipos de identidades 
sociais que poderíamos relacionar ao conceito de “etnia” (HALL, 1997), a 

narrativa moderna tende a projetar sobre essas identidades a 
temporalidade do Estado-nacional, cujo ritmo é o de uma unidade cultural 

politicamente imposta, via de regra ausente na antiguidade, tome-se como 
exemplo a cultura grega e as ilusões a respeito de sua homogeneidade 
(VLASSOPOULOS, 2007).  

 
Um terceiro tipo de temporalidade é ainda mais problemática. Essa 

temporalidade, que eu chamaria de “Cultural-estética”, está baseada na 
ideia de desenvolvimento da cultura das sociedades da Antiguidade, cultura 
aqui sendo entendida como produção de artefatos culturais de alto valor 

estético e civilizacional. A história das sociedades da antiguidade fica aqui 
subsumido à narrativa de seu desenvolvimento intelectual e artístico, 

marcada pela visão de evolução até um suposto apogeu e sua subsequente 
e obrigatória decadência. É a temporalidade ligada à ideia de “clássico” ou 
“época clássica” – ideias criadas pela obra conjunta do Renascimento e do 

Iluminismo europeus – que desempenham um papel inegável na visão de 
um excepcionalismo da Civilização Ocidental via um suposto “legado da 

Antiguidade” (Beercroft, 2007; Greenwood, 2016). 
 
Uma quarta forma de temporalidade que eu chamaria de Material, parece 

um pouco mais próxima da realidade empírica do que a anterior, mas é tão 
permeada de pressupostos ideológicos quanto ela. Essa temporalidade 

baseia-se na observação dos diversos graus de domínio da natureza e das 
formas dos instrumentos e ferramentas criadas pelos ser humano, 

resultando numa temporalidade organizada em torno do desenvolvimento 
técnico nas sociedades antigas e em expressões como Idade do Bronze e 
Idade do Ferro (LIVERANI, 2016), ou nos Modos de Produção do marxismo 

(ANDERSON, 2000). Contudo, tal temporalidade foi desde o século XIX 
conformada pela ideologia do progresso, convertendo-se em uma 

concepção linear daquele desenvolvimento técnico que contaminou boa 
parte da historiografia sobre a Antiguidade, seja ela marxista, finleyana, 
rostovzeffiana, ou filiada aos Annales. 

 
Um último tipo, que estou chamando de “temporalidades alternativas”, é 

em realidade um conjunto de temporalidades (contraditórias entre si) que 
tem menos destaque nas narrativas tradicionais sobre a Antiguidade. Uma 
delas abrange as temporalidades das regiões periféricas, sociedades que a 

historiografia não considera centrais política, econômica ou culturalmente 
(hicsos, núbios, fenícios, frígios, gauleses, cristãos hereges, etc.), mas que 

apresentam seus ritmos históricos próprios quando aparecem como 
coadjuvantes e resistentes na narrativa sobre as sociedades consideradas 
centros civilizacionais (Roma, Grécia, Egito faraônico, etc.) ou quando 

observadas diretamente (MATTINGLY; ALCOCK, 1997). A outra é ligada a 
uma visão mais global da Antiguidade, resultado de desenvolvimento 

recentes, que tenta reconstruir essa ideia de passado global sem se tornar 
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refém dos pressupostos eurocêntricos, ainda incipiente e que pensa a 
temporalidade (ou as temporalidades) das conexões (comerciais, políticas, 

culturais) possíveis entre as várias sociedades antigas (GUARINELLO, 2013; 
HORDEN; PURCELL, 2000). 
 

Não pretendo reinventar a roda, apenas apresentar possíveis 
temporalidades que podem ser inferidas a partir de representações e 

narrativas já existentes e que compõem o estudo da Antiguidade, há 
importantes implicações na existência dessas múltiplas temporalidades. Elas 
demonstram que sob essa forma “Antiguidade”, uma forma da História que 

foi projetada sobre o passado mediterrânico e mesopotâmico pelos 
intelectuais europeus, há uma pluralidade de temporalidades. Tais 

temporalidades correspondem a narrativas e histórias que não se reduzem 
a História Universal, mas elas ainda assim acabam sendo articuladas por 
pressupostos ideológicos variados que tendem a subsumi-las a algum tipo 

de concepção linear e evolutiva do tempo. Isto é, mesmo que nós modernos 
nos livrássemos da forma Antiguidade, ainda assim teríamos muitas 

camadas ideológicas conformando a temporalidade das sociedades do 
passado (as ideologias do Estado-nação, do progresso, o juízo estético). Há 
aí, porém, embriões de outras temporalidades, de uma história não linear e 

de tempos não homogêneos, vítimas da artificialidade das formas e das 
fronteiras disciplinares, da História como narrativa sobre os centro de 

poder, temporalidades que colocadas em evidência podem dar visibilidade 
outras histórias. 
 

Os desafios da temporalidade no Ensino de História 
Há, certamente, desafios , mas também grandes vantagens para o Ensino 

de História no Brasil ao se trabalhar a partir desta perspectiva que 
reconhece essa múltiplas temporalidades. Como objeto desta reflexão, eu 

uso as propostas de competências, habilidades e conteúdos 
correspondentes ao aprendizado da temporalidade histórica no Ensino 
Básico sugeridos pelos PCNs. Embora eu tenha consciência da distância que 

há entre as propostas legais neles representadas e a duradoura resistência 
ao seu uso da parte de professores de história, o seu papel na orientação 

tanto dos livros didáticos quanto dos exames do Ensino resultaram em 
impactos na organização dos currículos (MAGALHAES, 2006). 
 

O tema da temporalidade de fato aparece recorrentemente nos PCNs. Nos 
PCNs para Ensino Fundamental está claramente expresso na descrição dos 

Objetivos Gerais de História Para O Ensino Fundamental, que incluem 
“organizar alguns repertórios histórico-culturais que lhes permitam localizar 
acontecimentos numa multiplicidade de tempo, de modo a formular 

explicações para algumas questões do presente e do passado;” e 
“reconhecer mudanças e permanências nas vivências humanas, presentes 

na sua realidade e em outras comunidades, próximas ou distantes no tempo 
e no espaço;” (BRASIL, 1997, p. 37). Dentre os conteúdos para o 2º ciclo 
do Fundamental I, encontra-se o eixo temático Organização histórica e 

temporal, o qual apresenta o sub-tema Organização histórica e temporal (p. 
51), onde se encontram conteúdos diretamente ligados a esta reflexão. Tais 

incluem a uma série de propostas voltadas para a construção de habilidades 
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e competências nesse sentido: a construção de sínteses históricas, a 
compreensão de calendários e medições de tempo de forma a localizar 

acontecimentos de curta, média e longa duração, a construção de sínteses 
cronológicas e a produção de linhas de tempo, todas elas tendo como 
propósito relacionar a história local com a história regional e a história 

nacional e a mundial. Há também uma densa proposta de construções de 
diferentes periodizações históricas, de forma a caracterizar a temporalidade 

de modelos econômicos, políticos e culturais, em relação a contextos locais 
e nacionais, comparando com os recortes cronológicos tradicionais da 
disciplina (p. 50-51). É importante notar que estas operações aqui foram 

pensadas em conexão com o aprendizado de História em nível local, 
regional e nacional, com ênfase no estabelecimento de conexões entre estes 

diferentes níveis, estando rigidamente subordinadas a uma forma “Estado-
nação” da História e não tendo conexão imediata com a forma 
“Antiguidade” que abrange conteúdos do Fundamental II. Contudo, a 

demarcação nos itens anteriores da necessidade, no que diz respeito à 
compreensão das temporalidades históricas, do estabelecimento das 

relações entre história local, regional, nacional e mundial mostra que tais 
questões devem ser retomadas nos ciclos e etapas posteriores. 
 

Por sua vez, no assim denominado 3º ciclo do Fundamental II, um dentre 
os objetivos para este ciclo retoma a reflexão sobre as temporalidades: 

“localizar acontecimentos no tempo, dominando padrões de medida e 
noções para distingui-los por critérios de anterioridade, posterioridade e 
simultaneidade” (BRASIL, 1998, p. 54). Aqui, ao se observar os eixos 

temáticos e conteúdos correspondentes, há de fato, a menção recorrente 
das habilidades ligadas à localização temporal. No eixo temático História 

Das Relações Sociais, Da Cultura E Do Trabalho, dentro do subtema As 
relações sociais, a natureza e a terra, há uma sequência de conteúdos que 

abrangem as relações entre a sociedade, a cultura e a natureza, no que é 
denominado “História Brasileira” (p.57-58), “História dos povos americanos” 
(p. 58-59) e “História de povos do mundo” (p. 59-60) em diferentes 

tempos. Estes conteúdos são seguidos por um item que propõe como 
conteúdos as diferenças, semelhanças, transformações e permanências nas 

relações entre a sociedade, a cultura e a natureza, ressaltando a 
necessidade de compreensão da temporalidade destas relações entre ser 
humano e natureza em diversos lugares do mundo (p. 60). Preocupações 

semelhantes se repetem no subtema Relações de Trabalho, que propõe a 
capacidade de caracterizar e analisar diferentes tipos de forma de trabalho, 

assim como referenciar e localizá-las cronologicamente e identificar as suas 
durações no tempo” (p. 62). 
 

Por sua vez, nos PCNs para o Ensino Médio encontra-se também itens 
relacionados à compreensão das temporalidades (BRASIL, 2000). A 

competência Investigação e compreensão inclui as habilidades “relativizar 
as diversas concepções de tempo e as diversas formas de periodização do 
tempo cronológico, reconhecendo-as como construções culturais e 

históricas;” e “estabelecer relações entre continuidade/permanência e 
ruptura/transformação nos processos históricos”. Já a competência 

Contextualização sócio-cultural inclui as habilidades “situar as diversas 
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produções da cultura – as linguagens, as artes, a filosofia, a religião, as 
ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais – nos contextos 

históricos de sua constituição e significação” e “situar os momentos 
históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de sucessão e/ou 
de simultaneidade”. Aqui contudo, são explicitamente denominados 

Habilidades e Competências e apresentados desvinculados de conteúdos 
específicos, isto é de saberes que reflitam sujeitos, processos e relações 

históricas. 
 
Como se pode ver, nas propostas de organização curricular dos três níveis 

de ensino aqui analisados, Fundamental I, II e Médio, a preocupação com o 
desenvolvimento da capacidade de compreensão da temporalidade está 

presente. Os parâmetros não apontam para a compreensão de uma 
temporalidade linear e homogênea, estritamente ligada à História Universal 
europeia, mas para a capacidade de reflexão, desde o início do processo 

formativo, sobre a dimensão da temporalidade e o reconhecimento de suas 
múltiplas dimensões e modalidades, com graus cada vez mais complexos e 

aprofundados ao longo do tempo de estudo. Isso não deveria ser surpresa 
pois já há um bom acúmulo intelectual no que diz respeito da necessidade 
de incorporar a compreensão da temporalidade no ensino de história, 

posicionando-se contra um ensino mais factual, o assim chamado “ensino 
conteudista” (BEZERRA, 2003; BITTENCOURT, 2018; BITTENCOURT; 

NADAI, 2009; BOVO; DEGAN, 2017; FONSECA, 2010). 
 
Tem-se, portanto, de um lado, o reconhecimento na legislação da 

importância dessas capacidades e, do outro, uma forma “Antiguidade” que 
apresenta dentre os seus saberes correspondentes diversas oportunidades 

para o desenvolvimento de concepções mais plurais de temporalidade. Não 
só na produção acadêmica mais recente onde isso é explícito (FUNARI, 

2003), mas como eu tentei mostrar aqui, mesmo a partir da historiografia 
tradicional de meados do século XX. A dificuldade não está nas sociedades 
da Antiguidade nem nas propostas legais para o currículo. Um dos desafios 

está, como já mencionado, nos desacertos de nossas próprias categorias 
culturais e na maneira colonial com a qual o Brasil olha para a Antiguidade. 

Há uma outra dificuldade, que corresponde a um impasse já tradicional nas 
discussões sobre organização curricular (e que se manifesta no cotidiano da 
organização dos planos e de ensino de cada professor): a oposição entre 

uma organização temporal ou cronológica (integrada e intercalada são 
temporais) ou por eixos temáticos (BITTENCOURT, 2018; FONSECA, 2010). 

Tal impasse, em última instância, é resultado da equiparação de uma 
organização curricular temporal exclusivamente com a temporalidade do 
quadripartismo e do não reconhecimento das possibilidade e ensino de 

outras temporalidades embutida na proposta por eixos temáticos. Esse 
impasse, certamente, é resultado daquela estruturação colonial de nossas 

categorias e do fato institucional e disciplinar que a temporalidade da 
História Universal europeia serve de infraestrutura acadêmica e escolar para 
a disciplina História. 

 
 

 



 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 46 

Conclusões 
Não há repostas imediatas para esse impasse, apenas a necessidade de 

trabalhar na direção de construir práticas de ensino-aprendizagem que 
valorizem essa percepção mais rica das temporalidades e do tempo 
histórico. Muito embora a forma de organização da disciplina História 

impeça e imponha o uso do quadripartismo, na academia e na sala de aula, 
isso não significa que, ao mesmo tempo que ele é usado pelo professor para 

articular junto aos alunos concepções de temporalidades mundiais e de 
longa duração, não possa ser problematizado e questionado. Neste 
contexto, o que eu busquei apresentar aqui foi que o recorte ou forma 

Antiguidade, mesmo em suas representações tradicionais apresenta 
inúmeras oportunidades para que a reflexão sobre a coexistência de 

múltiplas temporalidades correspondentes a diferentes processos e sujeitos 
históricos. Mais do que tornar o professor refém de uma “linha do tempo” 
rígida e evolucionista, essa “forma da História”, exatamente porque é uma 

construção artificial articulada com aquela linha do tempo, guarda dentro de 
si inúmeras histórias e temporalidades que podem permitir desconstruir, em 

sala de aula, a ideia de que a temporalidade da História Universal europeia 
seja de fato universal e apontar na direção de categorias de temporalidades 
mais amplas que não tomem uma parte (Europa, Ocidente) pelo todo (o 

Globo). 
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ENSINO DE HISTÓRIA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E LIVRO DIDÁTICO 
Adriana Ribeiro de Araujo 

 
O ponto de partida para a construção desse texto foram as reflexões e 
considerações sobre o ensino de História na atualidade, enquanto disciplina 

escolar que se integra no sistema educacional, na busca de respostas a 
algumas indagações persistentes a respeito das abordagens de conteúdos e 

métodos que podem ser considerados mais adequados para ensinar história 
na escola. A partir de estudos realizados em fontes bibliográficas sobre a 
relação ensino-aprendizagem dos estudantes da educação básica, o 

presente material é resultado da análise das práticas de ensino empregadas 
na educação dialogando com algumas possíveis metodologias que podem 

ser utilizadas em sala de aula. Esse estudo fornece detalhes sobre como o 
processo de ensino vem sendo desenvolvido, é importante para o 
entendimento e contribuição da discussão sobre os métodos vigentes. 

Pontua também algumas considerações da produção didática historiográfica 
mais recente. 

 
As diversas propostas curriculares do ensino de História elaboradas pelos 
estados e municípios pelos Parâmetros Curriculares Nacional tem, a partir 

da década de 1980, norteado o ensino de História em seu tempo. 
 

“Nos últimos dez anos tem surgido uma variedade de propostas que 
almejam proporcionar um ensino de História mais significativo para a 
geração do mundo tecnológico, com seus ritmos diversos de 

apreensão do presente e seu intenso consumismo, o qual desenvolve, 
no público escolar expectativas utilitárias muito acentuadas 

(Bittencourt, 2008, p. 99).” 
 

Seguindo na linha de propostas de ensino atuais refletindo suas respectivas 
características que atendem aos pressupostos educacionais. É importante 
frisar que “as propostas curriculares mais recentes tem procurado centrar-

se na relação entre ensino e aprendizagem, e não exclusivamente no 
ensino, como anteriormente” (Bittencourt, 2008, p. 103). Destaca-se a 

importância de se pensar o processo de ensino e aprendizagem da disciplina 
de História ao longo da trajetória escolar, assim como o que se ensina e 
como o saber ensinado é apreendido. As possibilidades ou alternativas do 

ensino da disciplina de História são múltiplas, tendo em vista a série de 
mudanças e aperfeiçoamentos das práticas do ensino ao longo do tempo, 

atendendo aos objetivos empregados com a utilização de materiais 
didáticos diversos. 
 

O ensino de História nas escolas viabiliza a aprendizagem de “conteúdos 
sociais e culturais associados a comportamentos, valores e ideais políticos. 

Esse conjunto de saberes são “conteúdos escolares”, que exigem, portanto, 
uma integração nos programas e planos escolares e devem ser igualmente 
planejados e avaliados” (Bittencourt, 2008, p. 106). Nesse contexto, é 

importante destacar o papel do professor que atua mediando e articulando 
conteúdos para promover a ampliação de conhecimentos e a compreensão 
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dos alunos, apresentando formas de estudo, análise e problematização dos 
saberes que estão sendo trabalhados em sala de aula. 

 
É ressaltado um fator de grande relevância referente ao problema dos 
materiais didáticos utilizados que devem ser empregados como mediadores 

do processo de ensino-aprendizagem. As possibilidades são diversas, mas 
para que a aprendizagem seja consolidada é preciso que as metodologias 

de ensino usadas pelo professor sejam coerentes para que sejam 
alcançados resultados significativos e satisfatórios. 
 

De início é interessante refletir acerca de algumas problemáticas sobre o 
ensino as suas respectivas práticas utilizadas. É óbvio que cada disciplina 

escolar apresenta suas especificidades, por este motivo cabe introduzir uma 
indagação norteadora, afinal, quais seriam as peculiaridades da disciplina de 
História? Esse questionamento é fundamental para obter respostas sobre 

como se desenvolve o processo de ensino de História na atualidade. 
 

A didática empregada no ensino deve ser planejada da forma mais 
adequada possível para atender a diversidade encontrada em cada sala de 
aula, nos diferentes contextos em que estão inseridas. Os conteúdos e 

métodos devem ser pensados e planejados simultaneamente se 
relacionando entre um e outro, de forma conjunta para ser melhor 

articulados para se alcançar as finalidades determinadas.  
 
Práticas de ensino 

Nesse item, serão apresentadas algumas práticas que visam superar os 
conhecidos “métodos tradicionais” do ensino de História, profundamente 

criticado desde os anos finais do século XIX, que conduzem os alunos a 
simplesmente decorar os conteúdos. As questões metodológicas do 

processo educacional vêm sendo repensadas e renovadas, apesar de que 
haja métodos considerados tradicionais que permanecem até os dias de 
hoje. 

 
É pertinente salientar que a renovação metodológica não pode ser, de 

forma alguma, confundida com técnica de ensino, é necessário fazer uma 
distinção entre esses dois. Por vezes, quando os métodos não são 
planejados de forma adequada, a técnica de ensino acaba simplesmente 

reproduzindo os tão criticados métodos tradicionais. Diante disso, afirma 
Circe Bittencourt (2008, p. 229): 

  
“As mudanças de métodos e conteúdos precisam ser entendidas à luz 
da concepção de “tradição escolar”, sendo necessário perceber, por 

intermédio desse conceito, dois aspectos fundamentais. O primeiro 
opõe-se à ideia de que, em educação, seja preciso sempre “inventar 

a roda”, bastando verificar que muito do que se pensa, ser novo já foi 
experimentado, muitas outras vezes. Outro aspecto a ser levado em 
conta no processo de renovação é o entendimento de que muito do 

“tradicional” deve ser mantido, porque a prática escolar já comprovou 
de que muitos conteúdos e métodos escolares tradicionais são 

importantes para a formação dos alunos e não convém serem 
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abolidos ou descartados em nome do “novo”. Assim há que haver 
cuidado na relação entre permanência e mudança no processo de 

renovação escolar.” 
 
Os conteúdos a ser ensinados são articulados aos métodos de ensino e de 

aprendizagem ao serem apresentados aos estudantes. Nesse sentido, 
levando em conta que cada disciplina escolar possui suas especificidades, é 

relevante considerar que “é necessário frisar e destacar a importância dos 
métodos como um dos elementos que estão diretamente vinculados ao 
conteúdo explícito e aos objetivos das disciplinas” (Bittencourt, 2008, p. 

43). Dentre os recursos utilizados com mais frequência depara-se com aulas 
expositivas e uso do livro didático, apesar de que a diversidade de métodos 

ser extensa e depende de necessidades e características especificas de 
adaptação e disponibilidade para ser colocada em prática em sala de aula. 
 

O papel do professor é fundamental nesse processo, ele é o sujeito principal 
das práticas de ensino. As propostas de ensino atuais “exigem um trabalho 

intenso do professor, uma concepção diferenciada desse profissional, como 
um trabalhador intelectual que, juntamente com seus alunos, deve 
pesquisar, estudar, organizar e sistematizar materiais didáticos apropriados 

para as diversas condições escolares” (Bittencourt, 2008, p. 128). 
 

Os conteúdos e métodos constroem-se no cotidiano da sala de aula, na 
relação professor aluno, com a adequação para melhor atender a realidade 
da turma, observando a comunidade escolar em que os alunos fazem parte, 

visando propiciar um ambiente em que se construa uma aprendizagem 
prazerosa e consequente. 

 
A escolha dos materiais depende, portanto, de nossas concepções sobre o 

conhecimento, de como o aluno vai aprendê-lo e do tipo de formação que 
lhe estamos oferecendo. O método para a utilização dos diversos materiais 
didáticos decorre de tais concepções e não pode ser confundido com o 

simples domínio de determinadas técnicas para a obtenção de resultados 
satisfatórios (Bittencourt, 2008, p. 199). 

  
Um dos materiais mais comuns no cotidiano das aulas, principalmente da 
disciplina de História é o livro didático. Além desse, ultimamente tem-se 

utilizado documentos nas aulas de História, sejam eles escritos, ou não 
escritos, como é o caso de imagens diversas, fotografias, mapas 

geográficos, filmes, músicas. Ambos são instrumentos pedagógicos muito 
eficientes, quando são devidamente problematizados revelando aspectos do 
processo de construção do conhecimento histórico. Nesse segmento, vale 

atentar para o seguinte 
 

“Recorrer ao uso de documentos nas aulas de História pode ser 
importante, segundo alguns educadores, por favorecer a introdução 
do aluno no pensamento histórico, a iniciação aos próprios métodos 

de trabalho do historiador (Bittencourt, 2008, p. 327).” 
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Entretanto, se deparando com esse contexto, o professor precisa ter muito 
cuidado e critério para selecionar tal recurso, ou ao transformar um 

documento em material didático, pois como alerta Circe Bittencourt (2008, 
p. 329): 
 

“[...] os jovens e as crianças estão “aprendendo História” e não 
dominam o contexto histórico em que o documento foi produzindo, o 

que exige sempre a atenção ao momento propício de introduzi-lo 
como material didático e a escolha dos tipos adequados ao nível e as 
condições de escolarização do aluno.” 

 
O ensino de História: desafios e possibilidades 

O ensino, de modo geral, é algo dinâmico e necessita de adaptações 
constantes diante das diversas realidades da comunidade escolar, e 
principalmente dos alunos. Diante disso, fica evidente a necessidade de o 

profissional da educação estar propondo renovações constantes nos seus 
métodos de ensino para melhor atender as particularidades do seu público. 

Entretanto, seguindo nesse segmento, é pertinente destacar algumas 
possíveis metodologias que podem ser aplicadas no ensino de História. 
 

Antes de tudo, é importante atentar para uma das grandes dificuldades dos 
professores de História, nesse contexto, que é justamente a escolha dos 

métodos apropriados, por meio dos quais seja possível obter resultados 
significativos para o público escolar, levando em consideração que eles são 
provenientes de diferentes condições sociais e culturais. 

 
“O conhecimento histórico não se limita a apresentar o fato no tempo 

e no espaço acompanhado de uma série de documentos que 
comprovem sua existência. É preciso ligar o fato a temas e aos 

sujeitos que o produziram para buscar uma explicação. E para 
explicar e interpretar os fatos, é preciso uma análise, que deve 
obedecer a determinados princípios. Nesse procedimento são 

utilizados conceitos e noções que organizam os fatos, tornando-os 
inteligíveis (Bittencourt, 2008, p. 183).” 

 
Nesse sentido, o professor se depara com a necessidade de proporcionar 
uma adequação suficientemente capaz de promover a compreensão e 

aprendizagem dos estudantes. Para isso, se faz necessário a utilização dos 
recursos didáticos diversos disponibilizados, atendendo as especificidades 

das condições de aprendizagem. 
 

“Deve-se abandonar a visão do conhecimento específico da disciplina, 

sem abrir mão dos repertórios e recursos de cada área de 
conhecimento, e, ao mesmo tempo, incorporar o papel de formação 

exercido pelo educador, tratando de temas e questões que 
ultrapassam o conteúdo programático, por meio de temas 
transversais (KARNAL, 2018, p. 66).” 
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As utilizações dos temas transversais na educação básica podem ser 
significativas, por proporcionar uma ampliação das possibilidades de 

abordagens. Sobre isso, afirma Circe Bittercourt (2006, p. 240): 
 

“[...] é fundamental que o professor faça emergirem as 

representações sociais que os alunos possuem sobre o tema a ser 
estudado, afim de identifica-las e assim melhor organizar os 

conteúdos a ser apresentados, ampliar informações, explicitar com 
maior cuidado estudos comparativos e estabelecer com maior 
segurança os critérios para a escolha de materiais didáticos 

adequados. “ 
  

É necessário proporcionar aos estudantes uma aprendizagem significativa, 
integrando-os enquanto sujeitos históricos: 
 

“Fazer que os alunos exponham suas representações sociais sobre o 
tema proposto para o estudo pode favorecer igualmente uma reflexão 

por parte deles próprios. Ao possibilitar, por intermédio de debates e 
discussões orais e de respostas a questionários cuidadosamente 
preparados, a representação sociais dos alunos, sobre determinado 

objeto, criam-se condições para que eles identifiquem os diferentes 
tipos de conhecimento: o proveniente da vivência, das formas de 

comunicação diária que organizam suas representações sobre a 
realidade social (expressa notadamente pelas expressões “eu penso”, 
“eu acho”, “na minha opinião”...), e o conhecimento sobre essa 

mesma realidade proveniente do método cientifico (Bittencourt, 
2006, p. 240).” 

  
Os temas e abordagens empregados no ensino de História são proveitosos e 

podem ser devidamente rentável desde que a didática, a metodologia e os 
pressupostos teóricos sejam reformulados, renovados e adequados ao 
público receptor. Para isso, os profissionais que atuam na educação, se 

deparam com a necessidade de repensar o ato de educar. Podendo dar a 
dimensão de que o conhecimento histórico é um meio útil para 

compreender o mundo que cerca o estudante, abrindo espaço para 
questionamentos. 
 

A historiografia didática na sala de aula 
Como já citado no item anterior, um dos recursos amplamente utilizados no 

campo escolar pelos professores é o livro didático. Este objeto reflete “uma 
complexa teia de relações e de representações” (BITTENCOURT, 2008, p. 
14). Ele pode ser considerado um importante instrumento para o ensino, 

mas é interessante atentar para o fato de que ele “possui limites, vantagens 
e desvantagens como os demais materiais dessa natureza e é nesse sentido 

que precisa ser avaliado” (BITTENCOURT, 2008, p. 301). Pode funcionar 
como um tipo de ferramenta para os professores e alunos que podem o 
utilizar como um auxiliador do processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, 

o mesmo é distribuído gratuitamente pelo governo Federal por meio do 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) nas escolas públicas do ensino 

fundamental ao médio. 
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Os conteúdos contidos nessas obras devem ser problematizados e 

questionados, não podem ser passados de forma acrítica por parte dos 
profissionais da educação. Desse modo, é importante lançar uma reflexão 
acerca da diversidade de leituras que podem ser proporcionadas pelos 

autores dos livros didáticos da educação básica. 
 

É importante que os professores saibam instigar os alunos, por meio da 
criticidade, a fazer uma análise de como que os conteúdos são 
representados no livro didático estudado. O professor tem importante papel 

ao utilizar o livro como um recurso didático. Ele pode acrescentar 
conhecimento além do que é ilustrado. 

 
O professor de História deve estar atendo a essas questões para analisar os 
conteúdos com seus alunos com uma nova perspectiva, repensando a sua 

função enquanto professor. É relevante salientar a importância do educador 
atuante nessa disciplina, na qual pode ser capaz de exercer “função 

primordial no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo histórico, pois 
tem a possibilidade de apresentar as diversas leituras dos acontecimentos 
que marcaram a história” (ALVES; ROSA, 2016, p. 38). 

 
A diversidade e amplidão de leituras historiográficas reproduzidas nos livros 

didáticos refletem aspectos das influências em que seus autores passaram 
ao longo de sua trajetória. As ilustrações ou posicionamentos podem ser 
representados pelas imagens e os significados que podem delas ser 

transmitidos. 
 

Os detalhes são importantes para que o aluno possa adentrar na história, 
de fato. Textos organizados com informações mais amplas são 

significativos. O livro didático constitui um dos recursos mais tradicionais 
utilizados pelos educadores da escola básica. Portanto, deve-se atentar para 
não utilizar esse recurso de forma descontextualizada. 

 
Os livros didáticos devem ser utilizados, levando em consideração a 

extensão de possibilidade de abordagem dos conteúdos, procurando sempre 
aprofundar nos detalhes que são cruciais para a compreensão dos assuntos. 
Desse modo, é interessante que os professores considerem a importância 

de ir além das abordagens presentes nas obras didáticas, discorrendo sobre 
características das especificidades sobre os temas. O ensino, os sujeitos 

evolvidos no campo educacional, as práticas, as experiências, e as 
utilizações coerentes das produções didáticas, constituem importância 
crucial para a vida social e cidadã dos indivíduos. 
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OS DOCUMENTOS OFICIAIS E ENSINO DE HISTÓRIA NOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: OBJETIVOS E CONTEÚDOS 

Andréa Giordanna Araujo da Silva 
 
 

Introdução  
O estudo apresenta-se como uma reflexão a respeito dos conteúdos e 

objetivos para o ensino da Historia nos anos iniciais do ensino fundamental. 
Foi motivado pelo constante questionamento dos professores atuantes, dos 
graduandos do curso de Pedagogia e dos alunos das escolas públicas, com 

os quais tenho trabalhado como professora das disciplinas “Saberes e 
Metodologia do Ensino de História I e II” e como coordenadora de projetos 

de extensão, sobre a contribuição da aprendizagem dos conhecimentos e 
práticas da disciplina escolar História na formação dos estudantes dos anos 
iniciais do ensino fundamental.  

 
Para elaborar uma resposta a esta indagação é preciso transitar numa rede 

complexa de saberes e práticas institucionais, constituída por interesses 
ideológicos, disputas políticas, posições epistemológicas e escolhas didáticas 
variadas. O ensino de história, assim como qualquer outra disciplina, atende 

as demandas sociais e políticas do tempo presente, e passa por 
transformações a cada mudança ou ruptura política e/ou cultural vivida pela 

sociedade. Deste modo, selecionou-se três documentos que tratam do 
ensino de história, em âmbito nacional, para identificar quais são os 
possíveis conteúdos e objetivos propostos pelo currículo oficial para o 

ensino de história nos anos iniciais: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB (Brasil,1996), Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs 

(Brasil, 1998) e Base Nacional Comum Curricular - BNCC (Brasil, 2017).  
 

Nos estudos desenvolvidos por Fonseca T. (2003), Fonseca S. (2015) e 
Bittecourt (2011) é possível identificar as diferentes transmutações 
impostas ao currículo escolar no Brasil durante a emergência do Governo 

Imperial, depois com o fundamento da República, ainda com as rupturas 
políticas e sociais vividas durante a Era Vargas e a Ditadura Militar no 

Brasil. Em tempos de República Democrática, como a que está em curso 
(pelo menos no papel), a diversidade cultural e étnica e a identidade de 
gênero são, por exemplo, as novas demandas formativas advindas da 

sociedade e das plataformas políticas, originárias de interesses partidários e 
governamentais e resultantes ou não das reivindicações dos movimentos e 

instituições sociais. Neste cenário, definir o papel da disciplina História no 
currículo da Educação Básica, mais especificamente nos anos iniciais do 
ensino fundamental, torna-se um ato crucial para orientar o trabalho 

docente e os programas dos cursos de formação de professores.  
 

Uma discussão atraente é a que informa ser o papel do ensino de História 
promover a Alfabetização Histórica. Segundo Freitas (2014, p. 7), outras 
disciplinas como “língua portuguesa, matemática e geografia já definiram o 

que seriam alfabetização linguística, alfabetização numérica e alfabetização 
cartográfica.” Neste raciocínio, caberia a Histórica também inventar um tipo 

específico de alfabetização, ou seja, definir um conjunto de habilidades 
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técnicas (e, talvez, também sociais) a serem desenvolvidas de forma 
aferível no âmbito escolar. Para Serrano (2013), a alfabetização histórica 

ocorre como o resultado de um conjunto de habilidades desenvolvidas, que 
correspondem principalmente as capacidades de solucionar problemas, com 
o uso e a análise de fontes históricas, e de construir argumentos sobre a 

realidade, relacionando o passado e o presente. 
 

Carretero e López (2009), inspirados nos estudos da área de psicologia 
cognitiva, informam que a alfabetização histórica ocorre quando o sujeito 
torna-se apto a avaliar as “evidências na obtenção de informações, a 

raciocinar para solucionar problemas e a analisar as narrativas históricas 
que explicam a realidade. Os autores também observam integração da 

aprendizagem de conceitos e de procedimentos como uma necessidade 
estrutural no ensino de história. 
 

Segundo Stamatto (2009), o conceito alfabetização histórica sofre variações 
conforme os autores que empregam o termo para dar sentido às propostas 

pedagógicas no ambiente escolar, e mais, especificamente, aquelas 
“transplantadas” para as escolas por meio dos livros didáticos, como se 
fossem a tradução dos currículos oficiais. Efetivamente este é conceito que 

pouco aparece nos estudos sobre o ensino da história no Brasil, apenas 
alguns autores, como Oliveira e Freitas (2015, p. 57), têm dedicado tempo 

ao estudo da temática, fundamentados principalmente nos estudos de 
“Mario Carretero, Rafael Valls Montés e Joaquín Prats”.  
 

Outra perspectiva para o ensino de História é apontá-lo como instrumento 
para o desenvolvimento (ou aperfeiçoamento) da Consciência Histórica, 

ação que corresponde, segundo os estudos de Joan Rüsen (2010, p. 57), ao 
desenvolvimento de “[...] operações mentais com as quais os homens 

interpretam a experiência da evolução temporal de seu mundo e de si 
mesmos, de forma tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida 
prática no tempo”. Segundo o autor, a origem e função da História como 

ciência moderna está diretamente relacionada à capacidade desta servir 
como instrumento de “orientação para a ação e como elemento de criação 

de identidade” (Rüsen, 1989, p. 306). Logo, o conhecimento histórico deve 
servir como instrumento de interpretação do presente, numa perspectiva 
mais pragmática e funcional. Sendo assim, o intelectual afirma que o 

conhecimento histórico produzido deve ser passível de compreensão pelos 
indivíduos de modo geral, não só pelos acadêmicos, deve ser um saber de 

fácil comunicação e útil a interpretação da realidade social em que se insere 
o sujeito (Rusen, 2010). Desta forma,  
 

“[...] Por ser uma operação abstrata, um trabalho do intelecto de 
recorrer a dados da memória para interpretar o presente e possibilitar 

ações no mundo, a consciência histórica não seria visualizada ou 
percebida imediatamente, o que dificulta um pouco a sua 
instrumentalização pelas pesquisas científicas. Ela está implícita nas 

ações das pessoas, é percebida à posteriori, mesmo sendo condição 
necessária à ação” (Barom, 2017, p.169). 
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Observa-se que a consciência história não se concretiza como uma 
habilidade ou competência passível de aferição com o uso de instrumentos 

avaliativos que primam pela averiguação de dados e informações 
assimilados pelos estudantes, como parece poder ocorrer com a 
Alfabetização Histórica, todavia ela pode ser observada como um objetivo-

fim para o ensino da história (Cerri, 2011).  
 

Embora não sejam as bases teóricas dos textos oficiais analisados neste 
estudo, pode-se observar na organização dos programas curriculares para o 
ensino de História nos anos iniciais do ensino fundamental que a estrutura 

de cada documento pode se aproximar do ideário de Alfabetização Histórica 
ou de Consciência Histórica como perspectivas formativas para as escolas 

brasileiras.  
 
Conteúdos e objetivos para o ensino de História  

Na análise dos documentos oficiais: LDB (1996), PCNs- História (1998) e 
BNCC (2017) identificaram-se diferentes objetivos e conteúdos para o 

ensino de História nos anos iniciais do ensino fundamental. O artigo 26º da 
LDB (Brasil, 1996) aponta História do Brasil como conteúdo central do 
currículo da educação básica, e enfatiza que devem ser consideradas como 

objetos de reflexão “[...] as contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, 

africana e europeia”. Ainda, devido à promulgação da Lei nº 11.645 de 
2008 (Brasil, 2008), o texto imperativo define que:  
 

“§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a 

formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, 
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta 

dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e 
indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 

social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.” 
(Brasil, 1996).  

 
A ênfase na abordagem da história dos negros, dos africanos e dos 
indígenas realizada no artigo 26-A  foi uma necessidade histórica criada 

pelos movimentos negros e por instituições culturais e políticas que 
reivindicaram reparações históricas na produção do saber histórico nacional 

e na narrativa oficial sobre a formação cultural e política do povo brasileiro. 
Fundamentados no texto oficial, podemos afirmar que todos os 
conhecimentos científicos e culturais que possibilitam compreender a 

constituição do Brasil como um país e uma nação podem ser objeto do 
ensino nos anos iniciais, seja seguindo a forma da história temática, como 

propôs os PCNs-História na década de 1990, seja mantendo a perspectiva 
positivista de divisão tripartite (Colônia, Império e República) dos tempos e 
dos conteúdos no ensino da História. 

 
Observa-se que a LDB não institui um método (teoria pedagógica) ou 

procedimentos (definição de práticas) para o ensino de história, mas defini 
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objetivos e conteúdos, pois ao afirmar que é imperativo o estudo “da 
história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 

indígenas no Brasil [...] resgatando as suas contribuições nas áreas 
social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil” (Brasil, 
1996), o documento oficial busca apresentar a história como uma 

ferramenta formativa indispensável, visto que é obrigatório o “estudo da 
história e cultura afro-brasileira e indígena”. Isto significa tornar a 

compreensão da diversidade étnica e da história de luta e de resistência dos 
negros e indígenas no Brasil um saber necessário à formação da identidade 
nacional. Podemos conjecturar que o texto oficial está mais próximo da 

perspectiva de formação da Consciência Histórica, do que de Alfabetização 
Histórica, descrito por Stamatto (2009). Isto porque não pretende contribuir 

com a realização de exames quantitativos de verificação dos conteúdos 
assimilados e validar o currículo oficial, mas volta-se para a transformação 
e a formação dos gestos e dos discursos, deseja interferir nas práticas e 

interações cotidianas, logo se afasta da perspectiva de desenvolvimento de 
uma identidade nacional forjada pela ideia de progresso e pela prática da 

exclusão e eliminação de outro na narrativa histórica (Rusen, 1989, p. 325).  
 
Os PCNs-História publicados nos anos 1990, como documentos orientadores 

do currículo, definiram alguns objetivos e dois eixos temáticos: HISTÓRIA 
LOCAL E DO COTIDIANO E HISTÓRIA DAS ORGANIZAÇÕES 

POPULACIONAIS para o ensino nos dois primeiros ciclos do ensino 
fundamental (os anos iniciais). Devido à amplitude de saberes e práticas 
relacionadas aos eixos descritos e possíveis de serem explorados na sala de 

aula, o documento apresenta um conjunto de temáticas, habilidades e 
recursos que poderiam ser mobilizados para o ensino da história. Como por 

exemplo, no tratamento da temática “Organizações e lutas de grupos 
sociais e étnicos”, o texto aponta como possibilidades para o trabalho 

pedagógico o “Levantamento de diferenças e semelhanças entre grupos 
étnicos e sociais, que lutam e lutaram no passado por causas políticas, 
sociais, culturais, étnicas ou econômicas”, e, ainda descreve como possíveis 

conteúdos para o ensino, o estudo de: 
 

“movimentos de âmbito local: trajetória do movimento, lutas 
travadas, conquistas e perdas, relações mantidas com grupos 
nacionais ou de outras regiões, meios de divulgação de idéias, 

pessoas e grupos envolvidos, ideais de luta (movimentos 
ambientalistas, feministas, de idosos, de indígenas, de classes 

sociais, de liberdade de expressão, de direitos humanos, de 
organização religiosa, dos negros, dos sem-terra, de construção de 
moradias ou de saneamento básico, em prol da saúde ou da 

educação)“ (Brasil, 1997, p. 49).  
 

Embora apresente a definição de procedimentos de ensino (“Levantamento 
de diferenças e semelhanças entre grupos étnicos e sociais”), o texto amplia 
o conjunto de sujeitos históricos e os lugares por eles ocupados na narrativa 

histórica escolar e redefine os fatos que podem ser objeto de reflexão no 
ensino da história nacional. Sendo assim, mesmo inscrito numa perspectiva 

pedagógica mais próxima do ideário de Alfabetização História, visto que os 
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PCNs-História se aproximam do ideário pedagógico do “Aprender a 
aprender”, que para Duarte (2001, p. 28), “[...] reside na desvalorização da 

transmissão do saber objetivo, na diluição do papel da escola em transmitir 
esse saber, na descaracterização do papel do professor como alguém que 
detém um saber a ser transmitido aos seus alunos, na própria negação do 

ato de ensinar”, e, para isto focaliza o trabalho pedagógico na identificação 
de habilidades e competências específicas a serem desenvolvidas pelas 

práticas escolares, os PNCs-História apresentaram novas possibilidades para 
o ensino de história, porque tinham como aporte teórico e político-
ideológico os estudos da Escola dos Annales e da História Cultural, que 

abordavam a diversificação das fontes, a ampliação das temáticas e dos 
objetos de pesquisa no campo da História, e abriam espaço para a 

diversificação das práticas e dos recursos de ensino. Os PCNs estimulavam 
o uso, na sala de aula, de artefatos culturais materiais e imateriais (filmes e 
músicas) e de documentos históricos como ponto de partida para a reflexão 

de um problema social de caráter histórico, e a realização de aulas de 
campo em espaços museológicos, instituições culturais diversas e 

comunidade étnicas específicas (como as quilombolas e indígenas). Essas 
práticas podem ser observadas como instrumentos pedagógicos 
complementares ao trabalho docente e à formação cultural crítica do 

estudante nas aulas de história. O estudo de Silva (2008) menciona as 
modificações ocorridas na escrita e no desenho gráfico dos livros didáticos 

de história para anos iniciais do ensino fundamental nos últimos anos. Tais 
alterações foram provocadas pela ampliação os objetos de pesquisas do 
campo da História, das demandas sociais corporificas em leis, a exemplo da 

Lei nº 11.645, de 2008, e também das alterações promovidas pelas 
editoras, as quais têm utilizado os PCNs como documento orientador para 

selecionar os conteúdos e as práticas que podem expor nos livros didáticos 
e possibilitar a aprovação de coleções e obras didáticas no Programa 

Nacional do Livro Didático.  
 
Em 2017 foi publicado do texto da BNCC para a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, nele o desenvolvimento de competências e habilidades 
específicas é descrito como atribuição do ensino de História e os conteúdos 

de ensino são apresentados como unidades temáticas e objetos de 
aprendizagem.  
 
Ano  

 

Unidade Temática Objetos de Conhecimento 

1º 

 

Mundo pessoal: meu 

lugar no mundo 

As fases da vida e a ideia de temporalidade 

(passado, presente, futuro).  

As diferentes formas de organização da 

família e da comunidade: os vínculos 

pessoais e as relações de amizade. 

A escola e a diversidade do grupo social 

envolvido.  

Mundo pessoal: eu, 

meu grupo social e 

meu tempo 

A vida em casa, a vida na escola e formas de 

representação social e espacial: os jogos e 

brincadeiras como forma de interação social 

e espacial 

A vida em família: diferentes configurações 
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e vínculos 

A escola, sua representação espacial, sua história 

e seu papel na comunidade 

A comunidade e seus 

registros 

A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, 

convivências e interações entre pessoas 

A noção do “Eu” e do “Outro”: registros de 

experiências pessoais e da comunidade no 

tempo e no espaço 

Formas de registrar e narrar histórias (marcos de 

memória materiais e imateriais) 

O tempo como medida 

2º As formas de registrar 

as experiências da 

comunidade 

As fontes: relatos orais, objetos, imagens 

(pinturas, fotografias, vídeos), músicas, escrita, 

tecnologias digitais de informação e comunicação 

e inscrições nas paredes, ruas e espaços sociais 

O trabalho e a 

sustentabilidade na 

comunidade 

A sobrevivência e a relação com a natureza 

3º As pessoas e os 

grupos que compõem 

a cidade e o município 

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos 

sociais e étnicos que compõem a cidade e os 

municípios: os desafios sociais, culturais e 

ambientais do lugar onde vive 

Os patrimônios históricos e culturais da cidade 

e/ou do município em que vive 

O lugar em que vive A produção dos marcos da memória: os lugares 

de memória (ruas, praças, escolas, monumentos, 

museus etc.) 

A produção dos marcos da memória: formação 

cultural da população 

A produção dos marcos da memória: a cidade e o 

campo, aproximações e diferenças 

A noção de espaço 

público e privado 

A cidade, seus espaços públicos e privados e 

suas áreas de conservação ambiental 

A cidade e suas atividades: trabalho, cultura 

e lazer 

4º  Transformações e 

permanências nas 

trajetórias dos grupos 

humanos 

A ação das pessoas, grupos sociais e 

comunidades no tempo e no espaço: nomadismo, 

agricultura, escrita, navegações, indústria, entre 

outras 

O passado e o presente: a noção de permanência 

e as lentas transformações sociais e culturais 

Circulação de pessoas, 

produtos e culturas 

A circulação de pessoas e as transformações no 

meio natural 

A invenção do comércio e a circulação de 

produtos 

As rotas terrestres, fluviais e marítimas e 

seus impactos para a formação de cidades e 

as transformações do meio natural. 

As rotas terrestres, fluviais e marítimas e 

seus impactos para a formação de cidades e 

as transformações do meio natural 

 As questões históricas 

relativas às migrações 

O surgimento da espécie humana no continente 

africano e sua expansão pelo mundo 

Os processos migratórios para a formação do 
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Brasil: os grupos indígenas, a presença 

portuguesa e a diáspora forçada dos africanos 

Os processos migratórios do final do século XIX e 

início do século XX no Brasil 

As dinâmicas internas de migração no Brasil 

a partir dos anos 1960 

5º Povos e culturas: meu 

lugar no mundo e meu 

grupo social 

O que forma um povo: do nomadismo aos 

primeiros povos sedentarizados 

As formas de organização social e política: a 

noção de Estado 

O papel das religiões e da cultura para a 

formação dos povos antigos 

Cidadania, diversidade cultural e respeito às 

diferenças sociais, culturais e históricas 

Registros da história: 

linguagens e culturas 

As tradições orais e a valorização da memória 

O surgimento da escrita e a noção de fonte para 

a transmissão de saberes, culturas e histórias 

Os patrimônios materiais e imateriais da 

humanidade 

 
Tabela 1 - Programa Curricular para o Ensino de História nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental 
Fonte: BNCC (Brasil, 2017). 

 

Diferente dos outros documentos, a BNCC define conteúdos específicos para 
o ensino e aponta procedimentos de ensino e recursos que podem (ou 

devem) ser utilizados pelos professores. Esta estrutura possibilita a criação 
de exames padronizados de avaliação de aprendizagem. 

 
Ainda, embora o texto apresente um discurso que focaliza o conhecimento 
histórico como “[...] uma forma de indagar sobre as coisas do passado e do 

presente, de construir explicações, desvendar significados, compor e 
decompor interpretações, em movimento contínuo ao longo do tempo e do 

espaço” (Brasil, 2017, p. 399), parecendo aproximar-se da perspectiva 
teórica que busca o desenvolvimento da consciência história, na análise os 
objetos de aprendizagem descritos é possível perceber que vários dos 

conteúdos expostos não se tratam de conhecimentos produzidos no campo 
da História (trechos grifados em negrito na tabela 1), são saberes mais 

próximos do campo da geografia e do ensino de ciências, logo não 
colaboram para interpretação da realidade, a partir da análise de dados e 
informações sobre o passado (ou presente histórico).  

 
Considerações  

Observa-se a diversificação de sujeitos e de temáticas propostas pelos 
PCNs-História (1997) e a perspectiva de estudo da História do Brasil, 
considerando a origem histórica e os processos de luta e resistência dos 

negros e indígenas descritos na LDB, como avanços nos conteúdos e 
objetivos para o ensino da História, todavia a perspectiva apontada pela 

BNCC de definição de conteúdos fixos e distantes dos conhecimentos 
produzidos no campo da História representa um retrocesso no processo de 
formação dos estudantes do ensino fundamental, e pouco colaboram para o 



 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 64 

desenvolvimento de habiliddaes cognitivas e competências cognitivas, como 
querem os defensoresda alfabetização histórica, e menos ainda se a 

proxima da perspectiva de formaçao da consciência histórica.  
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O ENSINO DE HISTÓRIA A PARTIR DO USO DE PRODUÇÕES 
CINEMATOGRÁFICAS EM SALA DE AULA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (EJA) 
Antonia Stephanie Silva Moreira 

Jakson dos Santos Ribeiro 

 
 

O presente artigo ocupa-se do histórico da Educação de Jovens e Adultos no 
Brasil, bem como os programas que a continuaram até a atualidade. A EJA 
surge como uma modalidade de ensino responsável pela conclusão da 

educação básica de jovens e adultos que em seu período regular não 
tiveram a oportunidade de terminar os estudos e assim incluí-los 

socialmente de modo satisfatório. Pensando nisso reflete-se sobre algumas 
questões no tocante a continuidade dessa forma de ensino, bem como a 
capacitação continuada dos professores da EJA no Brasil. Visando a 

melhoria dos resultados obtidos nesse processo objetiva-se ainda 
conjecturar algumas possibilidades inerentes a observação e aplicação de 

projetos acadêmicos via ludicidades nas turmas dos jovens e adultos 
através do cinema. 
 

Introdução 
A EJA no Brasil, é marcada por sucessivos processos governamentais. Mas 

em contrapartida, a maioria deles foi descontínuo o que ocasionalmente 
cristalizou a essa modalidade de ensino uma invisibilidade muito grande nos 
projetos públicos. Apesar dos jovens e adultos serem assegurados tanto 

pela LDB, quanto pela Constituição Federal, na prática vemos que a 
carência de políticas públicas destinada e EJA é muito grande.   

 
O impedimento não é especificamente na oferta dessas vagas, mas, sim em 

mecanismos que assegurem a permanência desses alunos na sala de aula, 
haja vista que muitos deles são obrigados a escolher entre a educação ou a 
sobrevivência. 

 
O processo histórico pelo qual a Educação de Jovens e Adultos passou, 

denuncia de certo modo o quão forte são as desigualdades sociais ao nosso 
redor. Trabalhadores e trabalhadoras que são obrigados a se contentarem 
em receber salários pequenos e ainda se submetem a condições de 

trabalhos extremamente exaustiva por conta do baixo índice educativo que 
teve durante seu período regular é preocupante em nossa sociedade. A EJA 

é, ou pelo menos deveria ser, um dos mecanismos que asseguram essa 
possibilidade de conclusão do ensino aos jovens, adultos e idoso.  
 

Não pode se negar que nos últimos anos muito foi ganho no que diz 
respeito a ampliação de programas como PROJOVEM, PROEJA, EJAI no país 

no intuito se sanar essa deficiência escolar. Mas como educadores e 
conscientes dessa conjuntura devemos nos debruçar sobre estudos teóricos 
e práticos afim de reverter essa situação e transformar nosso país em um 

local onde todos tenham acesso a uma educação de qualidade e assim 
melhorar nosso cenário social em todos os sentidos. Permearemos sobre o 
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histórico da EJA e suas contribuições na atualidade de modo a pensar e 
refletir sobre a existência desta modalidade de educação no Brasil. 

 
Um breve histórico da EJA 
Para melhor entendimento é necessário iniciar por um breve conhecimento 

do histórico da Educação de Jovens e Adultos, segundo o Pedagogia ao Pé 
da Letra: 

 
“A educação escolar no período colonial, ou seja, a educação regular 
e mais ou menos institucional de tal época, teve três fases: a de 

predomínio dos jesuítas; a das reformas do Marquês de Pombal, 
principalmente a partir da expulsão dos jesuítas do Brasil e de 

Portugal em 1759; e a do período em que D.João VI, então rei de 
Portugal, trouxe a corte para o Brasil (1808-1821)”  

 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil como já foi mencionado, remonta 
ao período colonial, quando os jesuítas exerciam sobre os moradores 

nativos a propagação da fé católica juntamente com a alfabetização. 
Quando Marquês de Pombal os expulsa (jesuítas) a educação antes 
destinada aos adultos entra em decadência e isso se estende inclusive, ao 

surgimento do período imperial no Brasil onde a educação em todas as suas 
modalidades em especial, à destinada aos jovens e adultos fica em segundo 

plano. 
 
Vale lembrar que essas razões estavam atreladas ao fato de que ser 

cidadão letrado, tanto no período colonial quanto o imperial era direito 
apenas das elites econômicas. Foi somente a partir de 1930 que a educação 

destinada aos jovens e adultos obtém maior expressividade no cenário 
brasileiro, por exemplo a Constituição de 1934 instituiu o ensino primário 

gratuito e obrigatório para todos. “Porém, pouco ou quase nada 
foi realizado nesses períodos, devido principalmente à concepção da 
cidadania considerada apenas como direito das elites econômicas.” (PORTAL 

DO MEC, p.03). 
 

Na década de 30 o país passava por um processo de industrialização urbana 
que superava desse modo as elites rurais e exigia uma mão de obra que 
tivesse no mínimo a educação básica completa. Mas devido aos 

antecedentes históricos-educacionais precários seria necessário oferecer a 
camada popular um ensino que desse os suportes mais básicos para o 

desempenho de determinado serviço. Porém, sempre tomando cuidado para 
que esse ensino não fosse para além do profissional, já que era inadmissível 
um cidadão pobre ter o mesmo nível de educação de um componente da 

elite. 
 

E nesse sentido, o Brasil já se encontra, cronologicamente, sob a égide do 
Estado Novo (1937-1945) de forma que o enfoque principal dessa época foi 
o ensino profissionalizante dos jovens e adultos. Neste período surgem os 

órgãos que iniciavam os cidadãos na mão de obra técnica, sendo eles: 
SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e SENAC (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial). Em suma, como já foi mencionado a 
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educação servia somente e exclusivamente para garantir o emprego 
visando a sobrevivência do indivíduo e de seu grupo familiar. 

 
No governo de Luís Inácio Lula da Silva (2004-2010) há uma ampliação no 
que se refere as políticas públicas e investimentos destinado a EJA. Passou-

se a considerar a Educação de Jovens e Adultos como uma prioridade nos 
planos federais. No entanto, a medida em que criava decretos, por outro 

lado os limitava em algum ponto, por exemplo no que concerne a sua 
vinculação a programas de menor institucionalidade.  
 

Mas seguindo o percurso da nossa histórica desigualdade a ideia que surge 
é que a educação oferecida por esses mecanismos não acompanha a 

industrialização e profissionalização do mercado de trabalho atual. 
Restringindo o mundo educacional as elites comerciais brasileiras. 
 

“Ser brasileiro é ser alfabetizado?” 
Nosso enfoque nesta pesquisa é Jovens e Adultos e a realidade escolar ao 

qual eles estão submetidos. Já foi realizado um breve histórico sobre a EJA 
no Brasil agora nos ocuparemos da vivência cotidiana dos alunos e o que 
consideramos ser o caminho ideal a ser percorrido afim de se obter 

resultados exitosos no ensino aprendizagem. 
 

Decerto o primeiro deles seja a realização de práticas de caráter 
interdisciplinar, que promovam a ampliação do senso crítico e social dos 
alunos além de ser um mecanismo validado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s). Outro ponto que auxilia no processo de alfabetização e, 
portanto, relevante de análise é a implantação de recursos lúdicos nas aulas 

para alunos do EJA, como por exemplo dinâmicas, atividades extraclasses 
onde o limite é a criatividade do professor. 

 
Podemos citar também a particularidade de cada turma no tocante a 
bagagem social e cultural que os mesmos trazem para a sala de aula, que 

se explorado corretamente é de uma riqueza educacional muito grande 
tanto para o professor como para os alunos. (ALMEIDA, 2015, p.5) 

 
Há aspectos que fazem desses estudantes seres ímpares que, por meio de 
suas histórias de vida, de suas memórias e representações, preenchem o 

cotidiano da Educação de Jovens e Adultos e, por sua vez, precisam ser 
preenchidos por “escolas” e outros espaços que entendam as suas 

particularidades. 
 
Sob outra perspectiva apontemos os usos de recursos tecnológicos como 

jogos virtuais, telefones móveis, computadores com ênfase na utilização de 
produções cinematográficas.  Por isso o uso do filme em salas da EJA, tem 

como intenção fazer com ele possa a “Aprender a ver cinema é realizar esse 
rito de passagem do espectador passivo para o espectador crítico" 
(TARDIF, 2002, p.42).  

 
Assim, corroborando com que esta questão, Almeida (1994, p.12), aponta 

que ao “ver filmes, e analisá-los, é uma maneira de buscar compreender a 
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nossa sociedade em suas diversas nuances, principalmente em termos das 
deficiências. Segundo Marc Ferro, um filme:  

 
“[...] entre o cinema e a história, as interferências são múltiplas, por 
exemplo:a confluência entre a História que se faz e a História 

compreendida como relação de nosso tempo, como explicação do 
devir das sociedades. Em todos esses lugares o cinema intervém.” 

(FERRO, 1976, p.11). 
Devido a sua comunicação em massa o cinema foi considerado a 7ª arte 
moderna e o período de maior ascensão foi no entre guerras. Esse período 

surge acompanhado de dois pontos principais que seriam: A leitura histórica 
do filme e a leitura cinematográfica da História. Por isso conforme aponta, 

Fonseca, o professor deve em vista do trabalho em sala de aula realizar:  
 

“[...]preparação prévia do professor, ouseja, ele deve ter domínio em 

relação ao filme e clareza total da inserção dofilme no curso, bem 
como dos objetivos e do trabalho a ser realizado após a projeção” 

(FONSECA, 2004, p.181). 
 
Os filmes como qualquer outra fonte histórica devem ser submetidas a 

indagações e metodologias de análise e o professor deve ter em mente que 
nenhum filme é neutro, ocasionalmente todos tem a sua intencionalidade. 

Nesse ponto, Napolitano considera que: 
 

“[...] trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a 

reencontrar acultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o 
cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores 

sociais mais amplos são sintetizados numa mesma obra de arte” 
(NAPOLITANO, 2003, p.11). 

 
Utilizar filmes em sala de aula requer o continuo exercício da criticidade e 
reflexão do professor e dos alunos, pois os filmes podem se caracterizar 

como fonte/documento ou discurso acerca de algum fato histórico ou não. 
 

“Quando o historiador passou a observar o filme, para além de fonte 
de prazer estético e de divertimento, rapidamente ele o percebeu 
como agente transformador da história e como registro histórico. 

Neste momento, tornou-se inevitável a cunhagem do binômio 
cinema-história. Este busca traduzir a importância que a relação 

cinema-história adquiriu ao longo do século XX, mas é muito breve 
para dar conta dos problemas teóricos e epistemológicos que a 
relação impõe. É possível afirmar que, desde que a história foi 

fundada por Heródoto e Cia., nunca nenhum elemento ou agente 
histórico foi tão importante a ponto de ter a sua designação associada 

à palavra história. Nenhum documento se impôs tanto, de tal modo a 
fazer jus a uma elaboração teórica, como ocorreu com o filme.” 
(NÓVOA, 1995, p. 1). 

 
É evidente o quão complicado seja para um adulto ou idoso voltar aos 

estudos haja vista que muitos deles já são chefes de família e assumem 
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responsabilidades maiores com o trabalho e muitas vezes deixam os 
estudos em segundo plano.  

 
E essa situação se complica ainda mais quando não há a existência de 
projetos acadêmicos e estatais voltados para esse público-alvo 

especificamente, pois como bem coloca Le Goff, “os filmes – assim como 
outras formas de narrativas – também podem ser vistos como o resultado 

do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou 
involuntariamente – determinada imagem de si próprias.” (LE GOFF, 1992, 
p. 548). 

 
O cinema manifesta-se como recurso pedagógico de extrema importância 

no que diz respeito a auxiliar e enriquecer o trabalho dos professores e 
coordenadores do EJA, bem como a vivência dos próprios alunos. 
 

Nesse sentido, em nossa pesquisa utilizaremos o gênero como tema 
transversal. Por isso que o uso do filme no espaço escolar é poder entender 

e problematizar os aspectos sociais presentes dentro do cotidiano da escola, 
e diante deles constituir reflexões sobre o papel de cada indivíduo na 
sociedade, além de compreender a própria relação com sua identidade, pois 

o aluno/a pode buscar pontos de reflexão acerca dos padrões sociais, sobre 
a maneira como eles se instituem afim de apontar a maneira como devem 

seguir no cotidiano social.  
 

“Na sala de aula, como em qualquer espaço educativo, o cinema é 

um rico material didático. Agente socializante e socializador, ele 
desperta interesses teóricos, questionamentos sociopolíticos, 

enriquecimento cultural. E cada vez mais, tem-se intensificado o 
número de programas educativos e formativos em que o cinema é 

utilizado como um dos aparatos tecnológicos da educação“ (SOUZA, 
2006, p.9). 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p.34): 
 

Existem fatores culturais importantes que determinam a 
impossibilidade de existência de uma relação direta entre informação-
mudança de atitudes; é fundamental considerá-los na prática de 

ensino e aprendizagem de valores. É necessário atentar para as 
dimensões culturais que envolvem as práticas sociais. As dimensões 

culturais não devem ser nunca descartadas ou desqualificadas, pois 
respondem a padrões de identificação coletivos que são importantes. 
Eles são o ponto de partida do debate e da reflexão educacional. 

(BRASIL, 1997, p 34).  
 

Considerações finais 
Em nossa pesquisa intitulada como Cinediversidade chega à noite: 
refletindo através do cinema acerca dos marcadores sociais da diferença 

(gênero, raça, sexualidade, classe e geração) nas escolas públicas de 
Caxias- MA na Educação de Jovens e Adultos-EJA. O objetivo é promover 

aos jovens e adultos um espaço de reflexão e discussão do tema 
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sexualidade a partir de uma proposta interdisciplinar de promoção de 
saúde, buscando a autonomia deles em relação a sua sexualidade. Há 

também a necessidade de desenvolver, a partir do gosto pelo Cinema, o 
senso crítico, estético e cultural sobre nossa localidade, nosso país e o 
mundo de modo geral, bem como mostrar o cinema como sendo uma fonte 

de cultura e agente transmissor de conhecimento. 
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DIÁLOGOS ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA NA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA: PERSPECTIVAS PARA UMA PRÁTICA 

INTERDISCIPLINAR 
Artur Ribeiro Cruz 

Fernando Tadeu Germinatti 

 
 

Introdução 
Até que ponto as reflexões travadas nas últimas décadas a respeito dos 
limites entre a história e a literatura têm atingido as práticas de ensino 

dessas disciplinas, sobretudo no contexto da educação básica no Brasil? Por 
um lado, a discussão proposta por pensadores contemporâneos, tanto 

historiadores quanto estudiosos da teoria literária, tem se consolidado no 
ambiente acadêmico, traduzindo-se em pesquisas cujos fundamentos 
epistemológicos encontram lugar nas “fronteiras instáveis entre a história e 

a ficção”, como nomeou Peter Burke (1997). Por outro lado, tal espaço 
dialógico, interdisciplinar, que poderia tornar-se um locus profícuo de 

mediação de leitura das narrativas, e consequente formação de leitores  
competentes numa série de gêneros discursivos, parece estar ainda distante 
do contexto da educação básica ou mesmo da formação de professores em 

História e Letras. 
 

Entre outros fatores que dificultam tal prática interdisciplinar efetiva na 
educação básica estão: a) o predominante perfil propedêutico do ensino 
médio que, ao ser socialmente compreendido e valorado historicamente 

como treinamento para admissão no ensino superior, ainda preserva 
atividades de ensino voltadas a memorização de conteúdos e leitura 

fragmentária de textos; b) a falta de articulação entre as pesquisas 
desenvolvidas nos programas de pós-graduação e os cursos de licenciatura 

nessas áreas, principalmente no que diz respeito ao diálogo com as 
disciplinas didático-pedagógicas ou, de modo mais amplo, com a área da 
educação; c) a permanência da historiografia literária como condutor do 

ensino de literatura no currículo de língua portuguesa, que resulta num 
discurso didático sobre o literário com enfoque cronológico em movimentos, 

gerações e autores (CEREJA, 2009); d) as dificuldades em efetivar as 
mudanças propostas por professores das redes de ensino básico e das 
universidades para o retorno da História como disciplina autônoma 

mediante o fim do regime ditatorial e do compromisso com a formação de 
uma cidadania democrática; e) as dificuldades de alcançar os objetivos 

propostos pelos documentos oficiais publicados na década de 1990 e anos 
2000; f) e, mais recentemente, a construção da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), que priorizou interlocutores internacionais ligados à 

gestão empresarial e excluiu quase totalmente as universidades brasileiras 
desse processo (BITTENCOURT, 2018). 

 
Tendo em vista a impossibilidade de esgotarmos no presente trabalho, a 
análise de cada um dos aspectos elencados acima (o que abre uma janela 

para um estudo articulado com a história da educação no Brasil), propomo-
nos, por fim, a relacionar algumas interfaces epistemológicas, 

metodológicas e curriculares dessas áreas do conhecimento com vistas a 
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contribuir com os fundamentos de práticas de ensino interdisciplinares sem, 
no entanto, obliterar a autonomia e as especificidades de que os discursos 

historiográfico e literário se valem enquanto formas de representação. 
 
O ensino de História e Literatura no Brasil 

Os contornos teóricos do fazer literário e da produção historiográfica ainda 
ecoam, na base de qualquer reflexão sobre o tema, a sistematização 

concebida na Poética de Aristóteles, segundo a qual o papel do historiador 
consistiria em contar o que aconteceu, e o do poeta, contar o que poderia 
ter acontecido. Não obstante o sorriso de canto provocado no leitor 

contemporâneo com a simples admissão da possibilidade de narrar os fatos 
tal como ocorreram, a História esquadrinhou-se como ciência, perseguindo 

o sonho da objetividade, no século XIX. Nessa perspectiva, Arendt e 
Conforto (2004, p. 63) esclarecem que: 
 

“A discussão científica, naquele momento, estava ligada ao 
desenvolvimento dos métodos de investigação, do estudo das fontes 

e da crítica dos documentos. Isso representou um grande avanço 
metodológico para essa ciência, posto que, até então, a escrita da 
História constituía uma longa descrição de feitos heroicos de grandes 

personagens e do ocaso das principais civilizações. A coerência 
interna desse discurso era essencialmente literária. O historiador, 

narrador do texto histórico, deveria desaparecer por detrás do fato 
histórico descrito, tornando-o coletivo.” 

 

Na condição de conhecimento específico, desvinculado do tronco das letras 
humanísticas, a história teve de se organizar como objeto de ensino a partir 

de políticas de Estado. Paralelamente, a partir do romantismo, 
especialmente no trabalho dos autores alemães, a literatura é objeto de 

reflexões teóricas que também reivindicam sua autonomia como área do 
saber. Além disso, os nacionalismos ao longo do século XIX nas Américas 
erigem a literatura como projeto político de construção de uma identidade, 

fato cultural que confere à produção literária um lugar estratégico no 
conjunto de propósitos educacionais. No Brasil, é a partir da criação do 

Colégio Pedro II, em 1838, que os contornos de História e Literatura são 
esboçados de acordo com um projeto de construção nacional. 
 

Ivan A. Manoel (2012) destaca que a primeira diretriz oficial da instituição, 
explicitada no discurso inaugural do criador do colégio, o ministro Bernardo 

Pereira de Vasconcelos, pretendia uma educação conservadora, que 
reproduzisse modelos já consagrados. Isso significaria ainda amparar-se no 
método jesuítico, desmantelado após a expulsão da Companhia de Jesus 

em 1759. Assim, no contexto de um Estado brasileiro recém-criado, em 
meio às tensões políticas dos primeiros passos da construção de uma 

nacionalidade, os professores do Pedro II – muitos deles também membros 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) – deram um 
direcionamento humanista ao currículo, calcado no estudo dos autores 

clássicos, que deveria servir de modelo às escolas secundárias. 
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A inserção da História, ao lado dos estudos de literatura na área de 
Humanidades, tendo como finalidade uma formação moral com base num 

curso dogmático, foi marcada por flutuações em que os professores ora se 
alinhavam ao programa oficial, ora se rebelavam, sobretudo no que dizia 
respeito às tensões entre uma história sagrada e uma história profana: 

 
“Considerando a formação e origem dos professores, os conteúdos de 

uma História Universal ou da Civilização passaram a ser selecionados 
em função da História Sagrada ou de uma História Profana. E da 
mesma forma também se criava uma ‘cadeira’ para a História do 

Brasil com reconhecidos professores (…) que disputavam o sentido de 
uma formação nacionalista na formação de ‘cidadãos aristocráticos’”. 

(BITTENCOURT, 2018, p. 134). 
 
Quanto ao ensino de História do Brasil, chama a atenção que o poeta, 

dramaturgo e pesquisador de etnografia Gonçalves Dias, um dos expoentes 
do projeto romântico de construção da nacionalidade, foi designado como 

catedrático de História Pátria, o que lhe conferia autonomia para criar e 
modificar o programa da disciplina junto à Congregação do colégio. Mais 
tarde, esse mesmo autor, a cargo de modificações no programa de Retórica 

e Poética, seria o responsável por inserir o item “Literatura Nacional”, 
oficialmente incluído a partir de 1862 no último ano do secundário, como 

descrevem os levantamentos de Roberto Acízelo de Souza (1999). 
 
É a partir daí que se constrói o método tradicional de ensino de literatura na 

educação básica, sistematizada hoje no ensino médio, que se pauta pela 
exposição professoral da história da literatura. Se os antigos estudos de 

retórica e de poética preconizavam uma prática, isto é, a produção oral e 
escrita a partir de textos-modelo, esse novo método de estudo consistiria 

na explanação historiográfica de movimentos estéticos em que os autores 
são enquadrados.  
 

Ao fim do século XIX, os resultados de linha de frente do projeto romântico 
serviram de base para Sílvio Romero conceber sua historiografia naturalista 

inspirado pelos preceitos cientificistas do positivismo. O resultado foi uma 
aproximação entre a historiografia literária e a história universal, 
estabelecendo um paralelo de método com as ciências naturais ao adotar 

princípios pretensamente objetivos de classificação e explicação evolutiva 
da literatura a partir de fatores extrínsecos. A antípoda desse trabalho veio 

com as publicações de José Veríssimo, que, lançando mão de uma crítica 
impressionista, retomaram a tradição clássica de seleção de autores e obras 
segundo um critério estético. 

 
Num esforço de síntese, pode-se afirmar que essas duas linhas prototípicas 

de crítica literária, uma de viés histórico-social e outra de caráter 
formalista, configuraram (e ainda configuram) a base das tensões teóricas 
dos estudos literários no decorrer do século XX, ainda que Antonio Candido 

(1997) tenha proposto uma abordagem que visa a superar essa dicotomia. 
Na constituição da disciplina escolar de História, por seu turno, embora o 

positivismo da escola historiográfica francesa se tornasse evidente, 
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notando-se acentuadamente a presença de Charles Seignobos, surgiam as 
contradições teórico-metodológicas dos vários historiadores católicos 

catedráticos do Pedro II e integrantes do IHGB, que tentavam se equilibrar 
entre uma visão imobilista e a ideologia do progresso fundamentado num 
discurso laicizado: 

 
“Essa questão obrigava os historiadores católicos brasileiros a 

verdadeiros contorcionismos teóricos para não se fixarem numa 
teoria imobilista da história, nem aceitarem as teorias do progresso 
das filosofias leigas e racionalistas. Por isso, o grupo católico e os que 

advogavam uma concepção laica da história divergiam apenas quanto 
às causas determinantes do trajeto histórico da humanidade, o 

projeto do Estado ou a vontade de Deus. Ambos, cada qual a seu 
modo, aceitavam o sentido evolucionista temporal, rumo ao 
progresso tecnológico.” (MANOEL, 2012, n.p.) 

 
Assim, vale ressaltar que o estudo da História da Civilização, a partir dos 

paradigmas positivistas, consolidou o conceito de “progresso”, que para a 
elite nacional da República Velha representou a idealização de um país do 
futuro vocacionado para a agricultura de exportação. Nesse sentido, a 

História do Brasil no ensino secundário (ou História Pátria, no elementar) 
definiu-se como discurso legitimador de uma identidade nacional que 

justificava o predomínio das oligarquias rurais sobre uma população 
depauperada composta por ex-escravos, indígenas e mestiços. Nos trilhos 
do progresso da civilização, o país encaminhava-se pela predestinação de 

uma elite de origem europeia e cristã. 
  

Não temos espaço aqui para detalhar as nuances dos currículos de história 
e literatura no decorrer da República Velha e do Estado Novo, mas pode-se 

dizer — com base nas pesquisas sobre a história do ensino dessas 
disciplinas — que se mantiveram as linhas gerais: o referencial da 
civilização europeia e a historiografia literária. Após a Segunda Guerra 

historiadores passaram a questionar o significado da história da Europa. 
Inicia-se um movimento de redefinição política e ideológica com debates 

que se propõem a uma “renovação curricular em escala internacional” 
(BITTENCOURT, 2018, p. 139). No Brasil, a criação de cursos de história e 
de letras promove o contato de futuros professores com pesquisas que 

visavam à revisão de métodos em várias disciplinas. Assim, durante as 
décadas de 1950 e 1960 colocou-se o problema de redefinir os objetivos 

das disciplinas, tanto mediante a equação Estado-povo-nação quanto pela 
efervescência promovida por linhas teóricas como o estruturalismo e o 
marxismo. 

 
Contudo, além do já citado desafio da transposição didática, a efervescência 

teórica e as discussões sobre os métodos não ecoaram no currículo da 
educação básica, ainda mais pelo fato de que esse âmbito foi especialmente 
visado pelo regime militar ditatorial. As disciplinas de História e Geografia 

foram substituídas pelos Estudos Sociais, cujos professores passaram a ser 
formados em licenciaturas curtas, tendo pouco contato com pesquisas e 

atualizações teórico-metodológicas. Na área de letras, Cereja destaca que a 
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lei 5.692/71 (publicada no governo Médici e concebida sob o viés tecnicista 
que marcou o projeto de desenvolvimento econômico do período) 

sedimentou o estudo de língua portuguesa fragmentado nas “frentes” de 
gramática, literatura e redação. O texto da lei implica um pressuposto 
culturalista e historicista para a língua e a literatura, “dando continuidade à 

tradição (…) cujas origens remontam ao século XIX.” (CEREJA, 2005, p. 
110). 

 
Tal percurso nos traz, finalmente, ao período da redemocratização em 
meados dos anos 1980, num contexto global de profundas mudanças 

políticas, que culminará, na área da educação brasileira, em ampla reforma 
a partir de políticas de universalização do ensino básico (e o consequente 

salto quantitativo) e da elaboração de uma série de documentos oficiais 
(Leis de Diretrizes e Bases, em 1996; Parâmetros Curriculares Nacionais, 
em 1997; Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, de 1998; 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio, em 1999; Parâmetros 
Curriculares Nacionais+, em 2002), cujo cerne é a formação para a 

cidadania democrática. Segundo Cereja, tais documentos preconizam uma 
prática de ensino que supere a fragmentação do saber e integre as áreas do 
conhecimento. 

 
Contudo, pesquisas conduzidas no contexto das redes pública e privada 

(CEREJA, 2005), visando à análise qualitativa das práticas de ensino, da 
formação dos professores, dos materiais didáticos, do processo avaliativo, 
entre outros fatores, demonstram um abismo entre os objetivos 

depreendidos nos documentos e a realidade majoritariamente observada 
nas escolas. 

 
Quanto ao efeito dos documentos oficiais, constata-se que os currículos de 

História após a LDB e os PCN introduziram novos conteúdos, por exemplo, o 
de história da África e das culturas afro-brasileiras e o de história dos povos 
indígenas, sobretudo como resultado da ação de movimentos sociais, 

embora tal inserção ocorra ainda numa lógica dominante eurocêntrica. 
Bittencourt também identifica uma revisão dos marcos históricos, mediante 

a possibilidade de estudar a Antiguidade pelas sociedades indígenas ou uma 
história social pelo trabalho escravo como promotor das riquezas que 
sustentam o capitalismo desde o mercantilismo até o neoliberalismo. 

  
No que diz respeito ao ensino de literatura, sistematizado no ensino médio, 

a disciplina compõe área de “Linguagens, códigos e suas tecnologias” 
segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio (1999), 
documento que, no contexto das discussões contemporâneas sobre os 

novos pilares da educação, teve menos impacto que os PCN destinados ao 
ensino fundamental. 

 
O documento se pautou num texto limitado a 14 páginas, que se pretende 
diretriz para os professores das redes pública e privada reverem 

completamente seus métodos de ensino e o currículo escolar. O documento 
foi alvo de insatisfação dos professores, não só dos deles, mas até mesmo 

de escritores como Claudio Willer, Moacyr Scliar e João Ubaldo Ribeiro, que 
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questionaram o papel e o espaço da literatura no currículo, já que não se 
faz referência a ela como campo autônomo do conhecimento. Após as 

críticas foram publicados os PCN+, Orientações complementares aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, que resgataram o valor da literatura no 
currículo de linguagens. 

 
Apontamentos para um trabalho interdisciplinar 

Neste ponto, podemos discorrer sobre o problema central que move este 
artigo. Em primeiro lugar, os documentos oficiais publicados no final da 
década de 1990 e início dos anos 2000, ainda que limitados em oferecer 

recursos teórico-metodológicos pormenorizados aos professores de língua 
portuguesa e história, em linhas gerais traduzem uma nova perspectiva de 

ensino, que pressupõe uma formação humanista integral. Quanto ao ensino 
de literatura e de história, entende-se que seus objetos são frutos da 
cultura, situados no âmbito das expressões simbólicas que representam a 

dinâmica social. Desse modo, as práticas pedagógicas nessas disciplinas 
escolares implicam a formação de leitores capazes de (re)construir e 

negociar sentidos a partir de textos de variados gêneros. 
 
Nesse sentido, a perspectiva defendida nos últimos anos pela História 

Cultural, contrapondo-se aos paradigmas positivista e estruturalista, está 
em consonância com essa formação, uma vez que convida a pensar o 

processo histórico a partir da diversidade dos sujeitos produtores e 
receptores de cultura, que interagem em ampla gama de práticas 
discursivas e não-discursivas no universo de representações da realidade 

social. Contudo, como defende Chartier (2001), essa nova história não 
compactua com um radicalismo relativista que pasteurize os discursos 

literário e historiográfico num mesmo modo de comunicação e 
funcionamento linguístico, mas sim postula uma autonomia discursiva que 

lhe confere seu estatuto crítico: 
 

“estamos frente a uma das grandes tensões do mundo 

contemporâneo: a afirmação, absolutamente legítima, por parte de 
indivíduos ou comunidades, de sua identidade, e, por outro lado, a 

necessidade de se manter uma distância em relação à história-
memória produzida por estas identidades. De maneira que devemos 
manter este estatuto ‘científico’, pois só mediante esta perspectiva a 

história pode ser considerada como uma disciplina crítica, capaz de 
revelar os mitos ou, no pior dos casos, as falsificações” (CHARTIER, 

2001, p. 170). 
 
Entende-se, portanto, que essa visão da historiografia busca estabelecer um 

diálogo com as produções literárias à medida que “são ambas formas de 
representar inquietudes e questões que mobilizam os homens em cada 

época de sua história” (PESAVENTO, 2003, p. 81). Porém, apesar de alguns 
gêneros literários se aproximarem da escrita historiográfica devido ao 
estatuto narrativo, o historiador mobiliza os signos verbais a partir de um 

rigor metodológico com qual o escritor de prosa de ficção não tem qualquer 
compromisso firmado. 
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No ensino de literatura, acreditamos que o trabalho de Wilson Roberto 
Cereja esteja afinado epistemologicamente com essa perspectiva ao propor 

um viés teórico-metodológico que concilia as obras de Antonio Candido e 
Mikhail Bakhtin. Busca-se superar o dilema entre o estudo sincrônico e o 
diacrônico na medida em que a literatura é compreendida como sistema 

cultural, desde que a visão sistêmica não parta de fatores extrínsecos à 
literatura, mas sim da leitura dos textos artísticos verbais. Assim, a história 

da literatura deixa de ser um problema metodológico pois, em vez de 
reduzi-la a um discurso didático sobre a própria historiografia literária, entra 
em movimento dialético com a compreensão das obras enquanto formas 

peculiares de comunicação, cujas instâncias de tradição e ruptura dialogam 
com a dinâmica histórico-social. 

 
Partindo do princípio de que historiografia e literatura são fatos culturais, 
cujos textos participam das atividades de representação da realidade social 

por meio de discursos específicos, que se entrecruzam, acreditamos que 
uma prática interdisciplinar de ensino dessas disciplinas implica: 1) oferecer 

aos estudantes conceitos operatórios que permitam construir uma leitura do 
texto literário e do texto historiográfico enquanto discursos com suas 
respectivas especificidades; 2) levar ao reconhecimento de relações entre o 

contexto histórico e os elementos internos ao objeto estético; 3) 
compreender a literatura, assim como obras de outras artes e áreas do 

saber, como fenômeno cultural que serve de fonte à escrita historiográfica; 
4) possibilitar uma visão não linear de historicidade a partir da abordagem 
dialógica de textos produzidos em épocas distintas. 

 
A didatização de atividades interdisciplinares apresenta uma série de 

desafios aos professores de história e literatura (ou aos professores das 
demais áreas das humanidades) engajados no projeto político-pedagógico 

da escola. Entre outras tarefas, é necessário selecionar textos que 
transcendam fronteiras geográficas e linguísticas, além de elaborar 
atividades de fato ancoradas numa perspectiva dialógica. 

 
Conclui-se que a tarefa dos professores dessas áreas em organizar e pôr em 

prática um currículo fundamentado em escolhas conscientes é mais do que 
necessária para a construção da identidade cultural dessas disciplinas na 
educação básica. 
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NAS PÁGINAS ESCOLARES: A QUESTÃO AGRÁRIA NOS LIVROS 
DIDÁTICOS 
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Francivaldo Alves Nunes 

 

 
Introdução 

O presente trabalho tem como finalidade expor os resultados preliminares 
da pesquisa de iniciação científica realizada durante o período de 2018 a 
início de 2019, que envolvem a relação entre as questões do espaço agrária 

e o ensino de História. Neste aspecto, a pesquisa se concentrou em 
identificar a maneira como vem sendo abordado os debates sobre a questão 

agrária nos livros didáticos em escolas públicas do Estado do Pará. 
 
Os livros didáticos, considerando as questões anteriores, são percebidos 

como ferramentas de aprendizagem interessantes para compreendermos o 
uso de recursos e estratégias de ensino aprendizagem desenvolvidas no 

espaço escolar, principalmente pela sua complexidade e pela maneira o qual 
os docentes e discentes o utilizam durante suas atividades no ano letivo. De 
certa maneira, o livro didático possibilita construir interpretações sobre 

diversos temas, como por exemplo o debate sobre a questão agrária em 
várias temporalidades, a questão central deste estudo. 

 
A escola e os livros 
Os resultados preliminares que serão expostos neste texto são ligados ao 

plano de trabalho “A terra, os homens e o ensino de história: a questão 
agrária e o ambiente rural em livros e apostilas”, com financiamento o 

PIBIC/CNPQ, sendo realizado no Campus Universitário de Ananindeua da 
Universidade Federal do Pará. Como apontado, trata-se de uma proposta 

que objetivo identificar as características sobre a temática agrária e os 
assuntos interligadas a este tema, principalmente o ensino de História. 
 

A investigação concentrou-se, a partir do plano de trabalho, na Escola 
Estadual de Ensino Médio Professor Antônio Gondim Lins, que oferta turmas 

do ensino médio, nos turnos da manhã, tarde e noite). Este espaço escolar 
está localizado no município de Ananindeua, região Metropolitana de Belém, 
Pará. Nesse sentido, possui características urbanas e recebe alunos e alunas 

que não pertencem a um ambiente rural. Essas informações são 
importantes, pois, permite a compreensão de que os discentes estabelecem 

contato com debates sobre questões agrárias, quase sempre, a partir da 
identificação em alguns livros didáticos. Desta maneira, não fazendo parte 
diretamente da realidade destes alunos, permite a construção de diversas 

possibilidades de leituras sobre a temática. 
 

Os livros didáticos utilizado na escola é uma coleção de três volumes da 
editora Leya, tendo como título “Oficina da história”. Estes livros são 
distribuídos a todos os discentes da respectiva escola para todas as turmas. 

Para uma primeira observação, tratam-se de materiais que estabelecem 
debates que tentam centralizar na perspectiva social, de discussões dentro 

de uma ideia de coletividade e de movimentos sociais. 
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Fig. 1 

DE CAMPOS; PINTO; CLARO, 2016. 

 
A característica de que os espaços agrários se constitui vinculados a 

movimentos sociais sindicais formados por trabalhadores sem-terra, ao 
mesmo tempo em que demonstra a capacidade de organização dos 
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trabalhadores rurais, deixa de apresentar outras formas de organização 
produtiva, como cooperativas e associações. Por outra, ao fazer uma 

vinculação mais objetiva a ideia de coletividade do espaço agrário, deixa de 
ressaltar o individualismo de alguns grupos sociais e os conflitos gerados 
em torno do acesso e permanência na terra. Essas características 

influenciam na maneira como é desenvolvido a narrativa, principalmente 
sobre a questão agrária, quase sempre homogenizando este espaço e não 

revelando os conflitos, diferenças e divergências. 
 
Há de se considerar que os livros didáticos são objetos arquitetados e 

produzidos dentro de uma lógica mercadológica e ideológica, como nos 
apontam Sonia Maria Gazola Pastro e Diná Teresa Conticro (2002, p. 62). 

Tendo a finalidade de se comportar dentro de uma lógica de mercado e, ao 
mesmo tempo, de uma lógica educacional, cada página é pensada para 
atender uma grande demanda e satisfazer as necessidades do mercado 

para vender mais. 
 

Nesse caso, o grande problema, ao fazermos referência ao livro didático, 
não é o aspecto pedagógico e sua estrutura de formação voltada para o 
ensino, como se pode a princípio pensar. Acreditamos que a problemática 

maior é o seu aspecto ideológico e os valores que se apresentam explícitos 
ou implícitos, nos conteúdos. 

 
Ao dialogarmos com Katia Maria Abud (1984), este nos informa que o livro 
didático é um dos responsáveis pelo conhecimento histórico que constitui o 

que poderia ser chamado de conhecimento do homem comum, pela 
necessidade de transmitir a informação de forma objetiva e fácil 

compreensão para o aluno. Nesse sentido, corre-se o risco da generalização 
e da simplificação dos acontecimentos, sem contar que ao generalizar e 

simplificar os eventos históricos, pode-se propositalmente omitir trajetórias 
e ações de sujeitos, ideologizando de forma positiva as ações de alguns 
agentes sociais e criminalizando outras e outros indivíduos. 

 
Outra questão preocupante sobre o livro didático é trazida por Sônia Pastro 

e Diná Conticro (2002, p. 63), quando este assume a função de informar o 
professor. Em outras palavras significa dizer que em razão das deficiências 
de formação e das condições de trabalho que enfrenta, o docente não 

procura outro tipo de material para preparação de suas aulas, limitando-se 
apenas ao uso do livro didático disponibilizado a escola. Isso significa dizer 

que este material deixa de assumir a sua verdadeira função de auxiliar o 
professor, transformando o trabalho docente “num reforço das ideias 
contidas no livro didático adotado, que é visto pelos alunos, como a única 

fonte digna de confiança”. 
 

Os três volumes utilizados pelos docentes da escola e que se constitui aqui 
como material de análise desta pesquisa não deixam de seguir essa a linha 
de raciocínio que perpassa pelas generalizações e simplificações de 

conteúdos. Neste aspecto, constroem suas narrativas dentro de um modelo, 
de um padrão nacional para a produção de livros didáticos no Brasil. Os três 

volumes analisados possuem o selo do Programa Nacional de Livros 
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Didáticos (PNLD). Uma instituição do governo federal, ligado ao Ministério 
da Educação (MEC), possuindo a finalidade de padronizar a produção de 

livros didáticos no Brasil. 
 
De acordo com Sonia Regina Miranda e Tania Regina de Luca (2004, p. 127) 

foi a partir de 1996, em um cenário político não mais caracterizado pela 
presença de um Estado autoritário, que se iniciou efetivamente a avaliação 

pedagógica dos livros didáticos, “processo marcado por tensões, críticas e 
confrontos de interesses”. Para estas autoras, desde então, estipulou-se 
que a aquisição de obras didáticas com verbas públicas para distribuição em 

território nacional estaria sujeita à inscrição e avaliação prévias, segundo 
regras estipuladas em edital próprio. Importante destacar que de um PNLD 

a outro, os referidos critérios foram aprimorados por intermédio da 
incorporação sistemática de múltiplos olhares, leituras e críticas interpostas 
ao programa e aos parâmetros de avaliação. 

 
Tendo como padronizador o PNLD, as editoras focam suas atenções a 

construírem os livros didáticos pensando em atender aos critérios da 
instituição federal. Possuir o selo de PNLD é credenciar aquele livro a ser 
escolhido por escolas públicas, assim realizando a venda para o governo 

federal, estadual ou municipal. Desta forma, os livros didáticos são 
pensados como mercadoria do sistema editorial, na tentativa de atender a 

lógica do mercado. 
 
Isso influencia nas narrativas presentes nos manuais didáticos. Devemos 

refletir o livro didático não como apenas um objeto ilustrativo para o ano 
letivo dos docentes e dos discentes. Devemos pensá-lo como um objeto 

inserido de contextos e disputas por espaço, tanto no sistema 
mercadológico quanto no sistema educacional. Assim tendendo a 

desenvolver textos com focos profundos em um determinado tema, 
enquanto os demais ficam na superficialidade do livro. 
 

Ainda seguindo os registros de Sonia Miranda e Tania de Luca (2004, p. 
131) e reforçando o que foi apontado, a produção de livros didáticos 

envolve uma densa trama entre saberes de referência, autores e editoras. 
Do ponto de vista do seu consumo envolve tramas não menos imbricadas 
entre mercado, projetos escolares, compradores e leitores finais, destacam 

as autoras. Isto significa dizer que “os efeitos normatizadores 
implementados pela ação avaliadora vinculada ao Estado agregam 

elementos que não podem ser desprezados na compreensão das relações 
possíveis entre produção e consumo”, ou seja, os efeitos determinantes do 
mercado impõem limites. 

 
A limitação quando ao livro didático pode ser refletido “no processo de 

renovação do perfil das obras, assim como no diálogo entre o saber escolar 
didatizado e os saberes provenientes das ciências de referência” (MIRANDA 
& LUCA, 2004, p. 132). 
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O Agrário em (des)foco 
Debater sobre a questão agrária é bastante controvérsia e gera polêmica 

em alguns momentos. Provocando as mais diversas opiniões possíveis sobre 
a temática, o agrário é algo já estabelecido dentro de uma leitura de senso 
comum e quase que sem espaço para a construção de novas análises a 

partir da ótica da sociedade. 
 

O agrário é pautado quase sempre como atrasado e distante da sociedade 
urbana. Ainda havendo uma tentativa de desvencilhar qualquer tipo de 
relação com o campo. Ou simplesmente ligado a apenas a movimentos 

sociais, especialmente a determinadas entidades políticas, como por 
exemplo o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MTST). São leituras 

desenvolvidas cotidianamente e encrustadas no imaginário da sociedade. 
 
De acordo com Alcione Ferreira da Silva e Magno da Nóbrega Lisboa (2012, 

p. 4), na educação formal, no tocante ao ensino de história, quase nada se 
observa sobre a estrutura agrária brasileira e suas consequências sociais. 

No caso mais específicos dos estudantes que terminam o ensino médio, os 
autores observam que estes tiveram acesso ao mínimo de conteúdo sobre 
os problemas da concentração fundiária nacional, sendo pouquíssimos os 

sabedores de que a história do Brasil tem sido marcada por sérias violações 
dos direitos de trabalhadores/as rurais, em consequência da enorme 

concentração fundiária. 
 
Ao que se observa, a história agrária parece ainda não ter ganhado as 

graças do ensino, não nível de importância que se revela, principalmente 
para um país em que grande parte de sua população vive no espaço rural. 

Neste aspecto, as comunidades campesinas ficam duplamente excluídas do 
sistema educacional. O primeiro momento excludente é quando raramente 

aparecem como sujeitos da história de um país que tem no espaço agrário 
grande parte dos eventos de sua formação histórica, ou seja, são sujeitos 
silenciados. O segundo momento é quando as populações rurais são 

desprovias de um atendimento educacional adequado, capaz de atender a 
demanda de ensino nas diferentes regiões. 

 
Importante destacar que boa parte das ideias e percepções construídas 
pelos estudantes das escolas urbanas estão vinculadas as informações 

postadas pelos meios de comunicação de massa, como televisão e internet. 
Quase sempre são conteúdos que pouco analisam esses ambientes, 

ressaltando apenas aspectos de curiosidade e peculiar, não permitindo uma 
análise ou apresentação de informações mais complexas sobre o ambiente 
rural. Como observa Leandro Leonardo Batista, Renato de Faria Cavalheiro 

e Francisco Leite (2008, p. 152) o imediatismo das mídias televisivas e 
digitais, além dos efeitos da exposição de um indivíduo aos conteúdos 

veiculados pelos meios de comunicação e a influência que esses conteúdos 
possam exercer, podem colaborar significativamente para cristalizar o 
conhecimento do senso comum. 

 
Todavia devemos destacar a necessidade de que o ensino de história possa 

contribuir, de maneira satisfatória para os debates agrários. Como 
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apontaremos neste trabalho, o debate sobre a questão agrário tem focado 
em perspectivas já consagradas sobre o universo agrário e são análises e 

compreensões que consolidam uma forma tradicional que compreender o 
rual, o que precisa ser superado. 
 

Quanto aos debates no espaço escolar, estes são fundamentais para 
descortinar certos temas que ficam obscuros, ou não são tratados 

adequadamente. Em especial, o ensino de história tem a potencialidade de 
discutir diversos temas e possibilitar aos discentes diversos ângulos sobre a 
mesma temática, aproximando da realidade dos estudantes. Como adverte 

Maria Delfina Teixeira Scheimer (2010, p. 2) as possibilitando do ensino de 
história, considerando o contexto escolar, deve buscar a aproximação entre 

a vivência do aluno e a forma que o professor tende a ensinar determinados 
conteúdos. Nesse aspecto, o dinamismo vivenciado pelo discente deve ser o 
elemento principal na seleção daquilo que deve ser apresentado pelos 

professores de história. 
 

Adiantamos, que se verifica um ensino que mais padroniza do que 
simplesmente auxilia na construção do discernimento dos discentes. Tendo 
um ensino de história ainda preso em aulas maçantes e de consagração de 

heróis, em vez de focar em discussões onde os discentes sejam estimulados 
a refletir sobre ideias introduzidas no meio social desses alunos. Muitas 

dessas aulas prejudicam os debates sobre algumas temáticas, por exemplo 
o debate sobre a questão agrária. 
 

O agrário no imaginário social ainda é visto como atrasado no Brasil e que 
apenas vive distante de tudo e todos, como ressaltamos. Sem uma 

identidade particular, ser um sujeito do campo é possuir o estigma de 
compartilhar a mesma característica dos demais que trabalham com e na 

terra. As leituras realizadas sobre os sujeitos do campo são ainda fechadas 
dentro do prisma desmoralizador, apenas vendo-os como sujeitos atrasados 
e sem oportunidade de ascender socialmente e financeiramente. 

 
Abdicando das características culturais e politicas existentes nos campos. A 

complexidade do mundo rural é abdicada de todos os sentidos, sendo 
realizada uma leitura dessas pessoas como sujeitos distantes de todas as 
formas dos sujeitos da cidade urbana. Interpretações reforçadas e 

reproduzidas diariamente no meio social. 
 

Essas leituras acabam encontrando estimulo no espaço escolar, pois as 
discussões sobre o meio agrário ainda se centram em ideias já 
padronizadas. Os debates da questão agrária acabam ficando distribuídas 

em determinadas temporalidades e de forma bastante superficial. Sendo em 
alguns momentos o debate sobre meio agrário sendo ligados 

exclusivamente aos movimentos sociais. Abdicando de outras características 
existentes no campo, como foi destacado. 
 

O agrário nos livros didáticos 
Nesses seis meses de investigação foram obtidos resultados relevantes para 

o projeto, principalmente trabalhando a partir da perspectiva da memória, 



 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 86 

identidade, questão agrária e o ensino de história. O livro didático 
demonstra ideias tradicionais sobre a questão agrária, entre várias 

temporalidades, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. A construção 
do livro didático perpassa por intensos conflitos, influências e perspectivas 
de como será o resultado desse objeto em sala de aula. 

 
A partir deste processo, existe a necessidade de se realizar análises sobre 

os discursos realizados ao longo das páginas, ao fato de se atentar os 
objetivos daquele livro para a construção de ideias e perspectivas. Neste 
sentido, ao realizar analise do livro didático que foi utilizado na Escola 

Professor Antônio Gondim Lins, pode se analisar a produção de um 
determinado discurso sobre questões agrárias, um discurso que se encontra 

em padrões estabelecidos em sensos comuns sobre a questão agrária. 
 
Como por exemplo, no período da antiguidade, o livro aborda a temática do 

desenvolvimento da sociedade e das suas estruturas a partir de povos 
tradicionais. A abordagem sempre refere a origem das estruturas sociais a 

partir da terra, porém não se trabalha mais profundamente sobre a 
discussão, dando margem para compreender o fato de trabalho da terra 
significou exclusivamente no processo de origem das estruturas sociais e de 

instalação dos povos na região de terras férteis, porém não demonstra 
como a cultural está ligada ao trabalho com a terra. 

 
Analisando o material didático para um período mais recente percebe-se o 
debate em torno da problemática agrária resumindo-se à pequenos espaços 

do livro didático e em problemáticas padronizadas. Não existe 
desenvolvimento da discussão para outras perspectivas sobre a questão 

agrária. Como por exemplo, a luta pela terra sob o prisma do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra (MTST). São narrativas que se encontram em 

paradigmas já estabelecidos no meio social, abdicando de debates culturais 
e sociais sobre a perspectiva agrária. Até o momento não se identificou 
outras possibilidades de análises sobre o meio agrário. 

 
Os desenvolvimentos de narrativas padronizadas prejudicam leituras sobre 

o meio agrário, resumindo apenas em um movimento político e social como 
o MTST, não deixando de ressaltar a importância de suas atuações, contudo 
acaba dando uma dimensão de que o movimento agrário não possui 

características distintas e significativas para a sociedade. Resume-se a 
destacar o espaço agrário ou como local de produção para os mercados de 

consumo ou espaço de atuação dos movimentos sociais do campo, o que 
gera uma análise que desprezando outras características significativas do 
meio agrário, como as relações com o ambiente, as estratégias de luta e 

resistência, os conflitos, a formação das paisagens, entre outras questões. 
 

Ao que se aponta, novas abordagens sobre o livro didático em estudo e as 
estratégias de como trabalhar os conteúdos de história agrária em sala de 
aula são questões que se apresentam para posteriores observações e 

análises. 
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HISTÓRIA PÚBLICA E ENSINO DE HISTÓRIA: O CONHECIMENTO 
HISTÓRICO DO PROFESSOR, DOS ALUNOS E DOS OUTROS 

Bruno Flávio Lontra Fagundes 
 
 

Uma vez mais história pública e, mais uma vez, ensino de História.  
 

A história Pública não é um campo por vir no Brasil... ele está chegando. 
Não como em alguns países, principalmente anglo-saxões, em que já se 
discute há quase cinquenta anos, e, onde ela chegou, chegou para ficar. 

São muitas suas nuances e versões para discussão. No Brasil, o tema está 
chegando ainda, mas chegando rápido, em vários fóruns de debate: nas 

ANPUHs e encontros de historiadores, em mesas-redondas, minicursos, 
simpósios temáticos, comunicações livres, dossiês de revista, artigos livres, 
palestras, rodas de conversa e alguns poucos livros, organizados no Brasil, 

principalmente pela Rede Brasileira de História Pública, a RBHP. 
 

Mas o que quer que seja a História Pública, ela é definição em aberto. Ou 
um campo em que cabem várias definições, várias posições, que vão da 
resistência ao campo até sua ampla aceitação, inclusive com organização de 

cursos. Há muitos que não a conhecem, e que parecem, às vezes até por 
preconceito mesmo, não aceitarem o tema. Pior: quando a encaram, fazem 

para detratar.  
 
Como é notório, a discussão no Brasil é recente.  

 
FERREIRA (2018) assegura que o início foi 2011 com o primeiro curso de 

História Pública oferecido na USP durante evento. No Brasil, queremos 
acreditar que sua discussão já estava aqui, mas disfarçada em termos como 

“lugares dos historiadores”, “função social dos historiadores”, “historiadores 
e mercado de trabalho”, “públicos da história” e outros. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, onde o movimento da História Pública se institucionalizou, o 

primeiro curso é de 1976. Também são poucas as publicações brasileiras, 
como dissemos acima: só em 2014 apareceu um dossiê sobre a História 

Pública – Revista Estudos Históricos - e alguns periódicos, agora, começam 
a se abrir para dossiês sobre História Pública. Ao contrário da literatura 
internacional. Uma leitura de títulos de artigos em revistas internacionais 

que trazem a história pública como tema variam desde estudos de memória 
a estudos de mídia e outros lugares de conhecimento. Acreditamos que seja 

um caminho sem volta. A história pública tenderá – muitas discussões 
asseguram isso – a modificar a função e o modo de percepção do que seja 
história. Isso, provavelmente, implicará em mudanças internas no campo 

historiográfico que induzirão a revisão de formas de pesquisar e apresentar 
a história. 

 
Na escola, a história não é apresentada? Apresentada a um dado público?  
 

Uma das definições correntes de História Pública é a de que ela se refere a 
maneira como apreendemos/aprendemos o “senso de passado”, e isto 

estaria conectado intimamente à maneira com que a história/o passado é 
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apresentada(o)/dada(o) a conhecer. Para historiadores profissionais, por 
esta interpretação do que seja a história pública, a maneira de 

apresentação do conhecimento pesquisado do passado em revistas 
científicas de algum modo determina o modo de se pesquisar e abordar o 
passado. Se, na escola, o passado é apresentado, por esta interpretação do 

que é História Pública, seria o caso de se verificar com que práticas e 
atividades compatibilizar um processo de ensino/aprendizagem em que 

alunos investigam o passado por uma história que lhe é apresentada sob 
uma forma escolar e não por meio de textos eruditos – numa forma 
acadêmica. Na escola, o passado é apresentado por meio dos habituais 

equipamentos escolares - o professor vocalizando o material histórico, o 
filme, o website, o livro didático e outros.  

 
Autores de história pública acreditam que outros espaços de história podem 
ser, além da escola, a família, o museu, o bairro, as mídias em geral. A 

escola, provavelmente muito induzida por autores do Ensino de História, 
parece-nos que há muito tempo deixou de ser o guardião do livro didático 

como forma única e suprema onde se aloja o conhecimento histórico dentro 
da escola. A crítica ao livro didático envolve o questionamento de sua 
hegemonia como equipamento de trabalho e já divide espaço com outras 

materialidades, modos e equipamentos de trabalho didático e pedagógico.  
 

Esse lugar de conhecimento histórico que é a escola não é alheio ao 
conhecimento histórico acadêmico, pelo contrário, um lugar para onde o 
conhecimento histórico acadêmico vai se deslocar prioritariamente: não é 

gratuito que os livros didáticos acompanhem as repartições cronológicas, o 
balizamento metodológico, os enfoques que os professores aprendem na 

universidade e que a escola deve tentar reafirmar. Mas a realidade, mais 
uma vez analisada por autores de História e do Ensino de História, é que 

professores e alunos devem lidar com o conhecimento histórico não 
elaborado pela universidade – ou que mantém com ele interfaces mas que 
não se restringem a ele. A escola seria, segundo algumas teorias 

educacionais, o espaço social por excelência onde há educação formal. E, 
sabemos, a escola parte da história que foi elaborada pela universidade, 

embora muitos sejam os teóricos, hoje, que apontam para este equívoco: o 
conhecimento histórico escolar não se limita ao conhecimento histórico 
acadêmico.  

 
Estamos tratando do lugar escola, que se transformou e tem se 

transformado naturalmente a fim de atender demandas diversas de uma 
sociedade diversificada (ou de públicos de várias procedências que estão 
dentro dela!), uma vez que mudanças de realidades forçaram, têm forçado 

e forçarão seus professores a se entenderem, lá na escola, com a história 
pensada, recordada, vivida, compreendida de outros modos, o que força o 

professor a reconhecer e adotar, muitas vezes, práticas e procedimentos 
pedagógicos que não foram gestados dentro da escola, mas absorvidos por 
ela em vista de que seus agentes – professores e alunos – estão imersos 

em realidade que são “históricas” e que disseminam o passado. Ao 
entrarem na escola, alunos e professores, por ato de vontade, não deixam 

esta realidade de fora. Ela os marca, e ela “entra na escola” com eles: com 
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seus métodos e visões de mundo. Essa realidade escolar de conhecimentos 
históricos mundanos, entra na escola e muda a realidade de ensinar, 

exigindo procedimentos modificados. Não é pequena a literatura sobre o 
Ensino de História que trata disso – mas sob o nome de Ensino de História e 
não Ensino de História e História Pública. 

 
Vamos tentar ligar, então, Ensino de História e História Pública, a fim de 

considerar nossa hipótese de que a escola é um excelente cenário em que 
se pode observar que há conhecimentos históricos e ninguém tem o 
monopólio do conhecimento do passado. 

 
Ensino de História e História Pública 

Vejamos como é possível associar estes dois termos de maneira a expor 
suas interfaces, ou sua principal interface, qual seja: a que há História 
Pública na sala de aula, que, pelas práticas pedagógicas adotadas por 

professores em relação com alunos (as), chegam às salas de aula outras 
“artes de ensinar”, experimentadas, vividas, vistas e aprendidas em outros 

ambientes públicos. A escola é um ambiente público, que é também um 
ambiente de encontro de públicos onde alunos e professores, por mais que 
cumpram papeis, são, ao mesmo tempo, públicos de história 

mostrada/apresentada por meios que existem para além da escola. 
Qualquer história, neste sentido, é História Pública, seja em que lugar ela 

estiver sendo apresentada. A História Pública tem sido pensada por alguns 
autores como parte da reflexão sobre o Ensino e vamos tentar pensar em 
termos de princípios comuns, afinal, o movimento de autores que têm 

aderido à História Pública já criou Grupos de Trabalho sobre “Educação e 
História Pública”.  

 
Alunos são um outro público de História, podemos pensar assim.  

 
A sala de aula é um lugar de investigação da parte do professor, que vive 
uma situação de ter sido formado numa disciplina de nome “História”. Essa 

disciplina disciplinariza e “instrui” tipos de perguntas, abordagens, que 
devem ser feitas em direção ao passado, por meio de fontes que são 

escrutinadas e aprovadas, por meio de conteúdos e significações permeadas 
de teorias – já de antemão aceitas ou refutadas – e por meio de uma 
apresentação do passado pesquisado que deve obedecer a critérios que 

reconheçam e identifiquem aquele conhecimento do passado como 
“disciplina científica”. Mas a simples existência no tempo garante a cada um 

de nós, viventes, a condição de “históricos”, e por isso sabedores de uma 
história – que será julgada como verdade, ou falsificação, depois de 
submetida aos critérios de verificação da validade de construção de 

conhecimentos históricos que a ciência histórica adota. Com este sentido de 
cientificidade e com suas abordagens disciplinares, chegamos ao passado, 

dando-lhes uma compreensão, para o que não dispensamos nossas 
perguntas no presente. Mas há outras maneiras de significar, ou conferir 
importância ao passado que não são aquelas com que a ciência histórica 

nos acostuma. 
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Há ligações entre pessoa e passado, pessoa/aluno e passado/história. 
Públicos se apegam ao passado de muitas maneiras, e o apego não deriva 

apenas da relevância conferido a ele pela ciência. A ligação do afeto e das 
emoções também são fortes. O que é “gostar de uma matéria”, senão 
perceber que ela nos toca de algum modo. Historiadores profissionais de 

corte mais racionalista tendem a deixar o afeto e a emoção de fora quando 
se trata de elaborar e produzir o conhecimento histórico, espelhando-se 

talvez neles próprios. A História Pública, alguns de seus autores, pelo 
menos, já dão como indispensável a ligação história e afeto, mesmo 
emoções. Ludmila Jordanova (2008) examina como agem aspectos 

motivacionais individuais e emocionais do conhecimento histórico presumido 
de públicos que não são acadêmicos. Para a autora: “Emoções 

desempenham uma grade parte em história pessoal, e é útil para 
historiadores terem maneiras de pensar coerentemente sobre seus efeitos 
em todas as narrativas do passado”. Públicos fazem do passado sua 

memória histórica, e envolvimentos pessoais emocionais são 
indispensáveis. O fato de a ciência da história aceitar ou recusar não faz 

essas outras histórias piores – ou só as faz melhores ou piores a luz de 
critérios adotados. Há públicos que nem sabem que há um curso de 
formação chamado História.  

 
A área do conhecimento histórico é bastante sensível porque querer negar a 

historicidade de que o próprio conhecimento histórico é histórico seria um 
contrassenso – outra vez, à luz da ciência da História. Sempre atenta às 
formulações históricas elaboradas fora dela, da história ciência, a História 

Pública, no entanto, não pode não reconhecer que cada um revê, interpreta, 
analisa, avalia e julga o passado no presente e sua importância para o 

futuro sempre a luz de critérios de pessoalidade – sejam estes forjados na 
mais ideal das individualidades ou na mais real das coletividades. Para o 

passado, e sua valorização, entram não só os critérios de avaliação da 
ciência histórica. Apesar de critérios legítimos e razoáveis, no entanto 
entram valores e identidades, ideologias e ideias, funções e razões de ser 

do passado que a ciência histórica não sabe. Quando se tornou ciência e 
conhecimento ensinável, a história enfrentou resistências de pessoas que 

escreviam sobre o passado sem dar a menor bola para o que o público de 
especialistas achava da história elaborada. Autores contavam, como 
argumento, que o que importava eram seus públicos próprios que liam seus 

livros e gostavam deles, valorizando-os muito mais do que o conhecimento 
que provinha da academia.  

 
A visão de História Pública que defendemos realça o valor da história e sua 
percepção e uso que o público de historiadores faz a fim de apresentar seus 

resultados de trabalho ao público. Também, aquela visão entende que 
historiadores têm um tipo de treino e formação que é próprio do público a 

que se dirige, mas supõe também que outros públicos procuram o passado 
e o dizem e o apresentam de maneira bastante diferente do público 
acadêmico. O passado que se revela da pesquisa acadêmica e que se torna 

o conteúdo do interesse dos historiadores profissionais não precisa ser o 
dos estudantes da escola, independente do que o público de historiadores 

prescreva para que o passado seja aceito. 
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Certa visão de História Pública supõe que haja conhecimentos históricos – 

todos legítimos e, a seu modo, certos – porque é acreditado como sendo 
“certo” por quem o elabora - ao contrário do que se pode, apressadamente 
pensar, que seja um conhecimento histórico equivocado, já que 

feito/apresentado por quem não conhece história – entenda-se, aqui, 
conhecimento “não reconhecido pela universidade” – e, por isso, 

conhecimento errado. Não. A História Pública visa os “públicos” da História, 
os que dela se apropriam, o público escolar sendo um deles. 
 

A escola apresenta a história para pessoas que são – digamos – 
bombardeadas dia a dia por história – rádio, revistas, websites, tevê, 

cinema, instagram, games, etc. Gostemos ou não, alunos e todos (as) os 
(as) demais que vivem (basta viver!) têm história, e sabem história. A 
História Pública reconhece isso. 

 
Para alguns autores da História Pública, este conhecimento de todos (as), 

não importa onde adquiriram, deve ser valorizado, e se constitui 
“conhecimento histórico”. O professor tem seu conhecimento adquirido 
pelos procedimentos de verificação e de validade da ciência, mesclados a 

suas vivências, num curso de formação, mas a “escola da vida” ensina 
história para todos e todas que vivem no tempo e em sociedade. Como o 

professor na escola lida com isso de forma eficaz, valorizando 
conhecimentos? E aqui reportamo-nos ao título deste texto: conhecimento 
histórico dos historiadores e conhecimento histórico dos outros – que não 

são historiadores. O professor escolar entra com seu conhecimento 
histórico, aprendido em outros lugares, mas sempre disciplinarizado.  

 
A História Pública, num de seus sentidos, prega que todos devemos ser 

historiadores públicos para esclarecermos erros, omissões, falsidades que 
se contam para os públicos sobre os passados, corrigindo, inclusive, 
interpretações. Esta vertente da História Pública, no entanto, presume que 

aquele conhecimento a ser corrigido necessita de um historiador que vai a 
públicos e os diga que “aquilo não foi bem assim” e que eles precisam 

mudar. Historiadores que vão ensinar o certo. Mas há outras visões de 
história pública, e uma delas entende que estas histórias entendidas como 
omissas, falsas, ou tendenciosas, sendo aceitas, têm de ser entendidas 

como elas são, e devemos entender como este mecanismo faz operar, 
inclusive, as omissões, mentiras e falsidades como verdades que se fazem 

passar como verdades. E que ao historiador público cabe apresentar outras 
histórias e novas informações e dados puxados por suas outras 
interpretações, mas sem jamais dizer que “a história não foi bem assim”, 

mas que “há outras formas possíveis de ver”, e apresentá-las, sem 
pretender que substituam uma história errada por outra certa. A sua.  

 
Não valerá muito – e seria fazer o mesmo jogo que seu adversário faz – 
censurar ou proibir que passados sejam apresentados para que o nosso 

passado investigado, suposto certo, seja apresentado unicamente. Não, não 
nos parece construtivo e valorizador dos conhecimentos históricos que se 

elaboram fora da história em vários outros lugares de conhecimento se 



 

 
 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 93 

procedermos assim. Há lugares de conhecimento de história que não se 
restringem à escola, e estes lugares incluem os diferentes lugares públicos 

a que se tem acesso ao passado. Desses lugares de conhecimento, 
queremos pensar a escola: como ela, seus professores, organizam a 
apresentação do passado, e os alunos como o recebem. Outras histórias são 

legítimas, e qualquer processo educacional não deve desprezar as maneiras 
com que públicos conhecem, ou idealizam, seus passados. 

 
Na escola também não é assim? O que farão – se já não o fazem - os 
professores para que, valorizando a história que os alunos trazem, 

consigam sensibilizá-los para outras histórias possíveis? A mera pergunta: 
“Hum, será que o professor falou não foi do jeito que ele disse?” já não será 

uma forma de mudar a educação, a visão para a história, do que esperar 
que ele (a) já saia de sala de aula repetindo o que o professor disse que ele 
deve saber? – supostamente um saber que é útil ao historiador profissional, 

mas que será útil e importante para o aluno escolar?  
 

Uma visão da História Pública caminha assim: o aluno tem e pensa história, 
e o melhor caminho para mudar isso – se necessário – é aceitar que seu 
conhecimento histórico é outro, é válido, porque este será o primeiro gesto 

que o professor pode fazer para que o aluno, em tese, acredite que o outro 
diz algo que ele acredita e respeita mais, já que percebeu que o que disse 

também foi respeitado e valorizado. Os públicos de História são muitos, e o 
melhor caminho para se aceitar a história não é o de imaginar que uma 
consciência histórica melhor seja aquela que todos pensem o passado de 

um jeito só, o jeito da história ciência. Mas que outros conhecimentos do 
passado são possíveis, mesmo aqueles que são somente para serem 

nostalgicamente apreciados, que servem para conversas durante o jantar, 
para as reuniões de família, para fazer filmes documentários. Fomos 

acostumados a uma história bandeira, que carrega uma causa, uma função 
de transformação, o que, aliás, alimenta ideais, e que, na verdade, 
entregou para a história e o historiador um fardo pesado de carregar: o de 

mudar o mundo e a sociedade por meio de um processo de homogeneizar 
as ideias. 

 
Por que acabou cabendo este fardo à história? Ou a história como ciência 
não se constitui como um conhecimento com uma pretensão que o tempo 

acabou mostrando que nem sempre é possível? O que aconteceu com as 
concepções de passado, história e memória durante os revolucionamentos 

de sociedades durante a história? Uma das explicações é aceitar que a 
diversidade se fez homogênea e os revolucionários conseguiram a adesão 
de muitos quando estes adotaram as ideias dos revolucionários e 

marcharam juntos. Outra explicação é que há razões humanas, pessoais, 
emocionais, individuais muito variadas, e que, forjaram as ligações 

individuais com aquele revolucionamento. Na escola com alunos que têm 
histórias diferentes não será possível modificá-los? Onde há humanidade há 
persuasão, convencimentos, negociações.  

 
Professores de escola provavelmente estão se reinventando, tendo de 

abandonar – mesmo não percebendo que o estejam - uma função tão 
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gloriosa da história como um trem que vence a todos em algum momento e 
um conceito tão esclarecedor de conhecimento histórico – que seria capaz 

de revisar todos os equívocos que trazemos do passado para o presente e 
para o futuro. 
 

O que os professores podem fazer com uma história tão variada na hora de 
ensinar? Em meio a tantas histórias, muitas vezes controversas, aprendidas 

em vários lugares, que convivem na escola? Descartar todas e só aceitar 
que há apenas uma que é importante saber?  
 

A História Pública ajuda a pensar isso.  
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FRAGMENTOS DA HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA NO LIVRO DIDÁTICO 
Carmem Lúcia Gomes De Salis 

André Ulysses De Salis 
 
 

A História Contemporânea exerce um forte poder de atração entre os alunos 
tanto do Ensino Fundamental quanto do Médio. Símbolos, figuras políticas, 

líderes mundiais, guerras mundiais, violência dos conflitos, revoluções, 
grupos étnicos, entre outros assuntos e temas, quando abordados pelos 
professores, são acompanhados pelos alunos com um misto de curiosidade 

e euforia traduzidas em uma saraivada de perguntas, todas ao mesmo 
tempo, que não param de ser feitas. O que despertaria tamanho interesse 

no aluno? Provavelmente a sensação de que há certa proximidade temporal 
entre o sujeito e o assunto a ser estudado e, por isso, conseguem enxergar, 
mesmo que de forma parcial e, por vezes fragmentada, pela cultura 

midiática (especialmente a fílmica), que aqueles temas fazem parte de seu 
presente.  

 
Em 2017, realizamos uma pesquisa em duas escolas públicas de Ensino 
Fundamental de Guarapuava, que objetivou problematizar a apropriação do 

Livro Didático de História pelos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
Tal pesquisa, que envolveu 153 alunos de 8º e 9º anos, evidenciou que 

temas relacionados ao século XX, tanto no contexto europeu quanto 
nacional, despontavam como os mais citados quando perguntado, por meio 
de questionário, qual era o conteúdo de história que mais gostaram de 

estudar até aquele momento no material didático.  
 

Além disso, as respostas também revelaram que os alunos consideravam o 
Livro Didático o protagonista do processo de ensino aprendizagem. No 

entanto, cabe ressaltar que essa importância não deve ser pensada 
enquanto processo de construção do conhecimento pautada pela relação, na 
prática de sala de aula, entre ideias prévias dos alunos, material didático e 

a ação mediadora do professor, mas sim de comprovação de narrativas 
históricas. Para o aluno, a partir dos dados da pesquisa, nos limites das 

páginas do Livro reside toda a “verdade histórica”. “Se está escrito no livro 
é porque é verdade”, dizem eles.  
 

A centralidade ocupada pelo material, no dia a dia da sala de aula, por parte 
dos educandos, somado ao grande interesse desses aos temas referentes a 

História Contemporânea nos instigou a problematizar essa unidade. O 
objetivo era explorar os silenciamentos como uma forma de ampliar as 
perspectivas de análise sob a mediação do professor, bem como, o 

desenvolvimento do pensamento histórico do aluno e, também, uma forma 
de estimular “um outro olhar” com relação ao material didático.  

 
Analisar o texto e chamar a atenção para as questões inerentes à narrativa 
do livro pode nos parecer algo superado, afinal, essa perspectiva foi 

amplamente debatida entre os estudiosos da área do Ensino de História, 
principalmente após 1985, quando foi criado o Programa Nacional do Livro 

Didático que viabilizou uma política massiva de distribuição desse material 
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nas escolas públicas de todo o Brasil.  No entanto, a pesquisa com os 
alunos nos revelou como a ação do professor e a forma como este se 

apropria do material didático na prática da sala de aula, com leituras 
paragrafadas, por exemplo, sem a devida exploração, conduz, muitas 
vezes, ao entendimento por parte dos alunos que a explicação histórica 

(tida como confiável e, portanto, caracterizada como a verdadeira sob o seu 
ponto de vista) restringe-se, ao que está condensado nas páginas da 

unidade do livro.  
 
Por isso, a ideia é que tomemos o Livro Didático não como elemento 

definidor e cristalizador de uma determinada perspectiva histórica, mas sim, 
enquanto um ponto de partida, que abre para um caleidoscópio de 

possibilidades explicativas. Nesse sentido, o livro didático pode ser pensado 
enquanto um instrumento, “[...] do processo de construção do 
conhecimento e raciocínios históricos, pela ação mediadora da professora” 

(SIMAN, 2004, p. 89). Por meio das ações de mediação, como por exemplo, 
a aula dialogada, espera-se que os alunos, 

 
“em vez de tomar as enunciações dos outros como pacotes imutáveis 
de informações a serem recebidas, eles são estimulados a tomá-las 

como estratégias de pensamento, como um tipo de matéria-prima 
para a criação de novos significados[...] Assim, espera-se que ao 

privilegiar a função dialógica, em detrimento da função unívoca, se 
possibilitará a geração de novos significados, bem como a 
transmissão, a consolidação, ou até mesmo o reforço de significados 

já compartilhados.[...]” (SIMAN, 2004, p.92)  
 

Para além das aulas dialogadas, o exercício de destacar elementos 
ausentes, a partir do que está presente na narrativa, também pode auxiliar 

o aluno a desenvolver a “compreensão e interpretação histórica”. (SIMAN, 
2015, p. 592) 
 

Desde a criação do PNLD o Livro Didático de História, percorre um trajeto 
marcado por uma série de transformações que buscam atender as 

demandas internas e externas ao processo de ensino. Políticas públicas 
educacionais, mercado editorial, mudanças no campo epistemológico da 
disciplina e reivindicações que surgem a partir da prática escolar, são 

alguns elementos que incidem diretamente sobre a produção desse material 
atribuindo-lhe um alto grau de complexidade que dificulta pensar de forma 

analítica seu papel na prática da sala de aula. Não menos importante que 
sua complexidade, é atentar para o fato de que, 
 

“[...] neste longo percurso, este material se tornou um poderoso 
instrumento que influenciou (e influencia) não somente a formação 

política e ideológica dos sujeitos, mas sobretudo, contribuiu para a 
construção de um determinado pensamento histórico, bem como uma 
forma de definir a História e sua função na vida dos indivíduos.” 

(COSTA; SALIS; SALIS, 2018, p. 38) 
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Apesar desses elementos acirrarem o debate que tenta desvendar a 
complexidade do livro didático, apontando a relação contraditória e ambígua 

dos sujeitos (alunos e /ou professores) com relação a sua importância no 
cotidiano da sala de aula e no processo de aprendizagem, o que se observa, 
de fato, é sua presença constante na sala, direta ou indiretamente (como 

material de suporte do professor para a preparação das aulas) 
 

Se no início do processo de implantação do PNLD o Livro Didático foi, de 
uma forma geral, rechaçado pelos professores como portador de um 
discurso oficial do Estado e de qualidade duvidosa, a partir da segunda 

metade da década de 90, esse passou a exercer um forte poder de atração 
em função das significativas mudanças internas e externas ao material, 

impetradas por editais mais rígidos, no que se refere aos critérios de 
produção das coleções, assim como, dos critérios de avaliação das obras em 
si. Desse modo, 

 
“[...] nos PNLDs 1997 e 1998, eliminavam-se aqueles livros que 

expressavam preconceitos de origem, raça, cor, idade, e quaisquer 
outras formas de discriminação e que apresentavam conteúdos 
desatualizados ou erros conceituais. A partir do PNLD 1999, foram 

acrescentados critérios metodológicos de eliminação. Ou seja, apesar 
de se permitirem livros com diversificadas concepções de ensino 

aprendizagem, exige-se coerência entre a concepção anunciada e os 
conteúdos e atividades sugeridos, os quais não devem restringir-se à 
memorização e absorção passiva de conhecimentos desconectados da 

realidade vivenciada pelos alunos, mas desenvolver o pensamento 
crítico e autônomo”. (FRANCO, p. 145, 2014) 

 
No entanto, não podemos perder de vista que as avaliações mais criteriosas 

quanto as questões de conteúdo, metodologia e ensino não avalizam uma 
apropriação “desatenta” do material, pois,  
 

“[...] que toda história disposta nos livros didáticos não é 
simplesmente um resultado imparcial de um passado não 

problematizado, ao contrário, essa narrativa é produtiva, no sentido 
de que constrói intervenções na vida, proposições sobre o que é a 
história e sobre o que é legítimo ensinar, que transitam por salas de 

aulas de milhares de jovens no Brasil todo”. (PEREIRA, 2017, p. 171). 
 

Para a análise foram selecionadas duas obras direcionadas para o 9º ano e 
que fazem parte de duas coleções diferentes aprovadas pelo PNLD de 2014, 
a saber: História, Sociedade e cidadania de Alfredo Boulos Junior e Por 

dentro da História de Pedro Santiago; Célia Cerqueira e Maria Aparecida 
Pontes. Cabe ressaltar que realizamos um recorte temporal abarcando o 

período da Primeira Grande Guerra até o Termino da Segunda Grande 
Guerra, haja vista o grande interesse dos alunos revelado na pesquisa 
anteriormente citada.  

 
No Guia do livro didático -PNLD 2014 - as referidas coleções apresentam 

avaliações positivas que ressaltam o esforço do(s) autor(res) em 
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disponibilizar conteúdos históricos escritos, a partir da utilização de uma 
historiografia atualizada e da análise de fontes históricas. 

Metodologicamente, elogia-se o emprego de linguagens diversificadas, que 
auxiliam no trabalho de problematização dos temas abordados. Também 
destacam, os boxes, textos complementares e atividades como elementos 

importantes para promoverem o debate e reflexão na sala de aula, 
referente a outras temporalidades e contextos. 

 
No entanto, se por um lado a narrativa dos livros possuem um bom 
desempenho em observância aos critérios de avaliação estipulados, com 

relação aos aspectos historiográficos, metodológicos e pedagógicos, por 
outro expõe algumas questões que merecem atenção. Neste sentido, vale 

destacar que as obras apresentam uma padronização quanto a seleção dos 
conteúdos que são sistematizados em uma narrativa linear e cronológica, 
com uma abordagem predominantemente política. Isso não significa a 

ausência de elementos no corpo da obra - fontes visuais, excertos de 
documentos/textos, charges, boxes explicativos, entre outros- que possam 

indicar a possibilidade de análise do assunto abordado sob outro viés. 
 
A sistematização da obra, ou seja, o que será abordado e como será 

apresentado ao leitor, obviamente, é um exercício de construção sob o qual 
uma série de elementos, internos e externos ao ato de escrever, exercem 

uma forte pressão. Nesse processo, temas e abordagens serão privilegiados 
ou relegados. É importante salientarmos que o Livro Didático não possui a 
obrigatoriedade de dar conta de “toda a História” ou de “toda produção 

historiográfica”, e, também, não têm como abarcar todas as perspectivas de 
como ensinar.  

 
Compreendemos que estes possuem suas limitações, aqui entendidas não 

de modo pejorativo como um indicativo lacunar ou de negligência, mas sim 
como elementos importantes a serem explorados pelos professores, 
ampliando as possibilidades de construção de conhecimento histórico em 

sala de aula.  
 

Assim, ao analisarmos as obras percebemos que o período da primeira 
metade do século XX, foi problematizado em seus aspectos macro e 
geopolíticos, apresentando um traço em comum: uma limitação quanto as 

consequências sociais desses diversos temas abordados. Nesse sentido, 
chamamos a atenção, por exemplo, para a carência de análises dos 

desdobramentos da Primeira Guerra, Revolução Russa e Segunda Guerra. 
Esses temas alçados a “grandes eventos”, circunscrevem-se mais a uma 
descrição numérica, especialmente, no que tange as mortandades. A 

humanização por meio de relatos, tanto de perdas, como de sobrevivências 
e/ou refúgios que ampliaria as possibilidades de compreensão, e mesmo de 

empatia, por parte dos alunos não é contemplada no material e nem nas 
indicações de debates para os professores. Escreve-se sobre violência, 
mortes, no entanto, a carência do relato dessas experiências distancia o 

aluno da dimensão trágica do processo. 
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No livro Por dentro da História, os autores salientam que: “A guerra havia 
deixado 50 milhões de vítimas. Apenas entre os soviéticos, foram 13 

milhões de mortos! Havia 30 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos, 190 
milhões de refugiados e um valor incalculável de prejuízos materiais” 
(SANTIAGO; CERQUEIRA; PONTES, 2012, p. 186). As causas e 

consequências trazidas nesses dados, são pouco exploradas e a 
apresentação numérica não é acompanhada de uma explicação que abarque 

o aspecto humano. Desumanizando a experiência dos perseguidos, expulsos 
e sobreviventes. 
 

O holocausto comumente aparece representado em um box, em detrimento 
de toda uma explicação minuciosa do conflito em si. Assim como o 

Holodomor (a grande fome na Ucrânia ocasionada pela política de 
coletivização soviética) que praticamente inexiste nos materiais didáticos. 
Trabalhar as demais causas e consequências como a natureza do 

deslocamento e, por conseguinte, do refúgio, poderia ampliar a 
compreensão histórica da questão da imigração para o Brasil no século XX. 

Desta feita a compreensão dos acontecimentos do período em voga, suas 
consequências e impactos no presente do aluno, podem ser estimulados por 
meio do trabalho com conceitos.  

 
“Aprender conceitos não significa acumular definições ou 

conhecimentos formais, mas construir uma grade que auxilie o aluno 
na sua interpretação e explicação da realidade social. No ensino de 
História, a elaboração de grades conceituais pelo aluno pode facilitar 

a leitura do mundo em que vive [...] Pode-se entender a construção 
dos conceitos como a elaboração de uma grade de conhecimentos 

necessários à compreensão da realidade social, na medida em que se 
entende o conceito como um corpo de conhecimentos, gerais ou 

específicos, abstratos ou concretos, que possuem relação intrínseca 
com objetos, acontecimentos, pessoas, ações, etc”. (SCHMIDT, 1999, 
p. 149) 

 
Assim as carências quando identificadas e mediadas pelo professor, por 

meio de fontes históricas e das concepções prévias dos alunos, podem 
colaborar para que o aluno desenvolva seu pensamento histórico e 
compreenda os limites do Livro Didático, passando a entendê-lo não como 

detentor de um saber “verdadeiro”, mas como um ponto de partida. 
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AULA-OFICINA DE HISTÓRIA: PATRIMÔNIO NO ATO DE 
FOTOGRAFAR 

Caroline Souza Silva 
Leandro Nogueira da Silva 

 

 
O presente texto é uma reflexão em torno do trabalho desenvolvido no  

segundo semestre de 2018, por nós alunos do curso de Licenciatura em  
História da Universidade Estadual do Ceará, e bolsistas do programa 
Residência Pedagógica, na disciplina de estágio ação educativa patrimonial, 

desenvolvemos um projeto na Escola de Ensino Fundamental Profº José 
Afonso Ferreira Maia, com o tema Patrimônio e Comunidade. Utilizamos o 

espaço de duas aulas/oficinas com culminância de uma exposição de 
fotografias, intitulada “Patrimônios: Valorizando as belezas do nosso 
sertão”. 

 
A Escola no qual realizamos o ensaio situa-se no município de Limoeiro do 

Norte - CE, cerca de 190 km da capital cearense. Limoeiro do Norte está na 
microrregião do baixo jaguaribe, no vale do Jaguaribe, o município conta 
com uma variedade de comunidades, muitas delas em zona rural. A 

comunidade selecionada para o projeto foi a do Bixopá,  cerca de 25 km da 
sede do município de Limoeiro do Norte - CE, no local as famílias vivem do 

trabalho da agricultura, da pesca e dos trabalhos voltados à produção de 
britas, artesanal.  Tem poucos pontos de vendas/comércio. Podemos 
perceber o local COMO cheio de simbolismo culturais populares, no qual, o 

popular que aqui trabalhamos se volta a: 
 

“O "popular" não está contido em conjuntos de elementos que 
bastaria identificar, repertoriar e descrever. Ele qualifica, antes de 

mais nada, um tipo de relação, um modo de utilizar objetos ou 
normas que circulam na sociedade, mas que são recebidos, 
compreendidos e manipulados de diversas maneiras. Tal constatação 

desloca necessariamente o trabalho do historiador, já que o obriga a 
caracterizar, não conjuntos culturais dados como "populares" em si, 

mas as modalidades diferenciadas pelas quais eles são apropriados.” 
(ESTUDOS HISTÓRICOS, 1995, P. 179-198) 

 

Partindo da perspectiva acima podemos caracterizar a comunidade no qual 
estamos trabalhando repleta de manifestações culturais populares, com isso 

pudemos ajudar a despertar nos alunos um anseio em entender patrimônio 
na perspectiva de suas vivências, sejam elas próprias ou contadas pelos 
pais e avós sobre aquele lugar. Pensar patrimônio em todos os sentidos, 

desde o histórico do que foi construído e dado uma importância até o 
cultural onde tem as festividades religiosas e naturais deixando bem claro o 

sertão onde aquela localidade se encontra. 
 
A Escola de Ensino Fundamental Profº José Afonso Ferreira Maia atende 

alunos desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental, 
conta com um núcleo gestor que, entende que a educação é transformadora 

e libertadora, partindo nessa perspectiva a escola possui projetos que 
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incentive os alunos a lerem, escreverem e atuarem na sociedade como 
sujeitos ativos. Entender o Ensino de História como uma disciplina que 

capacita alunos a desenvolverem uma criticidade em torno da sociedade, 
Leandro Karnal na organização da obra História na sala de aula nos traz o 
teórico Holien Gonçalves Bezerra que nos apresenta o seu artigo sobre 

Ensino de História: conteúdos e conceitos básicos , nos propõe uma reflexão 
em torno do ensino de História, onde, o mesmo nos apresenta mecanismos 

que através do processo ensino aprendizagem o aluno pode se apropriar de 
um olhar consciente em torno da sociedade: 
 

“Ciente de que o conhecimento é provisório, o aluno terá condições 
de exercitar nos procedimentos próprios da História: problematização 

das questões propostas, delimitação do objeto, exame do estado da 
questão, busca de informação, levantamentos e tratamento adequado 
da fontes, percepção dos sujeitos históricos envolvidos…” (KARNAL, 

2008, P. 42) 
 

Buscamos dentro de um dos objetivos do nosso projeto na turma do 6º ano 
abrir a possibilidade dos alunos a desconstruir a ideia que Patrimônio se 
fecha a materialidade, fazendo eles perceberem que podem definir as suas 

próprias histórias dentro do conceito. Na proposta de inserir a iconografia 
como mediador do projeto, utilizamos da fotografia para apresentar 

diversas formas de patrimônio, o que fez com o que o projeto se tornasse 
lúdico e dinâmico dentro do processo ensino aprendizagem.  
 

Neste momento em diante, passamos a descrever os modos utilizados para 
o desenvolvimento das atividades na escola citada, a partir de oficinas feitas 

com os alunos. No primeiro encontro, foi feita uma oficina de conceitos, 
usada a partir de uma tempestade de ideias, onde a explicação se dava pela 

a opinião e fala dos alunos. Os três conceitos: História, Memória e 
Patrimônio, estavam ligados como palavras chaves, para o desenvolvimento 
do aprendizado da temática, o trabalho buscava levar os estudantes a um 

processo ativo de conhecimento e valorização de sua herança cultural na 
tentativa de fazer com que eles também passassem a conhecer e a 

preservar os bens, fortalecendo os sentimentos de identidade.  
 
A primeira oficina, após explicar o que era patrimônio, os alunos quando 

foram questionados, se onde eles moravam existia algum, percebemos, que 
os alunos acreditavam que na sua comunidade não existia, isso acontecia 

por conta da visão limitada sobre a temática, os alunos estavam muito 
ligados, a questão material, e ainda em pensar que só em lugares grandes 
é que se considerava patrimônio, O cristo redentor no Rio de Janeiro, foi 

muito citado por eles, mas em nenhum momento eles falaram sobre a 
igreja da sua comunidade, ou o açude que existia, de fato os tombamentos 

e registro são apenas instrumentos políticos que o estado criou para 
reconhecer e proteger alguns dos bens culturais que existe no nosso país, e 
talvez por não ter nenhum tombamento na comunidade, os alunos via como 

se ali não existisse patrimônio, contudo, antes do reconhecimento do 
estado, é fundamental que as comunidades, consigam olhar para si e 

descobrir quais referências, práticas, símbolos, rituais,compõem a história 
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da comunidade, visto isso, continuamos, a tentar abrir o leque de 
informações, e mostrar que patrimônio perpassa do material. 

 
Ao propor que os alunos fossem em campo,, sugerimos que eles fizessem 
fotos de si, ou seja, realizassem selfies, pedimos para eles fotografarem o 

ambiente escolar, que remetesse a algum dos conceitos explicados na 
oficina, deixamos eles fazer em grupo ou dupla, porque muitos não tinham 

celular, e também disponibilizamos dos nossos aparelhos para eles. 
Pudemos perceber que, a dinâmica com a proposta que remetesse a alguma 
lembrança ou algum local da escola que fosse de afeto, tivemos retorno de 

alunos que explicaram o porquê de determinada fotografia, uma delas disse 
que o espaço da foto remete boas lembranças e que, era muito especial 

pois, era lá que ela ficava com as amigas nos intervalos. 
 
A segunda oficina, foi voltada para os significados das fotografias, pois 

sabemos que nas fotos existem intencionalidades, que trazem consigo 
mensagens, mostra como uma dada realidade viveu, segundo os seus 

costumes, vestimentas e culturas, pensando em conversar sobre isso com 
os alunos. Fizemos uma reflexão teórico-metodológico sobre a fotografia, e 
indagamos sobre o que as fotografias significavam para eles, os alunos 

falaram que as imagens podiam representar as suas vivências dentro da 
suas respectivas comunidades, perguntamos ainda como eram as suas 

comunidades e os ofícios que nelas continham e obtemos respostas sobre 
ter time de futebol, costureiras, rezadeiras, enfim, foram descrevendo os 
patrimônios que ali continham na perspectiva de suas interpretações. 

Estávamos sempre mostrando a eles que nas comunidades existia 
patrimônio, que tinha história, e era a partir da visão deles, que a exposição 

seria feita. 
 

Depois das oficinas teóricas-metodológicas partimos para a seleção das 
imagens tiradas pelos alunos a fim de montarmos a exposição e assim 
concluir o que almejamos no início. Trabalhamos em torno dos alunos a 

autonomia, eles escolheram o que para eles eram importantes destacar 
como patrimônio. Ou seja é, necessário que enquantos bolsistas atuantes 

no ensino básico nós trabalhássemos a autonomia dos alunos, claro, havia 
alunos que resistiam aos moldes de não querer participar, pois sabemos 
que o ensino ainda toma muito do tradicionalismo onde, o aluno ainda é 

passivo do processo de ensino-aprendizagem. Mas, conseguimos atingir o 
objetivo de levá-los a pensar de forma crítica e reflexiva em torno do 

conceitos que nós trabalhamos. 
 
A exposição montada pelos alunos com as nossas orientações, aconteceu e 

eles viram o resultado, levamos ao auditório, eles viram as imagens que 
eles registram como patrimônio. Percebemos que no ato da exposição os 

alunos ficaram maravilhados com o resultado. Conseguimos notar que os 
alunos ao verem os locais que eles registraram em forma de painel, eles 
puderam captar o sentido do patrimônio no qual trabalhamos, eles se viam 

e se reconheciam como sujeitos que faziam parte da Histórias daqueles 
locais. 
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A exposição que se insere nesse relato foi mais do que uma atividade que 
pudesse aperfeiçoar o ensino de História, a nosso ver, ela se configurou em 

um reconhecimento identitário dos alunos e da comunidade do Bixopá, é 
um trabalho que ajudará aos alunos um entendimento de quem são eles, o 
que eles têm e qual é o valor desses sujeitos, contribuindo em romper com 

o pensamento deles em pensar que a idéia de patrimônio se estabelece 
distante deles, pois com a atividade da exposição, eles conseguiram notar 

patrimônios em suas comunidades. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE AO ENSINO DE HISTÓRIA 
Claudimir de Oliveira Espindola 

 
 
Com esta pesquisa, pretendo estudar os conceitos sobre o processo de 

ensino e aprendizagem dos conteúdos de História a partir da perspectiva de 
Paulo Freire. A pesquisa se estruturará em uma revisão bibliográfica na 

busca de compreender o processo de ensino e aprendizagem através da 
valorização do conhecimento prévio dos estudantes e na possibilidade de 
criar novos horizontes para prática docente. Terei como referencial teórico 

os seguintes autores: Jörn Rüsen, Isabel Barca, Peter Lee, Maria Auxiliadora 
Schmidt, Paulo Freire. Através desta revisão bibliográfica possa endossar a 

possibilidade de um método de ensino que valoriza o conhecimento prático 
dos estudantes, assim como a eficácia de uma metodologia que estabeleça 
como conjectura a relação entre a historia de vida dos estudantes e os 

conhecimentos científicos como forma de aprendizagem da História. 
 

Introdução 
O propósito deste artigo é refletir a partir de uma revisão bibliográfica da 
literatura especializada, as práticas e métodos de ensino de História que 

estimule a aprendizagem. O ensino de História que muitas vezes se 
caracteriza como tradicional, que leva o estudante a limitar o seu 

conhecimento aos grandes acontecimentos históricos e aos feitos heroicos.  
 
Utilizaremos a concepção de ensino e aprendizagem abordada por Paulo 

Freire e a sua reflexão sobre o ensino de História. O foco será a perspectiva 
de um ensino que estimule o estudante a construção, descoberta, 

transformação, ampliação de seus próprios conhecimentos. O aprender está 
diretamente ligada a um processo onde o professor é apenas um 

estimulador/mediador do desenvolvimento cognitivo que prioriza outros 
saberes além do conhecimento cientifico.  
 

Abordaremos os fundamentos do ensino de História, que está associado 
diretamente na formação de um sujeito crítico, participativo e analítico. A 

relação ensino-aprendizagem ocorre a partir da mediação instrumentalizada 
pelo professor em sala de aula, entre conhecimento empírico dos 
estudantes e o conhecimento teórico acumulado ao longo da História da 

humanidade.  
 

Ensino de história na perspectiva Freiriana 
O fundamental para o ensino de História segundo Laville (2002), é formar 
alguém capaz de pensar criticamente a realidade do seu tempo e de 

participar na sociedade democrática de acordo com seus princípios. Já 
Freire (1997), afirma que a História é a possibilidade e não determinismo, 

ela possibilita inserir no processo histórico como sujeito, evita o fanatismos, 
caracteriza-se como um processo em que os seres humanos são desafiados 
pelos desafios e situações vivenciadas no seu momento atual. Não adianta 

ensinar aos estudantes fatos históricos se não ensina-los a pensar e refletir 
os acontecimentos do passado como desdobramento para suas vivências e 

práticas cotidianas no presente.  
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A análise da realidade vivenciada provoca, nos seres humanos, a busca no 

passado pelos motivos de sua situação atual. Freire (1997), reconhece que 
a incorporação crítica na história, implica que os homens assumam o papel 
de sujeitos que fazem e refazem mundo. A visão crítica está diretamente 

ligada a preparação intelectual do sujeito, tornando-o capaz de conhecer a 
condição histórica dos acontecimentos e permite que o mesmo possa agir 

de forma consciente perante aos fatos históricos.  
 
A consciência histórica na concepção de Rüsen (2001), está associada as 

intervenções mentais as quais os homens esclarecem sua experiência da 
evolução temporal do seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam 

orientar a sua vida prática no tempo. O homem procura compreender o 
passado a partir de sua perspectiva pessoal, o seu progresso evolutivo seja 
no campo social e econômico, está diretamente associada a processo 

evolutivo do mundo social a sua volta. A consciência está na ação, analisar, 
criticar, conhecer os percalços dos fatos históricos ao longo do tempo e na 

forma como o individuo utiliza os resultados destas interpretações no seu 
tempo presente. 
 

O fazer do Historiador na visão Rüsen (2001), está associado a utilização do 
raciocínio, por analogia, para a construção do saber escolar que a partir da 

criatividade, muitas formas de narrativas podem ser propostas e 
construídas. A consciência histórica se forma a partir da construção da 
narrativa, na qual o sujeito analisou, criticou e interpretou os fatos 

históricos. A aprendizagem histórica está na capacidade do estudante 
formar uma narrativa histórica, a partir de sua interpretação intelectual dos 

fatos e na aplicabilidade dos mesmos a sua realidade social. De acordo com 
Rusen (2010), o aprendizado histórico é determinado também por pontos 

de vistas emocionais, estéticos, normativos e de interesses.   
 
O ensino de História deve partir do fortalecimento de uma consciência para 

vivência em sociedade, problematizador e engajado com as realidades do 
presente, depende das formas como os conhecimentos históricos são 

trabalhados em sala de aula. Para Pinsky (2010), a “História é referência. É 
preciso, portanto que seja ensinada.” O conhecimento histórico permite ao 
sujeito, o conhecer, interpretar os fatos a partir da análise crítica da 

realidade vivenciada no presente. O professor não repassa o conhecimento 
histórico ao estudante, não é a disciplina de história que contribui para 

formação do sujeito pensante.  É papel do professor apresentar, reelaborar 
e propor os saberes históricos de forma que permita os seus estudantes se 
instrumentalizem na arte de pensar.  

 
A lógica do ensino de História deve se aproximar da visão de Freire (1983), 

na qual afirma que é necessária “uma pedagogia que faça da opressão e de 
suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, de que resulta o 
engajamento necessário por uma libertação, em que esta pedagogia se fará 

e refará.” Que instrumentalize os estudantes com senso crítico, com as 
técnicas das observações, análises e interpretações, para que os mesmos 

construam as suas próprias narrativas referentes aos fatos históricos. Onde 
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os estudantes tenham a liberdade de racionalizar e contribuir com suas 
considerações na formação de uma nova narrativa social e coletiva dentro 

do espaço escolar. 
 
Segundo Ferro (1993), o conhecimento do passado não é aprendido de 

forma única por todos, para cada sujeito ele promoverá múltiplas 
significações e se transformará no mesmo ritmo das mudanças vivenciadas 

pela sociedade. O professor deve se aproveitar das várias interpretações 
feitas sobre o mesmo fato histórico, para incentivar os estudantes a 
pesquisar, comparar, racionalizar e a visualizar que os conceitos ideológicos 

mudam de acordo com conhecimento adquirido ao longo do tempo. E que a 
família, a religião, a política e os interesses financeiros interferem na análise 

interpretativa dos fatos históricos. O professor tem que pautar pela 
neutralidade e mediar as análises interpretativas dos estudantes, com 
objetivo de se aproximar de um senso comum à compreensão do conteúdo 

em sala de aula.  
 

Uma particularidade do ensino de História é sua dependência científica, 
pois, conforme George Snyders (1995), o professor é o responsável pelo 
fornecimento de uma espécie de matéria prima, nesse caso o conhecimento 

histórico, para o desenvolvimento de habilidades para raciocínio, da crítica e 
da reflexão e mais importante que isso, o professor tem que ensinar ao 

estudante que existe uma possibilidade concreta de se raciocinar este 
conhecimento científico. O que ocorre que muitos professores, se apegam 
muito na transmissão dos conteúdos históricos e se esquece de 

instrumentalizar os estudantes a racionalizar e interpretar. 
 

O professor de História segundo Schmidt (2010), deve “saber-fazer-bem, 
lançar os germes históricos”  Para ela o mesmo é responsável por ensinar o 

estudante a captar e a valorizar a disparidade dos seus pontos de vistas. E 
cabe a ele ensinar os estudantes a levantar problemas e a reintegra-los em 
outro conjunto de situações, transformando suas aulas em discussão e 

debates sobre as várias problemáticas sociais. 
 

O ensino de História não pode ser exclusivamente informativo, ele deve se 
amparar no caráter formativo. Na qual o professor, deve ensinar aos 
estudantes a relação entre o passado e presente, a refletir sobre os 

problemas vivenciados em seu tempo e principalmente criar novas 
problemáticas de suas reflexões, que possibilite aos mesmos intervir em 

sua realidade social. O ensino de História pode construir ou destruir 
ideologia referente a qualquer temática social, desde que valorize e 
estimule o uso do senso critico - reflexivo.  

      
Para Schimidt (2010), ensinar História é oferecer condições para que o 

estudante “possa participar do processo do fazer, do construir a História.” 
Constituir condições para a autonomia do mesmo, de forma que possa se 
perceber como um sujeito histórico. Segundo Freire (1997), a consciência é 

promovida pelo ato e ação de empoderamento do sujeito, vai além da 
simples tomada individual de iniciativa, resolução e superação de situações 

reais pontuais de suas vidas. O ensino de História deve possibilitar aos 
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estudantes compreender as complexas teias das relações sociais próprias de 
cada contexto social, econômico e político.  

 
Para que o processo de ensino ocorra, segundo Soares (2008), é necessário 
habilidade, método e procedimentos de trabalho que ajude o professor em 

sua atividade e que facilite o aprendizado dos conteúdos de Historia. 
Procedimentos e métodos que valorizam somente a transmissão de 

conhecimento, são a base de estrutura de muitos professores. Pois, são 
processos que não requer mais esforço elaborado de novas temáticas ou 
atividades, a velha conhecida rotina de aula que se repete anos após anos. 

  
Pensar historicamente, para Rüsen (2010), é analisar os processos mentais 

genéricos e elementares da análise do mundo e de si mesmos pelos 
homens, no qual se estabelece o que se pode intitular como consciência 
histórica. Todo sujeito, desenvolve em sua trajetória interpretação do seu 

mundo, mediadas pelas experiências da vida e também pelo acesso ao 
conhecimento histórico. Para Barron (2012), o interior da consciência 

histórica é constituído e moldado pela narrativa histórica que conecta a 
interpretação do passado a compreensão do presente e projeta no futuro. 
Desta forma Rusen (2010) afirma que o aprendizado histórico pode, 

portanto, ser compreendido como um processo mental de construção de 
sentido sobre a experiência do tempo através da narrativa histórica. 

  
Schmidt (2010), afirma que é necessário um método de ensino que 
proporcione aos estudantes uma autoeducação e a habilidade de uma 

autogestão, não depende apenas da escola, da família e dos materiais 
didáticos, mas principalmente da relação entre professor e estudante. Ela 

afirma que existe três dimensões da aprendizagem histórica: a experiência, 
orientação e a interpretação. Primeiro devemos atentar para o fato de que 

aprendizagem histórica é inseparável do estudante, portanto, saber História 
não é igual a pensar historicamente. Isso porque saber os conteúdos é 
apenas uma capacidade ditada pelo artifício da memorização que 

proporciona o sujeito narrar o passado sem qualquer ligação com o 
presente.  

 
Enquanto o pensar historicamente é perceber o presente como um 
desdobramento do passado e que ambos estão interligados. O ensino de 

História precisa dedicar a uma pedagogia da libertação. Como Freire 
(1984), afirma que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e 

vão comprometendo-se nas práxis, com a transformação. O homem precisa 
conhecer e compreender os mecanismos de opressão para se libertar.  
 

Para Schmidt e Cainelli (2009), a disciplina de História auxilia na busca da 
conscientização e no evidenciar através dos conteúdos e reflexões as 

contradições do presente, sendo vista como instrumento de compreensão e 
atuação, onde o estudante passa a analisar as informações que ouve e vê, e 
não apenas memorizar e repetir informações. Contribuindo para que o 

mesmo eleve o seu nível de consciência crítica e principalmente uma 
autonomia crítica analítica das informações que são lhe repassadas.  
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O professor precisa estimular em seus estudantes a orientação, a 
experiência e a interpretação. Para Barca (2009), ensinar História não é 

somente reproduzir uma narrativa estipulada pelos conteúdos curriculares. 
É necessário que aprendam a desenvolver um simultâneo de ideias cada 
vez, mais elaboradas sobre a história. O desafio é despertar para a busca 

de sentido histórico da realidade, onde o objetivo é consolidar a escola, não 
como o único local acessível para o alcance do conhecimento sistematizado, 

mas como o espaço privilegiado de reflexão e cumprimento com a causa da 
sociedade nos mais variados aspectos, buscando sempre a inovação do 
ensinar. 

 
Para Abud (2005), a edificação do conhecimento é um desafio cotidiano 

dentro do espaço escolar, exigindo uma estrutura sólida de orientação para 
sua formação, pois há necessidade de mediar o conhecimento científico, 
produzido a partir das pesquisas acadêmicas, com os conhecimentos 

empírico da sociedade, evitando os anacronismos e também as 
simplificações, permitido que estudante goste de aprender e conhecer os 

fatos científicos e empíricos dos conteúdos da disciplina de História. 
 
Para Freire (1987), o ensino deve estar ligado à compressão da realidade 

sócio histórica do estudante, não impondo forma de pensar ou agir. A 
função do ensino é permitir desenvolvimento de um sujeito que conheça e 

respeite as diferenças para com outro, agindo de forma que possa propiciar 
a educação para outro. O agir consciente e reflexivo é uma forma de 
educar, mesmo que não haja o intuito ou a consciência do ato de ensinar. 

Segundo Freire (1987), o exemplo é uma forma de educar, pode-se ver isso 
através do diálogo.  A conduta, os valores e a postura diante das situações 

cotidiana, permite o processo de ensino e aprendizagem, o professor se 
torna o modelo de inspiração para seus estudantes.  

 
O crescimento do estudante é percebido quando o mesmo compreende as 
situações e fatos do seu ambiente social. Para Rusen (2010), a atividade 

educativa deve ser compreendida por todos como importante matéria de 
interesse e significação, estabelecendo o respeito recíproco, inspirando um 

ambiente propício ao processo de ensino e aprendizagem. O estudante 
consciente de seu papel se coloca em condições de oferecer algo ao grupo 
social que pertence. A contribuição deve ser consciente e não por interesse 

pessoais. Deve ser por identificação com a sociedade, com vista a projeção 
social humana, onde se estabelece uma sociedade norteada pelas 

conquistas éticas e culturais.  
 
Os métodos do ensino de História devem ser elaborados com intuito de 

romper com o tradicional, sempre buscando a inovação nos métodos e na 
produção de novos materiais, que permitam a proximidade entre o 

conhecimento empírico e científico. O saber ensinar é sempre resultado das 
escolhas, de referências teóricas e vivências dos professores, considera-se, 
ainda, o contexto social da sociedade próxima da escola. Para Monteiro 

(2003), o ensino só ocorre a partir das decisões tomadas pelos professores, 
pois são eles que escolhem as alternativas que julgam mais apropriadas 

para seu método de ensino. O importante é que o mesmo saiba utilizar os 
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conteúdos selecionados, como mecanismo de aproximação a realidade 
cotidiana dos estudantes.  

 
O ensino de História deve proporcionar o desenvolvimento histórico 
intelectual do estudante levando-o a adequada compressão das interações  

sociais e das mudanças que se apresentam na sociedade. O importante que 
sempre haja a articulação entre a teoria e prática, onde a reflexão está 

fundamentada na ação, tornando seus atos no presente mais significativos.  
 
Considerações finais  

Os métodos de ensino interferem diretamente no rendimento da 
aprendizagem que os professores precisam adequar sua didática a realidade 

que os estudantes estão inserido. Com a valorização dos conhecimentos 
empíricos dos estudantes nota-se que pode produzir novos conhecimentos 
para além da teoria e da prática de ensinar. E que ensino de História tem 

que esta direcionando para a formação de cidadãos com competências e 
habilidades na capacidade de decidir e agir.  

 
É indispensável considerar a realidade e os conhecimentos prévios dos 
estudantes, na definição e abordagem dos conteúdos da disciplina de 

História. O ensino torna-se significativo a medida que permite ao estudante 
dialogar com a sua realidade, compreendê-la e questiona-la de forma 

sistemática.  Pois, é através das representações sociais que os estudantes 
concebem e compreendem a realidade que vivem.  Nesse sentido, as aulas 
expositivas, os textos, os filmes, os debates e as atividades desenvolvidas 

nas aulas de História serão mais promissoras a medida que oferecem as 
possibilidades de diálogo com a representação social do estudante. O 

professor deve incentivar os estudantes a expor o que já sabem sobre as 
temáticas que serão tratadas nas aulas de História.   

 
Como Freire (1996), afirma que não adianta somente trazer para sala de 
aula conteúdos prontos e estigmatizado é necessário pesquisa e 

compreensão da realidade social, econômica e política da comunidade no 
qual o estudante esta inserido. Para Pinsky (2010), o passado deve ser 

interrogado a partir de questões que nos inquietam no presente.  As 
relações históricas devem ser (re) descobertas nas salas de aula, a História 
não pode ser vista como uma ciência pronta e acabada.  Torna-se, portanto, 

necessário a partir desta perspectiva romper com o paradigma de que quem 
faz historia é o historiador.  

 
Quanto mais o estudante sentir a História como algo próximo de sua 
realidade, mais terá vontade de interagir com ela, não como algo externo, 

distante, mas como uma prática na qual terá o prazer de exercer o seu 
senso critico perante aos acontecimentos sociais.  

 
Cabe ressaltar que não existem modelos previamente estabelecidos que 
possam ser aplicados em todas as realidades. O que apresentamos, nesta 

revisão bibliográfica, algumas referências mais gerais sobre o ensino de 
História, métodos e teorias que deverão ser complementadas, adaptadas e 

resignificadas para cada realidade escolar.  
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O ENSINO DE HISTÓRIA E SEUS DESAFIOS: PERSPECTIVAS E 
CONCEPÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA 

Cleni Lopes da Silva 
 
 

A História como disciplina tem sido o centro de discussões de 
historiadores/educadores a fim de apresentar a preocupação existente em 

relação à finalidade atribuída ao ensino dessa disciplina. Ensinar História 
não é decorar e reproduzir os conteúdos curriculares, mas relacioná-los com 
o espaço em que vivemos abrindo espaço para a pesquisa, o uso de temas 

e fontes diversificadas, o desenvolvimento da criticidade e a produção de 
novos conhecimentos, a fim de auxiliar na construção do cidadão e de uma 

identidade local/regional/nacional.  
 
Ao longo dos séculos, a história tem enfrentado desafios para se firmar 

como disciplina e conquistar espaço nos currículos escolares. No Século XIX, 
segundo Mathias (2011) o ensino de história buscava retratar a verdade dos 

fatos, portanto prevalecia o estudo factual e documental da história de 
forma linear e progressiva, onde os personagens e acontecimentos eram 
escolhidos com o objetivo de fortalecer a identidade nacional.  

 
Com a revolução de 1930, foi implantado o Ministério da Educação e Saúde 

que, assim como Colégio D. Pedro II que era a instituição que, até então, 
tinha o domínio sob os currículos e os métodos de ensino, era influenciado 
por concepções europeias. Assim, a História passou a ser disciplina 

obrigatória nos currículos escolares e a basear-se em: História Antiga, 
Medieval. Modena e Contemporânea, colocando a História do Brasil em 

segundo plano, a qual ganha destaque e torna-se uma disciplina autônoma, 
apenas no período da ditadura, objetivando uma consciência patriota com 

princípios da família, da pátria, da tradição e da nação.  
 
Com o golpe de 64, ainda de acordo com Mathias (2011), ressurgi o ensino 

centrado na história europeia e na linearidade cronológica de ocorrências 
políticas, objetivando a segurança nacional e o desenvolvimento econômico, 

e a disciplina de história perde espaço para os Estudos Sociais. Sob a 
orientação do Estado, de forma acrítica, o aluno localiza e interpreta os 
fatos históricos.  

 
Na década de 80, a disciplina de história passa a servir a sociedade a fim de 

preparar o cidadão para transformar a realidade do país em que vive, por 
meio de discussão de problemas reais, do cotidiano, a história começa a 
trabalhar estabelecendo crítica às diferenças de classes e conflitos da 

sociedade. Ademais, o aluno ao estudar e compreender que é sujeito 
histórico, desenvolve a consciência social e de classe e torna-se capaz de 

realizar transformações sociais e políticas. No século XXI, foram 
introduzidos na disciplina de História temas transversais como gênero e 
sexualidade. O aluno é instigado a pensar a história e a desenvolver 

conceitos, tendo a capacidade de compreender que aprender História é 
entender como ocorrem os processos de construção de uma sociedade.  
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No entanto, ainda se está distante de uma disciplina de história capaz de 
fazer com que o aluno tenha interesse em estudar os conteúdos do currículo 

escolar, uma vez que a História é apresentada aos alunos de forma 
descontextualizada e fragmentada. É preciso rever concepções e 
metodologias para que o ensino e a aprendizagem de história façam sentido 

para o aluno.  
 

Desafios da atualidade a serem superados 
De acordo com Matozzi (2015) para se ter um ensino e uma aprendizagem 
de história significativas é preciso superar alguns desafios construídos, ao 

longo do tempo, como as concepções: a visão da história como 
reconstrução pura e simples da realidade e da historiografia como domínio 

da representação da história; a diferença entre história e interpretação; a 
ideia de que a informação está em sua totalidade nas fontes; a existência 
de fontes naturalmente históricas; a concepção de que os fatos podem ser 

explicados por fatos antecedentes que determinam por si só os 
subsequentes; e o uso da história para evitar os erros do passado. 

 
A história não é a pura e simples verdade dos fatos históricos, pois tanto a 
história quanto a historiografia não são a realidade do passado, mas 

representações de eventos que já não existem mais, pois ocorreram em 
outra dimensão temporal e espacial. A história é um processo de construção 

social do conhecimento que não é pronto e acabado. O conhecimento 
histórico é construído por representações feitas pelo historiador que observa 
e analisa as fontes históricas com base nas próprias impressões e 

experiências, assim, por meio da sua atividade cognitiva atribui valor e 
significado aos eventos e fatos, produzindo, organizando e relacionando-os 

no tempo e espaço, e representando-os de forma discursiva. A reprodução 
discursiva serve de referência, por sua vez, a novas pesquisas sofrendo 

alterações como novas interpretações e versões. Nessa linha, Peixoto 
(2015, p.42) afirma que “o conhecimento histórico convive com o 
indeterminado, o indefinido e o diferenciado”, uma vez que as certezas são 

superadas, por exemplo, o átomo já foi considerado uma partícula invisível.  
 

Dessa forma, a fim de construir essas representações do passado, o 
historiador faz suas investigações por meio de vestígios de atividades 
humanas que podem ser elementos materiais como utensílios ou imateriais 

como as danças que sobrevivem em uma cultura. Essas fontes servem 
como referência a outras produções. 

 
Ainda de acordo com Matozzi (2015), as informações não estão contidas em 
sua totalidade nas fontes, pois ao analisá-las o historiador traz para essas 

as suas próprias inferências culturais, competência de leitura, de 
organização de dados e a capacidade cognitiva. Um vaso em uma exposição 

não é a história real do passado, mas uma representação de um fato 
histórico que foi analisado a partir das cognições do historiador que 
relaciona as suas experiências e concepções atribuindo-lhe valor histórico. 

Portanto, não há fontes naturalmente históricas. 
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Ao pensar em história como disciplina é preciso lembrar que esta perpassa 
os conteúdos dos livros didáticos, os quais não são suficientes para explica 

todo o processo de construção dos feitos e acontecimentos, além disso, há 
vários textos com diferentes interpretações do mesmo fato. Por isso, é 
preciso diversificar fontes e relacionar os conteúdos com a realidade do 

aluno. Problematizar o meio em que o aluno vive para partir do presente 
para passado buscando semelhanças, diferenças e permanências entre o 

passado e o presente, a fim de compreender a sociedade em que está 
inserido. O aluno não pode explicar a globalização a partir de um único fato 
anterior a este, mas por hipóteses, por investigações e relações com uma 

série de acontecimentos como o avanço tecnológico, a necessidade de 
importação de matéria-prima para a fabricação de determinados produtos e 

a organização econômica e política dos países. 
 
A sociedade atual possui uma visão errônea em relação a alguns aspectos 

da organização social. O preconceito sofrido pelo índio e pelo negro é devido 
a concepções remanescentes da descoberta do Brasil e do período de 

escravidão, mas esses eventos são importantes, não para uma tentativa de 
corrigir erros do passado, mas para compreender o presente, o processo de 
formação da sociedade e o raciocínio histórico. 

 
É importante ter clareza dessas concepções abordadas acima para que se 

consiga um distanciamento do ensino tradicional, visto pelos alunos como 
algo sem sentido, na medida em que trata de fatos do passado de forma 
descontextualizada. É preciso trabalhar com os alunos utilizando temáticas 

e fontes diversificadas, questionar os livros didáticos, confrontar os 
conteúdos relacionando-os com a realidade do aluno por meio de novos 

espaços, temáticas metodologias como o ensino-pesquisa. Peixoto discorre 
que o ensino-pesquisa “é o princípio organizador de todo o processo de 

ensino e aprendizagem” por meio da adoção de uma problemática do 
presente se parte para o passado na busca de dados, analisasse fontes e 
retorna-se para o presente com a elaboração de um novo conhecimento. 

 
Também se pode considerar o uso inadequado do museu como um 

obstáculo a ser superado. Pacheco (2012) relata que os museus não devem 
ser vistos como espaços apenas de divertimento, pois são ricos em 
conhecimento. A visitação em um museu deve ser fundamentada com base 

em atividades que relacionem os conteúdos da sala de aula com os objetos 
em exposição e que os registros feitos durante a visita sejam utilizados para 

realizar debates e confrontar conteúdos na sala de aula fazendo do museu a 
extensão da sala de aula e vice-versa. 
 

A concepção de linguagem que o docente tem também é importante para o 
ensino e a aprendizagem de história. Rocha (2006) discorre em ‘A 

Linguagem e o conhecimento no ensino de História: Alternativas 
Curriculares e Didáticas ‘ sobre a necessidade do professor em adaptar a 
sua fala a linguagem dos alunos, o mesmo deve utilizar uma linguagem 

clara e objetiva para facilitar o entendimento do conteúdo, podendo ser 
utilizado o emprego de analogias, metonímias, parodias, provérbios entre 

outras figuras de linguagem presentes na fala usual dos alunos. 
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Considerações finais 
Ainda há muitos desafios a serem superados para que se tenha um ensino e 

aprendizagem de história efetiva. Hoje, no século XXI, escolas persistem 
em utilizar métodos tradicionais fazendo dos alunos meros receptores de 
informação, que decoram os conteúdos do livro didático apenas com a 

finalidade de ser aprovado na prova, sem interesse em pesquisar e buscar 
novos conhecimentos. 

 
Entender a importância da disciplina de História para a formação de um 
cidadão consciente do papel que exerce dentro da sociedade só é possível a 

partir de boas práticas pedagógicas. O docente tem a capacidade de 
adaptar o currículo a necessidade dos alunos, implementando novos temas 

e metodologias, pois esse é produto resultante de escolhas, visões, e 
interpretações do profissional que o elabora. 
 

Ao ensino de História não cabe a redução dos conteúdos em um único 
tópico temático, tampouco a reflexões acríticas e desarticuladas com outros 

contextos. Pensar nos indígenas é pensar não somente no período da 
descoberta do Brasil, mas refletir sobre as influencias dos índios na nossa 
cultura e na relação de formação desses com outros povos, assim, fugindo 

da história fragmentada e descontextualizada, tornando as aulas de História 
mais interessantes para o aluno que se torna protagonista do próprio 

aprendizado ao indagar, refletir e buscar novos conhecimentos. 
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MEMÓRIA E HISTÓRIA: REFLEXÕES ACERCA DO ENSINO DE 
HISTÓRIA 

Cleni Lopes da Silva 
 
 

Decorar e celebrar datas comemorativas como o "dia do trabalhador" e o 
dia do "índio", não é garantia de que se sabe história tampouco de que se 

faz história. Aprender história e fazer história são ações complexas ligadas a 
memória, a interpretação e a ressignificação de registros uma vez que ao 
rememorar e relatar um acontecimento, o sujeito não está fazendo história, 

está apenas realizando o ato de registrá-lo, mas ao interpretar esse registro 
e ressignificá-lo, de acordo com as próprias experiências adquiridas no 

cotidiano, faz-se e aprende-se História. Assim, escrevemos a história a cada 
dia, tendo responsabilidades sob o passado, o qual cada sujeito reescreve. 
  

A escola tem papel importante no desenvolvimento histórico já que é ao 
longo da escolarização que os sujeitos constroem a consciência de 

cidadania, a independência de pensamento e a capacidade crítica. Há 
preocupação dos educadores quanto à formação de cidadãos no sentido de 
que os sujeitos não saibam apenas interpretar historicamente o mundo, 

mas que também sejam capazes de buscar soluções para os problemas do 
ambiente em que vivem, transformando e construindo a história. 

  
Portanto, para que seja possível entender um pouco da complexidade 
dessas questões, inicialmente, será realizada uma breve discussão a 

respeito de memória, história e Ensino de História. Logo, partirmos para a 
análise do fazer pedagógico e para a reflexão da consciência histórica do 

aluno diante as próprias experiência vivenciadas na sociedade da qual faz 
parte.  

 
Breves reflexões acerca da conceptualização de Memória e de 
História 

Objetivamente a palavra “Memória”, no dicionário Michaelis, significa 
“faculdade de lembrar e conservar ideias, imagens, impressões, 

conhecimentos e experiências adquiridos no passado e a habilidade de 
acessar essas informações na mente”, já a palavra “História” significa o 
“conjunto de fatos ou acontecimentos relevantes, ocorridos no passado da 

humanidade, destacando-se época, local e dados importantes”. Mas, sabe-
se que as palavras Memória e História são termos muito mais complexos do 

que essas definições encontradas nos dicionários, sendo o centro de 
inúmeras discussões entre historiadores, filósofos e outros profissionais de 
diversos campos do saber, na tentativa de estabelecer conceitos, distinções 

e aproximações entre as concepções de memória e história como um modo 
de interpelação e usos do passado.  

 
Com o surgimento da historiografia o conceito de “Memória” adquiriu um 
caráter polissêmico. Assim, surgem inquietudes acerca dos seus 

significados, pois os conceitos que, até então, tratavam a memória como 
um depósito impreciso de dados do passado, envolvendo esquecimentos, 

distorções e parcialidades, com um caráter passivo e estático, ao contrário 
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da História que é um campo problematizador, tornam-se demasiadamente 
simples para satisfazer as indagações da sociedade contemporânea.  

 
Seguindo essa linha, Nora (1984) traz contribuições para se repensar os 
conceitos e os usos de memória. Para a autora, a memória pode ser vista 

como um campo de criação para a historiografia, ao ser atribuída a ideia de 
socialização à memória ao dizer que:  

  
“A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse 
sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da 

lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações 
sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de 

longas latências e de repentinas revitalizações” (NORA, 1984:19).  
 
Já Halbwachs (1995) faz reflexões da relação entre a memória individual e a 

memória coletiva, enfatizando o caráter social das mesmas uma vez que na 
visão do filosofo toda memória é coletiva, “nossas lembranças permanecem 

coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em 
que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos” 
(HALBWACHS, 2006, p.30)  

 
As lembranças são memorias individuais, mas são ressignificadas a partir do 

reflexo do coletivo que influencia no que será lembrado e como será 
lembrado, comtemplando os acontecimentos julgados importantes para um 
determinado grupo, pois as memórias são maleáveis, portanto, as forças do 

ambiente social, do tempo presente, em que o sujeito está inserido é que 
determinam quais as lembranças do passado serão rememoradas.  Ao 

sentir um cheiro, ver uma imagem ou sentir um sabor nos lembramos de 
momentos vividos no passado que são rememorados, por meio desses 

elementos evocativos do presente, o que permite dizer que a memória tem 
representações do presente na construção das nossas recordações. Quando 
lembramos um fato ou de um acontecimento, não estamos recordando do 

modo exato como o mesmo ocorreu, é um passado sendo reconstruído a 
partir do presente com troca de influências entre ambos os tempos.  

 
No momento em que, a partir da memória se desenvolve uma narrativa 
onde um acontecimento lembrado é inserido em um contexto diferente do 

original, sendo relacionado com outros acontecimentos, a memória mostra-
se coletiva, pois é socializada e contempla lembranças interpessoais. É 

nessa perspectiva, que a memória junto com a História contribui na 
identidade social de um sujeito, de uma comunidade, ou até de um povo, 
uma vez que a memória é algo comum a todos os indivíduos e quando os 

registros dessa memória são usados para analisar o passado atribuindo um 
sentido para uma narrativa, fazendo uma interpretação do passado está 

fazendo-se História.  
 
Nesse sentido, a memória é considerada como fonte histórica, pois é 

complexa, rica em elementos, dinâmica e ativa, considera a vida social do 
sujeito permitindo a observação das mais distintas visões sociais e culturais 

dos grupos, as quais são modificadas ao longo do tempo, e as 
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rememorações que auxiliam na recomposição dos acontecimentos 
históricos. A memória registra os fatos que aconteceram no passado, no 

presente, por meio de ambientes, materiais e representações, chamados 
por Nora (1984), de “lugares de memória”, para que não sejam esquecidos, 
uma vez que a memória não é um processo espontâneo e necessita de 

elementos evocativos. Ainda, segundo a autora, onde há pessoas, há 
registro de lembranças revelando-se um lugar de memória, que pode ser 

um museu, um cemitério ou até mesmo uma festa comemorativa. 
  
Outra fonte histórica importante para o ensino e a aprendizagem é a 

história Oral, que, durante um longo período da História, foi rejeitada pelos 
historiadores que desconfiavam da veracidade das informações, já que para 

esses os registros orais não tinham a objetividade e a neutralidade que um 
registro histórico deveria conter, a oralidade constitui-se de percepções 
sociais e características do em emissor como classe social, religião, origem, 

entre outras. Consequentemente, a história do tempo presente também 
perdeu o valor Histórico, pois se acreditava que para a História ser 

considerada enquanto Ciência deveria ser escrita por meio de um 
distanciamento entre quem escreve e o fato descrito para garantir uma 
neutralidade critica.  

 
Os Documentos Históricos eram tidos como a verdade dos fatos, sem a 

possibilidade de reinterpretação, a história como disciplina tinha 
metodologias próprias de estudo baseadas na prática de decifração de 
documentos, contemplando a objetividade e contribuindo para o 

distanciamento das questões do tempo presente. Portanto, a História 
recente era considera impossível de ser estudada, pois os testemunhos 

acerca dos fatos e acontecimentos são subjetivos, repletos de influencias 
pessoais e políticas, passiveis de ressignificação, dessa forma, a História 

recente era praticada apenas fora da academia, por historiadores 
considerados amadores.  
 

Na Idade Média, a história oral era utilizada com caráter descritivo, mas 
caiu em desuso pela falta de neutralidade, voltando a fazer-se presente, no 

início do século XX, por alguns filósofos e antropólogos durante as 
investigações. No entanto, só em 1970, após questionamentos em torno da 
concepção de um passado imutável, a História passa a retratar questões 

individuais e acontecimentos singulares, dando enfoque ao vivido, 
emergindo a história oral e a história recente, as quais começam a fazerem-

se presentes no meio acadêmico, Como discorre Ferreira:  
 

“Desde que um evento era produzido ele pertencia à história, mas 

para que se tornasse um elemento do conhecimento histórico erudito, 
era necessário esperar vários anos, para que os traços do passado 

pudessem ser arquivados e catalogados”. (FERREIRA, 2002, p.316)  
 
Na História Oral, o testemunho apresenta-se como uma metodologia repleta 

de subjetividade, de intenções ocultas ou conscientes, tanto de quem está 
testemunhando quanto de quem está fazendo os questionamentos. Ao 

realizar uma entrevista o interrogador pode de forma intencional 
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encaminhar a entrevista para abordar fatos de seu maior interesse, assim 
como o entrevistado pode revelar somente as informações que desejar. Um 

soldado ao ser entrevistado irá relatar a guerra baseado no  próprio ponto 
de vista, definindo quais os acontecimentos serão revelados, relatando a 
guerra como um massacre ou ressaltando a vitória. Entretanto, o discurso 

do mesmo será interpretado e ressignificado pelo entrevistador e pelos 
leitores da transcrição, permitindo que, posteriormente, a partir desse 

testemunho novos materiais e discussões sejam construídos. "Testemunhar 
não é apenas dizer o que viu ou ouviu, mas é também a construção de um 
discurso sobre o factual" (JANOTTI, 2008. P.14)  

 
Este é o recurso do qual Cunha (1989) apropria-se para escrever a obra ‘O 

bom professor e sua prática’.  Ao entrevistar docentes de algumas 
Instituições de Ensino localizadas na cidade de Pelotas, a autora se vale de 
testemunhos para analisar de que se constituem os bons professores, 

relacionando o fazer pedagógico com a complexidade do ensino e da 
aprendizagem, a formação pessoal e profissional do professor, a visão 

social, a interação do docente com o meio em que o mesmo está inserido e 
as concepções educativas e valorativas do professor e da escola em que 
esse profissional atua. Cunha rompe paradigmas uma vez que, além de 

utilizar como metodologia a História Oral que não tinha muita aceitabilidade 
acadêmica, na época em que a obra foi escrita, também aborda questões 

pedagógicas a partir da memória de sujeitos, quando ainda se tinha a 
memória hermeticamente ligada a concepções da fisiologia.  
 

Em ‘O bom professor e sua prática’ (Cunha 1989) os sujeitos são 
investigados e representados por meio de rememorações das próprias 

trajetórias sociais e profissionais causando inquietações e inversões de 
concepções pré-estabelecidas, como as de que os bons professores são os 

que dominam os conteúdos, agora, os bons professores são os que 
dialogam com as expectativas dos alunos e relacionam as experiências de 
vida com os conteúdos do currículo.  

 
O Ensino de História nos tempos modernos  

No mundo contemporâneo, não há mais espaço para o ensino tradicional, as 
escolas precisam renovar as práticas pedagógicas com base em novas 
metodologias de ensino para que os conteúdos se tornem atrativos e façam 

parte da realidade do aluno que, geralmente, não vê sentido em estudar 
eventos do passado. Em uma sociedade  em constante evolução 

tecnológica, torna-se difícil prender a atenção e despertar o interesse dos 
alunos nas aulas de História que abordam acontecimentos  distantes do 
ambiente, espaço e tempo atuais do discente, “Quase todos os jovens de 

hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação 
orgânica com o passado público da época em que vivem”, como nos revela 

Hobsbawm (1995, p.13).   
 
O professor precisa elaborar atividades dinâmicas e criar condições para 

desenvolver ações que permitam a construção de um espaço democrático 
com o conhecimento de diversas culturas, com temas transversais e 

conteúdos contextualizados por meio de materiais criativos e motivadores 
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para que o aluno tenha uma melhor assimilação dos conteúdos e para que 
as aulas sejam mais interessantes. Transformar a sala de aula um ambiente 

em que o aluno tenha voz ativa e desenvolva o papel de protagonista do 
próprio aprendizado, por meio de incentivo de participação na aula, 
trabalhando com estudo de casos e com resolução de problemas a partir 

das experiências vividas pelos alunos, realizar o estudo de questões que os 
cercam no dia a dia como a história da escola, do bairro, das ONGs e 

Sindicatos existentes na cidade em que vivem, para relacionar com os 
conteúdos e abordar as matrizes curriculares, o que facilita o entendimento 
do aluno quanto às teorias, pois "tudo que é próximo, que é real para o 

aluno tem significado maior" Cunha (1989, p.110).  
 

Uma estratégia pedagógica é trazer do cotidiano dos alunos materiais 
diversificados como jornais e revistas, cinema, documentos oficiais, objetos 
de museus, fotografias e recursos tecnológicos, bem como a abordagem de 

novas temáticas: alimentação, música, dança, fotografia, questões 
ambientais, direitos humanos, moda, relações de gêneros e biografias, 

entre tantas outras, para a partir desses materiais e temas trabalhar 
conteúdos curriculares, atribuindo-lhes um novo significado no tempo 
presente, pois os conhecimentos históricos são criados e recriados 

diariamente com base no estudo e análise de fontes de informação como 
estas.  Pode-se começar a aula fazendo questionamentos a respeito de 

moda para abordar o capitalismo ou a respeito do meio ambiente para 
tratar das teorias de seleção e evolução humana, possibilitando uma 
renovação nas aulas de História e uma melhor compreensão do aluno 

quanto aos acontecimentos históricos e a relação desses com a situação 
social, histórica e econômica da sociedade em que o discente vive. Cunha 

(1989) revela em sua obra a necessidade visual que os alunos têm para 
compreenderem um determinado conteúdo 

  
“Há depoimentos de professores que enfatizam a necessidade de 
visualização que os alunos precisam ter para aprenderem melhor. O 

"Slide" é o recurso mais citado como capaz de trazer para a sala de 
aula a imagem do real. Isto significa dizer que os alunos precisam 

visualizar o concreto para compreender intelectualmente um 
fenômeno e poder abstrair depois” (CUNHA, 1989, p.118).  

 

A tecnologia auxilia no processo cognitivo dos estudantes. Há diversos 
recursos tecnológicos como páginas de pesquisa na web, blogs, jogos de 

programação e materiais audiovisuais, que podem ser usados como 
ferramentas para potencializar o ensino e a aprendizagem dos alunos, 
trazendo benefícios que vão desde o desenvolvimento da criatividade e do 

raciocínio lógico, da interação, do trabalho colaborativo, da criticidade até a 
troca de experiências e a socialização. De acordo com Pellanda (2009) um 

ambiente de aprendizagem mediado por tecnologia é repleto de plasticidade 
possibilitando o desafio de diversas ações: pensar, agir e executar 
atividades distintas ao mesmo tempo.  

 
O objetivo do Ensino de História vai além de conhecer os acontecimentos 

históricos e do desenvolvimento da criticidade, é relacionar os conteúdos 
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tradicionais com o espaço em que se vive colaborando para a construção do 
cidadão e de uma identidade local/regional/nacional. Construir um ambiente 

de ensino que oportunize a participação do discente no processo de 
formação histórica, o acesso a saberes que transcendem o espaço escolar, o 
incentivo a comunicação, a pesquisa e aproximação do aluno com a própria 

realidade histórica.  Ensinar História é complexo uma vez que o ensino e a 
aprendizagem não são atividades prontas/acabadas, segundo Cunha (1989) 

estas são criadas e recriadas pelos alunos e discentes de forma reciproca na 
sala de aula, pois tanto o professor quanto o aluno aprendem com as trocas 
de experiências.  

 
“A História deve contribuir para a formação do indivíduo comum, que 

enfrenta um cotidiano contraditório, de violência, desemprego, 
greves, congestionamentos, que recebe informações simultâneas de 
acontecimentos internacionais e que deve escolher seus 

representantes para ocupar os vários cargos da política 
institucionalizada” (BITTENCOURT, 2004, p.20). 

  
Os educadores precisam ter, além do conhecimento dos conteúdos 
curriculares, concepções de psicologia da educação, fundamentos de 

sociologia e filosofia, questões ligadas à didática e a educação, para tornar 
o conhecimento em algo passível de aprendizagem, devido ao fato de que 

não existe neutralidade no fazer pedagógico, o docente durante as práticas 
pedagógicas faz um diálogo com as suas experiências e conhecimentos 
anteriores. Há complexidade no fazer pedagógico que é uma ação hibrida, o 

modo de ensinar e o modo de compreensão dos alunos são distintos de um 
indivíduo para o outro, a maneira que cada alunado recebe o conhecimento 

e o ressignifica de acordo com as próprias vivências é único. Por isso, uma 
aula ministrada por um mesmo professor dificilmente será igual à outra, 

uma aula no Ensino Fundamental é completamente diferente de uma aula 
de nível superior com alunos mais experientes.  
 

Considerações finais  
Em face ao que foi discutido acima, fica revelada a complexidade do fazer 

pedagógico e da importância de ensinar-se História nos tempos atuais. O 
tempo presente, os costumes, a economia, a política e outros aspectos da 
sociedade atual, só foram estabelecidos e comportam-se de determinado 

modo por influencias do passado. Para compreender essas influências é 
preciso entender a história registrada nos diversos locais de memória.  

 
Em uma sociedade dominada por smartphones e computadores com acesso 
a internet, onde se obtêm conhecimento sobre qualquer assunto de forma 

rápida, por meio de fontes que apresentam as informações como se fossem 
a realidade dos fatos, sem discussões e reflexões, o espaço escolar torna-se 

cada vez menos atrativo. No entanto, é na escola que o aluno é instigado a 
pensar, refletir e discutir a respeito de questões tangíveis ao dia a dia, é 
nesse ambiente que os jovens aprendem História e compreendem seu lugar 

na sociedade como sujeito histórico, refletindo sobre o passado, o presente 
e o futuro, compreendendo a importância do conhecimento histórico para a 

vida extraclasse, para a manutenção da organização da sociedade por meio 
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de costumes e crenças advindas dos antepassados, mas que estão em 
constante movimento.  

 
A relação entre memória e história é refletida e discutida continuamente, 
pelos historiadores, pois não existem conceitos e relações acabadas, assim, 

como as práticas pedagógicas que precisam ser repensadas pelos docentes 
durante o próprio fazer pedagógico, planejar as aulas, apreender as 

experiências vividas, relacionar os conteúdos aos fatos e acontecimentos do 
ambiente em volta, o qual está em movimento. Quanto à história oral, 
também há um caminho a percorrer, pois ainda enfrenta dificuldades 

quanto a aceitação por historiadores e a falta de visibilidade no meio 
acadêmico, na medida em que a metodologia da história oral é pouco 

explorada para elaboração de pesquisas científicas, e que o acesso é restrito 
aos materiais produzidos a partir da história oral como a transcrição de 
entrevistas que originam pesquisas acadêmicas. 
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REGIÃO E O PROJETO DE NAÇÃO – O USO DAS FONTES PARA O 
ENSINO DE HISTÓRIA 

Cristina Helou Gomide 
 
 

Esta apresentação busca refletir sobre a importância de discutirmos a 
concepção de região dentro do conceito de nação no Brasil, e para tanto, 

acreditamos na fonte histórica como importante instrumento de análise e 
interpretação da história. A fonte bibliográfica, a imprensa, as narrativas 
orais, dentre outras, tornam-se veículos significativos de problematização 

da história em sala de aula. Nesse sentido, este texto traz reflexões de 
alguns autores e a leitura de fontes para pensarmos sobre região e nação 

no ensino de história. 
 
Debater sobre a temática “Região e Nação”, nunca foi tão pertinente, e 

debruçarmo-nos sobre esse assunto, nos provoca uma série de indagações, 
não somente sobre os caminhos que o “Brasil Nação” está tomando, mas 

sobre todas as reflexões que nós historiadores temos levantado ao longo 
dos últimos trinta anos, no que se refere às discussões sobre “região e 
nação”. Nos recordamos da XIII ANPUH Nacional, realizada em Curitiba, de 

21 a 26 de julho de 1985, cuja temática “História e Região” estava em 
evidência e ganhou visibilidade em função de uma mesa redonda sobre 

História Regional. Àquela época, o que chamava a atenção de um grupo 
grande de historiadores, era o crescente número de trabalhos destinados à 
temática “região”. Em 1990, como resultado desse encontro, uma obra foi 

publicada sob organização do professor Marcos A. da Silva, intitulada 
“República em Migalhas – história regional e local”, e contou com várias 

contribuições de historiadores que se dedicavam à temática naquele 
momento.  

 
Na apresentação da obra, Janaína Amado, mapeia como o conceito de 
Região começou a ser pensado e passou a compor o cenário das pesquisas 

no Brasil de forma tão intensa, e ela nos explica que: 
 

“especialmente a partir da década de 1970, tem crescido muito o 
número de pesquisas e estudos de historiografia regional. O fato se 
explica: a) pela própria mudança do conceito de região (...) b) pelo 

esgotamento das ‘macro-abordagens´ (...) c) pela instalação e 
desenvolvimento de cursos de pós-graduação em todo país, 

permitindo, pela primeira vez em algumas regiões, a formação de 
uma geração de pesquisadores dotada de embasamento científico e 
comprometida com temas locais; d) pelas transformações recentes 

da História brasileira, que modificaram profundamente a organização 
espacial do país, chamando a atenção para regiões até então pouco 

conhecidas, como Norte e a Centro-Oeste (porque até então 
apresentavam baixo grau de integração com o modo de produção 
dominante)” (AMADO, 1990, p. 11) 

 
No entanto, Janaína Amado aponta que embora essa crescente onda de 

pesquisas regionais fosse bastante evidente, muitos eram os entraves 
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vividos pelos pesquisadores da história regional. A documentação local, 
necessária para a pesquisa e efetivação desses trabalhos, normalmente se 

encontravam (como ainda se encontram em muitos lugares no Brasil, 
sobretudo em pequenas cidades) nas mãos de pessoas que se achavam 
“donas” da história de suas cidades, ou de seus Estados. O que ocorre, é 

que em alguns lugares, a presença dominante dessas oligarquias locais, 
hierarquiza a história, e então as fontes passam a ser quase “privadas”. A 

dificuldade está no caráter ufanista da história do Brasil, que contagia os 
olhares para nossa história e seus lugares. É esse caráter ufanista que 
alimenta a idéia de que a história que se detém nas mãos de alguns. Outra 

questão importante apontada pela pesquisadora, é a prioridade muitas 
vezes atribuída a locais maiores, produzindo a imagem de que a história de 

locais menores pode ser de “menor importância” na composição da história 
nacional. Em contrapartida, fazer a história regional não significa exaltar a 
história dos lugares antes não representados, mas colocá-los na cena 

histórica com suas contradições e especificidades inerentes ao processo 
histórico. Tratar o local, nesse sentido, não necessariamente é ser localista. 

São duas coisas diferentes.  
 
A abordagem sobre História, Região e a questão do método, contou com a 

contribuição de Rosa Maria Godoy Silveira, que explica em linhas gerais: “a 
relação História e região é a relação, em última instância, entre 

temporalidade e especialidade” (1990, p. 17). De acordo com ela, ainda 
havia muito o que observar, pois pouco se percebia sobre como 
pesquisadores estavam, por vezes, escrevendo para si, pois os múltiplos 

critérios de abordagem da Região tornava os discursos muito particulares. 
Seu texto é rico e carrega essas múltiplas abordagens sobre o conceito, e 

nesse sentido, não será possível trazê-las todas aqui. No entanto, a leitura 
de Silveira, nos faz pensar sobre o que entendemos por região. Centro-

Oeste é região? Goiás é região? Goiânia é região? Embora não possamos 
traduzi-la em poucas palavras, é inegável dizer que a região carrega pontos 
comuns, algo que a unifica, que pode inclusive ser: 

 
“dado pelo sentido do Modo de Produção que domina a organização 

de seu espaço, ainda que não esteja plenamente implantado naquele 
determinado espaço; porque no caso do Modo de Produção 
Capitalista, o espaço se estrutura para realizar a acumulação. As 

várias formas de reprodução do valor permitirão caracterizar as 
singularidades espaciais, constituídas pela concretude das leis de 

reprodução do Modo de Produção e mais a carga histórica passada 
incorporada ao espaço.” (SILVEIRA, 1990, p. 36) 

 

Nesse sentido, percebe-se que o debate sobre região é bastante complexo. 
Vivemos em um país capitalista, com elementos comuns fundamentais, mas 

que exerce esse modelo (hegemonia-dominado) de formas diferentes em 
diferentes lugares, seja por seus movimentos próprios, ou por atividades 
distintas inerentes aos lugares. O capital se expande estrategicamente, por 

vezes, via ação intervencionista do Estado. Nessa ação, busca organizar 
espaços conforme seus interesses, a exemplo do Governo de Getúlio Vargas 

e seu projeto de Marcha para o Oeste, cujo intuito era “interiorizar”, ou 
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seja, “ocupar para explorar”,  buscar “desbravar”, não porque  o projeto era 
necessariamente do progresso para outros locais do Brasil, mas porque o 

Brasil necessitava de mais lugares de construção desse progresso – aos 
moldes do projeto de nação da República. Era, como veremos à frente, 
quase uma ação Bandeirante.  

 
O Centro-Oeste se tornou parte do projeto do Brasil-Nação pensado à época 

de seu Governo, onde o nome: “Estado Novo”, diz muito. Expandir, exaltar 
a modernidade no centro-oeste, passou a ser projeto-nação intervencionista 
de um Governo cujo projeto era explorar todas as riquezas Nacionais e nos 

tornar unos. Pedro Ludovico Teixeira – médico e político local -  foi 
nomeado interventor de Goiás após a chamada revolução de 30, e seu 

discurso de “tempo novo” foi exatamente o que se configurava à época, que 
era implementar a idéia de que o novo emergia. Respaldado por esse 
projeto de Nação, no qual o discurso da modernidade como algo agregador, 

produtivo e melhor, tratava de derrubar prédios, Ludovico idealizou e teve 
apoio político para a construção de uma nova capital para o estado de 

Goiás: Goiânia – a cidade que nascia para ser moderna. Afinal, era o 
progresso na região centro-oeste do Brasil, local ainda “distante” do que se 
considerava centro produtivo no Brasil, ainda que muitos dos nossos 

produtos compusessem a produção no cenário nacional. 
 

Era a Região, a “espacialidade” (SILVEIRA, 1990, p.37), essa organização 
espacial fisicamente especificada, sendo organizada, se tornando foco de 
um projeto político muito bem engendrado, que garantiu ao Governo Vargas 

uma enorme propaganda no que se refere à “Marcha para o Oeste”. Em 
contato com as fontes históricas da época, tais como a imprensa, podemos 

problematizar o modo que se constitui, via veículos de informação, a idéia 
de que a marcha para o oeste seria responsável pelo progresso – imagem 

que permanece na nossa interpretação da história nacional. No que se 
refere a Goiás e à construção de Goiânia, muito podemos ver sobre a 
temática em jornais de grande circulação da época. No Jornal Lavoura e 

Comércio de Uberada de 1934, exaltou a figura de Pedro Ludovico como 
importante peça nesse processo “região-nação”, é o que aponta o segmento 

intitulado “Carta da Capital Goiana”: 
 

“O nosso adorável e (...)  interventor, em sua excursão ao Rio de 

Janeiro, ganhou uma ponte de ferro. Foi uma recompensa muito 
merecida ao bom comportamento à aplicação e ao amor à República, 

desse moço que em boa hora veio das profundidades do sudoeste 
para os palácios dos cajazeiros, cargueiros das mais destacadas 
virtudes domésticas, veículos dos mais encantadores predicados do 

do forno e fogão, o Dr. Pedro é uma personalidade (...) que se 
destaca nessa época nebulosa em que vamos vivendo com o mesmo 

vigor com que o dedão grande do pé se destaca entre os outros 
quatro dedos menores restantes. Além de todas essas virtudes que 
lhe (...) a feição encantadoramente romântica, o nosso mitológico 

interventor possui um passado político que grita mais alto que todos 
os carros de boi que trafegam pelas estradas (...) do sertão 

‘indomável e rude´. (Jornal LAVOURA E COMÉRCIO, “cartas da capital 
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goiana, o prêmio de bom comportamento. Goiás capital.” Uberaba, 18 
de agosto de 1934, n. 6684).  

 
Essa carta, enviada via correio para o jornal, marca a construção de Pedro 
Ludovico como pessoa importante no centro-oeste goiano, com ares de 

“salvador”, construiu-se o mito que gradativamente foi tomando forma à 
medida que se construía Goiânia, a suposta cidade moderna no centro 

(interior) do Brasil. Nessa perspectiva, o Batismo Cultural de Goiânia em 
1942, não poderia deixar de ser considerado um grande evento, símbolo 
desse projeto de nação na região centro-oeste. O Jornal Lavoura e 

Comércio, em 1942, destaca:  
 

“O Batismo Cultural de Goiânia, planta no coração do Brasil, o marco 
militar da Marcha para o Oeste. Pedro Ludovico, o novo Bandeirante 
da Civilização brasileira. Sob o signo do bandeirantismo foi o que se 

processou toda a evolução de progresso e de grandeza do Brasil. Se 
não fosse a ambição construtiva e a intrepidez homérica dos 

sertanistas que devastaram os mistérios da selva imensa, arrastando 
com os índios as feras e as intempéries para abrir clareiras de 
civilização em pleno coração do Brasil, todo destino da nacionalidade 

ficaria circunscrita à orla do litoral.” (Jornal LAVOURA E COMÉRCIO, 
Uberaba, segunda-feira, 6 de julho de 1942, s/n. s/autor). 

 
Evidencia-se o caráter “heróico” de Ludovico respaldado pela imagem 
progressista de Vargas, aquele que implementou a marcha para o oeste. 

Lê-se o desbravador, aquele que se assemelha ao bandeirante – não 
abrindo espaço para lembrarmo-nos do bandeirante que “civilizou” 

dominando terras e subjugando pessoas. É impossível não nos sentirmos 
tomados pelo discurso que exalta Pedro Ludovico e seu papel na construção 

de um “novo” movimento para a região goiana. Goiânia, como um marco, 
um primeiro passo para o moderno, o progresso e a produção. No entanto, 
o que o jornal não diz, é que essa cidade moderna, era carente de todas as 

formas de infra-estrutura, e suas ruas largas, com poucos carros, e vários 
acidentes, não abraçavam a modernidade vendida, mas sim o desejo dela 

por parte de seus idealizadores e dirigentes. Nos chama a atenção, 
especialmente o caráter “bandeiritista”, onde se reforça uma noção de 
progresso quando a dominação do Bandeirante Paulista à época das 

Bandeiras no século XVIII, escravizou índios e levou riquezas. Um conceito 
de região que é relativa a São Paulo e Rio de Janeiro, colocando o centro-

oeste como lugar a ser civilizado, onde o civilizador é ele: Pedro Ludovico. A 
reportagem continua, e a nação a ser desbravada e que começou a ser 
“descortinada” desde as Bandeiras paulistas, ainda tem muito a fazer, já 

que, segundo se lê: 
 

“Nem tudo porém estava feito em caráter definitivo, as conquistas 
audaciosas dos bandeirantes tinham sido suficientes para garantir ao 
Brasil a posse de terras fecundas mas não para fazê-las desabrochar 

na florescências de todo o esplendor da civilização a que nos 
sentimos fadados. Tornava-se mister assim que se retomasse a 

marcha interrompida pelos grandes desbravadores, não agora no 
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sentido desbravador de suas botas de sete léguas, insaciáveis de 
distâncias emendando centenas e todos outros parecia querer 

centenas de quilômetros no destino glorioso de fazer um Brasil maior. 
O bandeirismo moderno se ainda volta os olhos para os vastiões do 
sertão, traz todavia consigo um programa determinado de 

construção. A consciência de estabilidade das conquistas 
empreendidas como marcos definitivos de uma área de progresso se 

aninham de todas as forças de energia nacional.” (REPORTAGEM 
CITADA – LAVOURA E COMÉRCIO, 1942). 

 

Nas aulas de história regional em Goiás, é comum que a abordagem dessa 
história de “Pedro Ludovico, um homem à frente de seu tempo” prevaleça, 

mesmo após termos produzido tantos trabalhos acadêmicos que 
recoloquem sua imagem. O dominador aparece na posição de progressista. 
Remetendo-nos novamente às reflexões de Silveira, constata-se o olhar 

para algumas regiões, que são carregados de uma noção de civilidade, ou 
melhor, de não civilidade, que carece de “bandeirantes”, guias, heróis e 

salvadores. Ao longo da história, sobretudo do que tange o projeto de 
nação, a grandiosidade compõe as expectativas das pessoas, e assim pode-
se “entender”, de algum modo, como muitos trabalhos sobre região podem 

se tornar “Ufânicos”, ou o oposto, situando regiões “menos privilegiadas no 
reconhecimento institucional nacional”, como carentes de atenção e 

civilidade. Para buscar questionar a interpretação comumente posta em sala 
de aula, entendemos que essa mesma fonte é carregada de possibilidades. 
Cabe aí perguntar aos alunos o que eles não vêem, ou o que não têm 

respostas, ou “é possível que um só homem seja responsável por tudo 
isso”? Enfim, a leitura de fontes históricas podem ser um caminho 

importante para que nossos alunos, e nós mesmos, nos vejamos na 
história, nos lugares onde vivemos e no país onde moramos, lançando 

questões e buscando pertencimentos. 
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“THE ENTIRE HISTORY OF YOU”? A FUNÇÃO SOCIAL DO 
HISTORIADOR NA REALIDADE DOS “GRÃOS” 

Daniela Melo Rodrigues 
 
 

A produção a seguir aborda possíveis caminhos para se pensar a função 
social do historiador, partindo da realidade distópica abordada no episódio 

“The entire history of you”, da qual as experiências são gravadas 
frequentemente. Utilizo autores que exploram o ser historiador e suas 
práticas, para produzir uma dialética entre nossas ações atuais e como 

essas possuem ligação com a sociedade de “Black Mirror” (série criada por 
Charlie Brooker, 2017). Escrevo realidade distópica visto a proposição da 

série, da qual busca retratar nesse, e demais episódios, o extremo em que 
a humanidade pode chegar.  
 

Esse extremo é calcado no uso da tecnologia e como essa pode interferir 
nas relações sociais e experiência dos sujeitos. Para além de trazer os lados 

positivos dessa, a série busca de maneira distópica retratar uma realidade 
futura, ou seja, o caos e os extremos como possibilidade futura. Evidente 
que a investigação é baseada em hipóteses, porém contribuem para a 

reflexão de nossos procedimentos na historiografia e no campo da 
educação. Essa produção é proveniente de um trabalho exigido na disciplina 

“Teoria e Metodologia da História”, do programa de pós-graduação História, 
Poder e Práticas sociais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná.  
 

Antes de dar início a análise, trago um breve resumo do episódio “The 
entire history of you”, presente na série Black Mirror (2017), pois a 

realidade distópica desse será o ponto de acesso a fim de pensar a função 
social do historiador. O enredo se passa focado na trajetória de Liam, de 

sua esposa e do amante dessa, na sociedade dos “grãos” (aparelhos 
aplicados numa região da cabeça e gravam os acontecidos daquele que o 
porta). Nesse, o uso das memórias são sempre na busca de ver o olhar do 

outro, seja em momentos de brigas, descontração, reavaliação de ações do 
dia...  

 
Assim, a questão central, para a produção do trabalho que foi conferido à 
turma, girava em torno de para que serviriam os historiadores em um 

período em que praticamente tudo passara a ser gravado pelo olhar dos 
sujeitos? Acredito que nesse universo poderíamos explorar uma nova 

maneira de produção, a audiovisual, afinal, nossos olhares (aqui me refiro 
não só aos historiadores, mas a sociedade em geral) seriam como câmeras.  
 

Antonie Prost (2008), em seu capítulo “As questões do historiador”, ao 
trazer a discussão sobre a renovação de métodos e documentos escreve 

acerca da “[...] solidariedade indissociável entre a questão, o documento e 
o procedimento adotado para realizá-lo [...].” (p.78), permitindo-me pensar 
sobre como essa solidariedade não iria se perder. Nesse sentido, seria 

preciso de questões para escolher dentre tantos olhares, assim como dos 
documentos que seriam ainda mais vastos ao acrescentarmos as memórias 

por vídeo. Por fim, a importância de como abordá-los para que aquele que 
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tivesse acesso à obra pudesse compreender os porquês do uso de tal 
procedimento, trazendo as “boas subjetividades” mencionadas por Schaff 

(1995) e a necessidade dessas para que possamos interpretar as 
experiências sociais.  
 

Questões essas que estariam repletas de historicidade, pois nessas 
carregamos elementos do passado, com ações no presente e que revelam 

possibilidades no futuro. Encabeçamos questionamentos que carregam um 
pouco de nós, de nossa realidade e uma busca em problematizar aspectos 
da sociedade (seja o estudo da atualidade ou daqueles períodos mais 

longínquo).  
 

Paul Veyne (1998) evidenciando como dentro da história possuímos lacunas 
que não serão preenchidas, visto que produzimos a “história 
conhecimento”, o autor reflete acerca da diferença entre nossas produções 

e a “história objeto” que seria o fato propriamente dito. O texto carrega o 
título de “Tudo é histórico, logo a história não existe” o que causa diferentes 

interpretações devido ao uso único na língua portuguesa de “história”, para 
denominar duas maneiras distintas e amplas que envolvem o estudo da 
história.  

 
Assim, a então chamada “história objeto” passaria no universo do episódio 

aqui analisado em nossos olhos, estaria gravada. Porém, isso não é 
sinônimo de que conseguiríamos produzir a mesma dentro da historiografia, 
afinal ainda seriamos incapazes de visualizar o olhar de todos e de 

sistematizá-los (seja em escrita ou audiovisual). Dessa maneira, 
produziríamos igualmente a “história conhecimento”, com nossos métodos, 

teorias e conceitos, talvez de maneira mais palpável e inclusiva que levasse 
ainda mais em consideração o acesso do público fora das universidades.  

 
Juntamente, seria uma produção com problemas específicos de pesquisa, 
pois quem estaria confortável o suficiente para doar sua memória por 

completo? Acredito que poucos, talvez pudéssemos contar mais com a 
memória daqueles que já se foram, visto a provável não necessidade de 

precisar pedir permissões para vê-los e usá-los. Entretanto, expor todos os 
momentos da trajetória de alguém vivo não seria uma tarefa fácil, logo 
ainda teríamos apenas partes das memórias que esses sujeitos 

provavelmente escolheriam antes de entregar. 
 

Khoury (2009) auxiliou-me a explorar mais os caminhos das memórias, 
mesmo que investigando o uso de fontes orais, a autora escreve que 

 

“[...] a história oral tem nos permitido uma aproximação com a 
realidade vivida e interpretada pelos sujeitos, trazendo à tona 

experiências construídas e projetos idealizados nas lutas sociais 
diárias enfrentamos as dificuldades de lidar com a historicidade das 
falas com os significados e sentidos que criam.” (KHOURY, 2009, 

p.125-126) 
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Acredito que não somente as entrevistas permitem essa aproximação, mas 
diversas fontes utilizadas na historiografia. Dessa maneira, mesmo com a 

hipótese de utilizarmos as memórias gravadas enfrentaríamos dificuldades 
para lidar com essas, justamente porque longe de ser uma trajetória 
individual, nós seres humanos possuímos experiências sociais que auxiliam 

na construção de valores e práticas. O historicizar os “significados e 
sentidos” produzidos pelos sujeitos históricos provavelmente continuaria 

sendo um desafio dos historiadores (dos estudiosos da atualidade e de 
tantos outros períodos).  
 

É evidente que seriam muitas as memórias, todavia nossas questões 
filtrariam quais seriam representativas, ou como escreveu Gaddis (2003) 

nossa opressão sobre as experiências é que as torna palpáveis de serem 
investigadas dentro da historiografia, seja ela no papel, em filmes através 
de olhares, em usos de olhares como evidência, nos debates, e por aí 

adentro...  
 

Assim, ainda teríamos “muito trabalho para fazer antes de virar a 
ampulheta do tempo” (VEYNE, 1998, p.34) e a história não teria ali seu fim, 
nosso papel enquanto cientistas continuaria. Se ele seria melhor ou pior 

valorizado? Apenas estando nessa realidade para sabermos, mas acredito 
que se estivermos dispostos a sair da realidade (r)estrita da universidade 

poderíamos alcançar novas maneiras de mostrarmos a importância do olhar 
para a história e refletir com olhar historiográfico (história conhecimento). 
Como o conversar com uma criança, ou adolescente, ser maduro em um 

debate, encarar a realidade e a maneira de pensar de outros sujeitos como 
repleta de valores que foram construídos, sem iniciar por julgamentos 

carregados de (pré)conceitos e com gestos que almejam a heroicidade. 
Disposição essa, que não precisa esperar por realidades distópicas e que 

pode estar conosco atualmente.  
 
Escrevo heroicizados baseada na crítica produzida por Dorothy Thompson 

(2004) aos marxistas, dos quais “esses historiadores estavam mais 
preocupados com o que a classe trabalhadora do período deveria estar 

fazendo do que com o que ela realmente estava fazendo” (p.216). Para 
além de apenas pensarmos em grandes transformações (aqui não retiro sua 
importância, pois são também fundamentais), é preciso estar sempre 

pronto para uma boa conversa, calcada em evidências, indo para além do 
meramente desistir do diálogo pois o sujeito não pensa de maneira 

semelhante. 
 
No episódio ficou claro que quando os personagens assistiam suas 

memórias, praticamente reviviam o acontecido, seja ao rever a reunião (o 
que causou em Liam mais apreensões ainda devido a forma como foi 

entrevistado para o cargo na empresa), ao rever os olhares da esposa para 
o amante, ou no momento da relação sexual entre os dois. Agora façamos 
um exercício de imaginação, como seria se fosse possível visualizar a 

realidade de sujeitos que enfrentam as relações de desigualdade? 
Sentiríamos a angústia de não ter o que comer? De ser agredido apenas 

pela cor da pele, ou por ser mulher, lgbtq? Claro que não iríamos sentir as 
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dores de estômago de quem está com fome, ou a dor de um soco, mas 
veríamos e ouviríamos outros modos de vida. 

 
A possibilidade do uso audiovisual (através dos “grãos”) como produção 
historiográfica, faria com que pudéssemos provocar sentimentos ainda mais 

latentes. Sairíamos apenas dos trechos de entrevistas, matérias de jornal, 
autos processuais (que atualmente nos são muito relevantes), dentre 

outros, e poderíamos junto com nossas análises trazer o momento, o 
sentimento, o olhar. Digo o olhar, pois esse também possui sua 
subjetividade, dois sujeitos andando em uma mesma cidade, teriam focos e 

interpretações distintas. A análise estaria focada também em seu viés 
metodológico, em entender o porquê os olhares sobre um mesmo território 

ou acontecimento foram ora semelhantes e ora dissidentes.  
 
Os perigos do uso dessa produção audiovisual seriam constantes, seja no 

receber críticas e sermos comparados constantemente com jornalistas ou 
documentaristas, na dificuldade de seleção e acesso as memórias (e que já 

fazem parte da realidade de muitos historiadores)... Porém ai entrariam 
nossas maneiras de formatar historiograficamente. Bauer e Nicolazzi 
(2016), refletiram sobre esse fator em nossa sociedade, sobre a 

necessidade de sairmos do “para que” é usada a historiografia e nos 
questionarmos para “de que forma” é usada. Todavia, nossa função social 

(do refletir sobre as ações de homens e mulheres no tempo, a maneira 
como podemos contribuir em não repetir os mesmos equívocos do passado, 
do instigar a busca pelo complexo) existiria. A pergunta que fica é: como?  

 
Afinal, se investigarmos sobre nosso papel na educação, não seria possível 

restringir a análise apenas no nível escolar, visto que a escola não 
necessariamente permitiria um estudo aprofundado da história, mesmo que 

nela possivelmente poderíamos usar e abusar do audiovisual, hipótese essa 
que leva em consideração o atual sucateamento da educação e como no 
passar dos anos essa perderia ainda mais força. Nessa sociedade distópica, 

assim como na que traçamos hoje nossos percursos, o fulcral seria e é a 
maneira como levamos nossas pesquisas, ideias, debates, conversas nos 

mais variados momentos e lugares.  
 
O nome “The entire history of you”, ao contrário de mostrar que será 

possível ver tudo de todos, traz também os limites, pois não ficamos 
sabendo toda a história do casal protagonista: a questão perpassava o 

ciúme e um relacionamento desgastado. Assim, justifico a pergunta do 
título dessa análise, é possível ver toda a história de alguém? Mesmo que 
gravada, o tempo para olhar essas gravações seria sobre-humano. O ditado 

popular já interpreta “o tempo urge”. Para além de ver toda a história de 
alguém, nessa sociedade os limites históricos e a necessidade de 

profissionais para estudá-los ainda seria preciso. A distopia desse, e dos 
demais episódios da série, revela aspectos de nossa realidade, o “Espelho 
negro” é assim aquele que reflete com “vidência, adivinhação e 

visualização”, nossas telas de possíveis futuros.  
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Significado esse que encontrei referente ao termo “Espelho negro” (nome 
da série traduzido), no qual diversos são os sites direcionados para 

pesquisa sobre o mesmo e que envolvem a observação desse como um 
instrumento, ora de bruxaria ou vidência. A pouca cientificidade do 
significado é preciso ser levada em consideração, porém ainda nos é 

interessante pensar justamente a metáfora que esse carrega, sendo 
provavelmente esse o intuito do nome da série.  

 
Mesmo que focada no estudo da atualidade, essa análise vale também aos 
passados mais longínquos, visto que a função social do historiador não se 

limita ao conteúdo ou período que estuda, mas a maneira como os aborda, 
no presente. Portanto, a ampulheta do tempo não cessa, seus inúmeros 

“grãos” ou experiências estão sempre a construir a sociedade, arraigados de 
complexidade que intrigam hoje, e intrigariam na realidade abordada, 
sujeitos em busca de analisá-la... 
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O ‘INIMIGO INTERNO’ E A EDUCAÇÃO SOB CONTROLE: 
INTERVENÇÕES NO ENSINO DE HISTÓRIA (1968-1971) 

Davison Hugo Rocha Alves 
 
 

Após o ano 1968 os governos militares começam a articular uma 
intervenção mais ampla na educação brasileira, visando conquistar a 

juventude para o projeto de nação, ordeira, harmoniosa, civilizada e 
patriótica. Uma das intervenções propostas foi a criação de disciplinas na 
área de humanidades, para os diversos níveis de ensino do país, visando 

construir uma perspectiva otimista sobre o Brasil e legitimar o “movimento 
revolucionário de 64” como ato necessário para “salvar” o país do perigo 

comunista. Era necessário “ganhar” a consciência dos jovens e para isto o 
ensino de humanidades precisava ser controlado, direcionado e articulado a 
um projeto de nação pensado pelos intelectuais da educação dos governos 

miliares.  
 

O debate sobre o projeto educacional dos governos militares foi objeto de 
pesquisa produzida por Nádia Gonçalves e Serlei Ranzi (2011), quando em 
rememoração aos 40 anos da lei de 1971, elas organizaram uma coletânea 

de texto que evidencia “o significado da lei 5.692/1971 para o sistema 
educacional brasileiro apontando algumas discussões e reflexões dentro do 

contexto paranaense” (2011, p. 8) e seus impactos sobre o processo 
educacional após a reforma educacional de 1971. Entendemos que as 
disciplinas como Educação Moral e Cívica (EMC) para o 1º grau, a 

Organização Social e Política do Brasil (OSPB) para o 2º grau e a disciplina 
Estudos de Problemas Brasileiros (EPB)  para o ensino superior tinham em 

comum a construção de uma educação nacional divulgando valores em 
torno do civismo e apresentam a concepção de moral que a juventude 

brasileira deveria ter para o convívio em sociedade, que junto com o projeto 
Minerva, o projeto Rondon e o projeto Teleducação integraram um conjunto 
de instrumentos construídos paulatinamente durante os anos vigentes dos 

governos militares intervindo diretamente na educação brasileira e na 
escola.  

 
Os governos militares instalados no Brasil desde o golpe civil-militar, em 
1969 propuseram um decreto-lei de nº 869 criando a disciplina Educação 

Moral e Cívica . A disciplina criada pelo decreto-lei dispõe sobre a inclusão 
da Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória, nas escolas de todos 

os graus e modalidades, dos sistemas de ensino no País, e dá outras 
providências. Os ministros da Marinha de guerra, do exército e da 
aeronáutica militar usando das atribuições que lhes confere o artigo 1º do 

Ato Institucional nº 12, de 31 te agosto de 1969, combinado com o § 1º do 
artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, 

construíram as bases epistemológicas para a disciplina Educação Moral e 
Cívica.  
 

Segundo a referida legislação educacional a finalidade desta disciplina 
escolar era fundamentada dentro das tradições nacionais que tinham os 

seguintes quesitos a serem seguidos pelo docente: (a) defesa do princípio 
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democrático através da preservação do espírito religioso, da dignidade da 
pessoa humana e do amor à liberdade com responsabilidade, sob a 

inspiração de Deus; (b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos 
valores espirituais e éticos da nacionalidade; (c) o fortalecimento da 
unidade nacional e do sentimento de solidariedade humana; (d) a culto à 

Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e aos grandes vultos de 
sua história;  (e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na 

dedicação à família e à comunidade; (f) a compreensão dos direitos e 
deveres dos brasileiros e o conhecimento da organização sócio-político-
econômica do País; (g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades 

cívicas com fundamento na moral, no patriotismo e na ação construtiva, 
visando ao bem comum, e (h) o culto da obediência à Lei, da fidelidade ao 

trabalho e da integração na comunidade. 
 
O ensino de História é um campo de constante intervenção dos governos 

republicanos, como demonstra os trabalhos de Selva Fonseca (2009), Thais 
Nívea Fonseca (2003), Antoine Prost (2012) e Circe Bittencourt (2012), ele 

precisava está sob o controle dos governos para adequar-se ao projeto 
educacional em determinado contexto histórico. O objetivo deste pequeno 
texto é o de problematizar a relação livros didáticos e disciplinas escolares 

pensados após a reforma educacional de 1971 que foi proposto pelo 
ministro da educação e Cultural Jarbas Passarinho.   

 
Por exemplo, fazendo um contraponto com a legislação educacional vigente 
no país que é a BNCC, bem como os reflexos do projeto Escola Sem Partido 

na gestão democrática da escola podemos afirmar que eles  fazem parte do 
mesmo processo educacional que tenta limitar o debate sobre o tempo 

presente no espaço escolar. A História é a ciência do passado. A História 
não é pensada como um processo, nem como a ciência dos homens no 

tempo como vem sendo problematizada desde os anos 1920 com o 
movimento dos Annales na França.  
 

O atlas de EMC e a construção de uma identidade nacional  
O atlas de Educação Moral e Cívica foi publicado no dia 16 de junho de 

1970, ele apresenta uma mensagem do ministro de Educação e Cultura 
Jarbas Passarinho, que ele diz “o culto dos pró-homens de uma 
nacionalidade é a homenagem que a Nação tributa aos formadores. Neste 

atlas, referindo-me aos vultos do nosso passado histórico, que representam 
admirável patrimônio cívico e moral, vejo um exemplo que deve ser 

imitado” (PASSARINHO, 1970), ele possui três grandes momentos: os 
heróis nacionais, os símbolos e seus usos em sala de aula e a constituição 
brasileira de 1969. 

  
Os editores também apresentam a sua dedicatória no referido atlas, eles 

afirmam que “a publicação do atlas é uma homenagem que prestamos aos 
grandes vultos da pátria. Aos que se dedicaram ontem para construir o 
Brasil hoje” (PASSARINHO, 1970), também inferem o papel a ser 

desempenhado pela juventude brasileira no seu tempo, quando afirma que 
“aos que hoje não medem sacrifícios para construir o Brasil de amanhã” 

(PASSARINHO, 1970). Uma mensagem dirigida ao público que se destina o 
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livro que é o escolar, quando nos diz que o atlas “é uma homenagem a 
professores e alunos. Aos mestres, cumpre manter viva a lembrança dos 

bons exemplos dos nossos patronos; aos discípulos cumpre o respeito pelo 
seu significado, a repetição de seu valor” (PASSARINHO, 1970). 
Ressaltamos que para o ministro da educação e cultura Jarbas Passarinho e 

seus editores que assinam o atlas de Educação Moral e Cívica a História é 
considerada como uma grande mestra da vida, repetindo a experiência da 

história na concepção do orador e político da antiga Roma Marco Túlio 
Cícero, que percebe a história como uma intuição moral.  
 

O atlas apresenta uma ideia de sociedade brasileira que tem no império 
português o início da construção da História do Brasil, os grandes homens 

são os de destaque a partir do processo de conquista e colonização iniciada 
pelos portugueses. Há uma invisibilidade de grupos sociais dentro da 
História do Brasil-Grande, como os índios e os negros, quando aparecem de 

forma esporádica estão sobre o domínio do colonizador português. O ensino 
de História é um debate acrítico, que não permite a reflexão sobre o 

presente e que tem no tempo-espaço das reflexões do passado a sua ação 
para a construção de um conhecimento histórico.   
 

O atlas trabalha com a noção de tradição inventada e herdada dos 
antepassados brasileiros que se perpetua no presente perante a imagem do 

professor em sala de aula. Fica expresso esta intencionalidade quando os 
editores  do Brasil Grande afirmam que “a tradição brasileira será mantida. 
E nela alicerçados, não pararemos de construir o progresso”. A construção 

de uma História da Nação que tem como fio condutor da narrativa 
historiográfica para o espaço escolar o conhecimento das personalidades 

que construíram a História do Brasil, uma história-nação que tem como 
lugar central a história do eurocentrismo.  

 
É apresentado uma pequena biografia dos Os personagens dentro do atlas, 
que são: Pedro Álvares Cabral, Anchieta, Raposo Tavares, Anhanguera, 

Fernão Dias, Bartolomeu de Gusmão, Borba Gato, Filipe dos Santos, O 
Aleijadinho, Tiradentes, Visconde de Cairu, Padre José Maurício, Frei 

Caneca, Diogo Antônio Feijó, D. João VI, José Bonifácio, Maria Quitéria, 
Duque de Caxias, Almirante Barroso, Tamandaré, Osório, Barão de Mauá, 
D. Pedro I, Anita Garibaldi, Deodoro, Gonçalves Dias, José de Anchieta, 

Carlos Gomes, D. Pedro II, Benjamim Constant, General Couto de 
Magalhães, Floriano Peixoto, Casimiro de Abreu, Machado de Assis, Pedro 

Américo, Prudente de Morais, Barão do Rio Branco, Princesa Isabel, Castro 
Alves, Rui Barbosa, José do Patrocínio, Vital Brasil, Olavo Bilac, Joaquim 
Nabuco, Almeida Junior, Euclides da Cunha, Emílio Ribas, Coelho Neto, 

Carlos Chagas, Martins Fontes, Santos Dumont, Villa-Lobos, Graciliano 
Ramos, Rondon, Osvaldo Cruz, Monteiro Lobato, Portinari, César Lattes, Dr. 

Zerbini. Os ex-presidentes militares Castelo Branco, Costa e Silva e Emílio 
Garrastazu Médici. E por fim, O ex-ministro da Educação e Cultura Jarbas 
Passarinho. O atlas apresenta-se como um elemento importante para 

exaltação do Brasil Grande, por isso, era necessário fazer uma intervenção 
no espaço escolar, no processo de ensinar e aprender, sobre o quê 
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aprender? Como aprender? O ensino de História precisava ser redirecionado 
para o projeto educacional dos governos militares.  

 
Percebemos que a história da nação é vinculada a trajetória de vida destas 
personalidades que fizeram ou fazem a História do “Brasil Grande”, era 

necessário construir uma história harmoniosa, que não admite o conflito, a 
crítica ou a construção de um conhecimento histórico escolar que leve o 

aluno a se tornar partícipe do processo de ensino-aprendizagem, como se 
ele estivesse dentro do espaço escolar para ser “adestrado” a imitar os 
vultos do passado, a contemplar a partir da História de vida dos heróis da 

nação o modelo a ser seguido no seu tempo. 
 

Segundo Armelle Enders (2014, p. 14) o lugar dos heróis da nação traz a 
tona o papel atribuído aos indivíduos na História, ao culto dos grandes 
homens e das personalidades, em suma, tudo que diz respeito aos heróis 

em âmbito nacional, mas internacional. Percebemos que o atlas escolhe 
uma determinada categoria de heróis nacionais, eles são representados pelo 

povo português colonizador e os sujeitos que fizeram a construção do 
estado do português na América. Existe a exclusão do negro enquanto um 
elemento formador da identidade nacional, bem como também a exclusão 

do índio como elemento integrante da formação histórica do Brasil, apesar 
de que eles aparecem somente na capa do atlas de Educação Moral e 

Cívica, com os estereótipos que foram criados na sociedade brasileira sobre 
estes personagens, o negro ligado ao processo de escravização e o índio 
com arco e flecha. O português aparece de forma destacada no centro da 

imagem, ele representa o sentido privilegiado que a narrativa histórica 
escolar apresentada pelo MEC quer construir.      

 

 
Figura 1. 

Capa do Atlas de Educação Moral e Cívica, em 1970. 
 

Os valores a serem construídos pelo espaço escolar  a partir do uso do Atlas 
de Educação Moral e Cívica permite que a partir de suas histórias de vida os 

discípulos, como comenta Jarbas Passarinho, tenham a fé no progresso, 
bem como no advento das sociedades políticas modernas, democráticas e 
nacionais (ENDERS, 2014, p. 14).  O ensino de história é um culto a nação 
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brasileira que exclui do seu currículo a sociedade brasileira, apenas são 
apresentados os personagens que fizeram parte da história-nação ou do 

‘Brasil Grande’ como menciona o ministro da educação e cultura Jarbas 
Passarinho.  
  

O ensino de História prevalecido neste contexto de ditadura militar quer 
silenciar o debate historiográfico que te no centro na crítica a fonte, bem 

como na construção de uma História Social em desenvolvimento na França, 
bem como do debate historiográfico da micro-história muito presente na 
Itália. Um ensino de história que se torna acrítico, laudatório e moralizante 

(ABUD; SCHMIDT, 2014), onde a figura central do processo de ensino-
aprendizagem é a do colonizador português, que está figurado no centro de 

destaque da capa do atlas de Educação Moral e Cívica. 
 
Segundo Selva Fonseca (2016, p. 30) o ensino de História tem como 

objetivo a formação de cidadãos. O atlas de Educação Moral e Cívica 
proposto para a disciplina Educação Moral e Cívica possui uma concepção de 

História, uma concepção de escola e uma concepção de cidadão. O projeto 
educacional dos governos militares foi aos poucos sendo apresentado e 
chegou ao seu processo de desenvolvimento com a lei nº 5.692 de 1971. O 

ensino de humanidades e especificamente o ensino de História tiveram um 
forte impacto dentro da proposta educacional dos governos militares.  

 
O atlas escolar traz o poema de Gonçalves Ribeiro intitulado “O Progresso” 
(PASSARINHO, 1970, p.2), ele também apresenta um pensamento de 

Fernandes Soares como uma espécie de chamamento para o estudo de 
educação moral e cívica, quando diz “O Brasil tem brasa no nome e trabalha 

sem cessar. É luz que não se consome, é chama sempre a brilhar” 
(PASSARINHO, 1970, p.2). Percebemos que o otimismo e a visão de 

progresso pensado pelos governos militares estavam presentes no atlas de 
Educação Moral e Cívica, ele precisava ser constantemente lembrado e 
exaltado no espaço escolar. 

 
O conteúdo curricular da disciplina EMC também possuía legislações como a 

lei nº 5.443 de 23 de maio de 1968 que dispõe sobre a forma e 
apresentação dos Símbolos Nacionais e dá outras providências 
(PASSARINHO, 1970, p.73),. Apresenta também a bandeira nacional, bem 

como a posição que ela deveria está em sala de aula, sempre acima da 
cabeça do professor em sua posição horizonta. (PASSARINHO, 1970, p.98). 

Apresenta ao público escolar o valor do símbolo (PASSARINHO, 1970, 
p.99), e a oração da bandeira construída por Olavo Bilac (PASSARINHO, 
1970, p. 101). O Hino Nacional de Joaquim Osório Duque (PASSARINHO, 

1970, p.106). Aparece também no atlas a tela Independência ou Morte.  
 

A canção do soldado (PASSARINHO, 1970, p.108), a canção do marinheiro 
(PASSARINHO, 1970, p.109), o hino a bandeira nacional (PASSARINHO, 
1970, p.110), o poema Pátria de Rui Barbosa (PASSARINHO, 1970, p.111). 

Os rituais de comemoração da semana da pátria como o cerimonial para 
com a Bandeira (PASSARINHO, 1970, p.112), a incineração de bandeiras 

(PASSARINHO, 1970, p.113), os dias designados para hastear a bandeira 
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(PASSARINHO, 1970, p.114), a festa da bandeira (PASSARINHO, 1970, 
p.114). Apresenta a Constituição Federal do Brasil em sua emenda 

constitucional nº 1 de 17 de outubro de 1969 (PASSARINHO, 1970, p.117). 
Apresenta a oração aos moços de rui Barbosa (PASSARINHO, 1970, p.159),  
e por fim, o índice da constituição da República federativa do Brasil 

(PASSARINHO, 1970, p.160).  
  

A preservação dos símbolos nacionais, o conhecimento sobre a constituição 
da república federativa do Brasil proposto pelos governos militares e a 
exaltação dos heróis nacionais que construíram a História do Brasil é o 

objetivo da disciplina Educação Moral e Cívica. Percebemos que a disciplina 
criada pelos governos militares não apresenta a História da Europa, nem a 

História da América como elemento importante a ser trabalhado no espaço 
escolar. A História do Brasil é o componente curricular central da disciplina 
Educação Moral e Cívica. 

 
Em 2019, o ministro da Educação Ricardo Vélez Rodrigues do governo Jair 

Bolsonaro em entrevista a revista Veja publicada no dia 6 de fevereiro de 
2019, afirma que a disciplina educação moral e cívica deve voltar ao 
currículo escolar, pois, “os alunos devem sair do ensino básico e do 

fundamental sabendo que há uma lei interior em todos nós. (...) os 
estudantes podem, por exemplo, aprender o que é ser brasileiro” (2019, p. 

11), como percebemos o mesmo debate apresentado há 50 anos a partir do 
decreto-lei nº 869 de 1969 agora reformulado pode está de volta no 
currículo da educação básica. O ministro da Educação possui uma imagem 

da sociedade brasileira, bem como de educação que ser implementar no 
espaço escolar, ele exclui do currículo o debate central do ensino de História 

nos últimos 16 anos, que teve como objetivo a formação do cidadão a partir 
do estudo da diversidade cultural e social do país.  

 
As declarações do ministro da educação assemelham-se as palavras 
apresentadas pelo então candidato a presidente da república do Brasil pelo 

PSL Jair Bolsonaro quando em entrevista ao programa Roda Viva afirma que 
não tem uma dívida histórica com os afro-descentes pois, ele diz  “não 

escravizei ninguém”, esta atitude apresenta um silenciamento do debate 
racial dentro da escola e da sociedade, ele e o ministro da educação não 
admite que a sociedade brasileira é diversa e plural, que somente existe um 

modelo de família que é a monogâmica e um modelo de civilização que é a 
pautada no processo de colonização e os seus vestígios na sociedade 

brasileira. Há uma relação com o passado de escravista que precisa ser 
negado e silenciado no espaço escolar. Não existe dentro da proposta 
educacional do atual governo espaço para debater a diversidade social do 

povo brasileiro.   
       

Precisamos olhar para o passado para compreender o nosso presente, como 
já dizia o historiador francês Marc Bloch (2011). A História escolar não 
serve para contemplar os vultos da nação, como se pensava no século XIX 

quando tínhamos uma concepção de História Positivista, que hora e meia se 
vê tentada a está no currículo escolar. Criticidade, sociedade plural e 

diversa são os subsídios encontrados pelos professores hoje para ensinar 
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História, diante de tantos avanços, perdas e retrocessos continuamos 
resistindo.    

 
A identidade nacional proposta pelos governos militares quer silenciar o 
debate a crítica ao modelo de desenvolvimento vigente no país, enquanto 

silenciavam a oposição, era necessário controlar o “inimigo interno” que se 
configurava no saber e no pensar crítico em sala de aula. O processo de 

intervenção no espaço escolar era necessário e urgente! O decreto-lei 869 e 
a reforma educacional de 1971 veio consolidar o processo de construção de 
uma educação acrítica possibilitou um mascaramento da realidade social 

dentro do espaço escolar.  
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CONFLITOS ENTRE MEMÓRIAS E HISTÓRIA DA DITADURA CIVIL 
MILITAR: COMBATENDO O REVISIONISMO HISTÓRICO DA 

INTERNET EM SALA DE AULA 
Edmilson Antonio da Silva Junior 

 

 
Introdução 

Desde 1964, chegada dos militares ao poder é apresentada de forma 
diversa. Alguns apontam o dia 31 de março ou o 1º de abril como uma 
Revolução democrática e outros definem o evento como autoritário, isto é, 

como um golpe civil militar. As discussões sobre legitimidade, progresso 
econômico e perseguições políticas sobre esse período sempre foram 

frequentes na sociedade. No entanto, com a popularização das plataformas 
digitais de comunicação, como o YouTube, essas ideias tiveram maior 
alcance e, principalmente, um amplo público com uma formação histórica 

escolar precária, facilitando a disseminação de narrativas errôneas acerca 
da História. 

 
É importante dizer que em grande medida, os conteúdos equivocados 
acerca da Ditadura Civil Militar não são historiograficamente construídos e, 

posteriormente, veiculados em formato audiovisual nas redes sociais. Isto 
é, não possuem a rigorosidade acadêmica característica da ciência histórica 

que envolve, além da teoria e metodologia, a aceitação dos pares.  
 

Diferente dos produtos historiográficos, os conteúdos compartilhados no 

Youtube aqui analisados são baseados principalmente na representação de 
memórias, seja através de fontes escritas, visuais, ou como é mais comum, 

orais. Contudo, tal construção de visão de mundo através desses vestígios 
históricos não é científica. Em outras palavras, o problema de tais 

conteúdos é a constante “vontade da verdade” (FOUCAULT, 2014), a 
tentativa perene de se inserir na ordem do discurso contestando as corrente 
historiográficas mais aceitas pelos cientistas a partir de elementos 

estruturalmente frágeis. 
 

Memória e História 
Apesar de dizerem respeito ao passado, seja recente ou não, a memória 
não é equivalente a História, afinal, esta ciência, como qualquer outra, 

possui o compromisso com a verdade e, ao contrário da memória, a ciência 
histórica possui base teórico-metodológica que serve para legitimar o 

trabalho acadêmico. Portanto, enquanto a História baseia-se numa análise 
rigorosa de fatos, a memória é fruto de recordações pessoais que 
comumente são compartilhadas. 

 
A História é definida por Marc Bloch (2002), fundador da Escola dos 

Annales, como a ciência que estuda o homem no tempo e no espaço. No 
entanto, o que caracteriza essa disciplina como científica é, como já 
afirmamos o compromisso com a verdade. Segundo Kalina Vanderlei e 

Maciel Henrique Silva (2017), no Dicionário de Conceitos Históricos, a 
verdade é um dos princípios basilares da História, de modo que o 

historiador não pode deter-se a meias verdades, mas analisar as fontes com 
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‘instrumentos’ academicamente reconhecidos para assim, alcançar a 
verdade.  

 
Já a memória, de maneira geral, é propriedade humana que permite a 
conservação de informações em curto ou longo prazo. No entanto, o que é 

importante destrinchar a respeito dessa competência cerebral para nós, 
historiadores, agentes das Ciências Humanas, é o conceito de memória para 

a História, suas categorias e consequentemente suas especificidades. Isto é, 
antes de abordar a memória em sala de aula é fundamental conceitua-la 
enquanto elemento de estudo. 

 
Portanto, memória, como afirmado anteriormente, é a capacidade cognitiva 

do indivíduo de armazenar informações, no entanto, tais apreensões de 
dados não ocorre de maneira homogênea e distante de interferências. Pelo 
contrario, a formação da memória é articulada em um meio social, por 

determinado ser que, não por acaso possui uma visão de mundo que 
constantemente entra em contato com novas interpretações do cotidiano, 

através das quais, frequentemente altera em grande ou pequena escala, 
sua memória individual sobre determinado fato de sua vida pessoal e, vale 
salientar, o mesmo ocorre com suas memórias coletivas (BARROS, 2009). 

 
A memória coletiva, ou como preferem outros historiadores, compartilhada 

é constituída a partir de fragmentos de memórias individuais que 
constituem uma nuvem narrativa heterogênea e em constante mutação que 
é cultivada parte da sociedade. Em outras palavras:  

 
“A Memória Coletiva [...] é na verdade feita também de 

descontinuidades, mas só que descontinuidades discretas facilmente 
disfarçáveis em continuidade. Deste modo, ela assegura a sensação 

humana e social de unidade, e permite que se atravesse mesmo os 
períodos históricos mais transformadores.” (BARROS, 2011. p.326). 
 

É importante ressaltar que o processo de construção da memória seja para 
o indivíduo, seja na sociedade como um todo, perpassa rigorosamente por 

três etapas: esquecimento, silenciamento e sublinhamento.  
 

Nenhuma memória é total, afinal o próprio cérebro humano não comporta 

todas as informações armazenadas. É a partir dessa perspectiva que os 
historiadores afirmam que a edificação da memória esquece fatos que para 

determinado indivíduo ou grupo é irrelevante, silencia aspectos factuais que 
são vergonhosos ou, por outros motivos, não devem ser lembrados e, 
obviamente, sublinham os aspectos históricos que para a eles devem ecoar 

através dos anos. (POLLAK, 1989). 
 

A veiculação dos revisionismos históricos sobre a Ditadura Civil 
Militar na plataforma do YouTube 
Os novos meios de interação social, além de aproximar indivíduos 

espacialmente distantes, possui a capacidade de multiplicação dialógica que 
os outros formatos de comunicação não possuem. O Youtube, por exemplo, 

é uma plataforma digital onde os usuários postam vídeos que podem ser 
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assistidos e compartilhados por milhões de usuários. Segundo os dados do 
relatório YouTube insights, 96% dos jovens do Brasil entre 18 e 35 anos de 

idade acessam a plataforma. Além disso, cerca de 46% de todos os 
usuários da rede social possuem filhos (CARNETI, 2014). 
 

Dito isso, vale informar que diversas matérias têm sido veiculadas nas 
variadas formas de imprensa acerca do poder dos influenciadores digitais 

sobre os usuários na internet e como suas atuações podem auxiliar, por 
exemplo, a propaganda de uma empresa ou, na venda de determinado 
produto. Além disso, esses produtores de conteúdo também são atores 

políticos, muitos dos quais possuem uma ampla quantidade de seguidores 
propensos a receberem o discurso inserido no conteúdo.  

 
A atuação político-partidária desses influenciadores digitais em suas páginas 
foi bastante comum nas ultimas eleições do Brasil ao ponto do presidente 

eleito, Jair Bolsonaro, recomendar em suas redes sociais, outros 
comunicadores, os quais, durante a campanha, fizeram propaganda para o 

candidato ao mesmo tempo em que rechaçavam o candidato de oposição no 
segundo turno. 
 

Dentre os canais no YouTube indicados pelo atual Presidente da República, 
estão listados “Nando Moura” e “Olavo de Carvalho”, comunicadores digitais 

que juntos, no dia 06 de março de 2019, somam três milhões oitocentos mil 
e  trezentos e quarenta e três inscritos. Números importantes a serem 
notados para termos ciência do alcance midiático que esses indivíduos 

possuem. 
 

É importante ressaltar que não é ilegal ou imoral a ação dos influenciadores 
digitais no campo político-partidário, contudo a atuação dos indivíduos 

citados a cima e outros mais, têm sido amplamente criticados devido à 
disseminação de “fake News”, revisionismos históricos e discursos de ódio 
na plataforma do YouTube, de modo que o próprio site desmonetizou 

(retirou propagandas inclusas nas mídias) vídeos com tais conteúdos. 
(YOUTUBE DESMONETIZA, 2019) 

 
O conjunto de atividades negativas ressaltadas acima é prejudicial à 
sociedade, de maneira geral, uma vez que a apropriação de tais discursos 

através da internet desemboca na má formação sociopolítica e histórica do 
indivíduo. Diante disso, nos deteremos aqui nas propagações dos 

revisionismos históricos por alguns canais pouco ou muito visitados pelos 
usuários da plataforma, com intuito traçar métodos e sugestões para 
trabalhar tais conteúdos dentro das salas de aula de maneira crítica.  

 
O primeiro objeto analisado é propriedade do canal “eGuinorante” e está 

intitulado como: “DITADURA? MEU PAI TE CONTA COMO FOI”. Apesar de 
publicado em 08 de dezembro de 2018, o conteúdo é mais antigo que a 
data exposta aqui, o que nos leva a crer que o vídeo saiu do ar por algum 

motivo e foi repostado pelo produtor de conteúdos na data indicada acima. 
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O segundo: “O REGIME MILITAR FOI UMA DITADURA?” publicado pelo canal 
“Lobo Conservador” no dia 30 de junho de 2017, possui cinquenta e um mil 

quinhentas e setenta e três visualizações no dia 06 de março dia 2019 
(numero que supera os inscritos da página onde está inserido o conteúdo), 
o que demonstra o amplo compartilhamento do material nas redes sociais. 

 
É importante chamar atenção, antes de abordar os conteúdos dos vídeos, 

para a forma como esses comunicadores representam os professores 
brasileiros e, principalmente, como eles incitam os usuários que ainda 
frequentam a escola, a agirem em sala de aula. O comunicador do canal 

“eGuinorante”, na introdução do conteúdo audiovisual fala:  
 

“[...] Estou trazendo meu pai para falar sobre Regime Militar ou 
Ditadura para os mais idiotas [...] Vou fazer varias perguntas para 
ele, pedir para ele falar o que ele passou; o que ele viveu; como foi 

da perspectiva de quem realmente estava lá e não desse bando de 
idiota que fala coisa que está escrito em livro, que foi escrito pelo 

MEC [...]” (MARQUES, 2018). 
 
Já o vídeo veiculado pelo canal “Lobo Conservador”, traz em meio ao seu 

conteúdo, o desmerecimento do conhecimento histórico dos professores 
devido a uma suposta posição política, no caso, o termo usado pelo autor 

do conteúdo foi “professora socialistinha”, na tentativa de diminuir ou 
mesmo anular sua autoridade acerca da disciplina de História. 
 

Todavia além de deslegitimar a atividade dos professores, os 
influenciadores propagam histórias incorretas nas redes sociais, fruto de 

análises mal realizadas das fontes ou também muito comuns, distorções 
propositais ou não entre memória e História. O canal “eGuinorante”, por 

exemplo, traz em cerca de 22 minutos de vídeo os relatos memorialísticos 
de um indivíduo que afirma ter 71 anos de idade, viveu o regime militar e, 
portanto, para o veiculador do audiovisual, possui a verdade histórica. 

 
A primeira pergunta que o influenciador faz ao entrevistado é: “Por que 

houve a tomada de poder dos militares? O que estava acontecendo que eles 
precisaram tomar o poder?” (idem). Em resposta, o pai inicia: 
 

“Eu tinha de 13 a 14 anos quando isso ocorreu. Naquela época 
quando o Jânio renunciou, quem tomou o poder foi o Jango Goulart. 

Ele era o vice presidente eleito, então ele tomou o poder. Mas ele já 
tinha uma característica assim, comunista bastante carregada [...] e 
começaram a existir nessa época uma espécie de bagunça já, né?! E 

que cada um queria tomar conta de alguma coisa. [...] o que mais a 
gente ouvia, o que mais a gente tinha de notícia era no rádio. Então 

começaram a haver muitas greves, atos terroristas, bagunça mesmo. 
E culminou em 64 que a coisa ficou muito ruim, muito ruim. Faltava 
alimento, começava a ter fila para comprar feijão, esse tipo de coisa 

já existia antes de 64 e foi piorando. [...] Em 31 de março quando 
houve a tomada do poder, eu espantei porque eu entrei no Largo da 

Concordia tinha tanque de guerra, tinha carros blindados com 
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soldados e eu continuei na minha, atravessei o viaduto [...] e fui para 
a escola. [...] A única coisa que a gente notava muito é que nas 

rádios ficava tocando direto o Hino Nacional, o Hino da bandeira, o 
Hino do exército brasileiro e não era assim, uma coisa ruim. Você não 
via ninguém batendo em ninguém, tiros ou qualquer coisa, foi uma 

tomada bem pacífica.” (idem). 
 

Em seguida, uma nova pergunta:  
 

“E como era a rua, como era sair, ir para um shopping, como era 

fazer uma compra, passear? Vocês tomavam “porrada”, “borrachada” 
por qualquer coisa? Como é que funcionava durante o lazer, 

trabalhar? Apanhava porque ia trabalhar, ou não?” (idem). 
 
Em resposta, o entrevistado afirma:  

 
“Não, não tinha nada disso [...] por exemplo, a noite: [...] A gente 

via que tinha bastante carros da polícia, não se via isso antes. Então 
a polícia intensificava mais as rondas [...] existia uma espécie de 
toque de recolher. Quer dizer, menores de 16 anos não poderia ficar 

depois das dez ou meia-noite, eu não me recordo muito bem. E se 
ficassem teriam que mostrar a carteira de trabalho [...] se não era 

recolhido para a delegacia. [...] não ficava qualquer um na rua e 
depois da meia-noite poderia ficar quem era maior de idade desde 
que devidamente documentado. Principalmente com carteira de 

trabalho (idem).  
 

O entrevistador continua:  
 

“Como é que era a parte de arte, como é que eram os artistas, os 
músicos, artistas em geral, como é que acontecia? Porque a gente 
fica sabendo que todo mundo levava “porrada”, subia no palco levava 

“porrada”, cantava alguma coisa levava “porrada”. É verdade isso ou 
não é bem assim?” (idem). 

 
Em resposta, o entrevistado afirma: “Não, não tinha nada disso!” (idem) 
seguida de diversos exemplos de peças e festivais com algumas críticas que 

supostamente ele vivenciou durante a juventude. 
 

Infelizmente, devido às limitações impostas para esse trabalho, não é 
possível por aqui em escrito todos os trechos do conteúdo exposto pelo 
canal, seguido de análises críticas. Contudo, ressaltamos acima as partes 

iniciais do vídeo onde o entrevistador e o entrevistado, tentam através do 
conteúdo das perguntas e da entonação das respostas, cunhar “a verdade”, 

baseada principalmente na experiência de vida de quem responde as 
perguntas, de quem “conta a história”. 
 

Contudo, como afirmamos texto acima, há uma diferença muito grande 
entre o que são memórias, e o que é a História enquanto ciência. A 

memória é lacunar, esquece naturalmente e, principalmente, silencia e 
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sublinha propositalmente, de modo que apenas os aspectos interessantes 
ao discurso que se pretende mostrar sejam representados.  

 
Não significa dizer, entretanto que o entrevistado está a dizer mentiras para 
ludibriar o internauta. Pelo contrário, entendemos que ele de fato tem como 

verdade a narrativa que expressa, todavia a partir do olhar crítico da 
historiografia, utilizamos elementos teórico-metodológicos para analisar seu 

discurso, de modo que, a verdade histórica ao ser erigida, leva em 
consideração não apenas o discurso anteriormente redigido acima, mas 
também outros, em concordância ou não.   

 
O segundo conteúdo analisado aqui, exposto pelo canal “Lobo Conservador” 

propõe, como sugere o título, uma discussão acerca da aplicabilidade, ou 
não do termo “ditadura” para os 21 anos do regime militar no Brasil. Na 
introdução, o locutor procura elucidar o conceito de ditadura e expõe:  

 
“Ditadura é  um regime governamental onde todos os poderes do 

estado estão concentrados em um indivíduo, um grupo e um partido. 
O ditador não admite oposição a seus atos e ideias, possui poder e 
autoridade absoluta. É um regime antidemocrático onde não existe a 

participação da população” (O REGIME, 2017). 
 

Nos chama atenção conteúdo do vídeo ser construído com base numa 
(frágil) análise de conceitos, uma vez que a partir dela, o autor tenta dar 
validade científica aos seus argumentos, na tentativa de adentrar na 

“Ordem do discurso” histórico, na verdade histórica. 
 

Após elucidar acerca do conceito, questiona quais as “características do 
Regime Militar evidenciam que ele não foi uma ditadura?” (idem). Em 

seguida, ridiculariza o saber histórico aprendido em sala de aula ofendendo 
os profissionais da educação, sobretudo através da alcunha política de 
“socialista”. Depois, afirma levar “a verdade” ao usuário da plataforma que 

assiste ao vídeo, “diferente do que se aprende nas escolas brasileiras que 
possuem um mantra ideológico”.  

 
Ao iniciar a argumentação, o produtor de conteúdo recai no erro comum de 
indivíduos que não tem contato com a historiografia, visto que utilizam 

métodos positivistas de análise (como considerar o documento analisado 
como portador da verdade) já superados pela Escola dos Annales no início 

do século XX.  
 
O orador do vídeo cita, por exemplo, o fato de João Goulart ter sido cassado 

pelo Congresso no dia 2 de abril de 1964 e a existência de um partido de 
oposição durante os 21 anos de governo militar para afirmar que o caráter 

ditatorial nunca existiu quando o exército brasileiro estava no poder. Ou 
seja, a partir de uma análise falha, o redator do conteúdo comete diversos 
erros ao tentar produzir “a verdade histórica”, sobretudo porque 

desconsidera os personagens e suas ações políticas na luta pelo poder no 
contexto da legislação vigente. Em outras palavras, afirma que havia 

oposição partidária ou, mas esquece, ou silencia o fato das eleições para 
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presidente serem indiretas e através de voto aberto, por exemplo (FAUSTO, 
2015). 

  
Revisionismos históricos em sala de aula: apresentar e desconstruir  
Posições diversas no campo da História são muito comuns, discordâncias 

teóricas, metodológicas ou mesmo narrativas também, contudo, no meio 
acadêmico tais faces do prisma tem de passar pela avaliação de nossos 

pares, de modo que assim, não sejam produzidos trabalhos com erros 
narrativos ou teórico-metodológicos. 
 

É importante ressaltar tais questões em sala de aula e, sobretudo, mostrar 
exaustivamente aos estudantes a diferença entre História e qualquer outra 

espécie de narrativa que existe na sociedade. É crucial mostrar aos 
estudantes que “o mundo é construído através de representações”, as quais 
cada uma delas expressa uma maneira diferente de enxergar (CHARTIER, 

1990).  
 

Afirmar aos alunos que somos seres políticos e que o discurso não apenas 
nos faz ver as posições políticas dos indivíduos, mas principalmente são os 
instrumentos com os quais nós, políticos por natureza, disputamos espaços 

na sociedade, é fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico 
(FOUCAULT, 2014). 

 
Além disso, frente às análises dos relatos orais, das cartas, documentos 
oficiais e outras formas de fonte, é importante deixar claro ao estudante 

que “verdade” é um conjunto de construções discursivas reguladas 
(FOUCAULT, 2017). Portanto, não há uma verdade, mas várias, cada qual 

inserida em seus conjuntos e em constante atrito para adentrar na “ordem 
do discurso” (FOUCAULT, 2014). 

 
É basilar para o professor de História do século XXI tomar conhecimento 
das ideias propagadas em seu meio para que assim, possamos utilizá-las 

em sala de aula como fontes discursivas, prontas a serem analisadas e 
criticadas. Tais atitudes devem ser tomadas para que o estudante não seja 

surpreendido nas redes sociais por ideias que se propõem científicas, mas 
não possuem fundamento. Além disso, é tempo de disputar as 
representações colocadas à sociedade para que o revisionismo histórico não 

tome a mentalidade dos cidadãos brasileiros prejudicando assim, não 
apenas a profissão do professor de História, mas também o oficio do 

historiador.  
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HISTÓRIA E MÚSICA POPULAR NO ENSINO MÉDIO: UM OBSTÁCULO 
PARA ENSINAR ATRAVÉS DO PRISMA MUSICAL POSTO POR 

PROFESSORES DE BELÉM DO PARÁ 
Emily Maria Pantoja Maia 

 

 
A utilização da música em sala de aula, vista como ferramenta cultural 

bastante presente no cotidiano dos alunos, traz uma grande capacidade 
para a produção do conhecimento histórico, proporcionando assim, um 
aprendizado absoluto dos discentes e, contribuindo para um ensino 

prazeroso e significativo (PINSKY; PINSKY, 2012). Portanto, busca-se nesta 
pesquisa, refletir como vem se dando a utilização da música em sala de 

aula por professores de Belém do Pará, visando como um objeto de estudo 
e fonte documental possível para uma aplicação como instrumento 
pedagógico que contribuirá para a desconstrução, aprofundamento, 

concentração e aprendizado de conceitos e conteúdos que a música carrega 
a partir das representações de determinado contexto (HERMETO, 2012), 

evidenciando um recurso apropriado não apenas para a audição, mas 
também para a consciência que ocasionará em conhecimentos, 
particularmente, neste caso, o histórico. Dessa maneira, entrevistas 

realizadas com professores de escolas públicas e privadas da cidade de 
Belém, os quais contemplam a disciplina de História dos últimos anos do 

ensino básico, proporcionaram a percepção e o entendimento do exercício 
metodológico que utilizam, observando a música como ferramenta didática 
em suas aulas e de que forma vem sendo aplicada para abordagem de 

determinado conhecimento.  
 

Assim, a pesquisa se deu através de leituras que foram essenciais para as 
análises e problematizações das consultas na intenção de buscar 

metodologias que melhorem e contribuam para o ensino de História, 
compreendendo a partir das entrevistas realizadas, um grande desafio a ser 
superado, trabalhando de maneira adequada mediante aquilo que a música 

proporciona. Portanto, tendo em vista a dificuldade de atrair a atenção dos 
alunos e de gerar provocações em classes, percebida através das pesquisas 

com os professores, a presente proposta didática no ensino de História, 
busca por retratar uma abordagem da historiografia contribuindo para a 
possibilidade de o aluno diferenciar e relacionar o passado/presente e 

adquirir uma melhor aprendizagem a partir dessas fontes documentais de 
apresentação histórica. Desse modo, firmando e/ou desconstruindo 

determinados conceitos sobre a História para fins que contribuam com os 
estudos de temáticas fundamentais que trazem uma significação para a vida 
dos determinados alunos, evidenciando um aprendizado que propõe uma 

retratação da realidade para além da academia.   
 

A música popular    
Para as culturas brasileiras, visando a diversidade nacional, a música vai 
muito além de uma combinação harmoniosa de sons para uma possível 

diversão. A música é arte, é sociabilidade, é produto da indústria 
fonográfica, assim como também, a motivação para a dança 

proporcionando manifestações que retratam representações e, portanto, 
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bastante presente no cotidiano da população brasiliense. A música popular 
em si já vem trazendo grande significado em seu nome, o qual se refere ao 

povo. Entretanto, é necessário destacar a sua formação a partir de uma 
hibridização, a qual reuniu uma encadeação de elementos da música erudita 
e folclórica, tendo o seu surgimento no final do século XIX a partir de uma 

urbanização e a manifestação de classes populares (NAPOLINATO, 2002). 
Por isso, por meio de uma perspectiva cultural, o conceito de circularidade 

que o historiador italiano Carlo Ginzburg (2006) aponta do pensamento 
bakhtiniano, tem grande potência para as reflexões a cerca da música 
popular brasileira, evidenciando que todos aproveitam do instrumento 

musical, sendo atribuídos símbolos e significados que podem ser estudados 
a partir de versões, não buscando uma análise dos sujeitos populares 

separadamente dos intelectuais.  
 
De acordo com os pressupostos, a música vem sendo um mecanismo de 

urbanidade a qual considera todas as esferas do mundo citadino, 
percebendo no Brasil, a utilização da canção até mesmo como “provérbios” 

e bordões. Assim, Miriam Hermeto (2012) aponta no seu livro ‘Canção 
popular brasileira e ensino de história’, formas que as músicas tomaram a 
partir de suas letras e melodias, podendo ser destacado no cotidiano o 

letramento no lugar de expressões para determinadas atividades diárias: 
 

“Não é incomum, no Brasil, ouvir alguém entoar “lerê, lerê”, com a 
melodia de Dorival Caymmi, para contar que tem trabalhado demais. 
A canção “Retirantes”, com letra de Jorge Amado, compunha a 

abertura da novela Escrava Isaura produzida pela então Tv Globo 
(hoje Rede Globo) entre 1976 e 1977, inspirada na obra homônima 

de Bernardo Guimarães. Tornou-se uma representação do trabalho 
escravo – nos mais diversos sentidos que a expressão tem no 

cotidiano – nos quatro cantos do país e, quiçá, pelo mundo afora, já 
que a novela foi um dos produtos de exportação de maior sucesso da 
televisão brasileira (...) O refrão “com que roupa eu vou/Pro samba 

que você me convidou?” é outro que, de vez em quando, escuta-se 
de alguém que escolhe o traje para uma ocasião importante. Ou de 

quem se encontra em uma situação difícil e não sabe como resolvê-
la. O samba de Noel Rosa, escrito no início dos anos 1930, virou algo 
muito maior do que um sucesso do carnaval carioca. Gravado por 

diferentes artistas, em tempos, ritmos e timbres diversos, não só é 
uma das preciosidades do nosso cancioneiro, como também se 

transformou em uma espécie de bordão.” (HERMETO, 2012, p.11-
12).      

 

Com a fala de Miriam Hermeto, pode se perceber como a música popular 
vem sendo posta através de um diálogo cotidiano, possibilitando até mesmo 

uma formação para transporte entre gerações. Com isso, a sua 
aplicabilidade para estudantes do Ensino Médio, vem trazendo grandes 
contribuições, proporcionando um direcionamento que evidencie uma 

relação entre passado e presente através da historicidade da canção e seus 
possíveis fundamentos para a construção do conhecimento histórico, 
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abordando diálogos entre as relações e tradições que a música popular 
proporciona para servir de análises.  

 
De que forma a Música Popular vem sendo utilizada no Ensino Médio 
em Belém do Pará? 

Como já dito anteriormente, a pesquisa deu-se através de entrevistas com 
professores da cidade de Belém, considerando-se escolas públicas e 

privadas. As entrevistas foram autorizadas para serem gravadas, 
entretanto, sem a identificação dos seus nomes. Inicialmente, as perguntas 
foram a respeito da utilização da música em sala de aula e de que maneira 

vem sendo trabalhada. O primeiro professor aqui abordado, professor do 
terceiro ano do ensino médio de um colégio público de Belém, utilizava a 

música em suas aulas, no entanto, não acreditava na contribuição da 
mesma para a motivação e significação, afirmando que o uso da canção em 
sala não contribuiria para o aprendizado histórico.  

 
“Cheguei a utilizar, mas não uso mais, eu usava as músicas de 

protesto, assim... da ditadura. Parei de usar porque os alunos não 
têm maturidade para analisar a música e entender o que ela quer 
passar, eles se deixam levar somente pelo ritmo e não pela letra. 

Então... eu acredito que corrompe a mentalidade crítica deles” 
(ENTREVISTA ANÔNIMA, 2018).     

 
Pela fala do professor, pode se notar alguns equívocos para o trabalho 
metodológico a partir deste instrumento didático em sala de aula. Para ele, 

a música pode ser uma ferramenta para degradar o aprendizado, 
entretanto, a música quando trabalhada de maneira correta, evidenciando a 

letra e melodia, fazendo com que o aluno analise a partir dos dois 
elementos interrogando a canção historicamente, pode ser um forte 

potencializador da aprendizagem e da criticidade, não desconsiderando 
estruturas fundamentais na construção da canção, percebendo a 
sustentação poético-musical (NAPOLITANO, 2002), pois, a música não é 

música somente pela letra. Dependendo da melodia, do letramento e do 
domínio das questões históricas atribuídas pelo professor, torna-se capaz 

uma interpretação aprimorada e um entendimento de determinado contexto 
histórico (HERMETO, 2012), evidenciando as representações sociais da 
temporalidade por parte dos alunos. Ademais, a utilização de um único 

gênero e um único período abordado, dentro de um único conteúdo que é a 
ditadura, limita a produção musical, afastando os alunos da sua realidade 

cultural e contribuindo para uma certa dificuldade quanto a percepção de 
agentes históricos.  
 

Além disso, ao utilizar a música, professores não possuem a preocupação 
em pesquisar para além do que ela traz em sua letra ou melodia, não 

buscando saber pelo contexto de produção, sobre o compositor, a 
circulação, a recepção da música pelos ouvintes, assim como Hermeto 
(2012) aborda. Dessa maneira, ocorre “Eu não tenho o costume de utilizar 

música em sala de aula não, os alunos nem conhecem os artistas que tento 
trabalhar” (ANÔNIMO, 2018). A utilização da pesquisa antes da abordagem 

torna-se essencial para algumas concepções prévias dos estudantes, 
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podendo os próprios discentes realizarem as pesquisas ou os docentes 
levarem materiais para uma análise mais completa do documento.  

 
Outra problemática encontrada que possibilitou o avanço da pesquisa, foi a 
atribuição acerca da música como uma fonte que não pode ser utilizada 

como objeto de estudo. Segundo Bittencourt (2004), os materiais didáticos 
podem ser vistos a partir de dois parâmetros, aquele que possui caráter 

informativo e aquele que é um documento que não foi produzido para ser 
aplicado em sala de aula, mas que a partir do que o professor atribui em 
suas análises, são apropriados para as perspectivas escolares. Assim como, 

visar um diálogo entre planos midiáticos e escolares torna-se fundamental 
para a desconstrução ou aprofundamento de conceitos ou assuntos 

empregados pela cultura histórica, possibilitando uma concentração e 
consciência sobre as músicas presentes no dia a dia dos discentes. 
Portanto, respostas a respeito da canção ser vista como objeto de estudo e 

fontes históricas, foram dadas:  
 

“Na verdade ela é mais fonte histórica do que objeto de estudo, ela 
não é protagonista, ela é usada como elemento para explicar algo 
que é mais importante... não que seja mais importante, talvez nem 

seja essa a expressão correta, mas é, é... tu tens um conteúdo 
programático de ensino médio que tu prioriza uma análise política, 

econômica e muito menos cultural. Quando a gente traz esse debate 
cultural e a gente usa a música como instrumento cultural, de 
ilustração cultural, na maioria das vezes é pra enfatizar um elemento 

político, um contexto econômico ou algo parecido. Ela é mais um 
recurso pra explicar algo mais concreto, do que ela ser objeto de 

estudo. Você consegue encontrar ela como um objeto de estudo na 
literatura, no conteúdo programático da literatura, na história é só 

um artíficio” (ENTREVISTA ANÔNIMA, 2018).   
 
Segundo Hermeto (2012), o objeto de estudo é dado a partir das 

problematizações históricas atribuídas para que assim seja tratada como 
tema central, com base em diferentes temporalidades, assim como também 

evidenciando a letra juntamente com a sua melodia, performances e 
visando o que há por detrás das canções, partindo do objeto estudado para 
fonte de pesquisa. É possível evidenciar como a música vem sendo vista ao 

ser trabalhada em sala, o que acaba gerando complicações para uma 
abordagem correta que ocasionará em problematizações para que se tenha 

o entendimento de determinado contexto. Para mais, a música é uma 
produção artística que consigo carrega aspectos da visão e das relações 
obtidas em dada temporalidade por quem produziu, assim como por quem 

recebeu (HERMETO, 2012). Portanto, deve ser vista como instrumento 
cultural presente no dia a dia de quem consume, a qual facilitará a análise 

como documento que foi feito a partir de uma intenção para despertar 
sentimentos acerca do que é vivido, seja politicamente, economicamente ou 
culturalmente.  

 
Por estes motivos colocados, o grande avanço desta pesquisa fez perceber 

as dificuldades apresentadas para se trabalhar com o público em questão, 
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tendo em mente que o aprendizado deve ser a partir da junção entre a 
realidade dos mesmos e aquilo que deve ser ensinado, demonstrando uma 

metodologia que traga possíveis comparações que ocasionarão no 
entendimento a partir das reflexões obtidas pela produção do conhecimento 
histórico feito através da utilização da música como recurso didático.  

 
Uma possível metodologia para aplicação em sala de aula através da 

óptica musical na produção do conhecimento histórico 
A partir das pesquisas realizadas com professores do ensino médio de 
Belém, os quais proporcionaram fontes importantes para o avanço da 

investigação, tornou-se possível perceber os desafios para se trabalhar com 
a música dentro de sala de aula no ensino de História, visando a dificuldade 

de ter a aprendizagem a partir de manifestações presentes no cotidiano dos 
alunos. Portanto, é necessário que se entenda que a música vai além da 
letra e que se deve evidenciar desde o arranjo ao seu consumo, 

possibilitando uma compreensão histórica completa.  
 

A produção do conhecimento histórico não é necessariamente para 
estabelecer uma verdade histórica a partir de um documento que busque 
comprovar acontecimentos, mas sim a relação com os sujeitos para tal 

explicação (BITTENCOURT, 2004), mostrando a sua representação em 
determinado cenário. Portanto, os métodos utilizados para a compreensão 

do ensino da História através da música, parte da concepção de que o 
objeto de estudo está integrado diariamente nas realidades dos alunos, 
deixando claro a percepção cultural e fazendo notá-los quanto agentes 

ativos no processo histórico. Ademais, as músicas mais antigas, trazem 
uma representação social de um determinado contexto, dependendo da 

significação atribuída por sujeitos históricos da temporalidade, assim como 
por quem produziu, promovendo uma análise a partir do diálogo entre 

presente/passado, verificando-se o tempo de produção e o tempo em que 
se analisa, percebendo a História quanto sua transformação (HERMETO, 
2012).  

 
Com o acesso as várias mídias contidas no dia a dia dos estudantes, a 

História torna-se presente através da vivência e da retratação histórica que 
contribuem para o imaginário do aluno (XAVIER, 2010), sendo assim, a 
mídia, na contemporaneidade, é um forte potencializador dessa 

manifestação para que se tenha o conhecimento. Portanto, cabe ao 
professor manter-se atualizado, possibilitando através de projetos, um 

ensino da História significativo, visto de forma prazerosa e consequente 
(PINSKY; PINSKY, 2012), indo contra um ensino tradicionalista.  
 

Tendo em vista o papel da música como elemento relevante na questão do 
aprendizado, como um possível recurso metodológico que professores dos 

últimos anos do ensino básico podem utilizar, visando a História Cultural e 
questões representativas, a visão da música de maneira diversificada 
através de outras produções artísticas podem ser feitas pelos próprios 

alunos com o intermédio do professor, tendo o entendimento do conteúdo 
histórico relacionado com a música popular analisada, questionada e 

problematizada. Com isso, as produções artísticas podem variar: criação de 
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capas de álbuns, desenhos, fotografias, vídeos-clipes, curta metragens, 
peças teatrais e etc. sendo criadas a partir da temática principal da música 

relacionado com o contexto histórico estudado em sala de aula.  
 
Para isso, é necessário que o professor trabalhe por meio de processos 

sistematizados, podendo ser divididos em: Explicação do conteúdo da 
disciplina de História proposto pela grade curricular, utilizando a música 

como ferramenta didática indo além da letra, mas, evidenciando a melodia 
e o que há por detrás dela, sendo vistas como documentos ou fontes 
históricas, problematizando-as como um produto cultural que demonstra 

aspectos de um determinado contexto, sendo vistas performances, 
iconografias, recepção do público; Além da explicação, o professor pode 

aplicar uma atividade em que o aluno participe de forma significativa, 
obtendo autonomia necessária. Assim, o estudante do ensino médio poderá 
escolher uma música com o gênero de sua preferência, entretanto, a partir 

dos conhecimentos obtidos em sala. Com isso, o trabalho pode ser visto 
como uma resenha musical, contendo uma análise descritiva da música 

(criação, contexto do compositor, ritmos, tempo, espaço), do processo 
histórico estudado, a relação entre a música e conteúdo, qual a sua relação 
com o contexto atual (para que os alunos se percebam como sujeitos 

históricos), as problematizações a partir dos seus questionamentos sobre a 
música e assim, buscando uma intervenção, trabalhando com a escrita 

contribuindo para a disciplina de Redação de maneira interdisciplinar. Por 
fim, a produção dos trabalhos feitos a partir do uso musical em sala, pode 
gerar em uma “mostra cancional”, tendo como o principal objetivo a 

aprendizagem concreta desses alunos através das suas próprias produções, 
explicando como se deu a produtividade e quais os seus aprendizados 

obtidos dos processos históricos. 
 

Desse modo, será potencializado as inteligências musicais, intrapessoais e 
linguísticas, evidenciando os diferentes alunos presentes em sala de aula. 
Assim, adequa-se ao professor a fazer uma análise das canções escolhidas 

a partir de uma perspectiva metodológica e crítica, relacionando com a 
historiografia (NAPOLITANO, 2002), indo além do gosto pessoal e 

evidenciando a realidade e satisfação dos alunos, tendo em vista a 
dimensão material, descritiva, explicativa, dialógica e sensível (HERMETO, 
2002).       
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ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DO SERTÃO PERNAMBUCANO EM 
LIVROS DIDÁTICOS REGIONAIS DE HISTÓRIA DE PERNAMBUCO 

Erlane Maria da Silva 
 
                 

O sertão foi uma região relevante na construção da história e identidade 
pernambucana, no entanto, por muito tempo a esse espaço foi atribuído 

discursos e imagens carregados pela negatividade associada à sua condição 
natural semiárida. Assim, visando à valorização da história, cultura e 
identidade sertaneja, e acreditando no livro didático como instrumento 

capaz de promoção ao acesso da informação e diversidade na escola, o 
presente trabalho tem como objetivo analisar representações sobre o sertão 

pernambucano em livros didáticos regionais de História de Pernambuco, 
distribuídos aos 4° e 5° anos do ensino fundamental em escolas da rede 
pública de ensino do estado, a partir do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) entre os anos 2004-2014. Deste modo, explorando conteúdos, 
narrativas e imagens em uma análise comparativa, para compreensão de 

como o sertão é representado nas obras didáticas.  
 
Introdução                           

Acreditamos no livro didático como instrumento capaz de promoção ao 
acesso da informação, identidade, cultura e diversidade na escola. 

Entretanto, é, ainda, veículo ideológico dos agentes envolvidos na sua 
produção. Isso permite privilegiar determinadas temáticas em detrimento 
de outras, resultando em desigualdades regionais no ensino de história. 

Como lembra Raquel Carvalho (2011, p.12), essa configuração do livro 
didático de história evidencia o “jogo” de relações de poder dentro de uma 

abordagem campo/cidade, “em que uma cultura se sobrepõe a outra de 
forma a se posicionar como melhor, evoluída, adequada, certa etc.” No 

Brasil, privilegiou-se por muito tempo a busca de uma “unidade nacional”, 
centrada no culto aos heróis da nação e de uma cultura homogênea, capaz 
de superar as diferenças do povo brasileiro. Esse esquema de pensamento, 

ainda presente nos livros didáticos, acabou reduzindo o papel das diversas 
culturas, enquadrando-as dentro das matrizes culturais europeias, ou ainda, 

concentrando as atenções nas regiões consideradas mais importantes do 
país, isto é, nos grandes centros urbanos, deixando muito da história e 
cultura existentes fora desse eixo à margem da produção historiográfica 

inserida nos livros didáticos. 
 

É preciso lembrar que o livro didático enquanto ferramenta fundamental do 
processo ensino-aprendizagem torna-se uma espécie de manual pelo qual 
os docentes orientam suas atividades em sala de aula. Apesar da relativa 

autonomia na escolha e organização de seus conteúdos, os professores 
tendem a seguir as orientações do material em suas aulas, reproduzindo os 

posicionamentos políticos, ideológicos e pedagógicos dos autores.  
 
Ao longo da nossa formação histórica, o sertão apresentou-se como uma 

das principais categorias do pensamento social brasileiro (AMADO, 1995, p. 
1). Entretanto, a esse espaço são atribuídos discursos e imagens negativas 

associadas ao sua condição natural semiárida, ou seja, o sertão 
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representado pela sua geografia física, sobretudo, pelo fator climático da 
seca.  

 
Desde a historiografia do século XIX, onde os primeiros historiadores 
brasileiros buscaram no sertão explicar diversos elementos da nossa 

formação histórica, passando pela literatura regionalista das primeiras 
décadas do século XX, até alcançar o teatro, cinema e telenovelas atuais, o 

sertão tem merecido a atenção de diversos públicos. Entretanto, no livro 
didático, como são as abordagens sobre o sertão? Teria permanecido uma 
visão pitoresca acerca da história, da cultura e identidade sertaneja?  

 
Consideramos que os livros didáticos regionais têm como pressupostos 

subsidiar docentes e alunos para as questões regionais do ensino, pois 
possuem atributos para aproximar ambos da diversidade cultural e 
identitária que a região, estado ou cidade, a que os livros são destinados 

possuem.  Estabelecendo, deste modo, uma relação de proximidade da 
história regional do cotidiano escolar. Na atualidade, buscam-se 

ferramentas para a superação dos preconceitos e desigualdades regionais, 
contribuindo para uma eficaz construção da cidadania. Através dessa 
perspectiva será possível romper velhos paradigmas. Nesse sentido, o livro 

de história, deve cumprir seu papel de socialização das diversidades e 
multiculturalismo.  

 
Assim, acreditando na importância do sertão na formação histórica do Brasil 
e visando a valorização da história, cultura e identidade sertaneja, o 

presente trabalho busca analisar as representações do sertão 
pernambucano em livros didáticos regionais de História de Pernambuco, 

distribuídos entre os 4º e 5º anos do ensino fundamental, em escolas da 
rede pública de ensino do estado pernambucano, a partir do Programa 

Nacional do Livro Didático-PNLD entre 2004-2014. 
 
Sertão: Discurso  e Imagens 

Sertão, categoria constituída no Brasil durante o período colonial, na qual 
são atribuídos múltiplos significados. Utilizada para designar os vastos 

territórios desconhecidos da colonização, carregada de simbologias, mitos, o 
lugar do desconhecido, do perigo, das diversas imaginações, o oposto de 
tudo que atribuído ao litoral, lugar da exploração econômica efetiva, 

território de consolidação e sucesso colonial, local da civilização. 
 

Assim sendo, sob o litoral estruturou-se um pensamento de superioridade 
regional aos demais espaços encontrados na Colônia, relegando aos 
mesmos o conceito de sertão. Deste modo, foi atribuído ao sertão uma 

diversidade de imagens e conceitos que foram difundidos ao longo dos 
séculos e integraram o imaginário brasileiro. 

 
Dentro do contexto da colonização na América portuguesa, ao sertão se 
atribui uma diversidade de imagens, dependendo dos personagens que o 

narra e sua relação com o ambiente. Lugar distante, vasto, vazio, hostil, 
selvagem, perigoso, inculto, inóspito, dentre outras, expressões corriqueiras 

na historiografia; porém, de secretas riquezas não exploradas - a exemplo, 
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os cobiçados metais preciosos -, o desconhecido, portanto, desejado. 
Configurando dentro do pensamento social uma dicotomia de ideias.  

 
As abordagens e concepções sobre o sertão foram feitas através de um 
“imaginário dominante da sociedade açucareira”(SILVA, 2003, p.220). 

Desde os primórdios da Conquista este foi inserido no imaginário colonial, 
como já falado anteriormente como o espaço vasto, vazio, desconhecido, 

inculto etc., ao longo que a colonização avança ao continente, ou seja, ao 
sertão, esse vai ganhando novas concepções, novos olhares, antagônicos 
àqueles já então disseminados, dependendo de quem o fala, seu interesse e 

o contexto corrente. Para a Coroa portuguesa desde o século XVI o sertão 
foi visto como um caminho para riquezas desconhecidas e expansão da 

colônia; para os colonos, a partir da política de ocupação de terras, espaço 
de enobrecimento e também enriquecimento; para a Igreja, novas 
possibilidades de ampliação da catequese, pois o sertão era o local dos 

índios selvagens, longe das benesses da religião; para o escravo fugido e o 
índio perseguido lugar de acolhimento na fuga, ou seja, liberdade. 

Observemos que os discursos mudam de acordo com o interesse de cada 
indivíduo. 
 

O sertão enquanto região geográfica é encontrada em todo território 
brasileiro. Em cada região é retratado por ser o interior daquelas terras, 

vejamos que até hoje esse espaço é caracterizado pela imagem formada no 
período da conquista.  Seja no Sul ou Nordeste, os sertões é caracterizado 
como o interior das terras, representando o abastado, o longe.  

 
Mais tarde com a colonização efetivada e formada uma sociedade sertaneja, 

os diversos conceitos são associados à geografia física da região, sendo o 
sertão representado principalmente através do fator climático da seca. A 

seca acaba sendo um fator essencial de representatividade em discursos e 
imagens sobre a região sertaneja de forma amplamente negativa. O sertão 
passou a ser também o lugar dramático, atrasado, lugar de miséria e 

morte, impiedoso com suas gentes. A tal ponto que o sertão tem sido palco 
de diversos projetos que ditam trazer benefícios a sua população sofrida. 

Porém, que só beneficiam o pouco desta população, a elite regional local, e 
o grosso da população ficam gravitando em torno deles. Assim, até a 
atualidade o sertão é representado, tendo sua história, suas potencialidades 

socioculturais e sua identidade suprimida pela valorização de outras regiões.  
 

Ensino de História Regional 
Dentro do contexto de mudanças e ampliação da História relacionadas às 
transformações sociais e políticas que em consequência influenciam e 

transformam a História ensinada, as novas políticas públicas educacionais 
apresentam um ensino de história plural, com novas abordagens, novos 

fatos, sujeitos, espaços e tempos, com o pressuposto de tornar o ensino de 
história eficaz principalmente aos anos iniciais da educação básica. Para 
esse ciclo os PCN’s área de História, propõe um saber histórico a partir do 

cotidiano do aluno, “integrado a um contexto mais amplo, que inclui os 
contextos históricos” (BRASIL, 1997, p.35). A fim de desenvolver um 

conhecimento histórico diversificado, não apenas os de âmbito nacional, 
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mas também singularidades e problemáticas regionais que estão em sua 
volta.   

 
Deste modo, são propostos conteúdos que privilegiem um ensino de 
História com eixo temático pautada na História Local e do Cotidiano, na 

busca de que "os alunos ampliem a capacidade de observar o seu entorno 
para a compreensão de relações sociais e econômicas existentes no seu 

próprio tempo e reconheçam a presença de outros tempos no seu dia a 
dia". (BRASIL, 1997, p.40). Desta forma, valoriza-se a construção do 
conhecimento histórico nas múltiplas histórias, nas semelhanças e 

diferenças identitárias, culturais, sociais, econômicas, omitidas pela 
hegemônica História tradicional, conservadora e elitista. 

 
Ferreira (2016), salienta que a História regional em suas abordagens traz a 
concepção de que a História se dá em todos os espaços, que o local 

determinado não é um espaço isolado, mas que se integra a outros espaços 
e contextos em suas análises. Aborda novas problemáticas e novos objetos 

de pesquisa, ampliando-se os sujeitos e as fontes históricas, dando 
importância e voz aos sujeitos que sempre tiveram esquecidos no contexto 
da História tradicional. Acreditamos que um dos fatores relevante na 

historiografia regional seja a aproximação que oferece aos sujeitos do 
objeto de estudo, a partir da abordagem do cotidiano, atribuindo aos 

indivíduos o "sentimento" de produtores da história. Outro fator de grande 
relevância é que um de seus pontos de partida é a construção das 
identidades sociais. 

 
Em finais da última década do século XX o Governo Federal intervém com 

novas propostas curriculares em âmbito nacional elaborando uma nova Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB, suas orientações trazem 

aos currículos escolares em sua parte diversificada que as instituições 
educacionais contemplem "[...] características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e clientela" (Artigo 26, LDB). Ou seja, 

devam atentar para o conhecimento das características e singularidades das 
regiões ou localidades onde os sujeitos do processo de ensino aprendizagem 

estão inseridos. 
 
Em 1997 são elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN’s, o da 

área de História consonante a LDB, indicam para o ensino fundamental uma 
metodologia a um ensino de história inicialmente voltado "para atividades 

em que os alunos possam compreender as semelhanças e as diferenças, as 
permanências e as transformações no modo de vida social, cultural e 
econômico de sua localidade, no presente e no passado”(BRASIL, 1997, 

p.49). Apresentando a história local como eixo temático para os anos 
iniciais e como perspectiva metodológica para todo o ensino básico. Ou 

seja, faz-se necessário para a compreensão do conhecimento histórico que 
as instituições escolares contemplem um ensino de história em aproximação 
da realidade dos alunos, a partir do local em que vivem. Tornando-se mais 

viável a compreensão da História em âmbito nacional ou geral.  
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Assim, podemos considerar que o ensino de história regional e local surgem 
para aproximar o aluno na produção histórica, ao abordar o cotidiano, o 

meio em que estão inseridos, e suas vivencias culturais. O bairro, a cidade, 
o Estado em que vivem são espaços constituintes e próximos da História 
nacional apresentada tão distante pela narrativa histórica. E no 

autoconhecimento do aluno como sujeito da história.                                                              
 

Representação do sertão nos livros didáticos regionais analisados 
Os livros didáticos regionais de História são destinados especificamente aos 
4° e 5° anos do ensino fundamental, são pautados numa construção socio-

histórica circunscrita a um dado recorte regional, seja estadual ou 
municipal, em consonância com o nacional apresentada tão distante em 

espaços e tempo vivido, possibilitando aos alunos o desenvolvimento de um 
conhecimento histórico da sua região, inserindo e valorizando os fatos, 
espaços e sujeitos históricos regionais, como também o inserem como 

agentes produtores da História. Tornando-os atuante na produção histórica 
da sua cidade, do seu Estado e do próprio País. 

 
Assim analisamos as obras didáticas regionais pela especificidade que 
possuem. Uma obra circunscrita a um dado recorte espacial, deste modo, 

acreditamos que possuem pressupostos a tratar de forma abrangente, 
abarcando de forma geral dentro dos limites de sua produção, a região, 

cidade ou estado a que se propõe tratar. 
 
A análise concentrou-se em livros didáticos regionais de História de 

Pernambuco distribuídos em escolas da rede pública dos municípios da 
Região Metropolitana do Recife e, sobretudo municípios do Sertão, entre 

2004-2014. Os livros didáticos regionais analisados foram aprovados e 
publicados nos Guias do PNLD anos 2004, 2007, 2010, 2013, são eles: 

História de Pernambuco- Célia Siebert, 1998, Editora FTD; Pernambuco: 
Interagindo com a História- Roseni R.C Nascimento, Lilian Sourient e 
Rosianne de Camargo, 2005, Editora do Brasil; e História de Pernambuco- 

Francisco M. P. Teixeira 2005 e 2011, Editora ática, estes últimos foram 
analisados em suas duas edições publicados no PNLD 2010 e 2013 

respectivamente, são obras reimpressas não contendo modificações em 
seus conteúdos programáticos apenas em alguns aspectos formais, como 
capa, designer e imagens, mas com a mesma finalidade. 

 
As obras didáticas analisadas apresentam uma prática excludente de 

ensino, ao dar relevância em conteúdos e imagens à história da colonização 
da região açucareira, deixando assim outras regiões às margens do ensino, 
o que ajuda a fomentar desigualdades regionais em relação ao ensino de 

história. 
 

Embora todas as obras analisadas possuam um capítulo a tratar do sertão, 
o faz de maneira bastante simplificada, utilizam-se apenas de um único  
discurso e única narrativa de representação para a região sertaneja, 

reforçando os discursos negativos atribuídos a seca, proferidos por séculos 
sob um olhar homogêneo e pejorativo característicos do período colonial. 
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Apresentando um sertão inferiorizado, completamente rural, negando as 
potencialidades da região. 

 
Ao se discursar sobre a formação do Sertão pernambucano o conteúdo é 
restrito apenas ao espaço geográfico, delimitando o sertão a maior região 

do Estado, que sofreu e sofre com a seca, onde se tem o maior índice de 
migração, que no passado foi o lugar dos índios selvagens e negros 

escravos foragidos, que também foi importante na produção pecuarista e 
algodoeira. Verificamos que há uma ausência do discurso sobre as 
pluralidades socioculturais sertaneja, como também, os conteúdos não 

oferecem mecanismos para que se possa construir um debate maior sobre a 
temática.  

 
Portanto, no que concerne a nossa análise os livros didáticos regionais 
analisados ainda enfatizam as dizibilidades costumeiras referentes ao 

sertão, o representando negativamente, reproduzindo e reforçando 
estereótipos, preconceitos, os estigmas produzidos e disseminados através 

do discurso dominante colonial e mais tarde o discurso ideológico da 
“indústria da seca” que se constituiu sobre as intempéries da região 
sertaneja. Reproduzindo e transmitindo à cultura escolar o modelo 

dominante de educação colonialista.  
 

Vale salientar, que os livros didáticos analisados são distribuídos e utilizados 
em todo estado pernambucano, os alunos são constituídos de experiências 
e conhecimentos de certa forma sobre sua história e cultura local, 

principalmente os que habitam a região sertaneja. E a esses é negada a 
identificação da sua história e cultura em suas potencialidades e 

positividade em relação aos alunos de outras regiões, na construção do 
conhecimento histórico regional, e aos demais alunos não permitem o 

diálogo com as diferenças multiculturais.  
 
Considerações Finais 

O trabalho de análise da representação da temática sertaneja em livros 
didáticos regionais de História de Pernambuco trás a luz questões 

fundamentais em relação à desigualdade regional e multiculturalismo no 
ensino de história, sob a conscientização das diferenças no processo de 
ensino aprendizagem do conhecimento histórico. O qual desde seus 

primórdios esteve intrinsecamente ligado numa relação de poder, e a 
história do Brasil ensinada tendo sua existência elaborada em função da 

formação de uma identidade nacional na qual os conteúdos históricos a ser 
ensinados são escolhidos de forma a assegurar a representação dominante. 
Dando desta forma a outros sujeitos e espacialidades o não lugar na 

História ou os apresentando sem grande relevância no processo histórico. 
A História de Pernambuco nos livros didáticos regionais centram em grande 

parte seus conteúdos historiográficos na história da colonização da região 
açucareira colonial corroborando assim para desigualdades dentro de uma 
mesma região/estado. Como sabido, o livro didático se caracteriza como um 

objeto cultural e ideológico e assim acaba por ser um transmissor de 
valores, disseminador e legitimador de conteúdos que atendem aos 

interesses dominantes.  
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Portanto não podemos deixar de lado o papel da escola e professores na 
tomada de consciência crítica e reflexiva sobre as representações e 

narrativas que esses livros didáticos trazem a respeito do sertão. 
Sobretudo, o papel do professor nesse contexto, o qual é responsável pela 
mediação e complementação do conhecimento que o material didático 

apresenta.  
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PENSANDO A HISTÓRIA SOCIAL: REFLEXÕES PARA O ENSINO 
Ernesto Padovani Netto 

Daniel Rodrigues Tavares 
 
 

Considerações Iniciais 
Ao refletirmos sobre a configuração da história enquanto um campo 

científico, ainda no século XIX, temos um historiador praticamente 
debruçado nas questões relativas ao poder, e ainda focado na ação do 
Estado e de elementos circunscritos a ele. Desta Forma, não havia um leque 

de possibilidades de dimensões, abordagens e domínios para o profissional 
que se debruçava sobre a pesquisa histórica lançar mão, tendo os 

historiadores uma percepção bem mais monolítica em relação ao seu oficio. 
Para José D’ Assunção Barros uma dimensão implica em um tipo de enfoque 
ou em um ‘modo de ver’ da pesquisa em história, enquanto que uma 

abordagem se relaciona com o ‘modo de fazer’ a partir do uso das fontes, e 
um domínio corresponde a uma escolha mais especifica, direcionada para 

determinados sujeitos ou objetos de estudo, como as mulheres ou o Direito 
(BARROS, 2013, p. 20).  

 

Ao longo do século XX, o campo da história parece ter se pulverizado em 
inúmeras correntes, com os mais variados objetos e possibilidades 

metodológicas, não é à toa que François Dosse ao refletir sobre a questão, 
lançou uma obra clássica sobre a questão, intitulada “A história em 
migalhas”, apontando para a fragmentação do campo investigativo 

historiográfico (DOSSE, 1994). Neste sentido, atualmente falamos em 
historiadores sociais, da cultura, da economia, da política, das 

mentalidades, do imaginário, etc. sendo que cada uma destas 
especialidades, encontra-se ainda em constantes diálogos com outras áreas 

do conhecimento, tais como, a antropologia, a sociologia e a psicologia. 
 

Em que pese entendermos que não existe uma história puramente política 

ou somente econômica, pois as complexidades das diferentes realidades 
sociais, não se constituem a partir de tamanhas simplificações, tais recortes 

parecem adequados para delimitar o trabalho de pesquisa. Assim, temos a 
possibilidade de falarmos atualmente em uma história social das mulheres, 
com enfoque na questão da violência contra a mulher, que poderá utilizar 

uma série de registros da polícia civil de ocorrências de mulheres vítimas de 
agressão, fazendo uso da chamada história serial, ao que concerne à 

utilização das fontes. 
 

Temos diversas possibilidades de combinações teórico-metodológicas, a 

história demográfica pode refletir uma realidade especifica dentro da 
história agrária, assim como a história social pode debater os excluídos do 

campo, e assim também dialogar com a história agrária. Para o 
desenvolvimento da produção historiográfica o leque que se abriu foi sem 
dúvida fantástico, mas nos interessa aqui também refletir nas possibilidades 

dos usos destas dimensões, abordagens e domínios em sala de aula, para 
tanto, fizemos a opção de focarmos no campo historiográfico da história 

social, apresentando assim propostas de ensino da disciplina que tenham 
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este campo como referencia teórica, utilizando inclusive atividades para 
verificar a compreensão dos alunos, como exercícios avaliativos.  

 
Há de se considerar que os campos historiográficos diversos de hoje são 
fruto, em especial, da crítica ao modelo historicista do século XIX. Logo, a 

mudança na ciência de referência se relaciona com a transformação em seu 
ensino: compreendemos o espaço da educação básica como o lugar de 

produção de conhecimento histórico escolar, um saber não isolado, ou feito 
sem interferências, e sim com influências do que é produzido 
academicamente, mas sem hierarquização entre o que se faz na academia e 

na escola básica. Nesse sentido, assim como as abordagens historiográficas 
se diferenciam, há também debates historiográficos sobre o ensino de 

história. O professor, ao conseguir utilizar as diferentes linhas 
historiográficas, teórica e metodologicamente, e partindo para a 
possibilidade da produção de conhecimento nos níveis: fundamental e 

médio, pode contribuir decisivamente na formação dos educandos. 
 

História Social 
Ao fazer a opção de focarem seus trabalhos na perspectiva da chamada 
história social, historiadores e professores devem ter clareza que se trata de 

um termo que traz em si uma pluralidade de sentidos, sendo adequado que 
o pesquisador aponte com qual compreensão de história social sua pesquisa 

está dialogando.  
 

Hebe Castro nos chama a atenção para o fato de que o termo história social 

parece ter sido cunhado inicialmente para contrapor tudo que era 
considerado típico da chamada história tradicional positivista, estando assim 

intrinsicamente ligado à escola dos Annales (CASTRO, 1997, p. 72). Com o 
tempo, o termo passou a ser utilizado de diferentes formas, pois uma 

reflexão frequente é: qual história não é social? No sentido de não abarcar 
elementos da sociedade como objetos de pesquisa. Este ponto de vista 
traria a história social para uma generalização que pouco contribui para o 

debate historiográfico. 
 

Outra percepção possível e muito utilizada atualmente é compreender a 
história social a partir de fenômenos que tenham suas bases no social, mas 
que não necessariamente estejam ligadas a noções estruturantes, como o 

conceito de classes sociais. Neste sentido podemos falar em uma história 
social da linguagem, que leve em consideração por exemplo, termos tidos 

como insultuosos em determinados períodos da história, como por exemplo 
na dissertação de mestrado da professora Conceição Maria Rocha de 
Almeida. “O Termo Insultuoso: ofensas verbais, história e sensibilidades na 

Belém do Grão-Pará (1850-1900)” (ALMEIDA, 2006). Para efeitos deste 
trabalho, utilizamos o termo história social no sentido de pensarmos os 

chamados “excluídos da história”, fazendo uso do conceito definido por José 
D’ Assunção Barros, vejamos: 
 

“Por História Social compreende-se a categoria historiográfica que 
privilegia em suas analises, ‘recortes humanos’, no interior de grupos 

sociais, que ao se relacionarem com o todo da sociedade, se inserem 
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em sistemas que estruturam as diferenças e desigualdades” 
(BARROS, 2013, p. 110). 

 
Desta forma, podemos pensar a história a partir do prisma das mulheres, 
dos operários, dos escravizados, dos indígenas, dos homossexuais, das 

pessoas deficientes e assim por diante, enfatizando estes grupos como 
silenciados por uma história tradicional que não os percebiam como 

protagonistas do processo histórico. Para se reportar a estes grupos da 
sociedade que pouco tinham/tem suas trajetórias observadas pelas 
pesquisas, o historiador inglês Edward Thompson cunhou a frase “history 

from below”, em português: “história vista de baixo”, demarcando uma 
mudança ao que se refere ao olhar do historiador em relação ao objeto de 

sua pesquisa (THOMPSON, 2001). 
 

Este enfoque historiográfico pode e até deve estar em constante diálogo 

com outras possibilidades no campo das opções metodológicas, as quais os 
historiadores devem lançar mão, o próprio Edward Thompson incorporou a 

noção de cultura para construir sua magnifica obra sobre a classe operária 
inglesa, demonstrando assim, que sua história social não poderia prescindir 
de elementos da chamada cultura popular (THOMPSON, 1987).  

 
Discutimos como proposta viável de ensino da dimensão da história social, o 

debate sobre o papel da mulher na sociedade brasileira. Luiz Fernando 
Cerri, que se utiliza de conceitos de Jörn Rusen, defende que para se 
estabelecer uma competência narrativa, quando se alcança uma 

compreensão qualificada acerca da relação entre passado, presente e 
futuro, é necessário que a construção do passado se faça a partir do 

presente. (CERRI, 2010, p. 277). Assim, podemos incentivar os discentes a 
partirem para a pesquisa acerca da realidade feminina no Brasil. É possível 

que encontrem notícias variadas que mostrem a ocorrência de misoginia, 
violência doméstica e desigualdade no mercado de trabalho. Por exemplo, a 
Folha de São Paulo, em notícia de 30 de outubro de 2017, apresenta dados 

alarmantes: em 2016, ocorreram, no Brasil, 135 estupros por dia, sendo 
que do ano de 2010 a 2016, as ocorrências giraram em torno de 40 e 50 

mil estupros por ano. Também no ano de 2016, ocorreram 4.657 
assassinatos de mulheres, inclusive com a classificação de “feminicídio”. A 
Central Única dos Trabalhadores (CUT) publicou em seu site na internet, em 

07 de março de 2018, que as mulheres, segundo dados do IBGE, estudam 
mais, passam mais tempo ocupadas com tarefas do lar e ganham 

remuneração menor do que homens. 
 

A partir de dados como os mostrados, o deslocamento à realidade de 

outrora no que tange à condição das mulheres, levam-nos a 
questionamentos sobre o modelo patriarcal de sociedade e à própria luta 

feminina em busca de espaços e construção de suas identidades. O 
currículo da educação básica de história pouco contempla, ou silencia, a 
presença feminina e os seus anseios. Letícia Mistura e Flávia Caimi 

apresentam um estudo sobre a aparição das identidades femininas em 
livros didáticos nacionais, relatando a não-presença, a omissão e /ou a 

presença de forma subserviente, como apêndice do homem. (CAIMI; 
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MISTURA, 2015, p. 241-242). Diante desse quadro, a pesquisa bibliográfica 
é interessante para que os alunos (as) encontrem leituras que os (as) 

auxiliem na construção de um passado sem silenciamentos e que evidencie 
a luta das mulheres em prol da conquista de identidades femininas 
representativas dos espaços sociais que ocupam e dos que pretendem 

ocupar. Dentre as várias possibilidades, apontamos os escritos de Eliana 
Ramos Ferreira, que destacam a presença da mulher na luta dos cabanos 

contra a província e contra o governo imperial na década de 1830, num 
contexto em que havia nitidamente um espectro definido para a mulher, 
distante das atividades masculinas. A pesquisadora em questão aponta a 

participação feminina no movimento cabano tanto na organização familiar 
quanto em possíveis aparições em batalhas, assim como assume seu papel 

político enquanto historiadora e mulher: 
 

“As mulheres, apesar de silenciadas pela história e historiografia, 

representaram um segmento relevante no desenrolar dos 
acontecimentos da Cabanagem e para a reorganização da sociedade 

paraense. Contudo, quero ressaltar que o presente trabalho também 
reflete o meu posicionamento político enquanto historiadora, uma vez 
que optei por focalizar mulheres que, de um modo ou de outro, 

participaram do fazer a luta ao lado dos cabanos. Porém, sabemos 
que nem todos os sujeitos da Província do Pará eram cabanos! 

Encontrei documentos que indicam a participação de mulheres que 
também posicionaram politicamente frente ao movimento cabano – 
só que do lado das tropas legais, como por exemplo uma fazendeira 

que fornecia cavalos e gêneros alimentícios aos soldados” (FERREIRA, 
2003, p. 8). 

 
Outra possibilidade, dentre tantas, encaminha-nos ao contexto do início do 

processo de industrialização no Brasil, quando a presença da mulher nas 
fábricas chegou a superar a quantidade de homens. Os números apontam 
que “em 1872 as mulheres constituíam 76% da força de trabalho nas 

fábricas, em 1950, passaram a representar apenas 23%”. (RAGO, 2008, p. 
582). O que denota uma expulsão das mulheres desse mercado de 

trabalho, muito em função da visão construída sobre o papel social da 
mulher: 
 

“Muitos acreditavam, ao lado dos teóricos, e economistas ingleses e 
franceses, que o trabalho da mulher fora da casa destruiria a família, 

tornaria os laços familiares mais frouxos e debilitaria a raça, pois as 
crianças cresceriam mais soltas, sem a constante vigilância das mães. 
As mulheres deixariam de ser mães dedicadas e esposas carinhosas, 

se trabalhassem fora do lar; além do que um bom número delas 
deixaria de se interessar pelo casamento e pela maternidade” (RAGO, 

2008, p. 585). 
 
Nessa lógica, retomando Edward Thompson e a importância da cultura 

popular na sociedade, é plausível a realização de atividade interpretativa 
acerca de canções que apresentam a forma como o universo feminino é 

compreendido socialmente. Por exemplo, pode-se se solicitar aos discentes 
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para que comparem os estereótipos, ou as representações da mulher em 
canções como “Ai! Que saudade da Amélia”, de Mário Lago e Ataulfo Alves, 

da década de 1940, e “Mama África”, de Chico César, dos anos 2000. E a 
partir das distinções dos tipos ideais de mulheres nas letras acima citadas, é 
possível solicitar aos alunos redações, encenações, produção de memes 

históricos com o tema em questão.  
 

Não é nossa intenção fazer um balanço historiográfico acerca da história 
social das mulheres, mas sim, apontar caminhos viáveis de realizar um 
ensino de história social das mulheres no Brasil, capaz de construir 

conhecimento histórico escolar que possa ser utilizado pelos alunos em seu 
cotidiano, que possa interferir nas atitudes enquanto cidadãos, capazes de 

apontar para a superação de problemas históricos relacionados ao 
desrespeito à mulher. 
 

Considerações finais 
Compreendemos que a dicotomia entre pesquisa e ensino, assim como 

entre saber acadêmico e saber escolar não contribui para o 
desenvolvimento da ciência histórica, promovendo o afastamento do grande 
público em relação à História. Assim, apresentamos possibilidades de 

aproximação, de conexões entre o espaço de produção da academia, que 
gera textos técnicos, com o locus do ensino da educação básica, onde 

podemos utilizar o conhecimento produzido academicamente como uma 
ferramenta que auxilia na produção conhecimento histórico escolar. 
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A CONCEPÇÃO POSITIVISTA DA HISTÓRIA E OS DESAFIOS DA 
EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI 

Everton Marcos Batistela 
Manoel Adir Kischener 

 

 
Introdução  

No momento atual, no contexto educacional, alguns debates ganham 
importância. Uma das discussões que se destaca versa sobre as mudanças 
necessárias à educação, no sentido de acompanhar as transformações 

porque passa a sociedade contemporânea. Dentro desse quadro, as 
referências às inovações tecnológicas, especialmente no campo das 

tecnologias da informação e seus impactos no campo educacional, são 
frequentemente aludidas (CORDEIRO, 2009).  
 

Além disso, rediscutem-se, também, concepções e funções da educação, 
como, por exemplo, a função da educação na sociedade contemporânea, 

bem como o papel do professor e do estudante no contexto das novas 
relações no processo educacional, que sofre impactos do processo inevitável 
de transformações da sociedade.  

 
Ademais, esse cenário traz à tona, também, discussões importantes e 

inevitavelmente mais complexas, como por exemplo, a relação entre 
sociedade/política/economia e escola na atualidade. Como se não 
bastassem essas transformações na dinâmica interna das sociedades 

contemporâneas, que exigem respostas apropriadas aos desafios que 
apresentam; existe uma tendência de transição em concepções mais 

amplas, dizendo respeito à macro visão de mundo que predomina no 
Ocidente pelo menos desde a Revolução Científica do século XVII (CAPRA, 

1999) quando, na passagem do século XVIII para o XIX a História “(...) 
torna-se científica; ou, ao menos, assume clara e explicitamente a 
pretensão à cientificidade como campo de saber a se situar entre outras 

disciplinas universitárias” (BARROS, 2011, p. 1). 
 

Assim, nesse quadro mais amplo, passa a existir, também, uma mudança 
na visão cosmológica do Ocidente. Novello (2002), informa que estamos 
passando exatamente por essa mudança, transitando, segundo ele, de uma 

visão de tempo linear, e portanto, de história contínua (percepção essa que 
pode ser visualizada na acepção de relativo domínio público da Teoria do 

Big Bang), para uma (re)visão de tempo e História num sentido cíclico.  
 
Enfim, juntando todas essas tendências, ou seja, da dinâmica das 

sociedades contemporâneas, bem como da mudança na visão cosmológica 
predominante até então no Ocidente, qual o impacto disso na concepção de 

História que se trabalha cotidianamente em sala de aula? Qual é a matriz 
teórica que fundamenta a visão predominante dos processos históricos que 
se trabalha na Educação? Existe alguma atualização na concepção de 

História que se trabalha atualmente em sala de aula, no sentido de 
responder às exigências de resposta decorrente das transformações em 

curso?  
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Para se discutir especificamente a questão da concepção predominante de 

História no contexto educacional e suas possíveis transformações 
atualmente, no contexto das amplas mudanças porque estamos passando, 
partimos da pressuposição de que a visão predominante de história que se 

trabalha no processo educacional é a concepção de História positivista. 
 

Partindo desse pressuposto e buscando justificar tal escolha, 
estruturaremos o presente trabalho da seguinte forma: primeiro, 
buscaremos definir o que é o Positivismo e qual é sua concepção de 

história; segundo, buscaremos estabelecer uma crítica à relação 
predominante entre sociedade/política/economia e escola à que a 

concepção positivista da história supostamente serve; por fim, apontaremos 
em que medida esse amplo conjunto de transformações porque estamos 
passando atualmente pode exigir uma nova concepção de História, e em 

que medida estaríamos empreendendo essa mudança. 
 

Metodologia 
O procedimento metodológico que fundamenta a geração dos 
conhecimentos que embasam a elaboração desse trabalho, bem como a 

problematização do tema que se estabelece no seu decorrer, está 
embasado em estudos, reflexões e observações especialmente do primeiro 

autor como professor de filosofia e sociologia ao longo de quinze anos. No 
contexto dessa vivência existiu, por repetidas vezes, discussões críticas 
sobre essa temática envolvendo outros profissionais da educação de outras 

áreas de formação, incluindo, nesse caso, o segundo autor desse artigo, 
cuja formação é no campo da História.  

 
Toda essa vivência dos dilemas cotidianos da educação enfrentados pelos 

autores do presente artigo, são confrontados com leituras críticas sobre a 
temática, no sentido de problematizar e entender melhor a questão. O 
presente trabalho traz, como metodologia básica, a relação dialógica entre 

essa vivência e diferentes interpretações teóricas que buscam compreendê-
la, sendo que algumas serão apresentadas e discutidas nesse texto. 

 
A concepção positivista de história e a educação: alcances, limites e 
questionamentos. 

 
O Positivismo pode ser entendido como um produto típico do século XIX, no 

sentido de que está circunscrito, como produto, no conjunto das revoluções 
e transformações sociais, políticas e econômicas desse século. Nesse 
sentido, para se entender o Positivismo, é preciso levar em conta um 

conjunto de influências culturais e transformações sociais que se processam 
nesse período. Isso significa considerar, principalmente, que o século XIX é 

herdeiro do Iluminismo, e se caracteriza, portanto, como um século 
burguês. Assim, o que embasa o surgimento do Positivismo se configura 
como um conjunto de crenças ou configurações ancoradas na ideologia do 

progresso, no Cientificismo, no Iluminismo e no Antropocentrismo, 
características básicas para o desenvolvimento da organização 

socioeconômica e cultural capitalista.  
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Posto isso, pode-se definir o Positivismo, inicialmente, como uma filosofia 

típica do século XIX, que define uma visão específica da realidade, da 
sociedade e do ser humano. Segundo Fonseca (2009), o Positivismo 
enquanto visão da realidade está bastante próximo do que se denomina em 

filosofia como Realismo. Ou seja, concebe a realidade como objetiva e 
independente do sujeito, configurando o real como uma instância de que se 

possa auferir constatações sensíveis. Dito de outro modo, para a filosofia 
positivista, a realidade é aquilo que está para mim disponível em termos de 
constatação empírica; restringindo, nesse sentido, qualquer concepção da 

realidade que não esteja estritamente vinculada à possibilidade de 
verificação sensível.  

 
Em termos do Positivismo como essa filosofia da realidade, emerge, aqui, 
uma razão evidente porque o Positivismo foi erigido como um dos pilares da 

ciência moderna; pois, como informa Lövy (1994), apesar de os 
pressupostos teóricos do Positivismo “primitivo” do século XIX estarem 

ultrapassadas, suas premissas epistemológicas acabaram por tornarem-se 
as bases do pensamento científico moderno. Isso indica que o Positivismo 
como filosofia, ou seja, como visão da realidade, da sociedade e do ser 

humano, se coaduna com os princípios emergentes da nova ciência, que se 
encaixa, por sua vez, no conjunto da visão de mundo que se estabelece 

com as revoluções burguesas que se consolidam no século XIX.  
 
Assim, conforme já indicamos, quando se fala em revoluções burguesas, 

Iluminismo, Cientificismo, Antropocentrismo etc., deve-se levar em conta o 
substrato poderoso dessa tendência que é a consolidação do mercado como 

um novo centro organizador da vida em sociedade. Ou seja, é 
especialmente a partir desse momento que se consolidam as sociedades 

modernas como sociedades centradas no mercado, e as concepções de 
realidade, de sociedade e de ser humano inerentes ao Positivismo, 
contribuem para a consolidação cultural dessa visão. 

 
A tese que queremos defender aqui é, portanto, a de que essa nova 

configuração da sociedade centrada no mercado coaduna-se com a filosofia 
positivista e sua concepção de história que lhe subsiste como uma ideologia 
propulsora. Ou seja, a concepção da realidade que emerge do Positivismo, é 

a visão propícia ao desenvolvimento do mercado; bem como a crença no 
progresso, na ciência e no ser humano como medida elementar da 

organização social, são pressupostos básicos para o próprio 
desenvolvimento do capitalismo.  
 

Nesse sentido, a abordagem positivista da História que se estabelece na 
educação formal a partir desse período é ao mesmo tempo um resultado e 

um condicionante dessa visão da realidade, da sociedade e do ser humano 
que se encontra no Positivismo. É assim que, quase de modo natural, se 
estabelece (ou se reforça) uma concepção de história linear, hierárquica e 

progressiva como um enlevo à própria crença no mercado, no progresso, na 
ciência e no homo faber/economicus; concepções essas à que a educação 

nos moldes modernos servirá para edificar, principalmente.  
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Por isso para o Positivismo a História é entendida como essa sucessão de 

acontecimentos progressivos, linearmente encadeados e que seguem uma 
espécie de padrão universal de evolução da sociedade e da própria 
humanidade (COSTA, 1987). Ou seja, o padrão de desenvolvimento das 

sociedades segue, necessariamente, as etapas do desenvolvimento de 
sociedades capitalistas, passando pela consolidação de bases científicas, 

tecnológicas, industriais, institucionais etc. Assim, ainda que cada sociedade 
possa ter seu próprio ritmo, se houver seguimento do curso normal da 
história, todas as sociedades passarão pelas mesmas etapas de 

desenvolvimento social, político e econômico. Nesse ínterim aparece, 
novamente, a forte perspectiva da ideologia do progresso, configurado na 

crença de que há um percurso padrão de evolução social, político e 
econômico, convergente, obviamente, com a própria evolução do sistema 
socioeconômico capitalista.  

 
Uma das implicações fortes dessa perspectiva é o encadeamento 

hierárquico das sociedades, sendo que o contato entre as civilizações pode 
afetar o próprio percurso de cada uma delas. Por isso os positivistas 
pregavam que civilizações superiores teriam a obrigação moral de ajudar 

civilizações inferiores a evoluir mais rapidamente (COSTA, 1987). Cabe 
questionar o que significa isso: trata-se de uma tentativa de padronização 

da sociedade conforme os cânones do mercado? Seria essa uma justificativa 
para o imperialismo desigual e mercadológico como ainda acontece nos dias 
de hoje?  

 
Ao se afunilar essa macro-visão da sociedade para uma realidade de 

trabalho educacional em sala de aula, o que temos é a perspectiva clássica 
de como a história é trabalhada no âmbito educacional. Primeiro, todos os 

acontecimentos estão orquestrados (favoravelmente ou contrariamente) ao 
progresso social entendido num sentido linear e hierarquizado por etapas 
sucessivas. Por isso adota-se uma abordagem historiográfica pela 

perspectiva dos grandes acontecimentos e dos grandes personagens 
históricos, buscando conformar acontecimentos particulares ao processo 

histórico universal, como seguimento inelutável do próprio progresso do 
capitalismo. 
 

A crítica que pode ser feita aqui é de que essa abordagem da história 
funciona como uma poderosa justificativa do desenvolvimento do mercado, 

chegando até a situação atual do mercado como completamente abrangente 
nas sociedades atuais, não existindo, aparentemente, alguma alternativa ou 
via civilizacional outra que não a subordinação completa da ordem social à 

lógica instrumental e mercadológica.  
 

Além disso, como as transformações profundas porque passamos 
atualmente podem contribuir para uma visão mais diversificada da história? 
Existe a possibilidade de se pensar uma perspectiva de entendimento da 

história num sentido mais plural, permitindo, por exemplo, justificar a 
necessidade de restrição do impacto avassalador do mercado sobre a 

organização social humana? Como a revolução nas tecnologias da 
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informação e sua aparente “democratização” podem permitir pensar em 
termos de alternativa e restauração de núcleos vitais na sociedade, para 

além da rigidez fria e calculista dos mercados, como nos alerta Polanyi 
(2012)? 
 

Considerações finais 
Desde as décadas finais do século XX estamos passando por profundas 

transformações em múltiplos sentidos, e que nos afetam inevitavelmente. 
Essas transformações são sentidas, inicialmente como crise, que se 
apresenta cada vez mais como inarredável e exige mudanças. O sentido da 

crise é multifacetada: social, ambiental, econômica, cultural, política, ética, 
existência etc. Assim, as mudanças acerca do próprio conhecimento, ou 

seja, como se processa o conhecimento, como se veicula o conhecimento e 
como se acessa ou se democratiza o conhecimento – que nos referimos no 
começo desse texto, e que afetam diretamente o processo educacional, 

parecem ser uma consequência direta da crise multidimensional que se 
processa (ou se intensifica) nos últimos trinta anos.  

 
Além disso, essa crise é geradora de impasses. Fala-se, por exemplo, em 
fim das certezas (PRIGOGINE, 1996, HEISENBERG, 1996 e DEMO, 2000) e 

fim da História (FUKUYAMA, 1992). Seria essa situação geradora de 
alternativas, ou estamos caminhando para um beco sem saída? As novas 

características da informação, sua fluidez, impermanência (ou mesmo 
incerteza) significam algum aprimoramento para o conhecimento humano, 
ou sua decadência? Como esse conjunto de mudanças em nível ambiental, 

social e tecnológico, impactam no entendimento do processo histórico no 
âmbito educacional? Ou seja, estamos construindo um novo entendimento 

da fluidez histórica, ou essa mudança ainda não começou a acontecer, ou 
nem vai acontecer? 

 
Considerando o conjunto das transformações que estamos passando 
atualmente, parece que estamos progredindo em direção a horizontes 

sociais de fluidez, impermanência (BAUMAN, 2001). Em que sentido isso 
impacta na educação? Ou mais especificamente, isso pode trazer uma 

concepção diferente do processo histórico, num sentido de maior 
diversidade, pluralidade e descentralização?  
 

Ainda é cedo para constatar isso, mas aventamos a hipótese de que esse é 
um processo inevitável, considerando, principalmente, o modo como cada 

sujeito se insere, atualmente, nas dinâmicas sociais. Se considerarmos o 
conjunto das novas tecnologias da informação, ou os modelos tecnológicos 
de difusão de informação, como as redes sociais, por exemplo.  

 
O quadro que se tinha até pouco tempo atrás era do sujeito subordinado ao 

monopólio da informação das grandes mídias sociais, que eram abertas, no 
sentido da permissividade de acesso, mas completamente fechadas no 
sentido da manipulação da informação. Esse era o quadro geral das redes 

de televisão e o conjunto dos telespectadores, por um lado, estritamente 
ligados; por outro, completamente separados, com uma poderosa linha de 
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influência unilateral, vindo do sistema televisivo e incidindo sobre a massa 
dos telespectadores.  

 
Com o fenômeno recente das redes sociais, esse quadro está mudando 
radicalmente. Agora o núcleo gerador e difusor de informações é o próprio 

sujeito, que midiatiza seu cotidiano, edita virtualmente e publica como 
quiser. Evidentemente, essa é uma configuração altamente complexa e 

questionável, como com relação à validade informacional, veracidade, 
cientificidade, lógica social etc., o que não significa que a configuração 
midiática clássica do telespectador passivo também não fosse questionável. 

O fato é que estamos vivendo um processo de mudança na produção, 
organização, gestão e difusão de informação num sentido cada vez mais 

descentralizado, e isso sem dúvida impacta no processo educacional (formal 
e informal) de um modo geral e possivelmente no modo como se concebe o 
processo histórico.  
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PROCESSOS JUDICIAIS COMO FONTES HISTÓRICAS: 
ALGUNS CUIDADOS NECESSÁRIOS 

Fábio Roberto Krzysczak 
 
 

Este texto possuiu o objetivo de verificar as possibilidades de utilização de 
processos judicias transitados em julgados como fontes históricas. Para 

isso, realiza através de uma pesquisa bibliográfica um panorama geral do 
uso e classificação do processo judicial e as possibilidades metodológicas de 
sua utilização. O estudo demonstrou a necessidade de resgatar as fontes 

primárias, no âmbito das pesquisas da história e do direito, nesse profícuo 
momento, onde emergem as reflexões acerca da preservação ou o descarte 

de documentos judiciais, além disso, constatou-se que os processos 
judiciais são excelentes fontes históricas desde que usados corretamente.   
 

Introdução 
Neste texto apresentamos as possibilidades de utilização de processos 

judiciais como fontes históricas. Desta forma, a pesquisa visa colaborar para 
que pesquisadores e professores de história possam refletir sobre como 
fazer pesquisas históricas através destas fontes.  

 
Com estes pressupostos o estudo abordou como utilizar-se de processos 

judiciais findos, uma análise do instituto do processo judicial, perpassando a 
utilização dele como fonte histórica e alguns cuidados especiais na utilização 
deste tipo de fontes. 

 
Para que ocorra essa compreensão de processos judiciais como fontes 

históricas, inicialmente é necessário ter em mente que eles não surgiram 
para que os historiadores façam pesquisa. Não foram feitos para servir ao 

historiador, mas sim para apurar, investigar alguma lide. Os documentos 
judiciais não estão lá como que só aguardando um historiador para 
desvendá-lo. Tornar um processo em fonte histórica é um procedimento de 

opção e seleção feita pelo pesquisador e que supõe seu tratamento 
metodológico e teórico no processo de toda pesquisa desde a definição do 

tema à redação do texto final, como veremos a seguir.  
 
Processos judiciais como fontes históricas 

Uma das formas de fazer pesquisas históricas é através de processos 
judiciais. Em que, a utilização de fontes processuais jurídicas enquadra-se 

numa problemática seminal que discute a possibilidade efetiva da existência 
de um conhecimento histórico fora das marcas do discurso textual.  

 

Para compreender o assunto, é necessário estarmos ciente de que a palavra 
fonte aqui é compreendida no sentido de documento, ou seja, algo em que 

está lançado o testemunho de algum episódio que ocorreu no passado.  
 

Para Heinsfeld (2013, p.196): “O relato de um evento do passado 

representa uma reconstrução baseada nos vestígios do que aconteceu. O 
trabalho do historiador é identificar os vestígios para poder depois coletá-
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los, organizá-los, analisá-los e interpretá-los”. Por sua vez, Bacellar et. al. 
(2005, p.28), nos ensinam que: 

 
“Em seu estudo, os historiadores utilizam diferentes tipos de 
documentos, chamados fontes históricas. Estas podem ser escritas 

(livros, jornais, certidões de nascimento, testamentos), iconográficas 
(pinturas, gravuras, charges, desenhos, fotografias), orais 

(depoimentos, histórias tradicionais) e materiais (vestígios de 
construções, instrumentos, utensílios e fósseis, restos petrificados de 
animais e vegetais), entre outras”. 

 
No presente trabalho abordamos como fonte o processo judicial, que é uma 

palavra com origem no latim procedere, que significa método, sistema, 
maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum 
objetivo.  

 
Assim, processo judicial é o instrumento posto à disposição do Poder 

Judiciário para o exercício de suas funções típicas. Através dele se 
concretiza a jurisdição, que possui como objetivos eliminar conflitos e fazer 
justiça por meio da aplicação da Lei ao caso concreto. Etimologicamente, 

tem o sentido de marcha para frente, avanço, progresso ou 
desenvolvimento. 

 
O processo no Direito é necessariamente formal porque suas formas atuam 
como garantia de imparcialidade, legalidade e isonomia na consecução das 

atribuições do Estado. A formalidade do processo também é um 
pressuposto de entrave à busca de interesses individuais e à prática de 

arbitrariedades por aqueles que estão no poder.  
 

Pode ser compreendido, portanto, como o meio, criado e normatizado pelo 
Direito, para exercício de uma das funções próprias do Estado, no caso a 
jurisdicional. A Constituição Federal é a fonte responsável por definir seu 

modelo fundamental, cabendo à legislação ordinária a sua regulamentação. 
 

Não é de hoje que diferentes processos judiciais podem servir a diferentes 
tipos de pesquisa, sendo possível extrair deles análises variadas sobre 
grupos sociais diversos. Mas essas diferentes pesquisas têm em comum o 

fato de trabalharem com a interpretação da palavra escrita a fim de 
discorrer sobre a construção do discurso empreendido por determinados 

grupos sociais. 
 

Outro ponto a se destacar é o recorte espacial para a utilização de 

processos judiciais como fontes históricas, pois muitas vezes eles são 
julgados em locais distintos ao da ocorrência do fato. Machado (2013, p.29) 

elucida a situação:  
 

“Uma vez que as fontes são processos judiciais, não podemos 

delimitar uma região em termos espaciais de forma específica, pois 
os processos judiciais têm origem em comarcas da Justiça; portanto, 

tem-se um critério de ordem institucional, ou seja, as comarcas do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Etimologicamente
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norte do Estado do Rio Grande do Sul não correspondem à divisão 
político-administrativa do mesmo, mas à organização administrativa 

do Judiciário, bem como o fato de os litígios identificados nas 
autuações dizerem respeito às terras do Planalto rio-grandense e da 
legislação corresponder, ora ao Estado brasileiro, ora ao estado 

federativo”. 
 

Também é importante destacar que é impossível analisar processos judiciais 
sem refletir sobre as atividades e crenças dos profissionais do sistema 
jurídico, embora como visto anteriormente os profissionais do judiciário 

devam desempenhar suas funções com imparcialidade e de acordo com as 
regras legais, preestabelecidas nos códigos processuais. Ainda, deve-se 

estar atento para uma análise processual na data da ocorrência dos fatos e 
da legislação que vigia na época, para não incorrer em anacronismo.  

 

Contudo, tudo isso só faz sentido se a leitura da fonte não ficar restrita ao 
universo do próprio processo. Sua análise é concernente na medida em que 

pode ajudar a instruir um contexto mais amplo, bem como a discutir a 
produção historiográfica mais geral sobre um período ou uma questão. É 
justamente na relação entre o particular e o geral, entre o micro e a macro-

história, que está a arte do historiador. 
 

Assim, os documentos elaborados e recebidos pelo Poder Judiciário 
Brasileiro formam os arquivos judiciais, espaços nos quais são 
acondicionadas informações públicas de cunho jurídico, científico e social. 

Essas informações, além de atender às demandas de sua criação e uso, 
podem refletir à memória a ser legada às gerações futuras. 

 
O processo judicial não deve ser interpretado apenas como manifestação do 

Estado, e este não deve ser visto como emitente dos depoimentos. É viável 
considerar os filtros que a justiça impõe, mas não se deve considerar que a 
narrativa não contenha o modo como determinada pessoa vivencia sua 

realidade. O processo contém discursos de todas as partes envolvidas na 
ação e não apenas a do Estado. 

 
Tão importante como desvendar o processo e extrair dele todas as 
informações possíveis e disponíveis, é ter a sensibilidade de perceber onde 

estão as ausências, os pontos obscuros, as entrelinhas. E buscar suprir o 
silêncio, na medida do possível, com outras informações e documentos, 

fazendo as devidas e as possíveis interferências. 
 
Alguns cuidados com a utilização de processos judiciais como fontes 

históricas 
Não é de agora que os historiadores servem-se dos processos judiciais 

como fontes históricas, mas mesmo assim ainda persistem muitas celeumas 
entre eles sobe a utilização destas fontes, uma delas é sobre o recorte 
temporal, em que muitos não entram em um consenso sobre a partir de 

qual tempo pode ser considerado como passado e por isso, vários dos 
historiadores do tempo presente sofrem resistências para sua legitimação 

como campo de estudo. 



 

 
 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 179 

 
Em se tratando de processos judiciais compreendemos que a partir do seu 

transito em julgado, que é o momento que são prolatadas todas as decisões 
e esgotadas todas as possibilidades de recursos, eles já estão aptos para 
serem estudados pela História. Considerando, que não sofrerão mais 

nenhuma alteração ou acréscimo de atos, bem como porque os processos 
judiciais, muitas vezes desde a sua propositura até seu arquivamento final, 

tramitam por muitos anos ou décadas.   
 
O uso de processos judiciais como fontes para abordagens históricas sofre 

também eventualmente críticas por parte de alguns pesquisadores, por 
esses denegarem a tais documentos seu potencial de objetivação.  Isto é, 

repelem a possibilidade de estender os questionamentos para além do 
mundo jurídico.  Assim, não seria possível estabelecer uma relação objetiva 
entre o fato processado nos processos com fatos do mundo. No máximo, 

reconhecem a agregação ideológica de representações sociais existentes 
num plano mais abrangente pelos lidadores do Direito que constroem o 

processo.  
 
É o que afirma, por exemplo, Corrêa (1983, p.40), para quem o processo 

não passa de uma invenção, ou mesmo de uma ficção social: 
 

“No momento em que os atos se transformam em autos, os fatos em 
versões, o concreto perde quase toda a sua importância e o debate 
se dá entre atores jurídicos, cada um deles usando a parte do 'real' 

que melhor reforce o seu ponto de vista. Neste sentido é o real que é 
processador, moído até que se possa extrair dele um esquema 

elementar sobre o qual se construirá um modelo de culpa e um 
modelo de inocência”. 

 
Corrêa (1983) concebe a categoria de manipuladores técnicos, profissionais 
do judiciário quanto das polícias orientados a ordenar a realidade de acordo 

com as representações sociais eleitas pela máquina judicial. Nesse caso, os 
autos serviriam como fonte para se fazer uma história da Justiça e das 

representações dos funcionários da Justiça acerca da ordem social. 
 

Desta forma, a utilização dos autos, como fonte de pesquisa, não é de 

aceitação unânime entre todos os historiadores, pois estes argumentam que 
eles não correspondem à exata realidade do que se passou.  

 
Não comungamos na integralidade com a crítica destes historiadores, num 
passado mais longínquo sabemos que a justiça era mais deficitária, 

contudo, no mínimo desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 
todos os brasileiros têm direito ao acesso a Justiça, aqueles que não têm 

condições de paga-la possuem direito a assistência judiciária gratuita, a um 
defensor público ou advogado dativo, as decisões monocráticas dependendo 
do rito processual são passíveis de recursos para instâncias superiores, a 

ampla defesa e o contraditório é um princípio constitucional e as provas 
periciais estão cada vez mais evoluídas.   
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Além disso, essa questão não deveria ser uma preocupação do historiador 
porque, com a revolução documental, a pretensão em atingir uma 

representação pura e verdadeira do passado cedeu lugar a uma certa 
subjetividade, inerente ao trabalho do historiador, no qual também se 
exteriorizam seus anseios, seus conflitos e sua visão de mundo. Ou seja, 

todo trabalho historiográfico traz a marca de seu tempo, à medida em que o 
pesquisador convive com versões incompatíveis e próprias de qualquer 

realidade histórica. Há que se ponderar, também, que as interpretações 
históricas sempre podem revelar novos fatos e novas leituras sobre velhos 
fatos, visões parciais ou mesmo complementares, abolindo visões 

deturpadas ou desacreditadas. Uma nova leitura de um processo judicial, ou 
de qualquer outra fonte escolhida pelo historiador, pode projetar dúvidas 

sobre antigas certezas e estabelecer conexões insuspeitas. 
 

Parece, portanto, que um dos obstáculos dos pesquisadores que se dedicam 

aos processos judiciais como fonte histórica é não confundir a verdade 
formal, dos autos, com a verdade material, presente no mundo objetivo. 

 
Escapar dessa relação conflituosa depende, primeiro, de um entendimento 
heurístico do funcionamento, das dinâmicas e das nuanças intrínsecas aos 

processos judiciais, como resultado de uma construção historicamente 
contextualizada e ancorada em interesses difusos. Uma desaprovação dos 

arquivos judiciais, portanto, antecede o momento em que se torna fonte; 
esses devem ser considerados, primeiro, enquanto mecanismos de 
construção de verdade, um campo de luta onde se confrontam discursos 

que têm como objetivo se impor sobre discursos adversários Neste ponto 
Rosemberg & Souza (2009. p. 7) elucidam que: 

 
“Vale lembrar a lição Foucaultiana a respeito da implicação discursiva 

que atua sobre a realização do processo judicial como instrumento 
legitimo e institucionalizado de busca da justiça/verdade. O conceito 
de verdade como a realização da justiça, escopo fundamental do 

Direito ao justificar o Devido Processo Legal, vai de encontro com a 
concepção foucaultiana de verdade que, em sua a acepção particular, 

significa, no campo de luta, a batalha pela validação de uma versão. 
Em suma, a verdade não seria neutra, mas uma produção do 
discurso”.  

 
A respeito, Fausto (2003, p. 32-33) também escreveu: 

 
“O processo se corporifica por meio de uma série de procedimentos, 
dentre os quais se destaca um conjunto de falas de personagens 

diversos. A emissão dessas falas e forma de captá-las não é diferente 
da construção do processo”. 

 
Por isso, entendemos que as críticas não merecem respaldo, considerando 
ainda, que o trabalho do advogado não difere muito a do historiador, ambos 

trabalham com fontes, as do advogado servem como elementos para a 
propositura da ação ou da defesa (provas), as do historiador para 
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realizarem a narrativa histórica, ambos utilizando uma teoria e 
interpretando conforme sua subjetividade. 

 
Outra preocupação que se deve ter é quanto ao conteúdo dos processos, 
pois muitas vezes as informações são de caráter de segredo de justiça, 

geralmente quando envolvem questões relativas a menores ou familiares.  
Nestas situações o historiador não pode divulgar os nomes dos indivíduos 

que fazem parte da trama processual, uma vez que podem ocasionar danos 
a eles, aos envolvidos ou familiares, mas isso não impede de serem 
utilizados.  

 
Uma barreira que pode ocorrer ao historiador diz respeito ao acesso aos 

processos, embora, os arquivos do Poder Judiciário são considerados 
documentos públicos, a Lei 8159, de 08 de janeiro de 1991, que dispõe 
sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, reza que o Poder 

Judiciário possui a competência de proceder à gestão de documentos 
produzidos e recebidos em razão do exercício de suas funções. Por isso, 

alguns tribunais não permitem que os processos sejam retirados pelos 
historiadores do cartório, em virtude da carga ser uma prerrogativa dos 
advogados, outros permitem a digitalização ou fotocópias somente dentro 

das dependências do Judiciário e muitos ainda cobram taxas administrativas 
para o desarquivamento.   

 
Por último, mas não menos importante, temos o anacronismo que é muito 
fácil de ocorrer em matéria jurídica, eis que a legislação brasileira está em 

constante alteração, criação ou revogação, o que hoje era proibido pela 
legislação pode amanhã estar permitido. Por isso, não basta o historiador 

interpretar os dados dos autos apenas conforme as informações constantes 
no processo, mas dialogando com a legislação e inclusive com as normas 

religiosas e morais da época dos fatos.   
 

Além do anacronismo, o pesquisador em matéria jurídica tem que estar 

atento para distinguir normas morais das jurídicas, eis que embora  o 
procedimento jurídico é todo embasado através da legislação, as partes 

muitas vezes tentam justificar seus atos através de costumes e tradições, 
que nem sempre são recepcionados pela lei ou divergem desta.  

 

Considerações finais 
A história não é apenas significado de grandeza e poder, mas busca 

conceber o entendimento histórico de um período a partir de seus diversos 
sujeitos. Conhecer um passado através de autos judiciais se tornou factível 
porque nestas fontes são lançadas o desenvolvimento de uma sociedade, 

seja nas relações econômicas, no quotidiano da vida, nas relações entre 
pessoas física e jurídica, entre patrão e empregado, entre familiares etc. Os 

autos são preservados porque registraram formas de administrar e punir, 
ouvir e comunicar de acordo com período em que o fato ocorreu. Por isso, 
para as sociedades contemporâneas dialogar com esse passado retrata uma 

oportunidade de apreciar como esses processos se concebem e se 
transformam. 
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Constatamos também, que os processos judiciais findos são relevantes o 
seu uso como fontes informacionais para fins históricos, sociais, científicos e 

culturais. A abrangência e diversidade de informações existentes significam 
vários caminhos possíveis de serem seguidos. 

 

Lembrando que os processos são caracterizados pela naturalidade e 
organicidade de sua produção, uma vez que não surgem para serem fontes 

históricas, mas conquistam essa condição pelas informações que carregam 
e pelos usos que oferecem. 

 

Nesse sentido, demonstra-se a pertinência da preservação dos arquivos 
judiciais, como fontes documentais que necessitam ser adequadamente 

administradas e, consequentemente, acessadas, para o uso de historiadores 
e demais interessados. 

 

Os arquivos judiciais representam um campo amplo de fontes documentais, 
as quais podem subsidiar estudos específicos nas diversas áreas jurídicas 

que geram litígios e produzem os arquivos. Dessa forma, é possível e viável 
a utilização destes processos como fontes históricas, uma vez que eles são 
depositários de muitas informações tanto no aspecto quantitativo quanto 

qualificativo.  
 

Cabe lembrar, ainda, que esses documentos não são produzidos por um 
único agente público. Concorriam nos processos agentes diversos: 
advogados, juízes, peritos, escrivães, promotores públicos, juízes, oficiais 

de justiça, entre outros. Portanto, tais documentos são complexos na forma 
de sua produção e, muitas vezes, contém informações completamente 

divergentes oferecidas por autoridades diferentes, mas que com uma 
analise minuciosa, respeitando as especificidades tanto da História quanto 

do Direito podem revelar muito sobre o passado. 
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MINHA ROUPA NOVA: A ESCOLA 
Felipe Araújo de Melo 

Lucas da Silva Leal 
 
 

O seguinte trabalho possui como finalidade apresentar algumas ações de 
intervenções colocadas em prática pelo projeto de extensão “Processos de 

Formação Docente: ações de ensino-aprendizagem em história”. O projeto 
possui como objetivo ministrar aulas de reforço com o auxílio de novos 
recursos como artes cênicas e materiais audiovisuais. As ações ocorreram 

na escola municipal de ensino fundamental José Maria Moraes e Silva 
localizada em Ananindeua/PA. As ações buscavam perceber as dificuldades 

dos alunos em determinados assuntos da disciplina  história e com base 
nessa avaliação propor metodologias e recursos que viabilizassem a 
compreensão das abordagens apresentadas em sala de aula. 

 
O Corpo, a Cadeira e o Lápis 

A partir das vivências na escola que esse trabalho proporcionou, a reflexão 
sobre o corpo do aluno se fez necessário na medida em que este é 
atravessado pelas linhas de controle estabelecedoras de um ideal de corpo 

para se aprender. Os conteúdos se movimentam do professor para o aluno 
que por sua vez constrói conexões com a caneta, o lápis, a cadeira, o livro e 

o caderno. Conexões medidoras da atenção nas aulas e seu nível em ser um 
“aluno ideal”. 
 

Segundo Foucault (1987), a disciplina molda os corpos, são igualados, 
mesmo andar e ritmo para todos os indivíduos. O ambiente escolar assim 

expele seus controles que influenciam o processo de ensino-aprendizagem. 
Uma educação bancária, como afirma Freire (1998), ainda permeia a 

escola. Aliada aos controles sobre o corpo, o aluno assim é visto como um 
receptor, um pote vazio. Sem cotidiano, cultura ou conhecimento prévio 
sobre as coisas ao seu redor ou no mundo. O ensino de história se torna 

uma atividade que reforça a memorização mecânica. Com base em Circe 
Bittencourt (2004), pensar em metodologias de ensino que permitam 

quebrar essas relações se faz necessário. Desta forma foi desenvolvida a 
atividade de intervenção A História em Corpos Interpretativos, com o 
objetivo de tornar a história mais atraente para os alunos. A atividade 

consistiu em transformar os assuntos de história ministrados em peças ou 
coreografias, nas quais os alunos foram convocados a interpretar os sujeitos 

históricos, confrontando desta maneira com os controles corporais 
instituídos pela escola. 
 

Foram montadas duas composições que abordaram os conteúdos de 
Revolução industrial e Grandes Navegações com as turmas do 8° e 7° ano 

respectivamente. A base para a criação se deu, principalmente, pela leitura 
de Isabel Marques (2010) e Olga Reverbel (1996). Foram colhidos 
questionários dos alunos que participaram como intérpretes e plateia com o 

intuito de perceber como os mesmos associavam o conteúdo das 
apresentações ao que estava sendo ministrado pelo professor. 
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A montagem sobre Revolução Industrial, denominada ”Entre Engrenagens”, 
teve como material de apoio uma cena do filme Tempos Modernos de 

Charles Chaplin. Os movimentos consistiram em repetições com sapatos e 
cadeiras como objetos cênicos e o figurino improvisado. 
 

 
Fig. 1 

 

Aluno A: Nas aulas com o prof. Felipe foi muito legal porque era a coisa 
diferente na escola e não tem apresentação de danças e tals sem ser de 

festas. Na dança do artesanato fizemos sobre sapato, comparamos as 
coisas como o sapato é feito, e outras coisas. Na dança sobre o filme 
“Tempos Modernos” fizemos baseado no filme, no mesmo tinha movimentos 

repetitivos e fizemos o mesmo. Me senti naquele tempo, não conseguindo 
para de fazer os movimentos, etc. 

 
Aluna B: Nós estudamos sobre a revolução industrial, as aulas com o 

professor Felipe foram bem legais e diferentes, nós nunca tivemos aulas 
assim antes, foi divertido principalmente os ensaios. Ele fez com que nós 
nos sentirmos com as pessoas daquela época. A nossa peça foi dividida em 

2 partes, a primeira dos artesãos e a segunda das máquinas. Nós 
assistimos ao filme “Tempos Modernos”, baseamos a peça no filme e no 

assunto do livro. 
 
Na composição sobre Grandes Navegações, se montou um roteiro com 

personagens e suas falas, dentre eles os marinheiros, as sereias, o monstro 
marinho e o indígena. Uma coreografia também foi montada para as sereias 

e o enredo da história se interligava a chegada dos europeus na América. 
 

 
                                                Fig.2 
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Vale ressaltar que nesta turma foi passado um questionário com três 
perguntas Que relação você conseguiu perceber entre o conteúdo de 

grandes navegações e a peça? O que você achou interessante? A peça 
facilitou a sua compreensão sobre o assunto? De 29 alunos (interpretes e 
plateia) 21 responderam as perguntas positivamente. 

 
Aluno A: resposta da primeira questão. 

Que o imaginário europeu era grande eles imaginavam que avia monstro 
marinho, sereias etc mais vamos e mar aberto em buscas de riquezas, 
pedras preciosas e etc. 

 
Aluno B: resposta da primeira questão. 

Que os europeus eles viajavam através de encontrar novas especiarias para 
as suas terras, eles enfrentavam os perigos que tinham nos oceanos que 
eles tinham medo. 

 
Enfim, o que pode ser concluído das experiências junto aos relatórios, ainda 

em fase de estudo, é que as artes cênicas possuem um grande potencial 
para estimular os alunos a aprender. Não apenas aqueles que se envolvem 
enquanto intérpretes, mas também aos que assistem e estabelecem as 

relações peça-conteúdo. A busca por um ensino da história que desperte a 
curiosidade ou interesse do aluno permeia as inovações metodológicas nas 

práticas educativas.  
 
O Audiovisual e o Ensinar 

Ao introduzir as mídias áudio visuais dentro da sala de aula o professor 
tende a buscar por uma fuga da formalidade que permeia a disciplina de 

História, leituras maçantes de um passado que nada tem a refletir no meu 
presente é a grande barreira que esses professores encontram na 

mentalidade de muitos alunos, cabe a este educador buscar formas de 
desmistificar essa ideia e tornar o ensino mais atrativo. No ensino 
fundamental a busca por didáticas diferentes que se adaptem a faixa etária 

de cada classe pode ser realizada com bastante diversificação, música fotos 
e vídeos são fontes de ensino que tendem a reter muito mais a atenção do 

aluno em relação ao livro didático, também é virtude das fontes 
audiovisuais a possibilidade de uma reflexão que muitas vezes não 
aparecem no livro didático. Comumente temos filmes que são verdadeiras 

releituras da História, seja ele um filme clássico ou uma animação o 
professor sempre pode retirar do enredo de um filme algo que possa 

interligar com o seu conteúdo programático. Destaco que documentários ou 
vídeo aulas voltadas para o público infantil também podem ser exploradas 
dentro das salas de aula.  

 
A análise desses recursos se através da investigação contextual tanto do 

filme quanto do conteúdo que o professor estiver ministrando.  Segundo 
Abud (2003), a linguagem imagética apresenta formas e recursos que 
possibilitam a compreensão de outros aspectos presentes nos conteúdos 

escolares. Outro ponto de extrema relevância é utilizar filmes ou vídeos que 
sejam do agrado da classe, a escolha de um filme que não seja capaz de 

prender a atenção dos alunos não irá ajudar nas intenções do professor, 
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isso porque os significantes contidos na produção cinematográfica devem 
fazer sentido para os alunos, bem como a “imagem do mundo” que é 

trazida para o universo da criança (ABUD , 2003, p. 188). Dentro do projeto 
“Processos de Formação Docente: ações de ensino-aprendizagem em 
história” possibilitou ter a vivência de duas turmas diferentes (6° e 7° ano) 

com diferentes conteúdos programáticos e faixa etária onde a diversidade 
nos levou a utilizar duas mídias diferentes. 

 

 
                                                 Fig.3 

 
Na turma de 6° ano onde há um maior déficit de atenção, para 

ministrarmos o conteúdo “civilizações antigas” utilizamos uma vídeo aula 
que tinha como carácter principal a linguagem de fácil compreensão e 
animação de bonecos fantoche (https://youtu.be/0U2hNdUb1ks) 

aproveitando-se da linguagem interativa do vídeo em questão foi possível 
contextualizar sobre os legados das civilizações antigas, o que delas 

podemos encontrar hoje e apontar pontos de curiosidades que não estavam 
no livro didático e que serviram para voltar a atenção do aluno para o 

conteúdo avaliativo.  
 
Já na turma do 7°ano que possui faixa etária mais elevada, utilizamos um 

documentário que investigava as civilizações pré-colombianas 
(https://youtu.be/n5maU8odoII)  o vídeo possui caráter mais investigativo 

e alterna momentos dublados e legendados, o vídeo mostra a fundo a 
vivência do povo Maia antes do contato com o europeu o que nos oferta um 
grande arcabouço para discutirmos processos de aculturação e formas 

civilizatórias, também desmistificou o papel do indígena muitas das vezes 
empregado pelo próprio livro, mas também reforçou o debate sobre choque 

cultural e etnocentrismo presentes no conteúdo. 
 

https://youtu.be/0U2hNdUb1ks
https://youtu.be/n5maU8odoII
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Fig.4 

 

A atividade teve bastante receptividade por parte dos alunos de ambas as 
turmas, uma vez que o objetivo de ministrar uma aula diferente das que 

estavam acostumados e apresentar o conteúdo de forma alternativa teve 
bastante êxito, os alunos puderam fazer questionamentos que não estavam 
presentes no livro e também contextualizar com outros vídeos e filmes que 

já tinham assistido, enriquecendo assim a aula é o conhecimento de todos 
(inclusive o nosso). 

 
Considerações sobre a experiência 
Percebemos nesse exercício de refletir sobre a nossa prática que o 

programa de extensão pretende encaminhar as discussões sobre o exercício 
da prática docente e os processos de construção de materiais didático-

pedagógicos como uma atividade complexa dentro do contexto educacional. 
Argumentos que educadores como Isabel Alarcão (2002) e Kenneth 

Zeichner (1993) ressaltam como fundamentais para a formação docente. 
AA partir da articulação entre teoria e a prática de desenvolve por meio de 
uma constante reflexão sobre o ambiente escolar e o seu cotidiano 

pedagógico, também foi possível diagnosticar alguns problemas pela escola 
e na sala de aula, percepções que serão tratadas em momento oportuno. 

Mas reforçamos que essa experiência está nos possibilitando olhar para o 
cotidiano escolar também como objeto de pesquisa. Está experiência nos 
oportunizará também construir subsídios para refletir sobre nossa formação 

inicial e a importância de construir nossos materiais e recursos pedagógicos 
para fundamentar a nossa prática profissional.  
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MATERIAL DIDÁTICO E O ENSINO DE HISTÓRIA DO BRASIL: ENTRE 
O CONHECIMENTO-COMO-REGULAÇÃO E O CONHECIMENTO-COMO-

EMANCIPAÇÃO 
Fernando Roque Fernandes 

Beatriz da Silva Mello 

 
 

Introdução 
O presente texto procura apresentar uma breve reflexão sobre a relação 
simbólica existentes entre livros, conteúdos didáticos e ensino de História 

do Brasil na Educação Básica. Nesse sentido, elencamos algumas 
considerações bibliográficas que consideramos oportunas para a 

evidenciação de uma problemática importante no âmbito da Educação 
Brasileira, quer seja, as representações sociais são desenvolvidas, 
legitimadas e muitas vezes inseridas em determinados livros didáticos com 

a intenção de privilegiar representações que possibilitem a manutenção do 
“status quo” da sociedade. Assim, as reflexões a seguir apenas evidenciam 

a ponta de um grande pedaço de gelo submerso na imensidão de um 
conjunto de representações que, como sempre intencionais, legitimam 
projetos de poder. 

 
Privilegiando o “status quo”? 

Sônia Maria Gazola Pastro e Diná Teresa Contiero (2002, p. 60) observaram 
que, no âmbito da Educação Básica, o Ensino de História tem como objetivo 
possibilitar, aos estudantes, os encaminhamentos necessários para seus 

desenvolvimentos intelectuais como indivíduos críticos, participativos e 
capazes de atuar na transformação social. No entanto, as autoras 

denunciaram um procedimento que, muitas vezes, provoca descaminhos 
nesse processo. 

 
Para elas, determinados livros didáticos, ao privilegiarem o status quo da 
sociedade, quase sempre mostram a história a partir do ponto de vista dos 

grupos dominantes, ocultando outras perspectivas sobre os processos 
históricos. Assim, ao supervalorizar tais discursos, as narrativas presentes 

em certos livros didáticos mascaram as lutas por direitos sociais de grupos 
tidos como subalternos, descaracterizando seus protagonismos, “como se 
eles não tivessem tido nenhuma importância ou participação na formação 

dos processos históricos”, resultando disso um modelo de narrativa que 
omite os conflitos entre grupos sociais por espaços de liberdade e poder. 

 
Boaventura de Sousa Santos (1996, p. 17), ao desenvolver uma análise 
sobre os modelos de narrativas historiográficas que fundamentam os 

projetos pedagógicos relacionados à interpretação dos processos históricos, 
criticou modelos de narrativa que privilegiam uma visão parcializada das 

relações sociais. Santos observou, dentre outros elementos, a existência de 
uma diacronia epistemológica que informa a existência de um conflito entre 
conhecimento-como-regulação e conhecimento-como-emancipação. Para o 

autor, tal relação deve ocupar o centro de toda a experiência emancipatória 
a partir de projetos educativos. Nas palavras de Santos, a evidenciação do 

“conflito serve, antes de mais nada, para vulnerabilizar e desestabilizar os 
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modelos epistemológicos dominantes e para olhar o passado através do 
sofrimento humano” como processos resultantes das próprias decisões 

humanas e, por isso mesmo, passíveis de reflexões críticas. 
 
Nesse sentido, Santos (1996) considera que é a partir de uma abordagem 

que privilegie o conflito que se torna possível produzir imagens 
desestabilizadoras que possibilitem uma crítica aos modelos narrativos que 

parcializam os processos históricos, especialmente daqueles que legitimam 
a superioridade de determinados grupos sociais. Ainda para Santos, o 
objetivo principal de um projeto educativo que privilegie à concepção de 

conhecimento-como-emancipação consiste na recuperação da capacidade 
de indignação orientada para a formação de subjetividades inconformistas e 

rebeldes. Desse modo e, com base nessas premissas, poderá ser possível 
desenvolver um novo tipo de relacionamento entre saberes e, portanto, 
entre pessoas e grupos sociais. 

 
Há conhecimento-como-emancipação? 

Poderíamos, a partir de Santos (1996) considerar que, as premissas de 
procedimentos e materiais pedagógicos que privilegiam o trato com a 
diferença e a diversidade de grupos sociais existentes no Brasil, se constitui 

como elemento bem encaminhado nos conteúdos presentes no Livro 
Didático, já que as estratégias indicadas pelo autor apresentam questões 

que já eram discutidas no âmbito educacional desde os anos 1990. No 
entanto, a relação entre procedimentos pedagógicos e suportes pedagógicos 
que encaminhem uma discussão acerca dos conflitos sociais não parece 

enveredar pelas propostas que privilegiem a concepção de conhecimento-
como-emancipação. 

 
Ernesta Zamboni (1998), ao analisar as representações e linguagens no 

Ensino de História a partir da utilização de livros didáticos com base no uso 
de mecanismos como desenhos, fotografias, narrativas de cronistas e 
conceitos, observou que tais elementos concorrem para um processo 

contínuo de [re/des] construção de conhecimentos históricos. Para a autora, 
a noção de representações no Ensino de História, evoca uma multiplicidade 

de sentidos a partir de uma infinidade de situações que a relação entre 
objeto (Livro Didático) e sujeito (estudante) não pode dar conta. Tais 
multiplicidades estariam associadas à paradigmas e mesmo mudança de 

paradigmas relacionados às crises de valores do mundo contemporâneo 
como resultado de uma série de questões, tais como: colapso de uma visão 

homogênea e absoluta na análise dos fenômenos sociais e históricos, 
especialmente no que diz respeito às narrativas que privilegiavam 
perspectivas fundamentadas unicamente no pensamento sociológico e 

econômico como modelos explicativos absolutos das relações sociais; à 
crise de uma visão unitária do mundo; ao questionamento dos discursos 

científicos e à crise das ideias de progresso, nação e nacionalidade – as 
quais conformaram durante muito tempo, as bases do Ensino de História no 
Brasil, inclusive nos conteúdos presentes nos livros paradidáticos. Senão, 

vejamos. 
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O que há de novo no conhecimento histórico escolar? 
Sobre esta questão, Mauro Cezar Coelho e Wilma de Nazaré Baía Coelho 

(2015, p. 9), ao empreenderem uma análise sobre os livros didáticos 
aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) e adotados no 
âmbito do Ensino Fundamental das escolas da região norte do país desde os 

anos 2000, observaram que apesar das críticas sobre as noções de nação e 
nacionalidade se constituírem como elementos transformadores dos 

conteúdos veiculados nos livros didáticos – constatação tornada mais 
evidente a partir da promulgação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008 –, o 
fenômeno não significou, no entanto, o abandono de alguns de seus 

pressupostos basilares. Uma das permanências evidenciadas pelos autores 
se relacionada àquelas narrativas que informam uma concepção pejorativa 

sobre a questão da diversidade étnico-racial nas representações que 
permeiam os livros didáticos sobre a história do Brasil. Tais permanências 
foram identificadas de modo mais evidente nas discussões que se 

relacionam ao projeto de nação pensado para a sociedade brasileira e 
defendida pelo Estado, com base nas premissas de progresso, até períodos 

recentes. 
 
Tais questões não surgiram espontaneamente e, tão pouco, resultaram do 

diálogo entre os diferentes grupos sociais componentes do território 
brasileiro. Ao contrário, negros e indígenas estiveram, durante muito 

tempo, às margens dos centros de tomadas de decisões políticas que diziam 
respeito ao lugar que ocupavam no projeto de nação baseado nas ideias de 
civilização importadas desde o Ocidente. Conforme aponta Lúcio Tadeu 

Mota (1998), diante da necessidade de materialização do projeto de nação, 
as populações indígenas foram vistas como um obstáculo para a 

consolidação do Estado. Disso resultaram diversas formulações sobre como 
resolver o “problema indígena”, sendo que muitas destas propostas foram 

gestadas e mesmo veiculadas pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(IHGB). Assim, muitas das estratégias indigenistas pensadas para a 
integração dos povos indígenas à nação brasileira, tiveram sua gênese, 

como políticas de Estado, no contexto do Império Brasileiro (1822-1889) e 
a partir desta instituição conformaram as bases das políticas indigenistas 

daquele período em diante. 
 
Para Coelho e Coelho (2015, p. 9), a memória histórica brasileira é 

profundamente devedora das projeções construídas a partir do IHGB. Nesse 
sentido, os autores observaram que os Livros Didáticos estabelecem uma 

narrativa dos processos históricos com base em escolhas dimensionadas por 
grupos de poder que elegem grupos, espaços, tradições e narrativas que 
privilegiam uma determinada ordem de valores. “Tais escolhas e a forma 

pela qual são ordenadas acabam por conformar não apenas a gênese e a 
progressão da experiência social, mas sobretudo, a sequência histórica na 

qual nos inserimos”. 
 
Para a sala de aula, um caminho possível... 

O Livro Didático, em certos casos, também se conforma como mecanismo 
legitimador de perspectivas históricas através de representações que nem 

sempre dialogam com os eventos que constituem as bases históricas da 
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sociedade. Desse modo, professores e estudantes não familiarizados com o 
trato da diferença e da diversidade, ao se apropriarem desse tipo de 

narrativa presente no Livro Didático, correm o grande risco de tomar como 
verdade representações parciais que objetivam uma moral específica que 
privilegia e valoriza grupos em posições de poder que atuam de modo a 

manter seus privilégios em detrimento do bem-estar social. 
 

Além disso, Coelho e Coelho (2013) observaram que o conhecimento 
histórico escolar tem se configurado como uma narrativa sobre o passado 
que é profundamente dependente do Livro Didático. Sem a devida 

problematização, tais narrativas emergem nas salas de aula como 
transfiguração do vivido, concorrendo para uma cristalização das narrativas 

apresentadas. Dessa forma, sem o devido e necessário cuidado, o Livro 
Didático acaba por se legitimar como informador por excelência dos 
processos históricos e seus eventos correlacionados. Para os autores, o 

problema resulta do fato de que raramente os estudantes são inseridos em 
discussões que problematizam as narrativas presentes no Livro Didático ou, 

pelo menos, que lhes informem que tais narrativas conformam 
representações construídas com objetivos intencionais, parciais e, ainda que 
científicos (porque moldados conceitualmente) de nenhum modo inocentes. 

Assim, problematizar as narrativas presentes nos livros didáticos pode 
suscitar o surgimento de outras visões sobre a formação da sociedade 

brasileira. 
 
Diante das relações que os diferentes autores citados estabelecem com o 

saber histórico escolar e o papel desempenhado pelo Livro Didático, assim 
como as representações intencionais que o constituem, podemos considerar 

que como suporte educacional no cotidiano escolar, o Livro Didático 
desempenha um papel especial. No entanto, como produto de 

representações, também carrega um complexo sistema de discursos que 
muitas vezes não permite a evidenciação de determinados processos 
históricos que informam, por exemplo, as relações que grupos dominantes 

na sociedade têm estabelecido com grupos considerados subalternos na 
estratificação social. Em certos casos, o Livro Didático também deixa a 

desejar quando a temática a ser tratada em suas páginas põe em risco os 
jogos de poder que sustentam as estruturas do Estado. 
 

Um exemplo elucidativo desses procedimentos são os processos de 
emergências políticas e sociais de povos indígenas que se desenvolveram a 

partir de processos históricos particulares de contato com grupos não 
indígenas e que se tornaram mais evidentes na segunda metade do século 
XX, no contexto do Regime Civil-Militar no Brasil (1964-1985). Conforme 

apontou Fernando Roque Fernandes e Mauro Cezar Coelho (2018), o 
protagonismo indígena desencadeado no contexto do Regime Civil-Militar, 

apesar de ser parte do protagonismo indígena iniciado já nos primeiros 
contatos com povos europeus, constituiu um movimento particular que 
acarretou, inclusive, numa transformação do pensamento político e social 

brasileiro, especialmente no que concerne à concepção de democracia que 
emerge a partir dos anos 1980. Os povos indígenas, a partir de suas 

agências, foram protagonistas de uma série de manifestações de caráter 



 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 194 

social que concorreram para uma problematização do lugar que ocupavam 
na sociedade brasileira. Suas ações foram igualmente importantes para 

uma modificação no modo de se pensar o lugar dos povos indígenas na 
sociedade brasileira. 
 

Conforme apontaram Fernandes e Beatriz da Silva Mello (2018), os 
movimentos indígenas que se tornaram mais evidentes a partir dos anos 

1970 também concorreram para uma modificação na concepção de História 
Indígena e do Indigenismo no Brasil a partir dos anos 1990. Desse modo, 
foram, para além dos paradigmas criados pelas historiografias francesa e 

inglesa, os elementos fundamentais da nova concepção de história que 
propõe uma evidenciação do protagonismo indígena na História do Brasil e, 

respectivamente, uma modificação no modo como se tem proposto o ensino 
da Temática Indígena nas salas de aula da Educação Básica ao Ensino 
Superior. 

 
No entanto, apesar das emergências políticas e sociais dos povos indígenas 

no Brasil, a partir da segunda metade do século XX, as representações que 
lhes dizem respeito, especialmente aquelas veiculadas através do Livro 
Didático, não acompanharam o reconhecimento constitucional de suas 

diferenças e diversidades, ocorrido em 1988. Naquela conjuntura, no 
contexto das efervescências políticas dos povos indígenas frente ao Estado 

Nacional, Aracy Lopes da Silva (1987), organizou um livro intitulado A 
questão Indígena na Sala de Aula. A coletânea foi articulada como objetivo 
de criar subsídios para professores de 1º e 2º graus desenvolverem 

discussões relacionadas à Temática Indígena no cotidiano escolar. 
 

O texto que abre a coleção, intitulado O racismo nos livros didáticos, escrito 
por Mário Barbosa de Almeida (1987), resultou de uma pesquisa 

desenvolvida em 1979 com o objetivo de analisar a questão do racismo em 
livros didáticos brasileiros, especialmente aqueles relacionados às 
disciplinas de Estudos Sociais, Moral e Civismo. Almeida tomou como objeto 

de pesquisa os livros apoiados, selecionados e patrocinados por órgãos 
oficiais como a Fundação Nacional de Material Escolar (FENAME) e o 

Instituto Nacional do Livro (INL).  
 
A partir da análise de duas coleções de livros de 1ª a 4ª séries, escolhidas 

casualmente, e de todos os livros de Estudos Sociais de 5ª e 6ª séries, os 
quais totalizaram 20 obras, o autor chegou à conclusão de que havia uma 

imagem de índio bom e outra de índio problema. O índio bom seria aquele 
que recebeu bem os portugueses e contribuiu para a colonização, 
constituindo-se como uma das fontes da nacionalidade brasileira. Já a 

imagem do índio problema era aquela a partir da qual os indígenas eram 
representados como inimigos desde a colonização e que, no contexto do 

Regime Civil-Militar, ocupavam áreas consideradas pelo regime de exceção 
como “vazios demográficos” e potenciais regiões de implementação de 
projetos de caráter desenvolvimentista. A estes índios era preciso 

empreender um processo de integração e civilização, submetendo-os às 
relações de trabalho informadas pelo Estado. Em síntese, o índio bom era 

aquele que já havia desaparecido com a própria colonização, deixando em 
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seu lugar o índio problema, o grande entrave, na verdade, aos 
empreendimentos de caráter liberal-internacional desenvolvidos com o 

consentimento do Regime Civil-Militar e sob a insígnia de integração 
nacional. 
 

Nesse sentido, as representações sobre indígenas que se disseminavam 
através do Livro Didático dos anos 1970 e 1980 ignoravam questões 

colocadas pela coexistência de diferentes povos indígenas e a comunidade 
envolvente no cenário geopolítico contemporâneo. Para além disso, 
conforme apontado por Fernandes e Coelho (2017), no próprio contexto da 

produção daqueles materiais, o projeto de integração compulsória intentado 
pelo Estado demonstrava o fracasso último dos projetos de assimilação 

postos em prática desde a colonização sobre os sujeitos e coletivos 
indígenas. Diante disso, processos de etnogêneses e a emergência de 
movimentos étnicos concorreram para uma mudança importante nos rumos 

políticos do país. 
 

No embate frente às forças do Estado, questões sobre o reconhecimento da 
diversidade e da diferença, através da reivindicação de demandas sociais 
relacionadas às questões da terra, saúde e educação, conformavam uma 

concepção de democracia que constitui, na atualidade, as bases das 
relações entre cidadania, políticas sociais e o Estado. Nesse ponto, 

conforme apontou Fernandes (2018), a institucionalização do pensamento 
social indígena desempenhou papel particular no processo de cidadanização 
do pensamento social e político brasileiro. 

 
“Alguns” pontos soltos... 

Conforme se pode observar, nos anos 1970 e 1980, as relações conflituosas 
entre os grupos sociais constituintes da sociedade brasileira, na qual se 

inclui os povos indígenas, não se refletia nos processos e ferramentas 
educacionais da Educação Básica. A luta por direitos empreendida por 
diferentes grupos sociais, incluindo trabalhadores, mulheres, negros e no 

caso em evidência, os povos indígenas não se refletia nas representações 
veiculadas nos livros didáticos daquele período. As concepções sobre índio 

bom e índio problema não eram suficientes para dar conta da realidade 
social vivida pelos diferentes coletivos indígenas existentes em território 
brasileiro. 

 
Seria isso resultado apenas da ineficiência do Estado em oficializar 

narrativas que dialogassem com a realidade conflituosa das relações que 
estabelecia com os povos indígenas? Seria, por outro lado, uma estratégia 
de manutenção de um modelo de conhecimento-como-regulação nos 

contornos indicados por Boaventura Santos (1996)? Uma análise sobre 
como os livros didáticos apresentam narrativas acerca do Regime Civil-

Militar no Brasil poderia nos informar sobre estas questões... 
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EDUCAÇÃO HISTÓRICA E DIDÁTICA DA HISTÓRIA: PROPOSTAS DE 
RENOVAÇÃO EPISTEMOLÓGICA E METODOLÓGICA DENTRO DO 

ENSINO 
Flavio José Dalazona 

Heitor Alexandre Trevisani Lipinski 

 
 

O presente trabalho tem por objetivo traçar um panorama sobre os 
distanciamentos e as aproximações entre dois campos investigativos sobre 
o saber histórico e a relação ensino aprendizagem, sendo esses dois 

campos, a Didática da História e a Educação Histórica. Ainda que num 
primeiro momento essas vertentes representem matrizes de pensamento 

comum, cada uma tem suas particularidades em suas propostas de 
investigação. Ambas as correntes sustentadas a partir do pensamento de 
Jörn Rüsen, buscam caminhos diferentes de resgatar a função de orientação 

para a vida prática que o pensamento histórico é tributário desde suas 
raízes na antiguidade. Para esse autor, todos os seres necessitam se 

orientar historicamente, e conscientemente, ou não fazem uso da história 
em seu cotidiano. Dessa forma busca-se traçar um panorama do 
surgimento das duas correntes e de como as diferentes propostas (oriundas 

de contextos histórico-educacionais diferentes) se consolidam como 
propostas renovadoras para o ensino da História. A partir das discussões 

teóricas levantadas por aqueles que debatem o tema, torna-se 
compreensível que as duas correntes, por caminhos distintos, contribuem 
para uma renovação do ensino de história a partir de sua própria 

epistemologia. Sendo assim, ambas se preocupam com o desenvolvimento 
da consciência histórica e o pensamento histórico da sociedade.  

 
Introdução 

O desenvolvimento das pesquisas sobre o ensino da História ganhou 
contornos significativos com o avanço de pesquisas e da contribuição 
teórica advinda dos estudos sobre Didática da História (Geschichtsdidaktik 

de matriz alemã) e Educação Histórica (History Education de matriz anglo-
saxônica). Pensar as contribuições e a particularidade teórica de cada uma 

das correntes e consequentemente sua incorporação na realidade 
educacional brasileira a partir de tais campos é o objetivo desta discussão.  
 

Todavia, é necessário antes de categorizar cada matriz de pensamento, 
recuperar o contexto histórico de produção de tais teorias sobre o saber 

histórico: a didática da História de matriz alemã teve início no final da 
década de 1960. Tal discussão surge a partir da necessidade da sociedade 
alemã balizar-se temporalmente no pós-guerra.  

 
Havia uma carência temporal muito grande na sociedade e um conflito de 

gerações sobre o ocorrido na guerra, principalmente nas questões que se 
referem ao holocausto. Assim, num primeiro momento, houve o 
esquecimento, ou seja, uma recusa em abordar e trazer à tona tais 

acontecimentos, tornando-se assim uma história difícil de ser trabalhada. 
Tal quebra na experiência histórica temporal dos alemães gerou uma 
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carência e novos desafios de se elaborar projetos de ensino da história que 
contemplassem a particularidade do caso alemão. 

 
Desse próprio contexto que era marcado pelo sentimento de culpa e embate 
de gerações surge a necessidade de se rediscutir o passado, tendo como 

lastro, o ensino da história e sua função didática que deveria fazer sentido 
para a vida prática, contemplando uma formação emancipadora, pois, ainda 

era lecionada nos marcos da construção de uma identidade nacional, que 
culminou nos nacionalismos e na Segunda Guerra Mundial.  
 

Dessa forma, os pensadores que gravitavam em torno da discussão da 
Didática da História (Jörn Rüsen, Klaus Bergman, Karl Ernst Jeismann, etc.) 

começaram a pensar em uma reformulação das implicações didáticas do 
pensamento histórico a partir da própria ciência de referência. Para tal 
corrente de pensamento, a história precisava recuperar sua dimensão 

magistra vitae, sendo indissociavelmente interligada às questões da vida 
prática do agente histórico. É justamente a partir desse contexto histórico 

situado na Alemanha do pós-guerra de que: “Um conjunto de historiadores 
foi impulsionado a se debruçar sobre a ciência histórica, tanto visando 
suprir o seu déficit teórico, quanto demonstrar a relevância da história para 

a vida humana” (SADDI, 2014, p. 137). 
 

A Didática da História esboçada pelos teóricos alemães, se consolidou para 
além das representações formais de ensino do conhecimento histórico que 
transpõe tal barreira e passa a questionar a apreensão do pensamento 

histórico em outros espaços (tais como os usos públicos e a própria 
historiografia). Em síntese, a “Didática da História não lida simplesmente 

com a educação ou com o ensino, mas com o modo como as representações 
sobre o passado produzem compreensões do presente e projeções de 

futuro” (SADDI, 2010, p. 75).  
 
Desse modo, se constitui historicamente e consolida na Alemanha a 

perspectiva de uma matriz disciplinar que tem por objetivo investigar a 
aprendizagem da consciência histórica da sociedade, mas antes de 

aprofundar em seus aspectos teóricos, é preciso lucidar também as 
condições originárias de produção da Educação Histórica de origem anglo-
saxã. Para a partir disso delinear as matrizes e balizas teóricas que ambas 

se fundamentam.  
 

A educação histórica surge também de um contexto de crise educacional na 
Grã-Bretanha. As reformulações curriculares ocorridas na década de 1970, 
colocaram a disciplina histórica em segundo plano, tornando-a disciplina 

optativa. Atentando para a baixa procura dos alunos pela disciplina um 
grupo de estudiosos, trabalhou no desenvolvimento de investigação que 

contemplasse quais seriam os motivos dessa crise de procura pelo saber 
histórico.  
 

A princípio, foram investigadas as ideias que os alunos tinham sobre o 
conhecimento histórico, ou seja, partiam dos pressupostos e do 

conhecimento dos próprios alunos. As pesquisas apontaram que a história 
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ensinada, era muitas vezes sem sentido para a vida dos alunos, com uma 
apresentação de conteúdos maçantes e de memorizações de datas, o que 

muitas vezes não produzia sentido na vida cotidiana dos alunos. Por isso, 
compreendendo a disciplina histórica enquanto conhecimento vivo Isabel 
Barca (2012, p. 40) afirma que a história “com as suas teorias, métodos e 

formas alimenta-se dos interesses e funções da vida prática, sendo 
desejável que esta seja, por sua vez, por ela alimentada de forma 

consistente”. 
 
Nessa perspectiva, partiu da realidade dos alunos para se compreender 

como eles concebiam a história e as ideias que tinham sobre conhecimentos 
históricos. Ou seja, a corrente iniciada por autores como Peter Lee, Rosalyn 

Ashby (entre outros), visava compreender como os estudantes 
raciocinavam historicamente. Direcionando a partir disso, métodos situados 
em torno da cognição histórica dos alunos. Assim, as duas correntes se 

consolidam enquanto campo de pesquisas, que para além de somente 
fornecer levantamento de dados e estatísticas, preocupavam-se em 

formular uma práxis que atuasse efetivamente dentro no quadro da 
aprendizagem histórica, consolidando-se também como propostas 
inovadoras dentro do ensino.  

 
Perspectivas teóricas: encontros e desencontros 

Durante o século XIX ocorreu um processo de cientificização das áreas de 
conhecimento: as ciências naturais delimitavam suas discussões em volta 
da delimitação da objetividade; nas ciências humanas, algumas correntes 

buscavam os mesmos intuitos e objetivos, e os historiadores não ficam à 
par dessas discussões.  

 
Centrada unicamente em seu processo de cientificização, a História (ou o 

corpo profissional de historiadores) preocupa-se em erigir um método que 
padronize a escrita da história e lhe conceda um “padrão” de ciência 
especializada. O manejo das fontes, (crítica externa e interna de 

documentos, e tantas outras delimitações, impulsionadas principalmente 
pelas escolas positivista francesa e pelo historicismo alemão) conduziram a 

disciplina histórica ao patamar de ciência que trabalhava com os fatos 
passados.  
 

Ocorre dessa maneira um processo que culmina no distanciamento da 
prática histórica e a sociedade. Essa separação entre teoria e prática na 

sociedade, precisava ser resolvida, e é justamente a partir das discussões 
oriundas em torno da Didática da História, passou-se a pensar que:  

 

“Enquanto a teoria da história analisa a práxis historiográfica visando 
fundamentar sua racionalidade, a didática da história a analisa 

buscando compreender os pressupostos didáticos dessa práxis. A 
investigação da didática da história sobre a práxis historiográfica 
transforma assim a percepção do historiador. A ciência histórica 

precisa prestar contas de seus vínculos com o mundo social e com os 
interesses e demandas que ela sustenta” (SADDI, 2010, p. 219). 
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Todo esse processo pelo qual passa a produção do conhecimento em 
história resulta em um processo ambíguo: se por um lado a disciplina se 

consolida na pesquisa nas cátedras das academias, acaba afastando a 
história científica do público em geral. Assim, não se encontrava mais 
conexão entre a história e a vida concreta ou sua utilidade para o cotidiano 

social. Como confirma Rüsen (2006, p. 8): 
 

“Durante o século XIX, quando os historiadores definiram sua 
disciplina, eles começaram a perder de vista um importante princípio, 
a saber, que a história é enraizada nas necessidades sociais para 

orientar a vida dentro da estrutura tempo”.  
 

A partir desse contexto teórico se origina os debates acerca da função 
didática da história. É nesse sentido que a didática da História passa a 
pensar o vínculo entre a história produzida cientificamente e sua relação 

com a sociedade que não era pensada de forma mecanizada, de mera 
transposição do conteúdo científico produzido nas universidades para 

“recipientes vazios”, na maioria das vezes, os alunos.  
 
Saddi (2010; 2014) compreende a didática da história como uma sub-

disciplina da própria ciência histórica, tal como a teoria da história e 
também a pesquisa historiográfica, compreendendo as três numa totalidade 

formando assim a ciência histórica. A didática da história investiga a 
aprendizagem da consciência histórica na sociedade, pautada a partir da 
própria ciência de referência. Nesse sentido, Jörn Rüsen toma como 

pressuposto básico que a didática da história é investigar o aprendizado 
histórico: 

 
“O aprendizado histórico é uma das dimensões e manifestações da 

consciência histórica. É o processo fundamental de socialização e 
individualização humana e forma o núcleo de todas estas operações. 
A questão básica é como o passado é experienciado e interpretado de 

modo a compreender o presente e antecipar o futuro [...]. Assim 
concebida, a didática da história ou ciência do aprendizado histórico 

pode demonstrar ao historiador profissional as conexões internas 
entre história, vida prática e aprendizado” (RÜSEN, 2006, p. 16).  
 

Um aspecto a ser citado é que as investigações da didática da história se 
subdividem em três áreas. A primeira investiga a aprendizagem no 

ambiente escolar. A segunda vai além do ambiente escolar, investigando os 
usos da história em espaços públicos, como meios de comunicação de 
massa, museus, cinema, redes sociais, espaços em que o conhecimento 

histórico também pode ser formado, o uso público da história. Por último a 
terceira área de investigação se concentra na produção científica do 

conhecimento histórico, ou seja, na própria historiografia.  
 
Delimita assim o campo de investigação que a didática da História abrange, 

enquanto a educação histórica constrói seu arcabouço metodológico a partir 
das ideias históricas dos alunos direcionando suas investigações 

diretamente ao ambiente escolar. De certa forma, tenta-se encontrar um 
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paralelo entre o pensamento histórico da ciência histórica e o pensamento 
histórico dos estudantes. Ronaldo Cardoso Alves, (2013, p. 61) descreve 

que a educação histórica contribui para “uma formação histórica que 
compreenda os estudantes não como depositários de conteúdos factuais”, 
mas revela que possuem “habilidades e competências que os farão 

enfrentar, crítica e autonomamente, os desafios do mundo contemporâneo”.  
 

É justamente a partir dos problemas levantados e da realidade dos alunos 
que se constrói toda uma gama de estratégias para se pensar um ensino 
que contemple uma dimensão humanista e emancipadora, desvencilhado de 

amarras ultrapassadas. É uma espécie de junção entre teoria e prática, 
pensada a partir da realidade do ensino de história, na qual metodologias 

de aprendizagem são desenvolvidas para um melhor desenvolvimento do 
raciocínio histórico. Peter Lee delineia os aspectos do conhecimento 
histórico pautado em tal metodologia onde:  

 
“O conhecimento escolar do passado e atividades estimulantes em 

sala de aula são inúteis se estiverem voltadas somente à execução de 
ideias de nível muito elementar, como que tipo de conhecimento é a 
história, e estão simplesmente condenadas a falhar se não tomarem 

como referência os pré-conceitos que os alunos trazem para suas 
aulas de história” (LEE, 2006, p. 136). 

 
A finalidade seria capacitar os alunos para pensar historicamente, pautados 
nos princípios da ciência histórica. Talvez esse seja um ponto de ligação 

entre as duas correntes aqui discutidas, em utilizar os pressupostos da 
ciência histórica na construção de seus trajetos metodológicos. Partindo, 

portanto, das ideias previas dos estudantes, é direcionado o estudo da 
cognição histórica.  

 
Como metodologia a educação histórica constrói uma junção entre conceitos 
substantivos (fatos históricos concretos) e conceitos de segunda ordem 

baseados na própria epistemologia da ciência histórica tais como evidência 
histórica, multiperspectividade, narrativa histórica e outros. Visando uma 

progressão na compreensão e na forma de pensar histórica do indivíduo. 
Saddi (2010, p. 63) sintetiza da seguinte forma a metodologia da educação 
histórica: 

 
“Ao colocar como central a compreensão das ideias históricas dos 

alunos e professores, a metodologia da Educação Histórica se volta 
para o acúmulo teórico e epistemológico da Ciência Histórica, visando 
pensar o ensino de História a partir das elaborações próprias do 

pensamento histórico”. 
 

Assim, uma série de metodologias foram incorporadas ao ensino não só na 
Grã-Bretanha, mas iniciadas lá e que contribuem efetivamente para 
propostas de renovação do ensino de história. Um exemplo são as aulas 

oficinas desenvolvidas pela professora e pesquisadora na área Isabel Barca, 
que dá seguimento às discussões propostas no contexto anglo saxão 

construindo uma metodologia inovadora de pesquisa e ensino. Para Isabel 
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Barca (2012, p. 37) as pesquisas em educação histórica nascem justamente 
da necessidade de;  

 
“Ligar a teoria à prática, isto é, não apresentar apenas propostas 
prescritivas não testadas em estudos empíricos, mas sim criar, 

implementar e analisar situações de aprendizagem reais, em 
contextos concretos, e disseminar resultados que possam ser 

ajustados a outros ambientes educativos”. 
 
Como podemos perceber, os dois campos se consolidam na pesquisa e 

também dentro do ensino, com propósitos muito semelhantes e originários 
de contextos no qual a história requer uma renovação em seus preceitos e 

métodos. As duas matrizes teóricas, se consolidam como propostas de 
renovação no quadro de ensino. 
 

Acompanhando a realidade brasileira, nota-se que a mesma também está 
imersa em um cenário de desafios que se colocam no ensino das 

humanidades. As diversas reformas e também, o avanço do campo 
conservador na política, colocam o ensino de História a repensar suas bases 
metodológicas. Logo o processo educacional ainda se situa como referência 

para o enfoque da problemática da aprendizagem histórica:  
 

“Todo conhecimento acerca do que seja a aprendizagem histórica 
requer o conhecimento do que seja a história, daquilo que consiste a 
especificidade do pensamento histórico e da forma científica em que 

se expressa. No cerne da questão está a capacidade de pensar 
historicamente, a ser desenvolvida nos processos de educação e 

formação” (RÜSEN, 2016, p. 248). 
 

As incorporações dos dois campos, deve ser pensado também na realidade 
educacional brasileira. Há diversos centros de pesquisa em torno dos 
referenciais teóricos tanto da educação histórica, quando da didática da 

história. Tomando em conta que há uma particularidade na realidade 
educacional brasileira, busca-se compreender, por meio de uma chave 

analítica inovadora, propostas de ensino que também se efetuem na prática 
enquanto diferentes. O desafio está posto, nos resta incorporar tais práticas 
dentro do cotidiano escolar, ousando mudar a realidade do ensino de 

história.   
 

Considerações finais 
Objetivou-se nesse trabalho traçar um paralelo entre duas correntes 
teóricas: Didática da História (Geschichtsdidaktik) e Educação Histórica 

(History Education), cada uma a sua maneira inauguram um novo capítulo 
para se pensar, pesquisar e praticar o ensino da história. Ambas colaboram 

com uma nova forma de contemplar a história, como algo inerente à pratica 
humana, corroborando a ideia de que o homem  
 

“Com um conhecimento da história estará melhor situado não mais 
do que um homem carente desse conhecimento, mas do que ele 

próprio estaria se não tivesse esse conhecimento” (LEE, 2011, p. 37).  
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Definindo de forma sintética as balizas de cada corrente, compreende-se 

que; 
 

“De um lado, a Didática da História alemã parte da racionalidade 

histórica, estruturada principalmente no espaço escolar, que relaciona 
a História às necessidades da vida cotidiana com a finalidade de 

construir consciência histórica. Do outro lado, a Educação Histórica 
anglo-saxã, toma a vivência escolar como ponto de partida para a 
construção do conhecimento histórico, mediada por uma reflexão 

epistemológica construtora de metodologias que dotem alunos e 
professores de habilidades e competências históricas que os façam ler 

e agir no mundo que os cerca” (ALVES, 2013, p. 60). 
 
Ainda que no primeiro momento as duas vertentes teóricas representem a 

mesma discussão, percebe-se, que tomando a particularidade de cada linha 
teórica as metodologias de pesquisa se diferem. A didática da história, parte 

da matriz teórica rüseniana, e de teóricos oriundos do momento temporal 
alemão, o que levou a uma renovação sobre discussões do próprio corpus 
teórico-epistemológico da história. A educação histórica parte de discussões 

acerca do cotidiano escolar da história ensinada, incorporando a posteriori 
tais referenciais que também fundamentam e solidificam suas discussões.  

 
O ponto em que essas propostas de campos teóricos assentam suas bases 
definitivas é o da consciência histórica, compreendendo-a como um 

conjunto de operações mentais, com as quais os agentes históricos 
interpretam um determinado passado, dotando essas interpretações de 

sentido presente, que oriente as ações futuras. É justamente a 
aprendizagem de tal consciência e de como pensar historicamente de 

maneira autônoma que as pesquisas das duas correntes teóricas apontam 
seus caminhos.  
 

Tendo claramente as balizas de cada campo, é de suma importância 
ressaltar, que os dois campos transpõem fronteiras, dialogando e 

contribuindo efetivamente para renovações nas discussões e nos 
pressupostos teóricos. Em suma, há uma valorização da história como guia 
prático para a vida cotidiana, rompendo com esse desligamento que, sem 

intenção, ocorreu durante a profissionalização do ofício de historiador. 
Constrói-se então uma renovação epistemológica capaz de situar o agente 

histórico no tempo, corroborando com a utilidade desse conhecimento para 
a vida em sociedade. 
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FANZINES E ENSINO DE HISTÓRIA 
Gabriela Alves Monteiro 

 
 
Introdução 

O trabalho com fanzines no ensino de História faz parte do debate, que 
ganhou substancial interesse dos pesquisadores, sobre o uso de diferentes 

linguagens e fontes no âmbito escolar. De acordo com Selva Guimarães 
Fonseca (2003), esse debate pode ser entendido como reflexo de diferentes 
fatores. Entre eles, podemos citar o próprio movimento de renovação 

historiográfica que possibilitou a ampliação documental e a configuração de 
novos campos de pesquisa. Em virtude disso, tornou-se cada vez mais 

frequente o uso de imagens, obras de ficção, poemas, filmes e artigos de 
jornais e revistas na pesquisa e no ensino de História. Essa constatação é 
corroborada também por Circe Bittencourt, que alerta para as 

especificidades metodológicas de cada tipo de material empregado em sala 
de aula. Isso porque, seu uso “exige atenção ao momento propício do 

introduzi-lo como material didático e à escolha dos tipos adequados ao nível 
e às condições de escolarização dos alunos” (2008, p. 329). Cuidados 
necessários a uma boa prática docente que não visa tornar os estudantes 

em “pequenos historiadores”. 
 

Dentro da seara de novas linguagens e fontes que foram inseridas no 
ensino de História, é perceptível que algumas têm obtido mais espaço no 
cotidiano escolar do que outras. Segundo Ioneide Santos do Nascimento, o 

fanzine é uma dessas linguagens que tem margeado a escola “e, mesmo 
sendo de baixo custo, não o incluímos na sala de aula como um recurso 

pedagógico que possibilita o exercício da cidadania, da criatividade e da 
criticidade, além de ampliar o olhar ante as imagens que nos são postas” 

(2010, p.123). O potencial do fanzine enquanto material didático é diverso, 
uma vez que ele possibilita a construção e reconstrução dos saberes através 
da livre expressão de ideais.  Contudo, o que se percebe é que o fanzine 

ainda causa estranheza e o seu desconhecimento continua sendo uma 
realidade entre professores e alunos.  

 
Com base no que foi exposto, o presente texto tem como objeto de reflexão 
as possibilidades do uso de fanzines no ensino de História. O seu principal 

objetivo é relatar a experiência de uma oficina realizada com os discentes 
do curso de Licenciatura Plena em História da Universidade Estadual do 

Piauí-UESPI. A oficina foi desenvolvida em dezembro de 2018, no âmbito da 
Prática Pedagógica Interdisciplinar VI. No curso explicitado, as práticas 
pedagógicas são momentos que contribuem para a complementação de 

competências e habilidades do professor/pesquisador em formação. A 
proposta sugere a discussão em sala de aula de textos que problematizem o 

uso das novas linguagens no ensino de História e a produção de oficinas 
para a socialização de novas formas de ensinar e aprender os conteúdos da 
disciplina. 
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O que é fanzine? 
Uma das conceituações mais trabalhadas nos textos acadêmicos foi 

elaborada por Henrique Magalhães (1993). De acordo com essa perspectiva, 
o termo fanzine pode ser entendido como um neologismo formado pela 
contração dos vocábulos em inglês fanact e Magazine, que viria a significar 

algo como “magazine/revista de fã”. Ainda conforme Magalhães: 
 

“O fanzine é uma publicação alternativa e amadora, geralmente de 
pequena tiragem e impressa artesanalmente. É editado e produzido 
por indivíduos, grupos ou fãs-clubes de determinada arte, 

personagem, personalidade, hobby ou gênero de expressão artística, 
para um público dirigido e abordando, quase sempre, um único 

tema”. (Magalhães, 1993, p. 7). 
 
Surgido nos Estados Unidos por volta das décadas de 1930 e 1940, o 

fanzine se popularizou como um impresso marginal fazendo contraponto ao 
que tradicionalmente se denominou impressa “oficial”. Sua construção é 

feita através de recortes e colagens, produções de textos opinativos, 
desenhos, poemas e etc. De modo geral, os fanzines são aperiódicos e de 
pouca tiragem. A maioria é reproduzida em máquinas de xérox ou 

mimeógrafos, mas existem também as versões online, chamadas de e-
zines. Sua distribuição é realizada gratuitamente ou em troca de outros 

fanzines. Às vezes, é cobrado um pequeno valor apenas para custear a 
produção. Apesar de se apresentar como uma produção “subversiva”, ele 
apresenta algumas características que se assemelham às mídias 

tradicionais: 
 

“Compreendo o fanzine como um impresso que se assemelha a um 
jornal ou revista, pois agrega alguns de seus elementos, sendo 

composto por vários tipos de textos escritos para esse fim ou 
“tomados” de outros impressos. Isso faz com que, muitas vezes, o 
fanzine se apresente de forma fragmentada, com uma diagramação 

em forma de “colcha de retalhos”, em que podem ser vinculados 
desde que textos críticos e opinativos sobre a produção cultural, 

como a republicação de trabalhos oriundos de outras publicações 
e/ou textos inéditos”. (Nascimento, 2010, p. 123). 

 

O fanzine ganhou espaço dentro das cenas alternativas e virou ferramenta 
de compartilhamento de ideias diversas. Hoje é possível encontrar fanzines 

com todo tipo de temática e em vários formatos, visto que não há um 
modelo padrão ou “correto” de composição. Sua produção, circulação e 
consumo vêm crescendo ao logo das últimas décadas, mas a sua inserção 

no ambiente escolar continua alheia a esse processo, mesmo com todo seu 
potencial enquanto ferramenta didática. Conforme Ioneide Santos do 

Nascimento (2010), o exercício de ensinar e aprender na 
contemporaneidade exige que se busquem novas práticas educativas. O 
fanzine se apresenta como um recurso pedagógico que possibilita a 

integração entre os sujeitos e o conhecimento. Assim, o fanzine no âmbito 
educacional propicia: 
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“O desenvolvimento da capacidade dos educandos de pesquisar 
informações relevantes, levantar um olhar crítico sobre o cotidiano ou 

dos conteúdos programáticos das diversas disciplinas, além de 
produzir um material de comunicação que expresse suas ideias, 
incorporando a união de desenhos, e outras imagens tomadas de 

outros meios, enfatizando a relação entre estes e destacando as 
soluções mais criativas”. (Nascimento, 2010, p. 125). 

 
Deste modo, podemos entender que ao recortar, colar, construir, 
desconstruir e reconstruir textos e imagens, os estudantes se percebem 

enquanto sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem. Isso porque, 
na produção de fanzines, eles não estão apenas consumindo informações e 

se relacionando com os conteúdos de forma passiva. De maneira oposta, a 
produção de fanzines possibilita aos educando a compreensão do seu papel 
de sujeito que também constrói significados e saberes. Ao utilizarmos os 

fanzines no ensino de História, podemos trabalhar diferentes conceitos e 
conteúdos. Mas principalmente, podemos fazer ver que o conhecimento 

histórico não é um dado pronto e acabado.  Mas que ele é resultado de um 
processo marcado por diálogos e conflitos entre várias visões de mundo em 
constante transformação.  

 
O uso de fanzines no ensino de História: relato de experiência 

As possibilidades de uso dos fanzines no ensino de História são múltiplas. 
Não há um padrão ou modelo que possa ser aplicado em todos os 
ambientes escolares. Por ser uma ferramenta educativa barata e de fácil 

produção, o fanzine pode ser adaptado a diferentes situações. O presente 
texto busca apenas dá uma sugestão, por meio de um relato de 

experiência, de como o fanzine pode ser trabalhado. 
 

A utilização dos fanzines se seu através de uma oficina realizada com os 
discentes do curso de Licenciatura Plena em História da Universidade 
Estadual do Piauí-UESPI, como componente da Prática Pedagógica 

Interdisciplinar VI, em dezembro de 2018. O objetivo era compartilhar com 
os futuros professores um novo recurso pedagógico e sua inserção na 

discussão sobre as novas linguagens e fontes no ensino de História. Assim, 
a oficina foi pensada de forma que envolvesse momentos de reflexão 
teórica e prática. 

 
No primeiro momento, foi apresentada a proposta de trabalho. A ideia era 

realizar uma discussão em torno do conceito de fanzine e suas principais 
características. A maioria dos estudantes não sabia o que era fanzine e 
nunca ouvira tal termo. Em virtude disso, a turma se mostrou curiosa e 

atenta à explicação. A discussão sobre o que é fanzine foi feita a partir da 
leitura do texto “Da marginalidade à sala de aula: o fanzine como artefato 

cultural, educativo e pedagógico” de Ioneide Santos do Nascimento (2010). 
Após a leitura, a turma foi convidada a expressar suas considerações sobre 
as ideias contidas no texto e sobre como o fanzine poderia ser aplicado na 

sala de aula. Finalizado o debate, os alunos foram apresentados a alguns 
fanzines levados pela professora. E também expressaram suas opiniões 

quanto aos impressos exibidos. Por fim, foi proposto que no próximo 
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momento os discentes trouxessem materiais para a confecção de fanzines: 
papéis, cola branca, tesoura, canetas e pinceis coloridos, grampeador, 

jornais e revistas. 
   
No segundo momento, os estudantes trouxeram o material indicado e a 

turma se dividiu em quatro grupos, com aproximadamente cinco 
componentes cada. O objetivo era a produção coletiva de fanzines. Não foi 

estabelecido um tema específico para a produção. Como era a primeira 
experiência deles com esse material, foi estipulada temática livre, para que 
eles pudessem expressar sua criatividade de forma que fosse conveniente. 

Inicialmente, a discussão entre os grupos envolveu questões sobre o que 
seria exposto nos fanzines e seus respectivos títulos. Várias sugestões 

foram dadas. Foi observado que as decisões se estabeleceram 
democraticamente e as opiniões dos integrantes dos grupos ouvidas. Ao 
final, os fanzines tiveram as seguintes temáticas: tecnologias no mundo, 

trabalho escravo no Brasil contemporâneo, preconceito racial e inclusão 
social e alimentação orgânica. A partir dessas temáticas, foram efetuados 

recortes e colagens, produções de textos e desenhos com a contribuição de 
todos. Houve também a troca de materiais entre os grupos e ajuda mútua 
na realização da atividade 

 
A última etapa da oficina foi a socialização dos fanzines confeccionados pela 

turma. No final do encontro, cada grupo apresentou o material produzido 
para os colegas de classe, explicando a escolha do tema, do título, da 
composição gráfica das imagens e textos. Os estudantes ainda deram 

detalhes sobre o processo de composição do material e contribuição de cada 
integrante.  

 
É importante ressaltar uma observação interessante sobre a forma que a 

oficina se desenvolveu. Foi notório que as temáticas dos fanzines foram 
escolhidas de acordo com os materiais e recursos disponíveis. Por exemplo, 
o fanzine produzido sobre as tecnologias do mundo foi possível porque as 

revistas trazidas pelo grupo responsável eram de cunho científico e suas 
páginas estavam repletas de imagens de robôs, smartphones, laptops e etc. 

Por sua vez, o grupo responsável pela temática sobre o trabalho escravo no 
Brasil estava de posse de revistas jurídicas, que traziam matérias sobre as 
relações de trabalho.  

 
Contudo, as vivências dos alunos também contribuem para a escolha das 

temáticas.  Por exemplo, o grupo responsável pelo fanzine sobre 
alimentação orgânica era composto por meninas que praticam atividades 
físicas, como o ciclismo, e buscam em suas vidas estabelecer um padrão de 

qualidade na alimentação. Por outro lado, o fanzine focado em preconceito 
racial e inclusão social foi produzido por um grupo composto por alunos 

afrodescendentes. Assim, podemos estabelecer uma reação entre o 
conteúdo produzido e os recursos disponíveis, como também entre o 
conteúdo e as experiências sociais de cada grupo. 
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Considerações finais 
A proposta explicitada visou dar um contributo para a reflexão de como os 

fanzines podem ser inseridos na prática pedagógica. A oficina realizada 
possibilitou aos estudantes um encontro com uma nova linguagem de 
ensino e aprendizagem. Na atividade proposta, foi estabelecida temática 

livre, uma vez que visava a expressão da criatividade dos estudantes 
envolvidos na atividade. Contudo, o professor na utilização dos fanzines no 

ensino de História pode especificar que os conteúdos vistos em sala de aula, 
como a “Revolução Francesa” ou a ”Era Vargas” sejam problematizados 
através da produção de fanzines. 
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A HISTÓRIA DO BRASIL NA NARRATIVA DE JOVENS DO ENSINO 
MÉDIO PONTAGROSSENSE: SUJEITOS, CENÁRIOS E 

ACONTECIMENTOS 
Giuvane de Souza Klüppel 

 

 
Introdução 

O contato com o passado acontece muito antes do ensino de História 
escolar. A escola é, antes, o primeiro lugar onde os jovens têm contato com 
um ensino sistematizado a partir de um professor especialista. Diversos 

saberes são resgatados pelos alunos em todos os espaços de convívio do 
qual ele faz parte e dos quais ele participa. A escola é, nesse sentido apenas 

mais um espaço de construção subjetiva. Para além dela a família, a 
religião, as mídias estão constantemente passando suas visões e 
concepções de mundo para os jovens. Esses ambientes têm uma visão de 

história própria que enquadra todos os pressupostos que guiam os sujeitos 
que fazem parte de uma mesma ideologia. Eles servem para todos os 

efeitos como constituidores da ordem no interior dos grupos que 
estabelecem uma identidade comum em detrimento da diferenciação de 
outros grupos.  

 
Um dos espaços que age de igual maneira com o propósito de manter suas 

estruturas é o Estado. Nesse sentido os arcabouços que o compõe atuam, 
dentre outros objetivos, para a manutenção de sua coesão interna. A escola 
é um dos principais espaços onde isso acontece. A partir dos estudos das 

artes, da língua, do espaço e da história nacional, os alunos são 
encaminhados para um mundo onde a ordem da nacionalidade reina 

soberana. De maneira contrária o papel das humanidades deveria ser 
questionar conceitos tão oblíquos como o é a identidade. Um passado 

comum com fatos, heróis e cenários comuns que direcionam ao grande 
protagonista: o Estado; este é o pacote embalado em prol da identidade 
nacional que para além do ensino de história tradicional está presente em 

festas comemorativas, nas mídias, nas artes e em totens nacionais. 
 

Como é que, diante desse cenário, os alunos se relacionam com a história 
nacional? Há uma aproximação ou um afastamento com relação à história 
escolar-acadêmica embasada? Quais são os elementos evocados e mais 

repetidos em narrativas sobre a história do Brasil? Esse foram os 
questionamentos que tentamos responder no decorrer desta pesquisa que 

fez seu estudo através das respostas dadas por alunos do terceiro ano do 
ensino médio de uma escola de periferia da cidade de Ponta Grossa, Paraná 
a um questionário contendo a seguinte consigna “por favor, conte a história 

de seu país”. Ao todo 104 questionários foram coletados e sistematizados 
seguindo a metodologia do professor Edson Armando Silva et al. (2016; 

2017).  
 
Esse texto é o recorte de uma pesquisa que foi desenvolvida ao longo do 

anos de 2017 e 2018 a partir do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC) sob orientação do professor Dr. Luis Fernando 
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Cerri, e com bolsa concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). 

 
Material e métodos 
O material utilizado para a análise proposta nessa pesquisa foram os 

questionários coletados com os alunos do ensino médio regular em idade 
escolar. Neste questionário dados como data de nascimento, sexo, 

pertencimento étnico racial, renda familiar e religião eram solicitados. A 
principal pergunta porém, de caráter qualitativo, a ser respondida da 
maneira que os alunos achassem mais pertinente, era “por favor, conte a 

história do seu país”. Além disso o questionário contou com uma segunda 
pergunta “por favor, escreva o que você sabe sobre a história da 

democracia”, que não foi analisada por nós para esta pesquisa, conforme 
estipulamos no projeto inicial de iniciação científica. 
 

Para a análise das narrativas empregamos o método de análise mencionado 
nas linhas acima. O primeiro passo dentro dessa metodologia foi a 

transcrição das narrativas que foram coletadas em papel para o 
computador, de maneira a possibilitar o manejo delas a partir de um 
software de sistematização. Feita a transcrição a partir do programa de 

processamento de texto LibreOffice, dispomos as redações em uma grande 
tabela. Dentro dessa tabela cada linha correspondia a uma frase. Ao todo 

449 frases foram discriminadas do interior do conjunto das narrativas. As 
próximas etapas foram realizadas com o auxílio de um software de uso livre 
que trabalhou no sentido de melhor organizar e “limpar” as informações 

obtidas na fase anterior, esse software é o OpenRefine. Com ele primeiro 
tornamos a tabela mais complexa, cada linha passou a corresponder a uma 

palavra, e criamos três colunas, a primeira delas para identificar a frase da 
qual pertencia cada palavra, a segunda contendo as palavras, e a terceira 

para indicar o tipo daquela tabela “undirected”, para que pudéssemos 
transformar essa tabela futuramente em uma rede de grafos; depois 
fizemos a limpeza dos dados, com o objetivo de remover palavras que não 

possuem sentido quando removidas do contexto de uma frase (palavras 
como “da”, “de”, “a”, “e”, “como”, “em”, “para”, “eu”, “né”, etc.), são as 

chamadas stopwords. Retiramos também todas as pontuações presentes no 
texto, padronizamos as palavras colocando todas as letras delas em 
minúsculo e unificamos termos com mesmo radical. Com esses 

procedimentos pudemos ter uma visão geral dentre outros elementos, das 
palavras e termos evocados pelos alunos, além de saber a frequência e a 

relevância que elas possuem no montante das redações. 
 
Resultados e discussão 

O primeiro panorama de análise é a partir da mensuração da frequência de 
utilização de determinadas palavras. No montante das narrativas vemos a 

evocação de nomes como “pedro_alvares_cabral”, “dom_pedro_i”, 
“dom_pedro_ii” e “getúlio_vargas”, aparecendo mais de 90 vezes; 
classificações como “brasil_colônia”, “brasil_império”, “brasil_república” ou 

então simplesmente “colônia”, “império” e “república”, ou ainda seus 
derivados, como “colonial”, ou subdivisões como “republica_velha”, 

“ditadura_militar” se repetem mais de 70 vezes; marcos, eventos e datas, 
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como “lei_áurea”, “1888”, “vinte_e_dois_de_abril”, ou então  “colonização” 
e “independência” afora palavras que remetem a fatos, como “proclamou” 

aparecem mais de 300 vezes. Apenas com base nesse conjunto já podemos 
visualizar a tendência geral de construção de uma história fortemente 
factual, centrada em personagens e marcos específicos. 

 
Em contraponto, grupos marginalizados da história como “negro”/“negros”, 

aparece 17 vezes; “mulher”/“mulheres” se repete apenas 3 vezes, e, como 
personagens femininos as únicas que tem espaço são “dilma”, “catarina” e 
“princesa_isabel” se repetindo 5 vezes no conjunto das 104 respostas 

coletadas, existindo ainda 1 alusão à “presidenta” que em contraposição às 
12 utilizações da palavra no masculino quase desaparece. Personagens 

negros ou que tenham relevância para o movimento negro não têm espaço 
dentro dessas narrativas. Se nos atentarmos ao perfil dos participantes da 
pesquisa, porém, 60 do total de 104 participantes, são mulheres, e, das 65 

pessoas que responderam a questão sobre o pertencimento étnico-racial 
(pois era optativa, a ser respondida somente se os participantes se 

sentissem à vontade) 27 se denominaram negros, mulatos, pardos ou 
afrodescendentes, uma quantidade expressiva em ambos os casos.  
 

A exceção no caso dos grupos maioria-minoria é com relação a “índio” e 
seus derivados como “indígenas”, que se repete quase 200 vezes (em 

contraposição a isso, seu equivalente entendido com mais criticidade, 
“nativos”, se repete apenas 17 vezes; as palavras “autóctones” e 
“aborígene” não existem nesse conjunto de narrativas.), mas isso pode ser 

explicado pela forte tendência de relacionar a história do Brasil apenas com 
seus primeiros anos, o “descobrimento”, raras vezes indo além do “Brasil 

colonial”.  
 

A tendência de relacionar a história do Brasil majoritariamente à história da 
colonização pode ser visualizada quando vemos a frequência da utilização 
de palavras específicas como “1500”, “pedro_alvares_cabral”, “descoberto”, 

“pau_brasil”, “colonização”, “colonizado” e “colônia”, que somadas se 
repetem 222 vezes, sem considerar as palavras que tem o mesmo 

significado mas terminação e gênero diferente ou então que estão no plural. 
Aliás, quanto mais avançamos no tempo, menor é a visibilidade dentro das 
narrativas, para termos uma noção, fazendo uma divisão da história em 

colônia, império e república, podemos calcular que, das utilizações de 
personagens 55% se refere aos coloniais, 22% aos imperiais e 17% aos 

republicanos; no tocante aos eventos, datas e marcos, 76% são 
condizentes ao período colonial, 57% ao imperial e apenas 6% ao 
republicano. Essa lógica se inverte apenas no que diz respeito às 

classificações, sendo 21 relacionados ao Brasil colônia, 29% ao império e 
28% à república, com uma singularidade que é quanto à ditadura, tendo 

20% das chamadas. 
 
Outro sentido que podemos visualizar com o exame da frequência é com 

relação ao estabelecimento da identidade dos alunos para com o passado 
histórico das terras brasilis. Essa identidade, anacrônica em espaço e tempo 

é estabelecida através do binômio nós x eles, e podemos constatá-la ao 



 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 214 

averiguar a utilização da primeira e da segunda pessoa do plural, nós e 
eles, referindo-se respectivamente à identidade do narrador, e ao diferente. 

Não se atendo aos verbos, mas apenas ao sujeito, vemos que a palavra 
“eles” se repete mais de 50 vezes, enquanto “nós” e ainda “nosso”, “nossa” 
e demais pronomes possessivos da primeira pessoa do plural, ao menos 35 

vezes. 
 

Conclusão 
Do empregado nessa análise, categorias como cronologia, sentidos 
adotados, formas de geração de sentido, temas conjurados, podem ser 

confirmados para emprego de conjunto de termos e para enquadrar 
determinados conteúdos no sentido de trazer algum retorno à prática do 

ensino de história. As minorias, por exemplo, por mais que sejam tema de 
interesse da historiografia nos últimos anos, e que as editoras de livros 
didáticos os tenham inserido no conteúdo de seus livros por conta de 

políticas públicas como o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), ainda 
é marginalizado no relato dos alunos. Outra questão é a relação anacrônica 

que é estabelecida pelos alunos entre a história do Brasil e os primeiros 
momentos da colonização estabelecida pelos europeus nos territórios 
americanos, que em nenhuma instância se configuravam enquanto um 

Estado-nação moderno e que assim é construída na narrativa dos jovens. 
 

Diante disso podemos concluir a partir do material analisado por nós que os 
alunos se relacionam muito mais a uma história mais tradicional, irrefletida, 
que continua servindo de propagação da nacionalidade a partir de seus 

heróis e eventos marcantes para a construção do Estado nacional, 
afastando-se do que Rüsen (2007, p. 48-63; 2010, p. 61-71) chama de 

uma reflexão histórica baseada numa consciência histórica crítico-genética 
na medida em que reproduzem tanto a história “oficial” quanto seus 

estigmas, como a exclusão de determinados grupos e eventos em 
detrimento de outros ou então a identificação anacrônica à nacionalidade. 
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UM ROTEIRO CINEMATOGRÁFICO PARA A PONTA GROSSA 
REPUBLICANA DO SÉCULO XX 

Isabele Fogaça de Almeida 
 
 

Este trabalho apresenta os resultados de um projeto de ensino proposto 
pelo professor supervisor e alunos-bolsistas do subprojeto de História, do 

PIBID/UEPG em 2017, realizado junto aos alunos do primeiro ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Polivalente. Buscou-se através de aulas 
interativas discutir junto aos adolescentes alguns elementos da cultura local 

do século XX, da cidade de Ponta Grossa - PR, com ênfase no cinema, que 
simbolizou o progresso para uma população que buscava o desenvolvimento 

e a modernidade. 
 
Objeto 

Especialmente na primeira metade do século XX, Ponta Grossa passou a ser 
um polo cultural regional; destacando- se como a segunda principal cidade 

do estado do Paraná, e inclusive uma das principais do Brasil. A ideia de 
cidade-progresso que crescia e se desenvolvia em vários sentidos, estava 
presente no imaginário dos ponta-grossenses, e despertou uma fase de 

grandes expectativas e efervescência no que se refere à cultura, que atraia 
até mesmo pessoas de outras cidades a vir visita-la. 

 
Nesse sentido, um dos principais espaços eram os cinemas, que conforme 
Perrinchelli, eram bem aceitos pelos ponta-grossenses:  

 
As recreações mais chamativas para jovens e adultos dos mais 

diversos segmentos sociais são mesmo os cine-teatros, primeiro pela 
curiosidade de entrar em contato com a chamada sétima arte do 

mundo, segundo por ser símbolo de progresso, fazendo com que as 
pessoas se sintam modernas e, terceiro por tornar-se um hábito, 
favorecendo pontos de encontro.  (PERRINCHELLI, 1997) 

 
Esses espaços se constituíam como uma atração que também criavam como 

observa Nelson Silva Júnior, a sensação de pertencimento, de pertencer a 
um grupo que tinha no cinema o seu interesse comum.  
 

Porém, a partir década de 1960, o que era um dos principais símbolos da 
modernidade e do progresso, lentamente foram se esvaziando ao irem 

perdendo lugar para a televisão; até que também por interferência de uma 
ação mercadológica, se fecham e adentram a shoppings, também como 
sinônimo de modernização; mudando a relação da sociedade com esse 

espaço. 
 

Hipótese 
Ao longo do século XX, o cinema em Ponta Grossa sempre foi sinal do 
progresso e modernização na cidade, seja quando da sua criação ou do seu 

fechamento, e desta forma ajuda o pesquisador da História local a 
compreender não somente o contexto histórico, mas quando enxergamos o 
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cinema como espaço cultural e de sociabilidade, percebemos os cidadãos 
que construíram essa cidade. 

 
Trabalhando com o tema de cinemas na cidade, pode-se verificar a 
importância do mesmo dentro da sociedade, pois servia como espaço de 

socialização e encontros. Durantes os séculos XIX e XX, é possível notar 
que o cinema está presente em grande parte do país, com isso, não é só 

em Ponta Grossa que ocorre este desenvolvimento. Sendo assim, trabalhar 
a história do cinema local, não é somente analisar e compreender o 
contexto regional, mas o contexto nacional, tendo em vista a grande 

presença dos cinemas no Brasil.  
 

Várias são as possibilidades de trabalhar o contexto histórico de 
determinada época. Com isso, o objetivo principal do projeto é trabalhar a 
partir dos cinemas, compreendendo nossa história regional, os 

acontecimentos neste momento do país. Analisando o desenvolvimento até 
o fechamento destes. Verificando a necessidade tanto de seu inicio, ou seja, 

os motivos que foram levados a construir tais prédios dos cinemas, até a 
necessidade dos fechamentos dos mesmos, dando espaços para outras 
instalações ou construções. 

 
Objetivo 

●Perceber o contexto histórico da cidade quando da abertura dos cinemas, 
bem como do seu fechamento, dentro do cenário nacional de ideal 
republicano; 

●Notar a presença e a ausência do cinema como indício de progresso e 
modernização; 

●Aproximar-se do cotidiano do cidadão ponta-grossense do século XX; 
●Contribuir para o estudo da História local; 

●Perceber o cinema atual como resultado de um processo de capitalização 
da cultura. 
 

Metodologia 
Em comemoração ao aniversário da cidade de Ponta Grossa, foi proposto 

pelo Professor Supervisor do PIBID que durante o mês de setembro fosse 
trabalhado aspectos da história regional, com ênfase na cultura. 
 

A partir disso, trabalhamos a tem ética junto aos alunos em três momentos: 
partimos do entendimento do “ser civilizado” no século XXI, onde refletimos 

a origem da distinção dos modos entre os morados na área urbana e da 
área rural, começando assim a discussão a respeito da urbanização da 
cidade de Ponta Grossa, a partir da crônica “Ponta Grossa de Hoje” escrita 

por Raul Gomes: 
 

”[...] Pelas ruas, movimenta-se gente em grande porção. Às lojas 
entram e saem cavalheiros e senhoras, azafamados e prestos. 
Carros, carroças e carrinhos cruzam-se, aquelles conduzindo 

passageiros, essas cargas e estes pequenos volumes. Nas grandes 
casas commerciaes o trabalho é enorme porque dellas se abastece 

todo o interior do Estado. O movimento urbano ultrapassa o tamanho 
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da cidade. Ve-se gente por toda a parte. À noite o povo flana nas 
ruas, penetra as lojas, enche os tres cinemas, frequenta os clubs.  

Ponta Grossa conta 3.800 casas, sendo quasi todas de tijollos e de 
feitura solida e resistente. A população da cidade é calculada em 
15.200 almas e a do municipio em 20 mil espalhadas por uma 

extensão aproximada de 36 leguas quadradas. Um dos segredos do 
progresso local, que transformou o burgo apagado de ha dez annos 

atraz na “urbs” agitada e triumphal de hoje foi, indubitavelmente, a 
vontade energica e indomavel do povo pontagrossense. Essa vontade 
poderosa é que vai fazendo surgirem os melhoramentos que 

outhorgarão à princesa dos campos o titulo incontestavel de cidade 
ideal.“  (GOMES, 1912) 

 
Na sequência, foi abordado o tema central da atividade, a cidade numa 
perspectiva cultural; com ênfase nas bandas, clubes e cinemas do período. 

Esse último aspecto teve grande destaque na cidade, de maneira que ainda 
hoje pode ser percebido na fachada imponentes dos prédios onde se situam 

ou eram situados.  
  
Em outro momento foi elaborado um material impresso, ou seja, um 

caderno didático com explicações e propostas de atividades sobre os 
cinemas de Ponta Grossa e sua importância para o “progresso” da cidade, a 

realização das atividades foram feitas em sala de aula para posteriormente 
ser realizada uma saída de campo para a contemplação dos locais que 
foram ou ainda são os cenários dos cinemas Império, Ópera e Renascença/ 

Inajá. 
  

Os resultados puderam ser percebidos no retorno da visitação a partir da 
produção de texto elaborada pelos alunos, a partir da pergunta: “Como a 

presença e a ausência do cinema demostram a noção de progresso e 
modernização na cidade de Ponta Grossa?”. De forma geral, os textos 
demonstram que os objetivos iniciais do projeto foram alcançados, e 

também que esse não era um assunto conhecido anteriormente pelos 
alunos, de forma que esse projeto contribui para o conhecimento e 

valorização da história local. 
 
Quadro teórico 

Na virada do século XIX para o XX, alguns fatores alteram o cenário da 
cidade de Ponta Grossa. O primeiro a ser elencado por Zulian (1988, p. 40) 

é a crise econômica das fazendas que levou a burguesia fazendeira a buscar 
empreendimentos na área urbana na cidade, onde estava concentrada a 
economia da erva-mate, em um momento em que o Paraná passava por um 

processo de urbanização, então “nesse contexto, a região de Ponta Grossa 
passou a configurar um centro de atração não só para aqueles advindos do 

meio rural, como para outros migrantes, nacionais e estrangeiros (IBID, 
p.42). A autora elenca ainda o incentivo à imigração para resolver a 
questão populacional na Província recém criada do Paraná e a ferrovia em 

Ponta Grossa como importante ponto de ligação urbano e rural, ambos 
fatores que contribuem para o processo de urbanização da cidade. 
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A urbanização requer um novo modo de ser do habitante da cidade, novas 
vestimentas, novos comportamentos, dentro da apreciação de uma cultura 

à europeia (IBID, p. 44) que fez parte da construção do ideário republicano 
nacional em que o Paraná estava inserido:  
 

”A modernização do Brasil, isto é, a adoção de instituições e do estilo 
de vida dos países mais avançados - e a França aparece nesse 

contexto como o modelo por excelência- é o grande objetivo da elite 
intelectual brasileira comandada pelos bacharéis. Modernizar o país é 
adotar o que há de mais novo no plano das idéias, das instituições 

políticas e culturais, das artes, para estabelecer aqui um estilo de 
vida equiparável ao da França. Assim é que o Brasil é levado ao 

mimetismo cultural, cujo exemplo mais notável é a reurbanização do 
centro do Rio de Janeiro: o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, a 
Escola de Belas-Artes e a Praça Paris procuram dar à cidade um ar 

parisiense.“ (OLIVEIRA, Pedro Ribeiro, 1985, p. 232-233 apud. 
ZULIAN, 1988, p. 44).  

 
Símbolo desse progresso e da modernidade ao longo de todo o século XX 
veio a ser os cinemas de Ponta Grossa, uma cidade com destaque em nível 

nacional nesse período. De acordo com Silva Júnior (2008, p. 40), a 
primeira exibição de cinema no Brasil se deu no Rio de Janeiro em 1896; no 

início do século XX, diversas cidades brasileiras contam com salas fixas de 
exibição de cinema, entre elas está Ponta Grossa com o cine Recreio em 
1906.  

 
A cidade contou com diversos cinemas, hoje pouco lembrados, e mesmo 

pouco conhecidos, mas que por um século tiveram importância fundamental 
como espaços culturais e de sociabilidade, o que torna o tema essencial 

para um aprofundamento na História local. Mas, 
 

”A maioria das salas de cinema não soube resistir às mudanças de 

hábito impostas inicialmente pela televisão e mais recentemente 
pelas novas tecnologias digitais. O fato de se localizarem em áreas 

valorizadas acabou acelerando sua destruição em favor da 
especulação imobiliária. No pós-guerra, o cinema começou a perder 
seu público, seduzido pelos pequenos aparelhos domésticos que 

pareciam indicar uma volta aos primórdios da diversão audiovisual: 
um número reduzido de espectadores em frente a uma tela de 

pequenas proporções. Nas décadas que se seguiram parecia que a 
diversão de massa mais popular do século estava fadada a acabar. 
Hoje voltamos às dimensões e às lotações das salas do início do 

século XX, com média de 200 lugares, mas agora localizadas dentro 
de shopping centers. Novos estilos de vida e novas tendências 

arquitetônicas, para uma arte que sabe se reinventar.“ (COSTA, 
2013). 

 

Como citado acima, os cinemas do século XIX e XX perderam espaço para 
outras construções ou outras instalações. No exemplo da Revista de 

História, que traz a realidade dos cinemas do Rio de Janeiro, parece 
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apresentar os acontecimentos dos cinemas de Ponta Grossa. Cine Império 
foi demolido por estar em um local privilegiado, no centro, ainda sem 

construção nenhuma prevista no local. O antigo Cine Inajá hoje instala uma 
igreja em seu interior. As realidades destes cinemas desta época tiveram 
um mesmo rumo, de esquecimento por parte de sua população. 
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NO ENSINO DA HISTÓRIA BRASILEIRA ONDE ESTÁ O NORDESTE? 

Ivanize Santana Sousa Nascimento 
 
 

De alguns tempos para cá, o Nordeste Brasileiro tem sofrido inúmeros 
ataques preconceituosos, homofóbicos, racistas e crimes de ódio. São 

adjetivos que pasmam devido o tamanho desprezo  representados em sua 
maioria,nas redes sociais. Casos recentes por conta da Copa do Mundo de 
2014, eleição da ex presidente Dilma Rousseff e o momento político de 

2018, revelam frases estarrecedoras, como por exemplo:” O Nordeste não 
sabe ler, escrever, falar e nem votar.” Como pode compatrícios do mesmo 

país impregnarem-se de xenofobia? O estudo da História representa esta 
região da mesma forma que, cotidianamente o facebook e o whatsApp 
veiculam de acordo suas ideias preconcebidas? E afinal, que relevância  o 

Nordeste transmite para a historicidade desta nação de tamanha magnitude 
cultural? 

 
Inicialmente, há de se registrar que no Nordeste,concentra-se imenso 
celeiro dos vestígios da Pré-História na Bahia e no Piauí, sobretudo.  Foi aí 

que teve a  procedência do colonialismo europeu desde 1500, entretanto, o 
foco de exploração a priori era o litoral e não o interior. A exploração deste 

fértil rincão foi evidente quando os portugueses ambiciosamente 
devastaram a sua composição atual: a Zona da Mata, o Agreste, o Meio-
norte e o Sertão, na sede de estancar a crise portuguesa desde o século 

XIV, lucrando com o comércio do açúcar. Como o gado no litoral não 
poderia ficar, pois, pisotearia as plantações de cana de açúcar, essa foi a 

largada encontrada, abrindo fissuras para as fronteiras do interior e o  
sertão nordestino teve destaque  econômico com a pecuária bovina para 

saciar a casa-grande e, por vezes, com os restos viscerais, matava a fome 
da senzala. Pode-se enfatizar o lado de bonança para a Europa tanto em 
termos de lucros financeiros como possibilidade de expandir e ocupar muito 

mais o território brasileiro. Inversamente, a devastação foi gradativa e 
devoradora na zona litorânea entre os séculos XVI ao XIX. Prova concreta, a 

Mata Atlântica do Nordeste agora, tenta se restabelecer dos desmandos da 
sua colonização, diante dos resquícios de um pouco mais de 7% de mata 
nativa conservada. Consoante o jornalista CLÁUDIO MOTTA (2012), ”Isto é 

resultado de um processo histórico de anos de pressão e convívio com 
plantações, sobretudo de cana-de-açúcar”. Reportando outrossim, no século 

XVII, quase todo solo nordestino era do fidalgo Garcia d’Ávila, filho de Tomé 
de Sousa, primeiro governador geral e fundador de Salvador, primeira 
capital do Brasil. No prelúdio ainda desde século, precisamente 1763, o que 

levou o Nordeste a perder sua rota econômica e Salvador deixou de ser 
capital? A febre aurífera do Sudeste  contagiou os portugueses em busca de  

saída para o progresso,  explorando os metais preciosos! Mudando a capital 
e servindo-se do Porto do Rio de Janeiro, as viagens com destino à Europa 
levando os minerais tornaram-se mais abreviadas para chegar em Portugal. 

Não quer dizer, todavia, que o Nordeste se tornou terra de ninguém, 
inóspito e de um povo a revelia sem saberes. 

 



 

 
 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 221 

Em análise recente sobre alguns livros didáticos de História, existem 
historiadores que divergem em uma linguagem estereotipada, definindo os 

nordestinos como pessoas franzinas, desprovidas de perspectivas, uns 
eternos caipiras vivendo em volta das regiões mais abastadas e 
progressivas. Enquanto outros materiais, trazem o fato histórico, porém, 

não esquecem de enfatizar a hombridade  dessa gente dentro daquele 
processo. Quando o escritor paulista, Monteiro Lobato escreveu sobre o 

Jeca-Tatu no livro Urupês em 1914, certamente, nem imaginaria o alvoroço 
que causaria. Na sua ideologia literária, o Jeca era um caipira preguiçoso, 
sem higiene, de barba e calcanhares rachados que não se acostumou com a 

civilização. No artigo ‘Outro sertão é possível: novas vozes para outros 
olhares sobre identidade,memória e a relação de pertencimento do 

sertanejo com sua região’, as educadoras TARCILA DE OLIVEIRA E CLÁUDIA 
PEREIRA (2013,p.49) corroboram e reafirmam que: “O regime dessa 
verdade discursiva produzida pelo autor se estabeleceu na consciência 

nacional de forma pejorativa e negativa. Monteiro Lobato buscou se retratar 
na quarta edição do livro Urupês, ainda em 1918.” 

 
Já do livro ‘Os Sertões’ de Euclides da Cunha, costuma-se extrair 
fragmentos retratando a Guerra de Canudos, o cotidiano da gente 

nordestina que vivia no Arraial do Belo Monte, por volta de 1893-1897. O 
próprio autor chegou a dizer e escrever: “ O sertanejo é antes de tudo um 

forte.” Levando para o lado da auto-afirmação identitária e a  força de 
sobreviver, realmente, esta visão descreve em parte o Nordeste porque 
mesmo tendo coragem de enfrentar os desafios, o Estado não deveria 

negligenciá-lo . E segue um  detalhe muito preciso acerca de Euclides. Ele 
viveu a era da teoria do branqueamento, teve certa resistência a essa 

prática elitista, acreditava que o sertanejo idealizado por ele era capaz de 
construir a nação sem necessidade da miscigenação, algo que apagaria seus 

traços genótipos e as qualidades. Não deveria então, ter sangue negro, por 
considerá-lo ser inferior. Essa política de cor atrelada ao processo 
socioeconômico e cultural, aparentemente desapareceu do panorama 

brasileiro, após muitas lutas de resistência, inclusive no Nordeste. Assim, 
muitos livros nominam este recorte histórico de mito da democracia racial 

porque ainda pesa sobre o Brasil contemporâneo, uma pátria livre, ordeira, 
sem conflitos de classe, sem discriminação e sem exclusão. Será que  os 
relacionamentos entre seu povo, seja do Norte, do Sul, do Sudeste ou 

Nordeste, são totalmente pacíficos, antirracistas? Há observância com certo 
cuidado para algumas lutas populares nordestinas ocorridas nos séculos 

XVIII, XIX e XX, que bem valem ser lembradas: a  Inconfidência Baiana 
(1798), a Independência da Bahia (1823), a Confederação do Equador 
(1824) a Revolta dos Malês (1835), a Sabinada (1837),a Balaiada (1838), a 

Guerra de Canudos (1897) e o Cangaço no comando de Lampião (década de 
1920 até os anos 30). Foram exemplos de movimentos sociais carregados  

de atitudes e manifestos ocorridos paralelos à situação da exploração, 
aumento de impostos, “indústria da seca”, poder dos coronéis, compra de 
voto, escravidão,negligência ao sertão e a desigualdade social. Getúlio 

Vargas, na década de 40, foi vangloriado como aquele que estava 
civilizando o Nordeste e modificando o sertão, porque autorizou construir o 

Açude do Cocorobó, obra concretizada em 1969. Mas, qual livro retrata a 
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sua intenção de ”apagar” a história de Canudos como forma de 
menosprezar a história daquele povo que queria ser livre da “canga” do 

coronel e ter a sua própria terra? Consideravelmente, não existe cultura 
pior ou melhor, todavia, a visão eurocêntrica permeia certas mentalidades 
capazes de reafirmar que a Região Nordeste é dependente das demais (Sul 

e Sudeste). Termos históricos como jagunços, bandidos e famigerados 
circundam certos livros históricos porque seus autores utilizam o olhar da 

vitimização, até sem maldade de expressão, talvez, e não internalizam a  
desconstrução de tais pontos de vista que acabam virando certos vícios de 
linguagem. Ver pelo retrovisor da caatinga quando está seca e do chão 

rachado, é muito elementar expor esta região literária, musical, teatral e 
artesanal, representada por grandes expoentes como Ariano Suassuna, 

Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, João Cabral de 
Melo Neto, Jorge Amado, Patativa do Assaré, Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, 
Fagner, Renato Aragão, Carlinhos Brown, Lázaro Ramos, Caetano Veloso, 

Gal Costa, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Cláudia Leite, 
Mestre Vitalino e tantos outros. 

  
Felizmente, ações afirmativas vêm demonstrando a viabilidade da 
sustentabilidade ser  possível no Nordeste. Isso faz contribuir com o avanço 

da economia nacional, a independência local e a propagação do  “armazém 
cultural”. Não se pode mais conceber certos termos aviltantes como coisa 

inocente, inofensiva e graciosa porque eles ferem a dignidade humana. Há 
uma necessidade de experienciar a História para além do que o material 
didático propõe, pois, há outras formas de conhecer um povo. Na capital 

sergipana, Aracaju, existe o “Museu da Gente Sergipana”. Quanto 
conhecimento está ali não apenas daquele Estado, mas também do 

Nordeste em si! As amostras culturais mesclam o uso da tecnologia com 
objetos de época vivenciados pela população. A impressão é de quem está 

vivendo concretamente aquele momento rememorado pela fala dos 
expositores, pela dança, pelos mamulengos, pela música, pelo cordel, pelos 
artesanatos, etc. Em certos governos federais, projetos e órgãos foram 

criados  a serviço da Região Nordeste. O DNOCS (1945), a Comissão do 
Vale do São Francisco (CVSF/1948), hoje denominada Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). Já em 1952, o 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB), a SUDENE (1959-2001),sendo recriada 
no período de 2007. E O PROJETO SERTANEJO (1976), que foi extinto no 

ano de 1985 sendo substituído pelo PROJETO NORDESTE. Tais obras 
prestadas contribuíram para  a formação pessoal e coletiva. Foram o ápice 

de muitas mudanças para as famílias beneficiárias. Inúmeros 
conhecimentos adquiridos por meio destes projetos dão vida à história de 
quem viveu ou ainda vive. CIRCE BITTENCOURT (2012,p.198), preconiza 

sobre o ensino de História e a importância da identidade nacional:  
 

“ E a questão que permanece é a de saber o papel que a História do 
Brasil deve ter na formação das novas gerações, sobretudo, 
considerando que a escola se tornou um lugar mais democrático, que 

visa atender a jovens provenientes de todas as camadas sociais e que 
evidentemente, não se identificam com uma História restrita a um 

passado construído sob critérios de valorização de uma elite.” 
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Essa visão de Bittencourt, remete a compreensão que a historiografia tem 
trazido como forma de conceber o ensino da História do Brasil e suas 

características regionais. Que não se pode  exaltar ou espicaçar aspectos 
vitais de um povo, deve-se analisar a pluralidade, suas diferenças e 
semelhanças, a  fim de que sejam evitadas dos seus vocabulários e da 

prática de vida, as opiniões formadas nos alicerces da submissão, 
indiferença, xenofobia, discriminação regional e cultural. E, mediante a 

postura de qualquer historiador, aprender a ser crítico para que não se 
perca o sentimento de pertença étnica, o cultivo dos valores e o respeito ao 
meu espaço e o espaço do outro.  
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ENSINAR HISTÓRIA EM TEMPOS SOMBRIOS: UMA BREVE REFLEXÃO 
SOBRE A PEDAGOGIA DO ÓDIO NAS REDES SOCIAIS 

Jeane Carla Oliveira de Melo 
 
 

Peço licença para começar esse texto na primeira pessoa. Será um relato de 
um episódio bastante sintomático ocorrido em minha experiencia docente e 

em seguida deixarei algumas impressões a partir do lugar social que ocupo 
como mulher, feminista e professora de História nestes dolorosos tempos 
atuais, em que uma assustadora onda conservadora têm surgido e 

impactando a ação de professores e professoras deste país. Posso afirmar 
que minha prática educativa, iniciada há quase 15 anos encontrou um forte 

obstáculo precisamente no ano de 2016, ano do questionável impeachment 
sofrido pela presidenta Dilma Rousseff. Sou professora de uma escola 
pública localizada no interior do Maranhão. Era início do semestre letivo nas 

turmas de Ensino Médio, nível de ensino ao qual atuo. As aulas começaram 
na semana do Dia Internacional da Mulher e minha aula caiu justamente no 

dia 08 de março. Utilizei o espaço da aula inaugural para falar aos meus 
alunos e alunas sobre a luta histórica por direitos e emancipação das 
mulheres organizadas em torno de um movimento social conhecido como 

feminismo. Narrei um pouco do que já conquistamos e o imenso caminho a 
percorrer dado os boicotes do capitalismo e do patriarcado – uma vez que 

ambos são instituições que se retroalimentam através da exploração 
feminina e da negação de direitos em diversos níveis.  
 

Deste modo, a referida pauta foi inserida por se tratar de uma questão 
candente no que diz respeito aos direitos humanos. É intencional que 

politizemos datas relacionadas às lutas antirracistas e a favor das minorias 
excluídas historicamente em nossa cultura, como a população negra, 

LGBT´s, indígenas, campesinos e mulheres.  Em que pese nossas críticas, é 
importante ressaltar também que os exames do ENEM (até o ano de 2018) 
têm sido comprometidos com a inclusão de questões urgentes da 

sociedade, incorporando temas e pautas do conhecimento produzido por 
esses grupos minoritários porque, afinal de contas, somos sujeitos 

históricos e temos direito de acessar ao patrimônio de saberes construídos 
por diferentes homens e mulheres no tempo. 
 

Dito isto, volto ao ponto da aula ministrada no dia 8 de março de 2016. Na 
sequência, passei a receber ataques virtuais de alunos por meio de memes 

e postagens em redes sociais que me consideravam uma “doutrinadora 
comunista fracassada” e que “não ensinava história, apenas feminismo”. 
Causou-me perplexidade porque isto nunca havia ocorrido antes. O que 

sabem esses jovens sobre comunismo e socialismo a ponto de usarem tais 
termos como adjetivos políticos ofensivos? Por que mencionar a luta das 

mulheres por direitos incomoda tanto e para eles soa como algo “fora da 
história”? Por quê alunos de origem pobre e periférica têm incorporado esse 
discurso conservador e autofágico, na medida que também os massacra? Á 

parte das minhas elucubrações, reuni provas e tomei as devidas 
providências internas para que os danos morais a mim fossem reparados (e 

não foram devidamente) o que culminou em um pedido público de 
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desculpas dos alunos nas redes sociais, local onde a minha prática docente 
foi desautorizada.   

 
Já é uma tarefa hercúlea conseguirmos ministrar o imenso conteúdo de 
nossa disciplina articulado ao cuidado de construirmos uma postura crítica e 

investigativa nos alunos e alunas por meio do rigor científico e dos 
procedimentos da pesquisa histórica aplicada ao ensino. Apesar das 

múltiplas demandas e dos nossos esforços em meio a um cotidiano muitas 
vezes precário de trabalho, não passamos para esses segmentos 
conservadores de “doutrinadores de jovens”. Como é amarga a sensação de 

perseguição política!  
 

Nós professores e professoras de História comumente tratamos de temas 
incômodos porque também nos é atribuída a função de lembrar aquilo que 
as sociedades mesmas “querem” esquecer, porque entendemos que a 

memória coletiva implica em uma gestão de poder e interesses em conflito 
com repercussões na forma como construímos o presente e como 

abordamos o passado. De Eric Hobsbawm (1998) a Paul Ricoeur (2007), a 
memória é uma arena disputada em que se amalgamam lutas políticas, 
culturais e econômicas. A simples existência de outras memórias, narrativas 

e versões contra hegemônicas do passado já são suficientes para os 
historiadores e historiadoras serem vistos como “inimigos perigosos” do 

projeto autoritário em curso no país. 
 
Após esse desgastante processo, passei a ter olhos mais do que atentos 

para a construção do atual aparato ideológico da extrema-direita 
amplamente divulgado pelas redes sociais. Isto é, o fascismo vem batendo 

à porta buscando conquistar a subjetividade de jovens e tornar um inferno 
a vida dos professores e professoras da área de ciências humanas ou de 

quem questione o status quo. E faz isso com enorme êxito. O projeto Escola 
Sem Partido é, indubitavelmente a expressão máxima desse cerceamento 
ideológico e epistemológico imposto aos docentes. Portanto, é urgente que 

neste cenário volátil e impreciso saiamos da apatia pra começarmos a 
entender como campo progressista, o avanço e fortalecimento de uma nova 

direita brasileira.   
 
Nesse sentido, destaco as contribuições das pesquisadoras Esther Solano 

(2018) e Rosana Pinheiro-Machado (2019) que têm desenvolvido estudos e 
produzido algumas respostas para tentar compreender o complexo 

fenômeno do ódio como política na sociedade brasileira. E o papel das redes 
sociais na divulgação dessa “pedagogia do ódio” é mais do que central, uma 
vez que é o ponto em que o sistema de difusão de calúnias, inverdades e 

notícias falsas encontra suporte e capilaridade. Em entrevista, a 
pesquisadora Esther Solano afirmou que essa nova onda direitista que 

confia em candidatos de extrema-direitista os maiores cargos políticos das 
nações se baseia numa espécie de “rebeldia conservadora”, isto é 
 

“trata-se de um grito de desabafo, de mal-estar, de 
descontentamento, um pouco dessa ideia do antissistêmico, 

do anti-establishment. Por outro lado, digo que é uma rebeldia 
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conservadora porque as pessoas não votarão nele para que se 
construa uma coisa nova, de vanguarda, de futuro, mas, sim, para 

voltar ao passado mais tradicional, aquele dos valores cristãos, da 
ordem e da tradição, da hierarquia. Digo que há uma politização da 
antipolítica, por um lado, e um discurso muito antiesquerda, 

antipetista, anticomunismo, de outro. Isso mostra um 
descontentamento muito claro e uma rejeição às pautas identitárias, 

aos movimentos feminista, negro e LGBT, que têm crescido muito no 
mundo inteiro. Então há uma reação a tudo isso” (SOLANO,p.01, 
2018) 

 
Para esta professora, a reação às poucas conquistas que os grupos 

minoritários tiveram nos últimos anos nas gestões petistas foram suficientes 
para acrescentarem um clima de ódio as minorias. Os inimigos a serem 
combatidos passam, portanto, a serem os professores, as feministas, os 

sem-terra, os sem-teto, os indígenas, a população LGBT, isto é, qualquer 
pessoa ou grupo que tensione contra o projeto neoliberal, meritocrático e 

fundamentalista cristão que está se institucionalizando no coração do 
estado brasileiro. Até a luta por direitos civis liberais como a manutenção do 
estado laico e o cumprimento da Constituição de 1988 têm sido suficientes 

para credenciar uma pessoa com a pecha de “comunista”, em uma clara 
tentativa de culpabilizar grupos marginalizados em suas lutas legítimas.  

 
A nova direita brasileira é profundamente anti-intelectual (por isso o ataque 
aos docentes e às universidades) e ultraliberal (difundindo um tipo de credo 

que culpabiliza as pessoas pela pobreza e vende fartamente o discurso do 
empreendedorismo como saída individual face a crueldade capitalista, 

porque afinal de contas “ser rico é uma questão de escolha” como 
apregoam os atuais gurus das finanças que pululam por aí). Mais do que 

isso, há em curso uma tentativa muito forte de liquidar direitos e garantias 
sociais da classe trabalhadora por meio de uma violenta política de 
privatizações das empresas estatais e de reformas anti-povo, como a 

reforma trabalhista e da previdência. 
 

Já para Rosana Pinheiro-Machado (2019), a ascensão da extrema-direita 
em nosso país está ligada a memórias e processos traumáticos que não 
foram suficientemente elaborados no pós-ditadura e que acabam 

retornando na forma de um elogio a um passado supostamente pacífico e 
ordeiro – o do regime militar em que não haveria banditismo e minorias 

reivindicando seus direitos: 
 

“O bolsonarismo é a vitória da extrema-direita, a radicalização de 

uma política de ‘nós contra eles’, cujo inimigo é interno - e não 
externo. Ele é uma subjetividade que só emerge dentro de 

circunstâncias históricas específicas, como a nossa frágil memória da 
ditadura. Tal qual na ditadura, o anticomunismo é relacionado com o 
reacionarismo moral voltado às questões de gênero e sexualidade. 

Passamos muito tempo pensando ‘Como o Brasil pode eleger 
Bolsonaro?’, mas a pergunta certa é: ‘Como conseguimos ter 12 anos 
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de um governo progressista, apesar de um histórico tão violento e 
conservador como o nosso?’” (PINHEIRO-MACHADO, p.01,2019) 

 
A indagação levantada por Rosana Pinheiro-Machado é importante na 
medida que assistimos ao retorno de uma forte militarização da política, em 

que há mais militares do que civis ocupando pastas nos ministérios do atual 
governo. E se nossa cultura comporta tais práticas, é porque existe nela 

uma trama autoritária enraizada no DNA da formação da sociedade 
brasileira. Estamos, sem sombra de dúvidas, nos referindo a uma ordem 
social do tipo patriarcal, machista, racista, classista e homofóbica, que 

busca por meio do uso da violência aniquilar toda e qualquer diferença. E 
este autoritarismo violento têm se travestido de uma roupagem “pop”, 

humorística, isto é, o discurso fascista é transformado em linguagem de 
memes, dificultando assim identificar a perversidade dos seus enunciados 
(SOLANO, 2018). E infelizmente, é esse discurso que tem atingido em cheio 

a subjetividade da juventude brasileira abrindo caminho para banalização e 
naturalização do ódio contra as minorias. Os alunos que me atacaram 

virtualmente estavam de posse dessas ferramentas comunicativas (os 
memes) usadas para destruir reputações e ridicularizar posturas 
progressistas. De norte a sul do país, a classe docente tem sido perseguida 

e atacada. 
 

Sei que nessa disputa, nós do campo progressista estamos ainda 
acumulando reveses. A direita conseguiu colonizar as redes sociais de tal 
forma que uma parte significativa da sociedade apenas se informa através 

dela, o que leva a um fenômeno da crise de legitimidade das mídias 
tradicionais. Nesse sentido, as informações são construídas e repassadas 

através da plataforma do aplicativo WhatsApp e quase sempre se 
apresentam sem nenhum compromisso com a checagem de fatos ou a 

credibilidade das fontes. A opinião individual tem alcançado um perigoso 
status de verdade sendo muito difícil desmenti-la ou confrontá-la com 
informações e conhecimentos embasados. Dito de outro modo, como os 

algoritmos das redes sociais faz com que vivamos em “bolhas virtuais”, as 
pessoas constroem as verdades que mais lhe apetecem e que mais 

endossam suas posturas políticas.  
 
O dissenso, o diálogo e o contraditório praticamente inexistem na lógica de 

mercado das redes, o que leva irremediavelmente às ações de ataque e 
ameaças virulentas de quem se sente mais confortável com o anonimato da 

vida virtual pra destilar impropérios e discursos de ódio. Muito 
provavelmente aqueles alunos que mencionei no início do texto não teriam 
coragem de olhar nos meus olhos e me atacarem verbalmente, mas tiveram 

coragem de fazer isto usando de modo covarde as plataformas virtuais 
como meio de aniquilação do outro. Meu “crime”? Falar sobre mulheres no 

Dia Internacional da Mulher. Lutar contra a cultura do estupro no espaço 
escolar. Defender a escola pública gratuita e de qualidade para todos e 
todas. Insistir em uma historiografia didática que contemple as experiências 

e memórias dos mais diversos grupos sociais. Como professora de História 
engajada na luta pela democracia, vou sempre cometer esses “crimes”, 

denunciar injustiças e apontar as desigualdades.  



 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 228 

Como campo progressista, necessitamos redobrar a vigilância pelos nossos 
direitos e pela existência da nossa frágil e combalida democracia. Sei o 

quanto é difícil convocar o coletivo que se encontra apático e atomizado, no 
entanto, não será possível nenhum tipo de mudança que não passe pela 
sociedade organizada disputando os espaços políticos (ruas, escolas, 

sindicatos, redes sociais, igrejas) e a subjetividade da nossa juventude – 
que vem sendo tomada de assalto por fantasmagorias anacrônicas e 

reatualizadas da Guerra Fra por meio do suposto “perigo comunista” que de 
fato nunca existiu em nosso país. Temos, portanto, a missão e obrigação de 
lutar sempre pelo passado, pois a memória se encontra permanentemente 

em disputa. 
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A “HISTÓRIA HIPOTÉTICA” COMO METODOLOGIA DE PESQUISA E 

DE ENSINO DA HISTÓRIA 
Jean Vieira Ramos 

Márcia Elisa Teté Ramos 

 
 

Este texto integra uma das atividades do PIBID (Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência), subprojeto História da Universidade 
Estadual de Maringá, orientado pelo prof. Dr. José Henrique Rollo Gonçalves 

e supervisionado pela prof. Adriana Alves. As atividades foram 
desenvolvidas no segundo semestre de 2018, em duas turmas de oitavos 

anos (uma com 32 alunos – aqui denominada Turma A –, outra com 28 
alunos – chamada de Turma B –, totalizando 60 alunos) do Colégio Estadual 
Juscelino Kubitschek, localizado na cidade de Maringá, PR. 

 
Nesta escola há o Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Técnico. As 

turmas envolvidas na pesquisa/ensino têm o Ensino Integral, três aulas 
semanais de História. Pela observação em campo, percebemos que os 
alunos integram a classe média e a classe média baixa. Usam uniforme, 

tênis e mochilas considerados de marcas famosas. Muitos tem caixas de 
som portáteis e grande maioria tem celular. Há um ponto de ônibus em 

frente à escola, em que muitos alunos utilizam, mas também muitos pais 
buscam seus filhos na escola de carro. Há no pátio da escola, mesa de 
pebolim e caixa de som. A escola tem horta, sala de informática, biblioteca 

e gibiteca. Os alunos têm hábito de leitura para além das exigências da 
escola, como: As Crônicas de Gelo e Fogo, de autoria de George R. R. 

Martin e A Culpa é das Estrelas, de John Green. Assistem séries, como: Os 
13 Porquês (sucesso da Netflix em 2018) adaptação livro do escritor Jay 

Asher publicado em 2007). Tanto A Culpa é das Estrelas como Os 13 
Porquês são destinados ao público juvenil e tratam de temas densos, sendo 
o primeiro sobre uma menina com câncer e o segundo sobre estupro, 

bullying e suicídio. O rico universo cultural dos alunos, provavelmente 
associado à facilidade de acesso aos bens culturais, bem como, as aulas 

ministradas anteriormente pela professora-titular, vão incidir positivamente 
em suas respostas. 
 

O tema tratado era a Independência do Brasil e o período regencial (1831-
1840). As aulas foram ministradas pensando em um ensino de História que 

se voltasse para uma abordagem cultural, sem desprestigiar os eventos 
políticos.  Não houve o objetivo de desqualificar a cronologia dos eventos 
e/ou os eventos considerados mais importantes pela historiografia. 

Entretanto, a a proposta já na primeira aula era de tratar também do 
cotidiano, da cultura, da situação da mulher, situação da criança pobre, da 

criança rica, dos escravos e escravas, dos alimentos que se consumiam 
entre outros assuntos. Neste sentido, o livro didático adotado auxiliou 
bastante: Vontade de Saber. História 8º ano, de autoria de Marco Pelegrini, 

Adriana Dias e Keila Grinberg. No capítulo 8, intitulado “A independência do 
Brasil”, o referido livro traz os seguintes subtítulos, abrindo a Unidade com 

aquarela de Debret, Aclamação de d. Pedro I no Campo de Sant’Ana (século 
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XIX): As relações entre Brasil e Europa no século XX (onde fala das relações 
entre Portugal e Inglaterra, Bloqueio Continental, transferência da corte 

portuguesa para o Brasil); O Brasil deixa de ser colônia (sobre a 
interiorização da metrópole, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, as 
revoluções e a revolução pernambucana); Transformações no Rio de Janeiro 

(fala da criação de várias instituições, como Branco do Brasil, Biblioteca 
Real, etc., o aumento da população, mudança de hábitos com a presença da 

corte no Brasil, box com biografia de Debret), sendo que na seção 
Investigação na prática, se analise duas imagens de Debret sobre o 
cotidiano da cidade da época como fontes históricas); Rio de Janeiro, a 

capital do Reino (com infográfico do Largo do Paço Real, mostrando como 
era a realidade neste espaço no éculo XIX); A Revolução do Porto; O 

conflito de interesses (partidos políticos da época, box sobre maçonaria),  A 
Proclamação da Independência (sobre a independência como processo e 
análise do quadro de Pedro Américo de 1888, Independência ou Morte e 

sobre a Biblioteca Nacional na seção Explorando o tema) e por fim, aas 
atividades. No capítulo 9, intitulado A consolidação da independência do 

Brasil, abre-se a Unidade com aquarela de Debret, Vendedor de Flores e 
figura da bandeira do Império do Brasil, com os seguinte subtítulos: O Brasil 
independente (que narra o período regencial, inserindo uma linha do 

tempo); A formação do Estado nacional brasileiro (trata das guerras pela 
independência, box com biografia de Lord Cochrane, seção História em 

construção discutindo o significado da independência, a interação da nação, 
a assembleia constituinte, a Constituição de 1824);a Confederação do 
Equador; Um governo em crise (abdicação de D. Pedro I); O Brasil 

governado por regentes (criação da Guarda Nacional, tendências políticas); 
O Levante dos Malês (população baiana do século XIX, escravos e ex-

escravos na Bahia); A diversidade étnica dos africanos (com figura 
representando diversos povos); A Cabanagem (participação popular); A 

Revolução Farroupilha (motivações, reações, acordos); na seção Explorando 
o tema, trata das mulheres brancas e negras no Brasil no século XIX e 
Atividades. 

 
Procuramos em uma das aulas, realizar uma atividade alternativa 

denominada “história hipotética”, inspirados no trabalho de Dayana de 
Souza (2012). Com esta atividade, pretendemos fazer com que o aluno 
recorresse à imaginação histórica, ou seja, que levantasse hipóteses sobre 

como seria a vida de pessoas de determinada época e lugar. Mesmo os 
historiadores mais tradicionais entendem que não há como retratar a 

história como esta realmente aconteceu e que embora o ponto de partida 
sejam as fontes históricas, há que interpretar estas fontes para além do que 
elas indicam. Em última instância, não há como ter acesso ao que ocorreu, 

mas sim em relação aquilo que poderia ter acontecido (COLLINGWOOD, 
1994, p.299). O que não significa que a “imaginação” é ficção, mas que a 

história, privada da imaginação, só pode fornecer informação. As hipóteses 
sobre o que aconteceu ocorrem em acordo com a plausibilidade histórica, o 
que Collingwood denomina de “interpolação”. A atividade solicitada ao aluno 

é essa “interpolação”, ou seja, a partir do que ele já tem como 
conhecimento prévio, conteúdos substantivos e conceitos estruturais da 

história, obtidos pela escolarização ou pela pedagogia informal (família, 
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amigos, mídia, etc.), indaguei o que ele poderia falar sobre história de 
Londrina, construindo ele mesmo uma história hipotética com o auxílio do 

questionário. Desta forma, o aluno utilizaria a imaginação histórica, que 
traduzindo, seria levantar hipóteses sobre o que aconteceu em Londrina em 
determinada época e com determinados sujeitos situados historicamente, e 

para isso, recorreria à sua memória. A “interpolação” parte das fontes – 
aqui, nossos alunos partem do que sabem/lembram sobre a história de 

Londrina e da propaganda da Companhia de Terras Norte do Paraná que 
introduzi no enunciado –, e assim os alunos constroem uma história 
provável segundo seus conhecimentos e/ou associações, preenchendo as 

lacunas através de sua imaginação/memória. Ainda com a afirmação: 
"História não significa saber que eventos se seguiram a quê. Significa 

transportar-se para o interior da cabeça das outras pessoas, observando, 
nessa situação através dos seus olhos, e pensar por si mesmo se a forma 
que a mesma foi abordada era o caminho certo" (COLLINGWOOD, 2002, p. 

57-58 apud ARRAIS, 2009, p. 5).  
 

Coolingwood nos reporta à empatia histórica. Peter Lee diz que poderíamos 
substituir a palavra “empatia” por “compreensão”, e mais precisamente: 
“compreensão histórica”, que não é um sentimento, “Embora envolva o 

reconhecimento de que as pessoas possuem sentimentos” (LEE, 2003, p. 
20). A empatia histórica remete à compreensão contextualizada do Outro 

que viveu no passado, mas também do Outro que vive no presente e 
predispõe a problematização e contextualização do Eu inserido no mundo e 
na interação com outros. Porém, mais do que se colocar no lugar do Outro, 

com a empatia “a nossa compreensão histórica vem da forma como 
sabemos como é que as pessoas viram as coisas, sabendo o que tentaram 

fazer, sabendo que sentiram os sentimentos apropriados aquela situação, 
sem nós próprios as sentirmos (LEE, 2003, p. 21). 

 
A imaginação e a empatia, apesar de parecerem conceitos distantes da 
ciência histórica, nos reporta à matriz do conhecimento histórico, qual seja, 

a contextualização histórica, a realidade que cerca determinado 
fenômeno/acontecimento. A imaginação, a empatia, a contextualização, são 

conceitos que compreendem a capacidade de “se transpor em determinada 
época e lugar” para saber como viviam e pensavam. Este exercício de criar 
hipóteses sobre modos de vida de outras culturas não se desprende do 

presente vivido, sendo que a ideia é de realizar analogias, não 
anacronismos.  

 
“As analogias são utilizadas, freqüentemente, pelos professores como 
recurso para facilitar a compreensão de conteúdos escolares, uma 

vez que possibilitam mediações simbólicas e aprendizagens 
significativas. Nesse sentido, revelam-se recurso tentador para 

superar o estranhamento dos alunos face ao desconhecido que é, por 
elas (analogias), relacionado ao que lhes é familiar. Entre o científico 
e o senso comum, tornam-se recursos didáticos com grande potencial 

para a ressignificação de saberes e práticas, sintetizando de forma 
emblemática uma criação do saber escolar” (MONTEIRO, 2005, p. 

334) 
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As analogias, para não recair no anacronismo, devem ser contextualizadas. 

Por exemplo: dissemos que no período regencial, D. Pedro I abdicou da 
coroa a favor de seu filho D. Pedro II quando este era ainda criança e que 
indagamos aos alunos: “Vocês acham que D. Pedro, com a idade de vocês 

teria condições de governar o Brasil?” A resposta foi não. Assim, mostramos 
o porquê do período regencial. Logicamente, a realidade dos alunos não é a 

mesma que a de D. Pedro II naquele momento, mas a pergunta serviu ao 
propósito de levar o aluno a associar a sua realidade com a realidade 
passada. 

 
Na atividade, como dissemos, os estudantes, sujeitos desta pesquisa, foram 

chamados a “preencher lacunas” a partir das informações dadas, em acordo 
com uma determinada demarcação cronológica e espacial. Este 
procedimento permite uma transição do conhecimento factual, do estático, 

para um nível mais abstrato da história, denominada por Hilary Cooper de 
“imaginação dinâmica” (COOPER, 2012, p. 32-33). Os critérios de validade 

da história hipotética são narrativos e experimentais, e não quantitativos ou 
informacionais. Mesmo crianças dos anos iniciais de escolarização, podem 
ser incitadas a usar a interpolação com as questões propostas por Hilary 

Cooper: O que eu sei sobre isso (objeto, pessoa ou fato)? O que posso 
imaginar sobre isso? Onde posso saber mais sobre isso? Desta forma, em 

um primeiro momento recorre-se ao conhecimento prévio, no segundo 
momento, às hipóteses, o que estamos chamando de imaginação histórica, 
e enfim, onde pesquisar mais sobre a temática (COOPER, 2012, p. 34). 

 
O enunciado era: “Preste atenção na história de uma família e construa a 

resposta a seguir conforme você ache possível”. Logo a seguir, em poucas 
linhas colocamos como dispositivo de evocação uma história datada para 

que o aluno presumisse elementos do cotidiano do contexto histórico 
daquele período: “João e Maria era um casal pobre que vivia na época do 
Brasil pós-independência. Eles tinham dois filhos, Carlos de 13 anos e 

Carmem de 11 anos. Maria estava grávida do terceiro filho”. Ao colocarmos 
“casal pobre” propositalmente, tínhamos em mente que este casal poderia 

ser de brancos pobres ou ex-escravos.   
 
Na primeira questão, foi indagado: Como era a casa deles? Obtivemos da 

Turma B, 6 respostas que podemos considerar como “incorretas” por não 
serem descontextualizadas ao não se aproximarem da realidade da época e 

da Turma A, todas as respostas foram “corretas”. Como “incorreta” 
podemos citar: Aluno 4 da Turma B: “Era uma casa de rico grandes 
espaçosas...”  [Mantivemos a grafia do aluno.] Analisando as respostas 

“incorretas” podemos ver que talvez o aluno não tenha interpretado 
adequadamente o enunciado. Uma das capacidades necessárias para a 

construção do conhecimento histórica é a da interpretação de texto/fontes. 
Diz Ivo Matozzi (2008) que a construção da História depende em saber 
colocar este conhecimento em narrativa e a compreensão da História se dá 

por intermédio da interpretação desta.  
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Algumas respostas se aproximaram bastante da realidade, como a de Aluno 
1 da Turma A: “Era uma casa de madeira esburacada cheia de bicho-

barbeiro”. Nota-se que o aluno, percebendo que no enunciado a família era 
pobre, associou o “bicho barbeiro”, que pode ser encontrado neste tipo de 
moradia. Mesma coisa o Aluno 2 da Turma A: “Era um barraco de pau bem 

simples cheio de cupim com s telhas todas quebradas” e a Aluna 23 da 
Turma A que comenta que “...era simples, simples até demais, sem luz, 

sem água potável e sem higiene”. Vê-se que houve atenção ao enunciado, e 
como se fala que a família era pobre, talvez a associação se voltasse mais 
para o conceito de pobreza na atualidade. Contudo, algumas narrativas 

demonstraram um esforço de contextualização histórica, como a da Aluna 
17 da Turma A, ao falar de “pratos de barro”: “A casa deles era simples e 

pobre, pratos de barro, móveis baratos, não tinham coisas que não 
precisavam, pois até o que precisavam não tinham”. Algumas respostas, 
não só em relação a esta pergunta, serviram para o aluno mobilizar 

vocabulário mais complexo, como a Aluna 9 da Turma B: “A casa delas era 
bem precária, com 1 quarto ou outro”.  

 
Segunda questão: Quando ficavam doentes, como se tratavam? Da Turma 
A, obtivemos duas respostas “incorretas”, enquanto que da Turma B, três 

respostas “incorretas” porque demonstravam a dificuldade do aluno em 
contextualizar historicamente e duas respostas se mostraram vagas ao 

dizer que “um cuidava do outro” ou “se viravam sozinhos”. Novamente 
tivemos narrativas bem construídas do ponto de vista da História, como: 
Aluna 21 da Turma A: “Eram provavelmente com ervas, chás, remédios 

caseiros...” Apreendemos das narrativas dos alunos duas variáveis: 1) a 
Turma A respondeu de forma mais coerente e evidenciando maior 

vocabulário e escrita correta que a Turma B. Isso se deve ao fato de a 
Turma A ter alunos sem distorção idade-série, isto é, não havia aluno 

repetente, ao contrário da Turma B, com idades mais avançadas em relação 
ao 8º ano escolar; 2) alguns alunos demostraram gostar de preencher o 
“questionário”, inclusive desenhando, como o Aluno 4 da Turma B. Ao nosso 

ver, isso pode ser relacionado ao fato de que a “história hipotética” 
mobilizar a imaginação, o lúdico e também porque o desenho pode 

expressar o que para o aluno é mais complicado escrever. Embora seja um 
instrumento de pesquisa no nosso caso, também pode ser utilizada como 
instrumento de avaliação, sem necessariamente “parecer” uma prova, e, 

sendo assim, acarretar mais respostas espontâneas.  
 

Terceira questão: Carlos e Carmem iam para a escola? Esta questão foi a 
mais difícil para que eles respondessem levando em conta o contexto 
histórico da época, em que tínhamos pouquíssimas escolas públicas, mesmo 

assim, com acesso mínimo dos filhos de famílias pobres (TOLEDO, 2012). 
Os alunos entenderam que Carlos e Carmem não iriam à escolar, por terem 

que trabalhar junto com os pais (16 alunos) ou ajudando em casa (12 
alunos), mas 29 alunos disseram que na época, não havia escola para 
pobres. Penas dois alunos responderam de forma bem destoante: um, que 

eles não estudavam, mas roubavam e outro, que estudavam e eram bons 
estudantes. 
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Quarta questão: O que será que eles achavam da Independência do Brasil? 
Esta questão, solicitava atenção em relação aos temas tratados em sala, 

mais condizentes com a cronologia, os eventos, as discussões políticas 
(lembrando que Independência e Período Regencial, são conteúdos 
históricos que remetem mais à esfera política). Dos 60 alunos, 20 

responderam que a família iria gostar da Independência do Brasil, 
esperando a vida melhorar. Duas categorias destas respostas são cruzadas: 

18 alunos responderam que não mudaria nada para a família porque esta 
era pobre e 11 alunos responderam que a independência só teria sentido 
para o s mais ricos. Um aluno confundiu Independência do Brasil com 

Abolição e por isso entendeu que a vida seria boa para a família, porque 
deixariam de ser escravos. 

 
Quinta questão: O que eles comiam? A maioria dos alunos responderam de 
forma coerente e obtivemos muitas narrativas cruzadas. Em síntese, os 

alunos dizem que a família da “história hipotética” comeria sobras de 
comida, comidas produzidas na própria roça e caça. Alguns, de forma mais 

completa, responderam: arroz, feijão, mandioca, farofa. 
 
Sexta questão: Qual era o trabalho deles? Também nesta pergunta, os 

alunos souberam responder de forma coerente, considerando que a família 
trabalhava na roça, em serviço manual pesado ou então, como escravos (ou 

seja, nada havia mudado em termos de tipo de trabalho). Nesta questão 
percebemos que muitos alunos fizeram questão de diferenciar o trabalho do 
homem e da mulher, ou então de lembrar que no enunciado, Maria estava 

grávida, em especial, as meninas.  Bom ressaltar que a Turma A 14 
meninos e 17 meninas. E a Turma B tinha 11 meninos e 11 meninas (6 não 

colocaram nome): “O João era camponês e Maria não tinha emprego pois 
estava grávida” (Aluna 5, Turma A); “Maria trabalha com remédio caseiro. 

João na roça. Eles não tinham muito dinheiro para sustentar a família” 
(Aluna, 19, Turma A); “[o pai] trabalhava de sapateiro e a mãe lavava 
roupa para a família dos outros. Carlos ajudava o pai e Carmem ajudava a 

mãe” (Aluna 24, Turma B). A estratégia da “histórica hipotética”, como 
dissemos, explora a imaginação contextualizada, ou seja, os alunos não 

apenas respondem a pergunta, mas constroem uma “historinha”, o que foi 
possível perceber em quase todas as respostas de todas as perguntas. 
Notamos que no caso desta questão, muitos alunos (10 alunos) 

responderam que o pai era carteiro, provavelmente porque associaram com 
a criação dos correios com a vinda da coroa portuguesa ao Brasil em 

conteúdo histórico tratado anteriormente. Todos compreenderam que o 
trabalho era pesado, difícil e mau remunerado.   
 

Sétima questão: Como Maria teria seu filho? Três respostas apresentaram-
se de forma cruzada: 29 alunos responderam que Maria teria filhos por 

intermédio de parteira, 23 alunos responderam que ela teria o filho em casa 
e duas alunas disseram que as mulheres da vizinhança ajudariam Maria: 
“Por uma parteira que ia em sua casa e era através de parto normal” (Aluna 

9, Turma B) Apenas um aluno disse que Maria teria seu filho no hospital e 
um respondeu sem que pudéssemos compreender, com “raiz de café” 

(Aluno 1, Turma A). A Aluna 19 da Turma A, conta “detalhes” do parto de 
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Maria: “João colocava Maria em uma cama e com uma água bem quente 
para ter o filho...”. Por vezes, a imaginação vai longe, mas não fica muito 

distante de uma possibilidade: “Ela tentou fazer uma cesariana caseira mas 
o BB morreu e ela pegou tétano” (Aluno 2, Turma A).  
 

Oitava questão: Qual seria a religião da família? O índice de acertos foi 
maior na Turma A: 24 alunos responderam que seria a religião católica, um 

disse cristã, outro que não sabe e dois disseram evangélica. Na Turma B. 
13 alunos disseram católicos, 10 disseram cristãos, 2 ateus e um, 
evangélico. Lembrando que na época da “história hipotética”, a Igreja 

Católica era ainda bem poderosa, apesar de ter sido desligada do Estado em 
1822. Na Constituição 1824 garantia-se o princípio de liberdade religiosa, 

mas com algumas restrições, pois pessoas de baixa renda e que não 
professassem o Catolicismo Romano não poderia ocupar cargos políticos. 
Apenas um aluno respondeu que Maria era de uma religião de matriz 

africana, o que seria bem plausível para a época. Percebemos que a 
temática da religião é pouco disposta no livro didático e mesmo nós, 

sabíamos pouco sobre a mesma. Este tipo de experiência didático-
pedagógica também se torna interessante ao percebermos que existem 
assuntos não muito presentes no ambiente escolar, para que possamos 

retomá-los futuramente com mais fundamentação.  
 

Nona questão: Do que será que eles tinham medo? Quatro tipos de 
respostas se entrecruzaram: 12 alunos responderam “morrer de fome”, 10 
responderam “pobreza”, 12 alunos responderam “de conseguir sobreviver” 

e 8 “do desemprego”. Na Turma B, muitos responderam “medo de revoltas 
e guerras”, mas não conseguimos entender esta variável. É certo que o 

período é perpassado por várias revoltas, isto é, as respostas não estão 
incorretas, porém, não sabemos explicar a diferença entre uma turma e 

outra.  
 
Décima questão: Você gostaria de viver naquele tempo? Porque? Enquanto 

que em outras questões, as respostas nos surpreenderam por serem 
plausíveis em relação ao contexto histórico, as respostas quanto a esta 

última questão eram previsíveis: 34 alunos responderam que não viveriam 
naquela época “atrasada” ou “sem progresso”; 15 alunos disseram que não 
viveriam sem celular e/ou internet. Contudo, uma grande parte dos alunos 

responderam nestas e em outras narrativas que aquele tempo: as pessoas 
sofriam mais; tinham mais preconceito contra pobres, negros e mulheres; 

as pessoas não tinham chance como hoje de estudar; não havia remédios.   
 
Gostaríamos de finalizar ressaltando que a esta pesquisa ação nos serviu 

para conhecer o aluno com o qual trabalhamos, reorganizando o 
planejamento das regências. Aprendemos muito também com estes alunos, 

pois algumas respostas eram bem elaboradas. Como a resposta da Aluna 23 
da Turma A, aliás a única que respondeu “sim”, que gostaria de viver 
naquela época, pois para ela, se você é rico, qualquer época é boa. Já o 

Aluno 16 da Turma B, que prefere a época da Revolução Francesa para se 
viver, entende que “cada época é uma época”, com seus prós e contras. 
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A IMPORTÂNCIA DA CIDADANIA E O ENSINO DE HISTÓRIA PARA A 
DIVERSIDADE CULTURAL 

João Victor Lessa Henrique 
Rafael dos Santos Vieira 

 

 
Introdução 

A educação, com o passar dos séculos assumiu diversos significados, e 
desde a antiguidade até os dias atuais ela teve diferentes papéis para 
integrar um indivíduo à sociedade. Com relação à educação, o artigo 205 da 

Constituição Federal de 1988 defende que é um direito social que visa o 
desenvolvimento do indivíduo através da sua qualificação e para o exercício 

da cidadania, sendo este direito um dever do Estado, junto à colaboração 
dos sujeitos integrantes da sociedade. Logo, a educação é um direito do 
cidadão brasileiro, com todos devendo ter acesso ao ambiente escolar. 

Porém, a escola que é responsável por educar é individualista, como define 
o antropólogo Márcio Ferreira da Silva (1994), e mesmo que essa promova 

um encontro das massas, que são diversificadas, resultadas da formação 
histórica nacional, ela não faz com que todos os indivíduos presentes nela 
se identifiquem enquanto atuantes dessa formação. De acordo com Vera 

Maria Candau (2003) uma forma de discriminação perceptível na educação 
é a elaboração dos currículos escolares, uma vez que esses não 

contemplam, em diversos casos, a pluralidade cultural existente no país.  
 
Como uma forma de colocar em pauta no currículo formal a discussão 

acerca da diversidade étnica foram elaborados mecanismos de afirmação, 
posteriores à promulgação da lei de diretrizes e bases da educação nacional 

– LDBEN – Lei 9.394/96, em 20/12 de 1996. Devido a reivindicações de 
movimentos sociais no decorrer do século XX, foram elaboradas duas leis 

posteriores que modificaram a LDBEN por: 1) a lei 10.639/03 que torna 
obrigatório o ensino da história e cultura africanas e afro-brasileiras no 
Ensino Básico; 2) a lei 11.645/08, sendo essa uma alteração da lei exposta 

anteriormente, agora acrescentando o ensino da história e cultura da 
população indígena.   

 
A importância dessas leis como políticas afirmativas mostra-se fundamental 
ao trazer o debate e o conhecimento da história dos povos nativos e 

fundantes, e com isso auxiliar no combate a todo tipo de preconceito e 
discriminação com relação às populações negras e indígenas. “Trata-se de 

colocar em pauta, no contexto escolar, uma discussão recorrente negada 
pela população brasileira” (SANTOS, 2013, p.59). Ainda de acordo com 
Lorene dos Santos (2013), os currículos têm o potencial de se constituírem 

enquanto ferramentas de combate às desigualdades sociais e raciais, sendo 
artefatos culturais dinâmicos, que são repensados constantemente, sendo 

acrescentados novos componentes, enquanto outros caem em desuso. Ao 
serem adicionados os conteúdos referentes ao ensino de história e cultura 
africana, afro-brasileira e indígena, elucidam o debate político e social 

acerca de tais temáticas.  
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Dito isso, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) 
do curso de História da “PUC MINAS” entra como uma ferramenta na 

atualização da prática docente na aplicação das leis citadas anteriormente, 
dando possibilidade de elaboração de novos materiais didáticos e novas 
abordagens acerca da temática da diversidade étnica. Esse programa tem 

auxiliado os graduandos em cursos de licenciatura a se aproximarem do 
ambiente escolar, concorrendo para suprir uma lacuna existente no atual 

sistema educacional.  
 
O professor, como importante agente na construção identitária dos 

discentes, necessita mobilizar diversos conhecimentos acerca dos povos que 
representam nossas raízes. Para Lorene dos Santos (2013), esse trabalho 

de construção identitária que os professores realizam, ao abordarem as 
questões afro-brasileiras, acaba por se mostrar como um primeiro passo 
para o empoderamento negro dos estudantes. O PIBID entra como um 

indispensável meio para que os professores e licenciandos em formação, 
graduandos em história, possam não apenas prestar um melhor serviço à 

sociedade através de novas propostas didáticas, mas também permitir uma 
maior reflexão do papel social da escola. Como afirma Alain Pascal Kaly 
(2013, p. 207):  

 
“O não ensinar a história da África, dos brasileiros de ascendência 

africana e dos povos indígenas no Brasil, não só fragmenta a 
formação acadêmica; contribui, também, para reforçar e manter 
vivas as crenças do eterno superior e do eterno inferior, baseando-se 

nas ideologias estabelecidas a partir das maneiras como eram os seus 
antepassados.”  

  
A importância da lei 11.645/08 como instrumento de socialização  

O Brasil apresenta-se como um país com uma enorme pluralidade cultural. 
Uma cultura nativa, não reconhecida pelos cidadãos,uma cultura trazida de 
diversos pontos da África durante o período colonial português e durante o 

período do império e a cultura dos inúmeros imigrantes durante os séculos 
XIX e XX. Cabe à escola apresentar ao aluno essa grande pluralidade 

cultural existente em nosso país,  sobretudo outras práticas religiosas além 
daquelas praticadas em sua esfera social, por exemplo. Ao conhecer outra 
cultura, a criança pode se aproximar dela, construindo assim sua identidade 

social com base nas trocas culturais. Outro efeito positivo que é gerado pela 
atividade de conhecer outras práticas culturais é a diminuição dos 

preconceitos, estereótipos e discriminação, pois como se sabe, quando 
somos colocados frente a frente com hábitos totalmente diferentes dos 
quais estamos acostumados é gerado certo estranhamento, e por isso 

devemos conhecer para não julgar e sim ter empatia ao outro, ao diferente.  
 

Quando adentramos no universo escolar, nos esbarramos com uma vasta 
pluralidade étnica e cultural, e cada indivíduo ali presente carrega uma 
carga cultural enorme que diz respeito aos costumes e tradições de sua 

família, além de sua vivência enquanto indivíduo na sociedade, pois a 
criança não chega à escola sem ser um sujeito socializado. Sendo assim, 

cabe a nós, docentes, preparar materiais e elaborar metodologias  que 
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possam auxiliar os alunos na construção de sua identidade e, por 
consequência, ensinando-os a respeitar as diferenças que existem na nossa 

sociedade a partir do momento em que  se reconhecem como pertencentes 
à determinada cultura.  
 

Como afirma Alain Pascal Kaly (2013), é de grande importância 
ressaltarmos que os africanos e aqueles de ascendência africana, tiveram 

que construir mecanismos informais com o objetivo de desconstruir o 
preconceito e o racismo vigente na sociedade, podendo dessa forma 
resgatar sua dignidade humana. Esse deliberado apagamento das 

contribuições e dos mecanismos de resistência dos africanos e afro-
brasileiros acaba por acarretar um “grande prejuízo à formação intelectual, 

política, psicológica, psíquica, moral e ética dos cidadãos, do ser humano na 
sua respectiva sociedade” (KALY, 2013, p.157).   
 

Com isso, Patrícia Teixeira Santos (2013) afirma que é necessário defender 
uma educação pautada no conceito de interculturalidade, em que a 

interação entre diferentes grupos culturais é promovida, possibilitando 
dessa forma o reconhecimento do “outro”, através da integração de tais 
diferenças. Essa proposta intercultural não apenas se baseia na interação e 

relação entre os diferentes grupos identitários existentes, mas também na 
possibilidade dessas relações enquanto transformadoras da sociedade. 

Observamos assim a atuação, não apenas do professor, mas também do 
bolsista que integra o PIBID, enquanto personagens dessa transformação, 
uma vez que, como afirma Lorene dos Santos (2013), a mobilização dos 

diferentes saberes expostos a partir dos educadores, acarreta na reflexão, 
tanto dos discentes, quanto docentes, sobre suas experiências. É através 

desse processo de se repensar a sociedade brasileira e seus membros que 
se torna possível construir uma nação em que o valor de um cidadão não é 

dado através da cor de sua pele ou do grupo cultural em que esse indivíduo 
integra. Para Alain Pascal Kaly (2013, p.213-214) nota-se que: 

  

“Ensinar a história da África e dos africanos no Brasil, a dos 
brasileiros de ascendência africana e a dos povos indígenas visa, na 

realidade, proporcionar mecanismos para que cada brasileiro possa 
iniciar um passo em direção a ele mesmo primeiro e depois em 
direção ao outro para construir uma sociedade cujo o ser humano 

seria a principal preocupação. E nesse encontro, possa dar mais um 
passo para os processos de reconciliação consigo e um processo de 

reconciliação nacional. A dignidade humana, a inteligência, a beleza 
não se mediria a partir do grau da tonalidade da cor da pele mas sim 
pelo fato de ser um cidadão.” 

  
Sendo assim, o PIBID enquanto mecanismo de aprimoramento do corpo 

docente intervém como uma tentativa de correção dos prejuízos na 
formação acadêmica demonstrado por Kaly (2013), trazendo uma 
problematização dos apagamentos deliberados acerca das nossas raízes que 

não correspondem, especificamente, a uma matriz europeia, lusófona, 
branca e cristã. Assim, a abordagem realizada pelos pelos bolsistas do 

Programa possui um caráter multicultural, reconhecendo a diferença entre 
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grupos culturais e o reconhecimento do “outro”, mostrando-se um 
programa de extrema importância para a formação docente do licenciando e 

identitária dos alunos, contribuindo para a transformação social.  
  

O PIBID enquanto meio de transformação nas escolas 

Após serem selecionados, os alunos da PUC-MINAS, foram designados para 
três escolas na região metropolitana de Belo Horizonte, com o intuito de 

desenvolverem projetos e práticas pedagógicas que auxiliassem no ensino 
de História e principalmente trabalhar a temática da Lei 11.645/08. É 
inegável a necessidade de se trabalhar a pluralidade com as crianças e 

adolescentes, porque através do conhecimento se diminui os estereótipos e 
preconceitos.  Além disso, o contato de graduandos de licenciatura com o 

ambiente escolar contribui para uma melhor formação desses profissionais. 
As escolas são a E. M. Professora Eleonora Pieruccetti, E. E. Professora Ligia 
Maria de Magalhães e a E.E Madre Carmelita. 

 
A Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti, por se localizar em um 

bairro da cidade em que vive um grande número de pessoas carentes, 
recebe alunos das mais diversas classes sociais. Foi realizado um trabalho 
com foco nas grandes civilizações e reinos africanos no segundo semestre 

no ano de 2018. Após ser exposta para os alunos a história e a grande 
variedade cultural que existe no continente africano, desconstruindo alguns 

tabus que assolam o continente, os alunos foram divididos em grupos que 
representavam a economia, lendas, território, religião, cultura e 
alimentação dos povos do Reino de Kush, das savanas, das florestas, do 

deserto e do Reino da Etiópia. Foi elaborado um projeto de pesquisa dessas 
temáticas dos povos africanos e a preparação de uma exposição para o dia 

em que a escola iria comemorar a Consciência Negra. O projeto, intitulado 
“Feira dos Povos” teve como objetivo estimular o aprendizado das crianças 

do 6º ano da escola sobre a cultura e história dos povos africanos que 
vieram para o Brasil nos navios negreiros e criar uma relação de identidade 
entre os alunos e a história desses povos.  

 
Para a realização do projeto encontrou-se no espaço escolar total apoio de 

outros professores e de toda coordenação que disponibilizou a biblioteca 
para a confecção de materiais didáticos e pesquisas nos livros que ela 
dispunha e também do laboratório de informática para os alunos da escola 

pesquisarem. Para alguns alunos, aquele era o primeiro contato com alguns 
aspectos da cultura africana e com isso descobriram que a história africana 

é extremamente rica. Após aproximadamente um mês de trabalho, os 
alunos surpreenderam-se com o que haviam elaborado. Apareceram 
maquetes esplêndidas que representavam o território dos grandes reinos 

africanos, foram realizadas danças e teatros e a exposição das maquetes e 
apresentações dos aspectos de cada civilização.   

 
Na aplicação do projeto na Escola Estadual Professora Ligia Maria de 
Magalhães, instituição situada na região periférica de Contagem, foi possível 

comprovar a necessidade que os alunos da rede pública de ensino de Minas 
Gerais sofrem em relação à discussão da temática História e Cultura 

Afrodescendente na escola. A ausência de aulas que dialoguem com o 
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presente e de conteúdos sobre realidades distintas dos alunos colaboram 
para a reprodução de um ensino tradicional, que visa à homogeneização do 

espaço escolar, com pouca ou nenhuma abertura para debates sobre a 
sociedade e diversidade nela encontrada.  
 

Nas atividades realizadas, o diálogo entre o passado e o presente, 
pertinente à disciplina, foi o fio condutor de todas as práticas efetuadas em 

sala de aula e fora dela. Seguindo o principal objetivo orientador da 
disciplina de História, a formação do cidadão crítico, buscou-se perceber em 
situações atuais e cotidianas dos discentes o reflexo do passado, 

demonstrando como a dura realidade brasileira, permeada pelo racismo 
estrutural, pode ser explicada pelas raízes históricas do país, colaborando 

para a conscientização dos alunos de seu papel como sujeitos históricos, 
agentes de mudança e capazes de mudar a realidade a partir do 
conhecimento e compreensão das forças que nela atuam.   

 
As experiências em sala de aula também demonstraram aos participantes 

do projeto que, quando o educador entra nesse espaço, pode se deparar 
com várias situações consideradas desconfortáveis, algo recorrente na 
referente instituição escolar. Durante as discussões propostas aos alunos, 

os bolsistas do Programa precisaram lidar com a mediação das opiniões 
contrárias, na qual parte defende o sistema social e racial dos Estados 

Unidos da América, enquanto outros reprovam esse referido sistema e 
ressalta a importância das cotas raciais nas universidades e o não 
esquecimento das conquistas do sistema social brasileiro. Ressalta-se a 

importância do respeito das opiniões em espaço educativo e democrático, e 
o ensino de história é peça fundamental para a construção dessa reflexão 

social em um espaço escolar.    
 

Na Escola Estadual Madre Carmelita, que se encontra no bairro 
Bandeirantes, região da Pampulha, em Belo Horizonte, a aplicação do 
projeto e começo de atividades se deu em um processo de extrema cautela 

por parte dos bolsistas, uma vez que é uma escola dita “referência” e de 
cunho tradicionalista. Uma característica importante a ser levada em 

consideração a respeito dessa escola é que boa parte dos alunos não 
residem na região da Pampulha, uma região nobre de Belo Horizonte, ou 
seja, os alunos possuem médio ou baixo poder aquisitivo. Foi realizado em 

um primeiro momento um levantamento sobre as características da escola e 
do corpo docente, seu ambiente e seus diferentes espaços de acesso aos 

educandos e um dos objetivos foi elucidar a ideia de sujeitos históricos aos 
alunos da escola, auxiliando-os a se reconhecerem como pertencentes à 
sociedade. 

 
As atividades realizadas se deram pela  aplicação da temática já assinalada 

do PIBID e, com isso, foi possível notar uma carência por parte dos alunos a 
respeito de temas que vão desde a abolição da escravatura até a questão 
das ações afirmativas, como lei de cotas e criminalização do racismo. Isso 

pode ser considerado não só uma característica da escola, mas um reflexo 
da sociedade, uma vez que as leis que embasam este artigo e o PIBID de 

História da PUC-MG foram elaboradas entre 2003 e 2008, e antes disso, os 
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debates acerca desses temas eram extremamente precários. Ao tratar da 
escravidão, tem que ser ressaltado o protagonismo de resistência aos 

sujeitos escravizados; ao falar das ações afirmativas, é necessário ser 
acentuado que as políticas feitas para repararem danos que o estado 
realizou às populações negras não são presentes, são frutos de muita luta 

por meio dos movimentos negros. 
 

Com isso, o PIBID na escola vem como uma inovação nas discussões acerca 
da temática da lei 11.645/08, pois, pelo que foi informado pelo professor 
orientador a escola carecia de discussões acerca das temáticas culturais e 

históricas africanas, afro-brasileiras e indígenas. Assim, o PIBID na área da 
História na escola Madre Carmelita tem sido algo novo e extremamente 

renovador para os ares da escola. 
  

Considerações finais 

Nesse sentido, o projeto do PIBID de História da PUC Minas objetiva, como 
afirmado tanto por FLEURI (2000) e CANDAU (2012), citados por SILVA et 

al. (2018), “desconstruir preconceitos a partir de estratégias que modificam 
o caráter monocultural e etnocêntrico, presentes na escola e nas políticas 
educativas; articulando igualdade e diferença nas políticas públicas e 

práticas pedagógicas”. Essa postura, firmada ainda nos anos iniciais da 
formação dos bolsistas do programa, possibilita que os licenciandos, ao 

introduzirem uma mudança nas escolas em que atuam, constituam uma 
identidade profissional pautada na diversidade, através desse processo de 
formação contínua e recíproca. 

 
Como futuros profissionais, o PIBID se mostra como um importante 

momento para que os estudantes possam repensar a abordagem desses 
temas históricos e culturais, para que eles não caiam em trabalhos 

descontextualizados e pontuais. Tal cuidado, como afirma Santos (2013), 
precisa ser tomado, uma vez que aulas que exerçam trabalhos com fim em 
si mesmos, acabam por ir contra a uma ideia maior de se desenvolver o 

aprendizado e o conhecimento, tornando-se apenas um “fazer para 
mostrar”.  Santos (2013, p.79). 

 
Ao abordar a temática africana e afro-brasileira, também precisamos tomar 
cuidado para não nos limitar somente ao tráfico de escravos no atlântico, 

pois, tal foco, como afirma Kaly (2013), acaba por silenciar os diversos 
povos e reinos que existiram no decorrer da história do continente, história 

rica essa, demonstrada no trabalho feito na Escola Municipal Professora 
Eleonora Pieruccetti. Kaly (2013) também nos chama a atenção sobre como 
esse foco na escravidão e no tráfico negreiro acaba silenciando a história de 

nossa própria humanidade, história essa que se inicia na África e a 
relevância das primeiras migrações humanas vindas do continente, “foi ela 

que deu início aos povoamentos e árvores genealógicas dos chamados hoje 
de ‘brancos’, ‘negros’, ‘asiáticos’” (KALY, 2013, p.213). 
 

O PIBID é um projeto que mostra potência, não apenas por abordar 
temáticas deliberadamente apagadas e marginalizadas no decorrer de nossa 

história, mas de grande importância para a formação da nossa identidade. É 
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importante também por se mostrar como um mecanismo capaz de 
contornar uma formação, colocada por Santos (2013) como fragilizada, uma 

vez que até mesmo na universidade matérias que abordam a história e 
cultura africana, afro-brasileira e indígena ainda se mostram embrionárias. 
 

O foco no exercício da lei 11.645/08 e a proposta de uma formação em prol 
da igualdade, do respeito e do reconhecimento do “outro” é  benéfico a 

todos os cidadãos, pois essa é uma grande forma de lutarmos contra o 
racismo presente na fibra de nossa sociedade. Para Venera Alberti (2013, 
p.28): 

 
“A criança e o adolescente que se identifiquem e são identificados 

como brancos têm muito a ganhar com um ensino qualificado das 
histórias e culturas afro-brasileiras e indígenas. Se um menino que se 
identifica como branco se acha no direito de xingar um colega de 

classe identificado como negro por causa de sua raça ou cor, esse 
menino necessita de tanta ajuda quanto seu colega que sofre o 

preconceito. O racismo é um problema de todos e envolve toda a 
sociedade. Por isso mesmo deve preocupar imensamente os 
educadores.” 
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM INTERFACE COM ENSINO DE 
HISTÓRIA 

Jorge Luís de Medeiros Bezerra 
Antônio Guanacuy A. Moura 

 

 
Introdução 

Todos os anos no início do semestre letivo os docentes da disciplina de 
história tentam responder a uma indagação, para que estudar história? Uma 
pergunta aparentemente simples, porém com uma resposta complexa, 

levando-se em consideração a compreensão por vezes equivocada de ser a 
História uma disciplina que trata do passado. Para Marc Bloch (2001, p.55), 

a História é a ciência “dos homens no tempo”, ou seja, “nunca se explica 
plenamente um fenômeno histórico fora do estudo de seu momento” 
(BLOCH, 2001, p.60). Porém, passado e presente devem ser vistos nas suas 

imbricadas relações já que é o historiador a partir de seu tempo e dos 
problemas levantados pelo presente que analisa o passado. Portanto, não 

há compreensão do atual sem estabelecer um diálogo com o passado. 
Enfim, nas palavras de um dos fundadores do Annales: “a ignorância do 
passado não se limita a prejudicar a compreensão do presente; 

compromete, no presente, a própria ação” (BLOCH, 2001, p.63). 
 

A tentativa de “unir o estudo dos mortos ao dos vivos” e de romper com a 
incompreensão do presente devido à ignorância do passado, como apontada 
por Marc Bloch (2001, p.67) poderia abrir uma possibilidade de 

compreensão da necessidade do estudo da história. Todavia, na sequência 
do livro clássico da historiografia “Apologia da História ou o Ofício do 

Historiador” Bloch parece muito mais preocupado com as disputas dentro do 
“campo” buscando legitimidade para uma concepção de história que daria 

maior distinção social e acadêmica para um grupo específico de 
historiadores do que pela proposição de uma didática da história. 
 

Nesse artigo propomos apresentar uma proposta de metodologia de ensino 
que possa trazer um aprendizado mais significativo aos estudantes, onde os 

mesmos possam se apropriar da sua própria história, apresentar um diálogo 
entre passado e presente visível e compreensível, apresentando a disciplina 
de História como a ciência responsável por oferecer orientações para a vida 

prática tendo como principal objeto de estudo não o tempo, mas o homem. 
 

Nessa perspectiva, a partir da análise da metodologia da educação 
patrimonial buscamos apresentar uma proposta que seja viável e permita 
um espaço de diálogo entre o ensino de história e educação histórica.  

 
A educação patrimonial possibilita ao estudante uma reflexão sobre seu 

tempo, pois o patrimônio histórico cultural sendo ele material ou imaterial 
traz consigo referencias simbólicas de uma memória ou mesmo de uma 
narrativa construída para inculcar sentimento de pertencimento, oferecendo 

um passado que legitime o presente. Moura e Faria no artigo Ensino de 
História e consciência Histórica: a teoria de Jörn Rüsen (2017) comentam 

sobre a importância do papel do ensino de história na formação da 
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identidade nacional, onde a disciplina de história é vista como uma 
ferramenta importante para o projeto de Brasil elitista e branco. “Em suma, 

buscava-se através da história a construção de um passado histórico onde o 
povo surge como um simples espectador.” (Moura e Faria, 2017, p. 57).  
 

O projeto de Brasil é orquestrado pelas elites dirigentes tendo como 
proposta apresentar a todos um passado comum, onde todos se 

identifiquem, tendo como referencia o “modelo “civilizador” europeu”. Como 
efeito colateral uma parte importante de nosso passado passa a ser negado, 
onde determinados grupos sociais como negros e mestiços são silenciados e 

visto como exemplo de atraso. 
 

Moura e Faria (2017) faz uma reflexão importante que norteia esse nosso 
artigo. Para os autores o ensino de história deve ser comprometido com a 
problematização e reflexão da vida cotidiana do estudante. Moura e Faria 

propõem um ensino de história que dê legitimidade ao sujeito onde ele não 
esteja a serviço da legitimação de poderes constituídos.  

 
Ensino de História em Rüsen  
Para Jörn Rüsen o ensino de história tem como uma de suas finalidades o 

desenvolvimento da consciência histórica, proporcionando orientação para 
vida prática dos indivíduos.  Em sua matriz disciplinar Rüsen aponta os 

caminhos que devem ser percorridos para gerar ao estudante um 
aprendizado histórico eficiente. O ponto de partida são as carências de 
orientação do individuo ou interesse por compreender o presente, a 

problematização do seu cotidiano e a busca no passado de indícios que 
auxiliem na compreensão do seu momento histórico, isso faz com que o 

estudante com auxilio do professor encontre um canal de comunicação, 
ligando presente e passado e possibilitando um diálogo que leve ao 

estudante uma compressão da disciplina de História e passe a se orientar 
no tempo histórico. 
 

Rüsen define tipologicamente a consciência histórica em quatro categorias, 
definida hierarquicamente, porém manifestadas em muitos casos de forma 

concomitante. Sendo elas: tradicional, exemplar, critica e genética 
 
A tipologia tradicional manifesta a necessidade da preservação dos 

monumentos públicos uma vez que esses são agentes imbuídos de 
memórias que remontam a um passado comum. A “unidade” dos grupos 

sociais ou da sociedade em seu conjunto, entretanto mantêm o sentimento 
de uma origem comum.” (RÜSEN, 2011, pág. 64). 
 

 A tipologia exemplar faz menção ao passado no intuito de que com um fato 
passado possamos tirar um exemplo que possa espelhar a sociedade no 

presente, retomando assim, ao princípio de historiae vitae maestrae.  
 
A tipologia critica contrapõe-se ao senso comum com evidências históricas, 

pode se opor a tipologia tradicional e a exemplar, uma vez que propõem a 
revisão de antigos conceitos tidos como determinantes e universais. 
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Finalmente, a quarta tipologia que Rüsen define é a genética. Ao atingir 
esse grau de consciência histórica a pessoa poderá perceber as mudanças e 

as permanências dentro do contexto histórico percebendo, por exemplo, 
que certas tradições que visualmente não parecem ter sentido podem ser 
vistas de uma maneira diferente sem perder sua essência.  

 
Essa aprendizagem histórica tem que ter um caráter evolutivo, onde o 

receptor do conhecimento histórico adquire experiências e as transformam 
em competências e as usa para transformar ou mudar as estruturas, saindo 
assim de uma consciência tradicional avançando para um modo genético, 

pois como afirma RÜSEN (2011, p. 87) “os modelos tradicionais de 
interpretação se tornam exemplares, os exemplares, críticos, e os críticos, 

genéticos”. 
 
Ensino de História e Patrimônio 

Uma das formas de despertar a consciência histórica tradicional é através 
da Educação Patrimonial. A Educação Patrimonial tem uma função 

pedagógica, pois desperta o interesse do educando para o seu meio, 
aproxima o mesmo de sua comunidade despertando o interesse para as 
tradições inerentes ao seu meio social, levando-o a se compreender como 

agente de transformação, pois desperta a memória coletiva que, segundo 
Halbawachs (1992), é onde a memoria individual floresce sendo essa 

também fruto de uma memória histórica que resultará na construção de 
uma identidade. 
 

No Brasil, o conceito de patrimônio tem suas bases lançadas na Semana de 
Arte Moderna em 1922 onde se tentou romper com os paradigmas europeus 

e dar expressão e uma identidade própria brasileira. Mario de Andrade em 
seu anteprojeto de 1936 propõe um conceito de patrimônio que contempla 

a manifestações populares e os bens culturais imateriais. Porém essa 
definição ficou restrita aos bens móveis e imóveis. 
 

Na construção do conceito de patrimônio nacional brasileiro ficam de fora os 
quilombos, vilas operárias, senzalas que Segundo Nolasco et. ali. (2011) 

era uma forma de esconder um passado sem conflitos e contradições 
sociais. Esse conceito só veio a ser ampliado em 1988 com Promulgação da 
Constituição Brasileira do mesmo ano que em seu artigo 216 estabeleceu: 

 
“Os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 

ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de e 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
cultural, os conjuntos urbanos e sítios de criar, fazer valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico paleontológico.” 
 
A partir de então, o conceito patrimônio e, por consequência, as políticas 

oficiais do Estado brasileiro para a preservação e valorização do patrimônio 
cultural passaram a considerar a diversidade cultural material e, sobretudo, 

o patrimônio imaterial (Nolasco et. ali. 2011). 
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A autora Helena Pinto, em seu artigo Interpretação de fontes patrimoniais 

em educação Histórica (2012), próximo à tendência teórica do pensamento 
de Rüsen, aponta como o patrimônio pode ser um importante instrumento 
na formação da consciência histórica. Pinto desenvolveu um estudo de caso 

a partir do patrimônio material, no qual o objeto de estudo foi o Centro 
Histórico de Guimarães, em Portugal, onde avaliou um grupo de 87 alunos 

cursando do 7° ao 10° ano. Dessa forma, a autora procurou, em seu 
trabalho, observar os diferentes olhares que os estudantes tinham a 
respeito do patrimônio local, valorizando o conhecimento prévio e residual 

dos estudantes sobre o patrimônio cultural do Centro Histórico da cidade de 
Guimarães. 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n° 9394/96 – no Art. 
26, aponta que devem ser trabalhados os aspectos culturais em seus níveis 

locais e regionais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) trazem em 
seus temas transversais a possibilidade das escolas abordarem no ensino 

fundamental através de projetos de Educação Patrimonial os temas 
relacionados à diversidade cultural. 
 

Essa nova concepção sobre o patrimônio cultural, mais inclusivo apresenta 
uma série de culturas que estavam fora do projeto de nação, que eram 

marginalizadas, dando voz aos diferentes grupos e comunidades, 
apresentando os diferentes rostos que compõem a sociedade brasileira, 
sendo um país cuja nação é multicultural. Assim, acreditamos que o ensino 

de História e a inclusão do Patrimônio Cultural nas discussões em sala 
abrem caminho para novas abordagens quanto às fontes, recursos didáticos 

e novas discussões sobre a didática da História e suas metodologias de 
ensino, entre elas, como colocamos acima, a Educação Patrimonial e 

histórica com suas novas perspectivas e dinâmicas. 
 
A partir disso pensando no ensino de História de acordo com a perspectiva 

acima mencionada, ou seja, como ciência que busca compreender os 
fundamentos na vida prática selecionamos um grupo de estudantes da 

Escola SESI de Araguaína. Os estudantes pertenciam todos a 1º série do 
ensino médio, com um público de 35 alunos sendo 17 meninos e 18 
meninas com idade variando entre 15 e 16 anos.  

 
Para iniciarmos as atividades primeiramente aplicamos um questionário 

para mensuramos qual a compreensão que os estudantes têm com relação 
à história enquanto disciplina escolar e ciência, outros conceitos também 
foram explorados como cultura, patrimônio material e imaterial, identidade 

e memória. 
 

Depois de tabulados os dados foi realizado a apresentação dos resultados 
aos estudantes onde foi possível discutir esses conceitos de forma mais 
ampla. Após a apropriação desses conceitos foi organizado uma oficina de 

educação patrimonial a partir do filme Narradores de Javé.  
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A narrativa do filme apresenta questões do cotidiano de uma cidade e de 
seus moradores em situação de conflito relacionados à formação cultural, 

heranças históricas, crenças, memória, história, o valor da oralidade na 
construção de narrativas históricas e de sua escrita Instigando os 
educandos através de perguntas, o professor consegue conduzir uma 

reflexão não apenas restrita ao conceito de história, mas também aos 
elementos simbólicos constitutivos de uma sociedade como cultura, 

costumes, tradições e memória coletiva. Muitas foram às perguntas 
realizadas pelos alunos; “por que o sino era o objeto que mais aparecida no 
filme?” Não esqueceram o sino da Igreja. “Toda cultura acabou?” 

 
Os questionamentos introduziram as discussões sobre a atividade do 

questionário e do filme. O patrimônio cultural começa a ser percebido como 
elemento unificador de uma comunidade ou de um povo como também foi 
possível que os alunos percebessem as permanências e mudanças 

existentes em todas as cidades, inclusive Araguaína. Ao afirmar que “Toda 
cultura acabou!” problematizamos a importância da comunidade para 

construir os elementos de identificação da memória do grupo. Ancorado no 
pensamento de Halbwachs (2006) que chama a atenção que a memória 
individual existe sempre a partir de uma memória coletiva, colocando que 

todas as lembranças, reflexões, verdades, são construídas a partir do 
grupo.  

 
A partir do questionário aplicado no primeiro dia e pelo uso do filme como 
recurso foi possível perceber que seis alunos salientaram que o 

conhecimento histórico é necessário como forma de conhecer a própria 
realidade, como pode ser observada em suas respostas: “Saber 

interpretar o presente estudando o passado. Para saber dar valor e 
importância as devidas coisas que temos hoje e como surgiu e saber sobre 

como fomos feitos” (V. M. 27/01/2016) a “História para mim é 
conhecimento, ciência e evolução. Que tem um papel muito importante nos 
dias de hoje como forma de estudar o passado para compreendermos o 

presente” (M.D. F. 27/01/2016). Assim, é válido enfatizar que a História 
enquanto ciência é sempre solicitada como mecanismo de compreensão e 

de orientação. Com isso, é importante observar que esses educandos 
articulam as duas dimensões do tempo na busca de orientação para vida 
prática. A imersão no passado é resultado do que Rüsen (2010) classifica 

em sua matriz disciplinar como carência de orientação, no qual essa 
carência vem do presente e faz com que o indivíduo enquanto sujeito 

histórico busque respostas para suas inquietações cotidianas. 
 
Por isso é necessário uma compreensão de como as instituições agem na 

organização do ensino. Para que aja uma elucidação é necessário 
problematizar a cultura escolar para que assim compreendamos claramente 

e direcionemos com mais eficácia o nosso trabalho de educação patrimonial 
junto aos educandos.    
 

Após essa compreensão traçamos estratégias para o trabalho de campo. 
Como já citamos trabalhos o mercado público municipal de Araguaína. 

Então para explorar os espaços de memoria adotamos a metodologia de 
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educação patrimonial das autoras HORTA; GRUNBERG e MONTEIRO (1999) 
Guia básico de educação patrimonial. 

 
Nesse material pioneiro as autoras dividem a educação patrimonial em 4 
fases (observação, registros, exploração e avaliação). Na primeira visita os 

estudantes do grupo A com 11 estudantes dividiram se em outros três 
grupos de forma proporcional e iniciaram através de um caminhamento 

sistemático a observação e o registro dos patrimônios presente no Mercado 
Público Municipal O registro foi realizado através de desenhos, fotografias e 
vídeos. Após essa etapa foi realizado a terceira etapa a exploração onde os 

estudantes começam a contextualizar o patrimônio observado e registrado 
num contexto mais amplo. Através de leituras e pesquisas buscam 

informações sobre o contexto politico e social a nível mais geral, a intenção 
é compreender o processo de construção ou exclusão do patrimônio 
estudado. 

 
Na última etapa que denominada avaliação através de uma ação pratica os 

estudantes expõem como se deu o processo de apropriação dos temas 
estudados. Através de textos produzidos e de uma exposição fotográficas 
podemos observar os registros fotográficos e perceber como se deu o olhar 

do aluno ao seu patrimônio. Os textos trouxeram também a recepção dos 
estudantes que não fizeram parte do projeto mas foram contemplados com 

exposição fotográfica. 
 
Ao final da exposição foi realizada uma roda de conversa com os estudantes 

envolvidos no projeto e os mesmos levantaram a necessidade de estudar 
mais um pouco sobre a história local e compreender como se dá o processo 

de construção da identidade do Tocantins. Como proposta ficou o 
encaminhamento por parte dos estudantes de se criar um núcleo de 

estudos em patrimônio cultural. 
 
A partir da fala dos estudantes percebemos que a metodologia de educação 

patrimonial problematiza o ensino de historia e que ao tirar os alunos da 
inercia, rompendo com os muros da escola damos significado ao ensino e 

que essa metodologia viabiliza a problematização do conhecimento histórico 
a partir de outros olhares. 
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BRINCAR COM HISTÓRIA: A UTILIZAÇÃO DE JOGO PEDAGÓGICO EM 
SALA DE AULA 

José Pedro Lopes Neto 
Wesley de Oliveira Silva 

 

 
Nos dias atuais, vários desafios se apresentam ao professor de História, 

como a negação de acontecimentos históricos e a dificuldade de familiarizar 
os estudantes com os temas que fazem parte do currículo, alguns destes 
distantes de suas realidades. Para aproximar a História do cotidiano dos 

discentes, várias propostas defendem a utilização de novas ferramentas em 
sala de aula, afim de melhorar o processo de ensino-aprendizagem e, desta 

forma, obter melhores resultados quanto à apreensão e compreensão do 
conteúdo trabalhado. Histórias em quadrinhos, filmes, músicas, literatura e 
jogos digitais são alguns dos exemplos dessas novas ferramentas 

propostas.  
 

Além de recurso pedagógico, elas também podem ser utilizadas como 
fontes, estando, como tais, sujeitas a serem analisadas conjuntamente pelo 
professor e os estudantes, estimulando a criação da crítica documental que 

é necessária ao fazer historiográfico. Jaime Pinsky e Carla Pinsky apontam 
que muitos professores acabam comprando a ideia de que tudo que é lento 

ou não muito veloz, é chato [2018, p. 17]. Em decorrência disso, o 
pensamento analítico é muitas vezes trocado por “achismos”, a investigação 
bibliográfica por pesquisas em sites superficiais e vídeos são utilizados para 

substituir os livros, fazendo com que “o passado, visto como algo passado, 
portanto superado, tem tanto interesse quanto o jornal do dia anterior.” 

[PINSKY; PINSKY, 2018, p. 17]. 
 

É diante destes problemas que o presente texto tem como objetivo propor 
uma nova didática para auxiliar o ensino em história, tornando as aulas um 
pouco mais lúdicas e o aprendizado mais dinâmico, pretendendo atender a 

grande necessidade de modernização das práticas de ensino. 
 

Novas propostas para o ensino de História: o jogo Duelo Histórico 
Duelo Histórico, nome dado ao jogo, foi pensado para ser jogado de forma 
rápida e simples. As regras do jogo e toda sua dinâmica seguem um padrão 

elaborado especificamente para que os alunos memorizem os conteúdos 
apresentados em sala de aula e se divirtam ao decorrer do processo de 

aprendizagem. Portanto, jogos duradouros ou complexos não surtiriam 
resultados satisfatórios, especialmente porque o curto tempo destinado 
para as aulas de história, independentemente da instituição de ensino, seria 

um delicado agravante para a utilização desta prática do ensino e até 
mesmo da exposição dos conteúdos. 

 
Isto posto, percebe-se que o jogo propõe um aprendizado de forma ligeira e 
eficaz. Para isso, Duelo Histórico utiliza personagens históricos como base 

central de sua dinâmica de ensino. A partir dos personagens, locais e 
características culturais de uma determinada sociedade também aparecerão 

ao decorrer do jogo. O sistema usado é o “jogo de cartas colecionáveis” que 
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são organizadas em diversos baralhos, cada um sobre um povo específico, 
por exemplo, maias, egípcios, cartagineses, tupis, entre outros. Todos os 

baralhos compõem-se de cartas personagem, local, grito e arma. 
 

 
Fig. 1 

Imagem criada pelos autores 

 
A figura 1 demonstra o primeiro tipo de carta que vamos explicar. Trata-se 
da carta personagem. Toda carta personagem possui uma cor específica 

que tem o objetivo de diferenciar os baralhos. Ela é a carta principal do 
jogo, pois é a partir dela que gira toda a jogabilidade e aprendizado do 

conteúdo. No topo da imagem, temos uma caixa com o nome do 
personagem, nesse caso o “guerreiro tupi”. Essa característica se repete em 
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todas as cartas. Logo abaixo está uma figura do personagem e uma caixa 
contendo um pequeno texto informativo sobre o personagem. Tudo isso é 

apoio para que o jogador, caso precise, consulte quando for jogar, pois uma 
das regras do jogo é a explicação das cartas. As regras serão explicadas 
posteriormente. 

 
Ao lado da caixa com informações sobre o personagem, temos vários 

símbolos: coração, raio, explosão, estrela; logo abaixo, observa-se outros 
símbolos: desta vez uma árvore e um rio, assim também como uma caixa 
informando o tipo do baralho. Respectivamente, cada símbolo representa o 

seguinte: vida, energia, sabedoria, gritos. Estes são atributos que os 
jogadores terão que prestar atenção quando iniciar o jogo. Já a árvore e o 

rio representam características geográficas onde o personagem está mais 
habituado, e essa noção geográfica está intimamente ligada a segunda 
carta que iremos apresentar. 

 

 
Fig. 2 

Imagem criada pelos autores 

 
A figura 2 apresenta a carta local. Todos os baralhos compõem-se de cartas 

personagem, local, grito e arma. A carta local só tem uma utilidade: decidir 
onde o combate deve ser travado. Para isso, cada jogador deve escolher a 

mesma quantidade de carta local e carta personagem. Ou seja, se um 
combate for travado entre duas cartas personagens, os jogadores devem 
escolher somente dois locais. As informações contidas nas cartas são as 
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seguintes: uma caixa informando o nome, outra descrevendo o local e uma 
terceira caixa contendo o efeito da carta. Além de decidir o local da batalha 

entre as cartas personagens, a carta local tem a função de prejudicar a 
pontuação dos atributos do personagem não adaptado no local que a carta 
está representando. Embaixo, há uma última caixa contendo características 

geográficas (em símbolos) e o nome a qual baralho a carta local pertence. 
Os símbolos geográficos presentes em qualquer das cartas locais são os 

seguintes: árvore, rio, montanha, grama. O efeito causado pelos símbolos 
geográficos será explicado adiante. 
 

 
Fig. 3 

Imagem criada pelos autores 
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A figura 3 demonstra a carta grito. Este terceiro tipo de carta tem a 
utilidade de conceder um efeito para o jogador que o lança, podendo o 

beneficiar de alguma maneira ou prejudicar os atributos da carta do 
oponente. As cartas gritos são bem simples: além do nome e de uma 
imagem que demonstra a que baralho ela pertence (geralmente 

representando um personagem do baralho que ela pertence, como mostra a 
figura 3), todas as cartas possuem uma caixa informando seu efeito. 

Algumas cartas gritos possuem a seguinte especificidade: só podem ser 
usadas pelos personagens do mesmo baralho. No caso da imagem 3, o 
“Grito da Vingança” só pode ser usado por um tupi. 

 

 
Fig. 4 

Imagem criada pelos autores 
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Por fim, vamos para a carta arma, representada na figura 4, sendo o último 

tipo de carta deste jogo. Sua função é prejudicar os atributos do oponente 
ou beneficiar o personagem do jogador da carta. A cada partida, o jogador 
pode usar apenas um exemplar deste tipo de carta em cada personagem. 

As cartas armas são atributos universais, ou seja, qualquer personagem do 
jogo pode usar qualquer arma. Contudo, algumas cartas gritos dão pontos 

especiais a personagens que são equipados com armas criadas e usadas por 
sua sociedade. As cartas armas não possuem as cores do seu baralho. 
Estão todas coloridas em azul gelo. 

 
Uma vez explicado o jogo, vamos às regras. Para uma melhor visualização, 

separaremos em tópicos: 
 
1. A escolha de quantos personagens serão utilizados em um combate, é 

livre; 
 

2. Os atributos das cartas personagem servem para o seguinte propósito: 
(a) Coração: significa vida. Durante o jogo, o objetivo de cada jogador é 
destruir os pontos de vida da carta personagem do adversário. (b) Raio: 

significa energia. A energia de cada personagem será usada para reduzir os 
pontos de vida do oponente. A cada ataque, obrigatoriamente, só pode ser 

reduzido até 20 pontos de energia de cada vez. Os pontos de energia são 
gastos e, caso eles acabem, o personagem não poderá atacar. Observação: 
depois de um ataque, a jogada passa para o adversário. (c) Explosão: 

significa sabedoria. A sabedoria é usada apenas para medir se um 
personagem pode ou não usar um grito. Cada carta grito pede uma 

quantidade específica de sabedoria. A sabedoria não é reduzida caso 
coloque uma carta grito no personagem. Ou seja, caso uma carta grito peça 

cinquenta pontos de sabedoria para ser usada e o personagem tenha 
cinquenta pontos de sabedoria, os pontos de sabedoria não reduzirão 
mesmo que o personagem seja equipado com a carta grito. (d) Estrela: 

significa a quantidade de gritos que podem ser usadas pela carta. Algumas 
cartas podem ser equipadas com mais de uma carta grito. Para isso, é 

preciso ver a numeração ao lado da estrela; 
 
3. Cada jogador tem até cinco minutos para montar seu campo de combate. 

Para isso, é preciso escolher (caso o combate seja travado entre dois 
personagens de cada jogador) duas cartas personagens, duas cartas armas, 

duas cartas locais e cartas gritos de acordo com o número exposto no 
atributo estrela. Observação: não é obrigatório o jogador equipar seus 
personagens. E se o fizer, também não é obrigatório equipar seu 

personagem com todas as cartas auxílio. Por exemplo: um jogador pode 
equipar seu personagem apenas com cartas gritos (ou somente uma se ele 

preferir, mesmo que a carta personagem possa ser equipada por dois 
gritos), sem precisar escolher armas. O mesmo acontece se ele escolher 
uma arma, mas não gritos; 

 
4. A organização do campo deve ser feita da seguinte maneira: as cartas 

personagem devem estar viradas para cima, ou seja, em amostra e na 
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posição horizontal. As outras deverão vir por baixo (sem que sejam vistas 
pelo adversário); 

 
5. Para decidir quem começa, várias maneiras podem ser feitas: desafiante 
começa primeiro ou uma disputa da brincadeira “par ou ímpar”. O jogador 

que começará a disputa escolherá uma de suas cartas personagem e 
atacará uma das cartas personagens do oponente. O local a ser jogado é de 

prioridade do quem inicia o combate. Ou seja, o jogador que for atacado 
terá que descartar seu local, sendo obrigado a lutar na carta local do 
oponente. Depois do combate inicial, o jogador que não iniciou a batalha 

terá a vez de iniciar; 
 

6. As cartas que forem sendo descartadas do jogo deverão ser tiradas de 
campo; 
 

7. É obrigatório que os jogadores expliquem sua carta, ou seja, que 
personagem ele está jogando, qual é o local que foi escolhido para o 

combate e que arma ou grito foi utilizada. Observação: caso o jogador não 
explique, sua carta personagem terá que obrigatoriamente perder 15 
pontos de todos os seus atributos; 

 
8. As cartas locais retiram pontos caso os personagens não se enquadrem 

nos atributos exigidos. Ou seja, se uma carta está pedindo os atributos 
árvore e rio, outra que não tiver esses atributos será prejudicada. Para 
saber qual é o prejuízo, o jogador terá que ler caixa descritiva da carta; 

 
9. Os gritos ou as armas só tem efeitos uma vez. Caso a carta personagem 

seja destruída antes de usar uma carta grito ou uma carta arma, toda a 
montagem do jogador deverá ser retirada do jogo e não poderá ser 

redistribuída; 
 
10. Não é permitido usar em uma mesma jogada uma carta arma e uma 

carta grito. No entanto, os jogadores podem usar duas cartas gritos ao 
mesmo tempo. Ou seja, quando um ataque for iniciado, além de gastar a 

energia da sua carta personagem, o jogador ainda pode usar uma carta 
arma ou grito(s). Observação: mesmo que não seja sua jogada, 
dependendo do efeito da carta grito, o adversário poderá ativar o efeito de 

sua carta grito para barrar um ataque ou outra carta grito do adversário. 
Para isso, é preciso olhar se a carta grito é defensiva ou ofensiva; 

 
11. O jogo acaba quando todos os personagens de algum jogador forem 
destruídos. 

 
Relato de experiência 

O jogo Duelo Histórico já foi aplicado em sala de aula. Os resultados foram 
bastante positivos, fazendo com que o rendimento dos alunos subisse 
bastante durante a unidade em que o jogo foi utilizado. Esse foi o motivo 

principal que impulsionou a escrita deste texto. 
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O jogo foi aplicado na Escola de Aplicação Professor Chaves, da 
Universidade de Pernambuco – Campus Mata Norte, localizada no município 

de Nazaré da Mata, estado de Pernambuco. As turmas nas quais o jogo foi 
aplicado foram as dos sextos e sétimo ano do Ensino Fundamental, durante 
a terceira unidade. Para tal, preparamos baralhos dos respectivos povos 

para as turmas do sexto ano: Cartago, China antiga, Índia antiga, Império 
Persa, Grécia antiga, Império Romano. Já para os sétimos, preparamos os 

seguintes: maias, Império Asteca, Império Inca, tupis, Portugal Moderna, 
Espanha Moderna. 
 

O interesse pelo jogo instigou os alunos a pesquisarem mais sobre seus 
personagens. Para isso, passamos, por exemplo, verbetes de personagens 

históricos encontrados em livros e dicionários como o “Pequeno Dicionário 
de Grandes Personagens Históricos” (SOUZA NETO, 2016). Como uma das 
regras básicas do jogo é a explicação da carta, os alunos preparavam-se 

antes de jogar. Todas as cartas, mesmos as cartas gritos, tem ligações com 
o conteúdo ensinado. Ao escolher seu personagem, os alunos estudavam 

para dar boas explicações não apenas do personagem, mas também de sua 
estratégia, ou seja, do porquê equipou seu personagem com uma arma 
específica, o motivo que fez escolher o local e o grito que foi apresentado 

durante o duelo. É preciso enfatizar que em todo o processo de aplicação do 
jogo houve supervisão e um acompanhamento do professor. Somando-se a 

tudo isso, criamos torneios para incentivar cada vez mais o interesse pelo 
aprendizado. 
 

Considerações finais 
Percebemos o forte interesse dos alunos pelo jogo, o desenvolvendo do 

entusiasmo pela pesquisa, conseguimos estabelecer inclusive um diálogo 
com outras disciplinas, como a geografia cada vez que os alunos tentavam 

explicar mais e melhor sobre os locais, por exemplo. A aplicação de Duelo 
Histórico se mostrou uma importante e exitosa ferramenta pedagógica para 
o auxílio do ensino de história. 

 
Os resultados trazidos pelo jogo, já mencionados anteriormente, 

surpreenderam bastante. Com a aplicação do jogo, esperávamos um tímido 
e lendo crescimento do interesse dos alunos pela pesquisa e fixação dos 
assuntos. No entanto, os resultados foram animadores. A proposta 

transcendeu os objetivos pensados durante sua criação, fazendo com que o 
raciocínio lógico e a interdisciplinaridade fossem feitas de forma bastante 

produtiva. Ao mesmo tempo, as aulas de história viravam também de 
matemática, geografia, e a vontade de aprender era impressionante e a boa 
competição instigava o crescimento de cada aluno. 

 
Portanto, novas formas de ensinar devem sim, ser pensadas e valorizadas. 

Em um mundo cada vez mais tecnológico e globalizado, a tradicional e 
antiga maneira de ensinar “escreve no quadro e explica” certamente não 
pode ser a única maneira de ensino considerada pelos docentes. Arriscar 

inserir novas técnicas e propostas pedagógicas para reforço do aprendizado 
dos discentes é uma boa maneira de tentar desenvolver a educação. A 

educação deve ser sempre discutida e reinventada, para que cada vez mais 
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avance e transforme as pessoas, e as pessoas transformem o mundo, como 
propunha Paulo Freire (FREIRE, 1987, p.87).  

 
Duelo Histórico foi pensado para ser uma ferramenta pedagógica a ser 
utilizada nas aulas de História. O que permitiu que esse jogo fosse pensado 

e aplicado com êxito escola de aplicação Professor Chaves foi o fato de 
acreditarmos que o ensino público não está fadado ao fracasso e não pode 

ser de qualidade. É importante que acreditemos na educação para que 
possamos pensar formas de enfrentarmos as dificuldades que nos são 
colocadas na prática docente. Afinal, “Historiador/professor sem utopia é 

cronista e, sem conteúdo, nem cronista pode ser” [PINSKY; PINSKY, 2018, 
p. 19]. 
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ALFABETIZAÇÃO HISTÓRICA: ESTADO DA ARTE EM EVENTOS 
CIENTÍFICOS NA ÁREA DE HISTÓRIA 

Karoliny Silene Silva Matos 
Fábio Alves dos Santos 

 

 
Esta comunicação apresenta os resultados parciais do plano de trabalho 

denominado Alfabetização Histórica: estado da arte em eventos científicos 
na área de História. Tal plano faz parte do projeto Alfabetização Histórica: 
em busca de um reposicionamento disciplinar diante das reformas 

curriculares, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC) da Universidade Federal de Sergipe. Durante a realização dessa 

pesquisa, busca-se identificar a produção apresentada nos eventos com 
foco em Alfabetização Histórica, tabular o índice de frequência do tema ao 
longo dos eventos e analisar as perspectivas interpretativas e os 

referenciais teóricos mobilizados na produção identificada. 
 

No geral, o projeto de pesquisa visa analisar a contribuição do conceito de 
Alfabetização Histórica para as questões apresentadas ao Ensino de História 
a partir das reformulações curriculares recentes da escola no Brasil. 

Entende-se que estas novas configurações impõem a necessidade de 
repensar a prática docente, a elaboração de materiais didáticos, os 

processos avaliativos e a formação inicial e continuada de professores 
(tanto de História, bem como de Pedagogia). 
 

O currículo escolar brasileiro tem passado por reformulações recentes que 
se materializaram pela primeira vez no segundo semestre de 2015. Naquela 

oportunidade foi publicizada para consulta pública a versão beta da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). A partir deste momento foram abertas 

à participação pública ainda outras duas versões e o texto final foi aprovado 
em dezembro de 2017. Salvo todas as polêmicas envolvendo tanto o 
processo de consultas, quanto o resultado final apresentado, o fato é que a 

BNCC é uma realidade. 
 

Esta materialização final traz impactos aos sistemas de ensino, para os 
quais impõe-se a demanda de formulação de normativas educacionais que 
atendam ao novo modelo, às instituições públicas e privadas de formação 

inicial e continuada de professores, aos autores de livros didáticos e, claro, 
aos docentes que irão organizar seu trabalho cotidiano tendo como lastro 

organizacional de suas práticas estas determinações. Logo, a promulgação 
da BNCC requer reflexões e ações de todos os envolvidos no processo 
ensino-aprendizagem. 

 
No que concerne ao ensino de História, o nível de polemização foi dos mais 

altos. Quando da publicação da primeira versão do texto, emararam das 
mais diversas frentes duras críticas à proposta apresentada. Constava ali 
uma perspectiva que mudaria consideravelmente aquilo que se entende por 

ensinar e aprender História. De concreto, restou a destituição do grupo 
original de intelectuais que a formularam e as novas versões trazidas a 



 

 
 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 263 

público coadunavam melhor com o consenso hegemônico no campo e no 
senso comum. 

 
Todavia, a versão final do documento nacional não minimiza o incômodo 
acerca do lugar da História, e de seus profissionais docentes, na formação 

do povo brasileiro. Muito pelo contrário, haja vista o fato de que a Base 
Nacional para o Ensino Médio – mudança que foi postergada na BNCC – 

estabelece em suas primeiras versões que “disciplinas” são apenas Língua 
Portuguesa e Matemática. Os demais campos de conhecimento, e seus 
profissionais docentes (em diferentes níveis de atuação) estão a se 

perguntar como se enquadrarão neste novo modelo. 
 

Diante de tais questões, o projeto do qual este estudo faz parte caracteriza-
se como um esforço dentro do campo da Educação Histórica. Como aponta 
GERMINARI (2011) em seu levantamento, esta área de pesquisa no Brasil 

teve sua constituição iniciada ainda nos idos dos anos 1980. Uma das 
primeiras ações no sentido de discutir o Ensino de História teria sido a 

inclusão nos quadros de sócios da ANPUH de professores de diferentes 
níveis de ensino que não apenas o superior. 
 

Segundo o mesmo levantamento, as investigações acerca da Cognição 
Histórica remontam a experiências na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e 

Portugal. Neste, destacam-se os estudos realizados por Isabel Barca, 
referencial bastante recorrente no Brasil. Este campo de pesquisas, que 
toma como objeto o ensino-aprendizagem de História, fundamentou-se na 

Psicologia, Sociologia, Antropologia, Didática e, obviamente, História. 
Atualmente, a Educação Histórica apresenta uma fundamentação científica 

própria, baseada grandemente na Epistemologia da História. 
 

Quando se trata especificamente da Alfabetização Histórica, os poucos 
estudos no Brasil voltados para este objeto reportam-se à leitura 
portuguesa no campo. Disto resulta, por exemplo, o uso mais comum do 

termo literacia histórica, tradução em Portugal para historical literacy, como 
esclarece STAMATTO (2009) em um dos raros trabalhos que se dedicam a 

esta investigação no Brasil. Ainda segundo a autora, este é um ramo da 
pesquisa em Ensino de História que tem como referencial teórico 
fundamental as proposições do inglês Peter Lee. 

 
Deste modo, um estudo acerca da Alfabetização Histórica justifica-se pela 

necessidade de compreender de qual modo tal abordagem pode contribuir 
para o repensar das práticas de ensino de História nas escolas brasileiras. 
Mas não só, uma vez que, como já destacado, as reformas curriculares 

trazem implicações para a produção de material didático, formação de 
professores, estratégias de avaliação. Cabe então interrogar qual é o estado 

da arte sobre o assunto, quais as estratégias adotadas por autores e 
editoras, quais os movimentos institucionais para adequação dos Projetos 
Pedagógicos de cursos de Licenciatura, as ações implementadas por 

gestores públicos. No plano nacional já há algumas iniciativas acadêmicas, 
ainda que esparsas, de compreensão deste fenômeno. Este projeto constitui 

uma contribuição a este esforço científico. 
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O ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental contribui 
significativamente para que a criança comece a desenvolver, além de outros 

aspectos, a noção de temporalidade. Dessa forma, esse ensino também 
deve envolver as crianças de forma que elas valorizem a sua própria 
história de vida. De acordo com Pereira (2010): 

 
“Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 

1997), um dos objetivos mais relevantes quanto ao ensino de História 
relaciona-se à questão da identidade. É de grande importância que os 
estudos de História estejam constantemente pautados na construção 

da noção de identidade, através do estabelecimento de relações entre 
identidades individuais, sociais. ” (PEREIRA, 2010, p. 2) 

 
O conhecimento histórico deve estar ligado à vida de quem aprende, visto 
que o papel da história é nos fornecer uma noção a respeito da nossa 

própria identidade, de modo a facilitar e estimular a nossa cooperação com 
outras culturas, outras pessoas e outras nações. É necessário levar em 

consideração quais são as ideias que os alunos já possuem sobre a história, 
isso porque muitos alunos veem o passado como algo permanente. Ou têm 
a ideia de que só podemos ter certeza que determinado fato ocorreu se 

vemos ou fazemos, ou seja, conhecimento pela própria experiência. Ou, 
ainda, que a história é algo que ocorre de forma individualizada, com 

eventos particulares e desconexos. 
 
De acordo com o Lee, os indivíduos que conhecem algo sobre a educação 

histórica admitem que a história é mais do que o conhecimento de eventos 
passados. Dessa forma, “[...] o aprendizado histórico não pode ser somente 

um processo de aquisição da história como fatos “objetivos”; ele envolve 
também conhecimento histórico, começando “a atuar como regra nos 

arranjos mentais de um sujeito. ” (RÜSEN apud LEE, 2006, p. 133) 
 
Aprender história significa aprender a ver o mundo de outras formas, novas 

e mais complexas. Somente quando as crianças entendem que as pessoas 
que viveram no passado não pensavam da mesma maneira que pensamos 

no presente, é que a história passa a ser significativamente possível para 
elas. “A aquisição que falta é um quadro do passado que permita aos alunos 
adquirir uma grande imagem do passado em que o presente e novos 

encontros com o passado possam caber. ” (LEE, 2016, p. 125) 
 

A importância dos quadros estruturais se dá pelo fato de que, por meio 
deles, os alunos poderão perceber que nem todo evento é uma mudança, e 
que o passado não é a consequência de escolhas determinadas e ações 

individuais. Além disso, as mudanças passarão a ser vistas como algo que 
também ocorre após um longo e gradual desenvolvimento, e que, por 

vezes, não foram intencionadas por ninguém. 
 
Peter Lee, no texto Literacia histórica e história transformativa, traz o 

conceito de parelthontectomy, que seria a separação entre o presente e o 
que veio antes. Só que para ele essa separação é ilusória, visto que muito 

do que pensamos a respeito do presente e do futuro está ligado ao passado, 
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e fazemos essa ligação mesmo que de maneira inconsciente. Ainda segundo 
o autor: 

 
“É importante salientar a natureza transformativa da história porque, 
sem qualquer questionamento de que a história modifica nossa visão 

sobre o presente e o futuro, o conhecimento do passado é 
considerado como sendo o acúmulo de fatos ou histórias que estão 

necessariamente confinados a esse passado e, portanto, são 
irrelevantes para qualquer situação no presente.” (LEE, 2016, p. 130) 

 

Assim, entende-se que a Educação Histórica tem o papel de desenvolver e 
expandir o aparato conceitual dos discentes, e não apenas confirmar as 

maneiras de pensar que eles já têm.  
 
Para fins deste estudo, inicialmente foi realizado um pequeno levantamento 

bibliográfico, a fim de adentrar a temática, compreendendo algumas ideias 
sobre a Alfabetização Histórica e o ensino de História nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental conforme a Base Nacional Comum Curricular. Foram 
lidos e fichados os textos: Alfabetização Histórica em materiais didáticos: 
significados e usos, de Maria Inês Sucupira Stamatto; Em direção a um 

conceito de literacia histórica e Literacia histórica e história transformativa, 
de Peter Lee. Além disso, também foi utilizado um trecho da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), referente ao ensino de História nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Iniciou-se, também, a procura por artigos 
científicos a respeito da Alfabetização Histórica em eventos de História, e a 

tabulação dos mesmos em uma planilha no Excel.  
 

No momento os textos estão sento procurados nos Simpósios Nacionais de 
História da ANPUH, com algumas dificuldades como a falta da ferramenta 

para buscar textos por palavras-chave – fazendo com que seja preciso ver 
título por título. Os artigos encontrados são organizados em uma planilha 
no Excel, sendo localizados o evento em que foi publicado, o ano de 

publicação, a referência bibliográfica, o objeto do texto, o foco ou situação, 
a base teórica utilizada, e as afirmações encontradas.  

 
Dos três Simpósios Nacionais de História nos quais ocorreu a busca por 
textos que denotassem sobre a Alfabetização ou Educação Histórica, apenas 

doze artigos a respeito dessa temática foram encontrados. Esse fato 
demonstra que ainda são poucos os trabalhos realizados nessa área de 

pesquisa, visto a quantidade de textos que são publicados nesses 
simpósios.  
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ENSINO DE HISTÓRIA E GÊNERO: A CONSCIÊNCIA HISTÓRICA 
VOLTADA PARA A DEMOCRACIA 

Kenia Gusmão Medeiros 
Álvaro Ribeiro Regiani 

 

 
Introdução 

Muito tem se falado acerca da presença dos debates de gênero no âmbito 
escolar. A sociedade brasileira, informada por notícias nem sempre 
idôneas tem realizado questionamentos sobre o que comumente chamam 

de “ideologia de gênero”.  Por mais que os aspectos históricos sociais da 
constituição da nossa sociedade patriarcal sejam razoavelmente claros 

para pesquisadores e intelectuais, a naturalização da qual depende em 
grande medida seu êxito, torna difusos e de difícil percepção para grande 
número de pessoas, a constituição histórica desses fatores bem como sua 

íntima relação com situações de discriminação, violência e abusos. Com 
opiniões formadas a partir de anos de contato com uma mídia 

sensacionalista, discursos políticos oportunistas e desprovidos de qualquer 
ligação com a realidade escolar e recentemente de notícias falsas, grande 
parte da população recusa e condena o que compreende como “ideologia 

de gênero”, ao mesmo passo que condena situações que os debates de 
gênero visam combater. 

 
Realidade escolar  
Antes de efetivamente entrarmos numa discussão de método de ensino de 

história e suas relações com noções e discussões de gênero, é preciso 
apresentar um breve diagnóstico da realidade escolar e a execução desses 

debates. O currículo escolar nacional se divide em partes de execução 
obrigatória relativas aos diversos componentes curriculares e suas 

competências e em partes flexíveis que deve estar associadas a critérios 
sociais, culturais e regionais. Os Parâmetros Curriculares nacionais os 
(PCNs), foram elaborados por profissionais da educação com o intuito de 

constituírem bases norteadoras para a execução dessa parte flexível. A 
adoção dos PCNs não é obrigatória em sua integralidade, justamente pelo 

documento representar a realização de uma proposta democrática que 
leva em consideração a diversidade e a complexidade social que 
atravessam o ensino escolar nas mais diversas regiões brasileiras.  O 

documento traz como sugestão a estruturação dos chamados “temas 
transversais”. Estes não constituem novas áreas, mas partem da 

concepção de que temáticas sociais são fundamentais na construção de 
uma escola que está atenta as vivências dos alunos e suas interferências 
em seus processos de aprendizagem e por isso integram assuntos que 

abarcam parte de tais experiências. O conjunto dos temas transversais 
atravessa e fomenta a integração de áreas do conhecimento respeitando a 

especificidade de seus conteúdos e habilidades e ainda sim, elevando suas 
possibilidades de ligação a contextos sociais, o que torna a aprendizagem 
potencialmente significativa. A abrangência dos temas elencados como 

transversais pelos PCNs não inclui, entretanto, um tratamento idêntico e 
padronizado de cada um deles, imbuídos de suas técnicas de ensino, os 

docentes devem adequá-los aos aspectos próprios da comunidade escolar 
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em questão, sejam eles ligados a faixa etária, constituição cultural, 
características regionais e diversidade escolar. Infelizmente, muitos 

professores não encontram em suas práticas docentes as condições 
propícias para a execução dos temas transversais como sugerido. Eles 
esbarram com barreiras como por exemplo, turmas superlotadas, 

distorção idade/série, falha na transposição didática, enfim, uma 
multiplicidade de condições que não eliminam, mas dificultam a integração 

das disciplinas em diálogos sociais que contemplem turmas como um 
todo.  
 

Debates de gênero  
Faz parte dos PCNs a discussão sobre sexualidade. Sua existência, 

objetivos e legitimidade têm sido colocados em dúvida. De modo muito 
sintético, em função da brevidade deste texto, a reflexão sobre a 
sexualidade visa o desenvolvimento de noções de si, do corpo, de 

respeito, proteção, compreensão dos papéis de gênero como construções 
sociais e vivência de uma sexualidade responsável. Obviamente, os 

assuntos e abordagens se diferenciam ao longo da vida escolar e função 
do desenvolvimento intelectual, físico e emocional dos estudantes, bem 
como de sua promoção nas séries ou ciclos que correspondem a etapas de 

ensino formal.  
 

A Nova História que a partir da segunda metade do século XX alargou o 
campo das fontes e abordagens de pesquisa e escrita histórica, permitiu 
dentre outras conquistas a consolidação de linhas de investigação como a 

história das mulheres por exemplo. Além da referida consolidação, houve 
também uma mudança de perspectiva em relação a tentativas anteriores 

de retratação desses sujeitos históricos. Quando as próprias mulheres 
puderam escrever sua história, elas deixaram de ser apenas coletivos e ou 

algumas exceções florescidas contra o “meio natural”.  Michelet, um 
pioneiro na representação das mulheres na história escreveu “operária , 
palavra ímpia” [PERROT, 2016, p.119]. Em síntese, a Nova História a 

partir de suas influências e negações de outros importantes movimentos e 
correntes historiográficas, renovou a compreensão da escrita da história. 

Em linhas gerais, a partir dessa agitação, surgiram outras demandas e 
perspectivas que paulatinamente desembocaram em consonância com 
trocas interdisciplinares no que hoje denomina-se como estudos de 

gênero.  
 

De modo mais específico, os debates de gênero no tocante ao ensino de 
história além de serem indicações de uma proposta pensada e discutida 
por profissionais de educação que atendem a disposições legais de 

promoção da diversidade e da tolerância, constituem também um avanço 
na transposição didática. Os estudos de gênero trazidos como tema 

transversal para o ensino de história possibilitam a execução do currículo 
real, a partir de assuntos que são pré-requisitos do currículo formal e 
articulados por demandas percebidas no currículo oculto. Nas salas de 

aula de qualquer modalidade ou nível de ensino são evidentes as 
diferenças em função do gênero. Os estudantes do ensino básico trazem 

consigo suas percepções sobre essas distinções. Muitas vezes essas estão 
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amparadas em naturalizações dos papéis que lhes foram designados em 
função do sexo de nascimento. 

 
A palavra gênero que adquire sentidos diferentes em contextos 
igualmente distintos, é utilizada na área da história como noção que 

abarca uma série de gestos, comportamentos, práticas, discursos e 
atuações sociais desempenhadas pelos indivíduos. A compreensão 

histórica do conceito entende o gênero com uma construção sócia, política 
e estética. Ela não exclui as relações estabelecidas entre gênero, sexo e 
sexualidade ao longo da história, mas as identifica, as discute e 

temporaliza seus processos de criação e acomodação social. O termo 
gênero e é adotado pela ONU e também está presente na lei 11.340/2006 

mais conhecida como Lei Maria da Penha. Esse conceito vem de uma 
perspectiva de discussão acerca do gênero como imposição inicialmente 
realizada em círculos acadêmicos, mas com estreita ligação com 

demandas e conflitos percebidos nas sociedades.  
 

Atualmente bastante presente na sociedade brasileira, o termo tem sido 
errroneamente definido como uma base de uma ideologia que busca abolir 
as diferenças entre os sexos, incentivar a homossexualidade de destruir a 

família de moldes tradicionais. “O termo gênero, por sua vez faz referência 
a uma construção cultural: é uma forma de enfatizar o caráter social e, 

portanto histórico, das concepções baseadas nas percepções das 
diferenças sexuais” [PINSKY, 2018, p. 30].  A partir do debate de tais 
distinções e de como as citadas percepções forjam e reforçam práticas e 

representações, pode-se depreender uma reflexão que desvela 
condicionamentos culturais que assim entendidos pressupõem atitudes de 

flexibilização e tolerância com os sujeitos que não demonstram adequação 
com os modelos mais comuns. Ou seja, os debates de gênero, não negam 

diferenças entre os sexos, mas as discutem, as distinguem das atribuições 
de gênero e não as consideram como reguladoras naturais de 
comportamentos que são sociais.  

 
Incorporar a questão de gênero enquanto tema transversal não tem como 

intuito abolir a percepção das diferenças entre os sexos biológicos, nem 
mesmo destruir os aspectos sócio-histórico-culturais das performances de 
gênero. O que se busca é justamente um debate que recobre e ou crie a 

consciência de que essas performances representam processos históricos 
perpassados por relações de poder, dominação, estratégias discursivas e 

silenciamentos.  A partir de tal desnaturalização das imposições de 
gênero, abrem-se alguns caminhos de reflexão sobre si e sobre o outro, 
num processo de reconhecimento da alteridade que se insere no espaço 

escolar.  
 

Essa desnaturalização realizada em sala de aula pode ser, por exemplo, 
feita quando o professor trabalhar com a Revolução Francesa, que ao 
oferecer a Declaração Universal dos Direitos do Homem, estendeu as 

mulheres garantias de direitos civis, mas não políticos (PERROT, 2016, p. 
142) . Nas aulas de história do Brasil republicano, a constituição da 

sociedade brasileira em seu período de nacional desenvolvimentismo de 
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Vargas a JK, pode ser trabalhado, por exemplo, paralelo a um panorama 
da vida privada da época. Para tanto, pode-se recorrer ao Jornal das 

Moças, publicação bastante popular no período e que apesar de ser 
discurso público, possui indícios de questões da vida íntima das famílias da 
época. O Jornal das Moças que já se encontra digitalizado para consultas 

na internet, é uma fonte histórica que se lida com os estudantes pode 
causar espanto sobre a rigidez com quais eram tratados os papéis de 

gênero, bem como o privilégio concedido aos homens. 
 
Ou ainda a Grécia antiga, sociedade que criou a democracia, mas na qual 

mulheres só poderiam assumir o poder em casos de catástrofe. Os 
professores devem demonstrar aos alunos as diferenças entre a 

contemporaneidade na qual eles vivem, o tempo histórico em estudo e 
outros já analisados anteriormente ao longo dos programas de curso. Para 
tanto faz-se pertinente a apresentação e posterior discussão de conceitos 

ligados aos conteúdos, deixando claro assim como a linguagem também é 
uma importante chave para compreensão do passado.  A intenção longe 

de ser a de despertar nos estudantes uma vocação julgadora, é a de fazer 
com que percebam os processos dos quais eles mesmos e as sociedades 
das quais fazem parte estão inseridos.  

 
Para que a formação da consciência histórica seja também a constituição 

de uma capacidade crítica em relação à sociedade e seus processos, faz-se 
necessário um estudo de história que o possibilite perceber a si mesmo e 
aos outros como sujeitos históricos que partilham no passado, no presente 

e no futuro, pontos de intersecção e de afastamento. Percebendo-se como 
seres históricos, por serem antes de tudo seres temporais, os estudantes 

podem aproximar-se de um entendimento de si e de mundo de base 
filosófica que pode também auxiliar numa compreensão histórica que seja 

promotora da tolerância, por enfatizar que processos históricos dos quais 
todos fazem e tomam parte não nos permitem qualquer segurança ôntica.  
 

O ensino de história deve então configurar-se numa atividade que envolva 
estudantes em momentos de pesquisa, ensino, síntese e crítica com o 

intuito de promover sua orientação temporal que intrinsecamente formará 
sua percepção de descontinuidades, rupturas e coexistências nas práticas 
e discursos humanos. Imbuídos de tais noções a aceitação da alteridade, 

bem como o respeito a diversidade de identidades torna-se o caminho 
mais acessível. Controlando doses de anacronismo que podem surgir nas 

tentativas de comparação e entendimento do passado, o professor possui 
ferramentas teóricas e metodológicas para despertar em seus alunos a) o 
encantamento pela diferença que o passado representa; b) o 

estranhamento pela diferença entre um passado e seu presente; c) o 
choque com as permanências entre um passado distante e sua atualidade; 

d) identificação das relações de poder que atuam em sociedades 
influenciando esse jogo fragmentado de temporalidades, eventos e 
imaginários.  

 
Sem a adoção de um caminho teórico e metodológico para o ensino, que 

envolva conteúdos em um objetivo de formar uma consciência histórica 
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nos moldes anteriormente citados, limitam-se as possibilidades de que os 
conceitos históricos adquiram para o estudante, sentidos relacionados ao 

mundo prático. Os conceitos carentes de cor e nitidez, parecem-lhe 
sombras recorrentes ao longo de sua escolarização. Há familiaridade com 
seus nomes, mas não há competência desenvolvida para a identificação de 

processos históricos relacionados a esses mesmos conceitos em suas 
experiências vividas. Assim, surgem para os estudantes conceitos, 

periodizações ou eventos com os quais eles não conseguem manter uma 
relação. Em síntese, voltando a temática da qual ocupa-se este texto, 
gênero, feminismo, igualdade antes de serem conceitos apresentados em 

suas semânticas e variações, precisam ser  mostrados como experiências 
vividas por esses estudantes e destrinchadas em aulas em processos 

históricos dos quais eles são sujeitos. O conceito histórico deve ser um 
arremate para uma costura que se realiza anteriormente com o uso de 
linhas de argumentação e conteúdos que partem tanto do professor 

quanto do aluno.   
 

É interessante que o questionamento das imposições de gênero tome 
como ponto de partida um conteúdo do currículo formal. A partir dele, 
podem ser estabelecidas comparações e digressões a respeito da atuação 

de gênero de homens e mulheres na temporalidade em discussão e na 
contemporaneidade. Institui-se dessa forma um debate que se sustentará 

em momentos de estranhamento e de aproximação entre duas ou mais 
realidades históricas. O ensino de história enquanto prática de pesquisa e 
formação de síntese para orientação temporal, não deixa de ser um 

exercício de alteridade, de reconhecimento do outro no passado mais ou 
menos distante e essa atividade inclui aspectos que se relacionam com 

método, pesquisa e escrita de história. A história, seu ensino e seu 
aprendizado possuem como função primordial, a formação de uma 

sociedade que contemple e respeite as diferenças. Desse modo é 
fortalecida a formação de pessoas comprometidas com uma cidadania que 
vai além de datas eleitorais e símbolos nacionais, mas fomenta a 

percepção no outro, de processos históricos e temporais que também são 
parte integrante de um nós.  

 
“O que sempre quis, e ainda sigo e persigo quando ensino história, é 
que cada aluna/aluno refita historicamente; ou seja, reconheça-se 

como pessoa atravessada de historicidade, como um sujeito político, 
histórico, produzindo na e pela história e, ao mesmo tempo, também 

produtor dela. Para tal, pratiquei e ainda pratico um ensino engajado 
nas lutas contra a dominação, a opressão e a exclusão. Ensino 
leituras anticanônicas de textos canônicos. Pertenço a uma “escola 

com partido”.” [MUNIZ, 2016, p.11). 
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HISTÓRIA AMBIENTAL, TEMPO E ENSINO DE HISTÓRIA: 
ALGUMAS REFLEXÕES 

Ligia Mara Barros Ribeiro 
 
 

O artigo proposto visa debater de forma conceitual alguns dos suportes a 
serem usados na produção da pesquisa do mestrado por hora desenvolvido, 

intitulada provisoriamente “Das águas que nos cercam”: natureza e 
ensino de história em Santa Izabel do Pará. Tal pesquisa tem por 
objetivo aplicar um estudo com os alunos do ensino médio em Santa Izabel 

do Pará através do resgate das memórias dos moradores mais antigos da 
cidade sobre as águas (rios e igarapés urbanos e das comunidades que 

compõem este município) para que a partir da análise de tais falas 
compreendam as relações e usos estabelecidos entre esses sujeitos com o 
meio ambiente, contribuindo para a valorização da história local.  

Entretanto, por hora, foi feito uma discussão que privilegiou alguns tópicos 
específicos de reflexão que ajudam a compreender a relevância de algumas 

temáticas para o ensino de história, como a história ambiental e sua relação 
com a noção de tempo presente, entendendo de que forma contribuem no 
ensino de história para a formação de um processo de aprendizagem 

reflexiva, crítica e transformadora. 
 

Debatendo a história ambiental e o tempo 
Levando em conta as transformações ocorridas nos debates historiográficos 
desde a chamada história positivista dominante no século XIX e começo do 

XX, a qual atribuía aos historiadores à tarefa de reconstituir o passado como 
realmente se passou até a chamada Nova História – na Escola dos Annales - 

que na segunda metade do século XX redefiniu muitos princípios que 
norteavam o fazer historiográfico, relativizando e contextualizando as ações 

dos indivíduos, e reconhecendo a impossibilidade de um conhecimento 
histórico puramente objetivo, voltando sua atenção para todos os tipos de 
atividade humana, como por exemplo: a morte, a infância, a loucura, etc. e 

passando a preocupar-se com a análise de estruturas, a Nova História 
também ampliou substancialmente o rol das evidências que incluem não 

apenas outros tipos de registros escritos, mas também evidências visuais, 
orais e estatísticas. Tais afirmativas nos embasam a pensar o contexto em 
que surge na década de 70 do século XX debates que se interpõem a partir 

de outras vertentes e que chegam ao século XXI cada vez mais revigorados.  
A história ambiental é uma dessas áreas.  

 
Donald Worster nos fala que a história ambiental emerge juntamente com 
as questões geradas pelo movimento ambientalista e por uma crise global 

que promoveu uma demanda moral fundamentada em um suporte político 
muito grande, e que se torna uma questão acadêmica, a qual objetiva  

 
“aprofundar o nosso entendimento de como os seres humanos foram, 
através dos tempos, afetados pelo seu ambiente natural e, 

inversamente, como eles afetaram esse ambiente e com que 
resultados” (WORSTER, 1991, p. 200). 
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Worster aponta como grandes produtores dos debates historiográficos 
ambientais os norte-americanos, no final do século XX, e os franceses onde 

destaca a importância de estudos feitos desde 1929, na revista Annales por 
Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel e Emmanuel Le Roy Ladurie.  
Algo importante destacado pelo autor é o fato de que os historiadores 

ambientais têm feito suas melhores produções levando em conta os níveis 
de análise cultural, refletindo sobre como os homens pensam a natureza. 

Não podemos deixar de descartar que este olhar sobre as questões culturais 
não deve fundamentar uma disjunção entre a história cultura e a natureza, 
ao contrário, pra que a história ambiental cumpra seu papel social ela 

precisa fazer com que as pessoas construam um olhar crítico e de 
pertencimento a natureza, entendendo que as relações estabelecidas entre 

ambos variam de acordo com os vários tempos históricos que estão 
vivenciados.  
 

No tocante a produção brasileira sobre história ambiental, Ely Bergo de 
Carvalho chama atenção para a obra feita por Warren Dean intitulada ‘A 

ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira’ a qual 
seria um exemplo de “história ecológica”. Segundo Enrique Leff, essa 
“história ecológica” reforça a ruptura entre cultura e natureza, pois: 

 
“Nesta visão não se consegue conceber a complexidade ambiental, 

como um processo enraizado em formas de racionalidade e de 
identidade cultural que, como princípios de organização social, 
definem as relações de toda sociedade com a natureza; a história 

ambiental se limitaria a estudar as formas como diversos modos de 
produção, formações sociais e estruturas de classe se apropriam, 

transformam e destroem os recursos do seu entorno” (in LEFF, 2005, 
p. 13 apud CARVALHO, 2012, p. 114). 

 
Ainda segundo Carvalho, Leff aponta que a história ecológica falha ao 
desconsiderar o tempo, ignorando-o em suas análises e assim tais 

produções “narravam a história da relação entre sociedades humanas e 
seus ambientes como um continuum temporal, sem cortes, sem 

diferenças”. Para Leff, segundo Carvalho “perceber diferentes racionalidades 
no passado e no presente abre o futuro para outras racionalidades 
possíveis, para outras relações com o mundo natural, para a construção de 

uma racionalidade ambiental” (2012, p. 115). Parece claro pensarmos que 
as análises e pesquisas ambientais, também devem ser produzidas com 

reflexões que destaquem a variação do tempo histórico, ou melhor, que 
ocorra a historicização da relação sociedade-natureza ou cultura versus 
natureza, reconhecendo que o estudo da história ambiental investiga várias 

questões e que numa mesma investigação se entrecruzam natureza, 
sociedade, economia, pensamentos e desejos, tratados como um todo, 

levando-se em conta que “esse todo muda conforme mudam a natureza e 
as pessoas, numa dialética que atravessa todo o passado e chega até o 
presente.” (WORSTER, 1991, p. 202). 

 
Marc Bloch (2001, p. 55) já afirmava que “a história é a ciência dos homens 

no tempo” e assim podemos reforçar a importância deste, o tempo, para as 
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análises e narrativas feitas tanto pelos historiadores quanto pelos 
professores. Ana Maria Monteiro (2011, p. 1) afirma que é consenso que 

realizar “a operação historiográfica implica operar no tempo e com o tempo 
como instrumentos de inteligibilidade e de atribuição de sentidos aos 
processos e fenômenos que são objetos de investigação”. Acima de tudo, 

como afirma José D’Assunção Barros, o tempo histórico é um tempo 
humano e ao mesmo tempo social por incluir não somente a análise de 

tempo de um indivíduo mais da comunidade em que vive. Portanto, seria 
essencial na análise historiográfica  
 

“[...] a passagem do homem sobre a Terra, o que inclui tudo aquilo 
que, tocado pelo homem, transformou-se, e também aquilo que, 

vindo de fora, transformou a vida humana [...] e também as 
interferências impostas pelos homens no seu meio ambiente, 
constituem objetos de interesse dos historiadores [...]” (BARROS, 

2013, p. 20).  
 

Podemos perceber que os debates da história ambiental são mais do que 
inovações teórico-metodológicas, e sim uma modalidade da história 
intimamente ligada a questões e demandas atuais, e por que não dizer, 

presentes. Donald Worster (2004) ao refletir sobre a necessidade de se 
realizar estudos de história ambiental destaca que nas universidades existia 

pouco interesse dos historiadores por essa temática. Para o autor, não 
existem culpados nesse processo de ausência, mas é fundamental o papel 
do professor em promover a reflexão sobre tal temática, haja vista que a 

crise ambiental será o problema mais relevante do mundo durante o século 
XXI. Para Worster o papel da história é reinventar a si mesma se deseja 

continuar relevante para a humanidade.  
 

Desde o século XX historiadores se esmeram em propor debates pautados 
no recorte temporal contemporâneo, dentre os quais se encaixa a história 
ambiental. Monteiro (2011) afirma que a noção de tempo modificou-se, 

passando da noção de história mestra da vida para o denominado regime 
moderno de historicidade no qual o domínio do ponto de vista do tempo é o 

futuro até a chegada ao novo regime de historicidade, também chamado 
presentismo. Hartog (1996, p. 133) afirma que com esse novo regime “[...] 
o futuro iria ceder terreno ao presente, que tomaria mais e mais espaço até 

parecer ocupá-lo inteiramente. Entramos, então, no tempo do 
presentismo.” 

 
Por outro lado, Ana Maria Monteiro (2011, p.7) aponta que a produção 
historiográfica é influenciada por esse presentismo, e que para ela o 

interesse pelo presente e pelo passado não se contradizem. Com as 
transformações produzidas pela aceleração do desenvolvimento tecnológico, 

acompanhado dos grandes acontecimentos dramáticos por ele produzidos, 
como “genocídios, limpezas étnicas, crises de refugiados, guerras, ataques 
atômicos, destruições [...]” ocorre um substituição do futurismo do regime 

moderno de historicidade pelo presentismo, pois o futuro é agora. Todo 
esse medo e insegurança permitem que questões antes não destacadas nas 

produções historiográficas tenham destaque, como é o caso das questões 
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ambientais, e, por conseguinte, o crescimento do seu debate tanto pela 
historiografia histórica ambiental quanto no ensino de história com a 

educação ambiental. 
 
Para Monteiro (2011) a história do tempo presente é um sintoma deste 

regime de presentismo à medida que tem como objeto de investigação o 
próprio tempo presente, diferindo do que foi definido no século XIX como 

regra para a cientificidade da história que era o estudo do passado. José 
D’Assunção Barros (2013) entende que o homem e todas as coisas no 
tempo são objeto de estudo da história e que é possível quebrar o 

paradigma de que a história estuda o passado. Sendo assim, as 
transformações empreendidas no decorrer do século XX que possibilitam 

uma diversidade de objetos e modalidades de pesquisa permite que o 
historiador se aproprie de mais um domínio: o Tempo Presente. Acima de 
tudo, para o autor, o objeto de estudo pode estar temporalmente distante 

ou na época do próprio pesquisador. Monteiro afirma que a 
contemporaneidade do historiador quanto ao objeto e aos sujeitos “ao invés 

de inconveniente, pode ser um instrumento de auxílio importante para um 
maior entendimento da realidade estudada”, o que pode levar a uma 
possibilidade de evitar o anacronismo “como uma contribuição inovadora da 

história do tempo presente”. 
 

Esta possibilidade de estudo demonstra como a chamada História do Tempo 
Presente pode dentro do espaço escolar ajudar a construir conhecimentos 
significativos para os alunos e o desenvolvimento de um censo crítico mais 

apurado sobre as questões ambientais. Para Rafael Saraiva Lapuente (2017, 
p. 66) o estudo da História do Tempo Presente ainda é uma área da história 

que sofre por uma maleabilidade relacionada à suas delimitações, 
entretanto, o autor não vê isso como um ponto negativo, ao contrário, 

aponta que a mesma é “menos uma área e mais uma noção de recorte 
temporal” na qual, vários ramos da produção historiográfica podem se 
encaixar, dentre elas, a história ambiental.  

 
A História do Tempo Presente traz consigo uma renovação no fazer 

historiográfico que muito se encaixa nas necessidades e demandas dos 
sujeitos do hoje, rompendo com os moldes das produções historiográficas 
antes predominantes, na qual sua cientificidade estava associada ao 

distanciamento do tempo do acontecido, colocando o historiador como o 
responsável pelo passado, longínquo, seguro o suficiente das subjetividades 

de seu pesquisador. Delgado e Ferreira (2013, p. 22) afirmam que 
prevalecia a crença de que “o trabalho do historiador só poderia começar 
verdadeiramente quando não mais existissem testemunhos vivos dos 

mundos estudados”. No entanto, as mesmas autoras nos apresentam que: 
 

“A delimitação do campo constitutivo atual e o recorte temporal 
contemporâneo são características fundamentais da história do tempo 
presente. O que diferencia a história do tempo presente das 

temáticas históricas longitudinais é a proximidade dos historiadores 
em relação aos acontecimentos, pois são praticamente 

contemporâneos de seus objetos de estudo. Nesse sentido, as 
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memórias sobre acontecimentos e processos são essenciais para a 
construção do conhecimento histórico”. (DELGADO; FERREIRA, 2014, 

p.8).  
  
Torna-se possível perceber que esta particularidade privilegia o pesquisador 

do tempo presente, pois o mesmo dispõe de uma abundância de 
documentos e da possibilidade de que ele mesmo produza suas fontes, 

como por exemplo, as da história oral e as iconográficas. Delgado e Ferreira 
(2014, p. 9) nos apontam a história oral como um mecanismo através do 
qual o historiador chega a várias narrativas que se caracterizam como 

construções de memória individual ou coletiva que estimuladas pelos 
historiadores se convertem em documentos passíveis de análise e crítica. Já 

os registros iconográficos, são “importantes registros das ações dos sujeitos 
históricos, públicos ou anônimos, em determinado tempo e espaço”. 
Importante salientar, segundo as autoras, que “como qualquer documento 

de registro de memória, as fotografias e filmes traduzem também 
concepções e conflitos, pois, para além de sua dimensão estética, elas 

contêm sistemas de representações sociais”. 
 
Partindo do pressuposto de que a história ambienta e suas análises sobre o 

meio natural possibilitam ao aluno entender sua função social e de 
integração com a natureza, podemos pensar que as questões e demandas 

contemporâneas desses sujeitos podem servir para o desenvolvimento de 
análises e práticas pedagógicas suscitadas por questões do tempo presente, 
partindo daí para um estudo do passado como um processo dialógico no 

qual o conhecimento do passado é significativo por ser oriundo das 
questões atuais dos sujeitos, formando um pensamento reflexivo e uma 

consciência ambiental, além de ser uma possibilidade de aplicação dos 
temas transversais na educação, além de atender a demandas postas 

dentro das novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. 
 
História ambiental e ensino de história: uma possibilidade de ação 

Levando em conta a relevância do tema ambiental, não podemos deixá-lo 
afastado do ensino da história. Elenita Malta Pereira (2017, p. 10) nos 

alerta que os PCN’S, desde a década de 90 do século XX, já colocam a 
importância da presença dessa temática na educação básica de forma 
transversal. Então ao pensarmos o ensino de história podemos nos reportar 

as reflexões de Ely Bergo de Carvallho (2011, p. 3) que analisa as 
particularidades referentes aos modos como a sociedade vem se 

relacionando com a natureza, a partir de uma forte influência do mundo 
moderno, entendendo as diferentes racionalidades estabelecidas na relação 
do homem com a meio ambiente, e que o ensino de história tem um papel 

significativo no momento em que os historiadores, no papel de educadores, 
produzem narrativas que incluam a natureza e que possam superar o que o 

autor elenca como “problemas práticos de aplicação dos temas transversais 
em sala de aula” que seriam agravados pelo fato de que em geral, os 
professores de história não seriam preparados para lidar com o debate 

ambiental.  
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Carvalho (2016) aponta algumas das dificuldades em abordar a temática do 
meio ambiente nas aulas de história e algumas possibilidades de trabalho a 

partir da análise de outros pesquisadores. A falta de métodos para 
introduzir a história ambiental nas aulas de história seria consenso entre os 
autores analisados por Carvalho como a maior limitação encontrada pelos 

professores, no entanto, os mesmos autores também contribuem 
argumentando que a história ambiental deve ser aprendida fora da sala de 

aula, colocando os pés no chão, ou que se devem usar novas táticas de 
abordar temas ambientais, como o uso do ensino de história local, ou 
mesmo com a reformulação ambiental dos livros didáticos para que o tema 

deixe de ser apresentado apenas como apêndice de outra temática como, 
por exemplo, cidadania e no contexto contemporâneo, pós Segunda Guerra 

Mundial.   
 
As aulas de história devem ser espaços para o debate e análise do meio 

ambiente, pois segundo Wesley Kettle (2018, p. 45) “a dimensão ambiental 
da história, além de essencial, garante a ampliação de nossas 

interpretações”. Kettle ao analisar o ensino de história e a questão 
ambiental apresenta propostas que podem ajudar os professores a pensar 
seu trabalho com tal temática, como por exemplo, o uso de fontes primárias 

coloniais já que os relatos e descrições nelas contidos são repletos de 
informações do que chamamos de mundo natural, além de apresentar e 

analisar como fontes de estudo para os professores uma grande quantidade 
de autores, brasileiros  ou não ( dentre os quais Gilberto Freyre, Friedrich 
Engels e Karl Marx)  “que apesar de não se ocuparem exclusivamente do 

meio ambiente, permite-nos perceber a natureza como um agente do 
processo histórico”. 

 
Levantar as questões no relacionadas às dificuldades de inserir no ensino de 

história a questão ambiental, bem como elencar algumas possibilidades de 
aprendizagem desta nas aulas nos ajudam a refletir sobre a proposta de 
trabalho a ser desenvolvido com os alunos do ensino médio da Escola 

Estadual Professora Marieta Emmi. Através do estudo da natureza, e nesse 
caso das águas (rios e igarapés da cidade) com o uso da metodologia de 

entrevistas com os moradores mais antigos da cidade pretende-se 
aproximar os alunos da história de seu lugar, permitindo que se 
reconheçam como sujeitos ativos no processo ensino aprendizagem, já que 

a escola para muitos desses alunos passa a ser o lugar onde eles podem 
encontram inspiração e possibilidade de desenvolver seu potencial e 

transformar sua realidade, problematizando questões presentes e 
relacionadas a natureza que os cerca.  
 

Considerações Finais 
Os argumentos construídos neste artigo visam apontar como a história 

ambiental e o tempo são elementos norteadores do projeto a ser 
desenvolvido para a dissertação do mestrado profissional (PROFHISTÒRIA) 
por sua pertinência e relevância para o ensino da história.  Primeiro, por 

desenvolver nos alunos uma percepção de pertencimento ao lugar, 
preservando a memória e a história de sua cidade e valorizando a 

construção de uma identidade local.  
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E segundo por colocar em debate nas aulas de história a questão da 
natureza, representada pelos rios e igarapés, estabelecendo a possibilidade 

de que demandas sociais atuais como modificação da paisagem, poluição e 
a relação entre a sociedade e a natureza, que muitas vezes são debates 
feitos por outras disciplinas no espaço escolar, também possam ser feitos 

pela história de forma inovadora e interessante.  
 

Conhecendo um pouco das idéias norteadoras da história ambiental, sua 
relação com as questões do tempo presente e as limitações e possibilidades 
de ação através da inserção do meio ambiente nas aulas de história permite 

que o aprendizado sobre o passado se construa de forma reflexiva a partir 
das demandas de hoje, crítica, por permitir uma análise a respeitos da 

relação social e natural, desnaturalizando o comportamento atual de 
disjunção existente, e transformadora por possibilitar a todos que desta se 
apropriam argumentos e fundamentos para a construção de novos olhares e 

ações a respeito da relação sociedade-natureza.  
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AS AFRICANIDADES NOS CURSOS DE HISTÓRIA NAS 
UNIVERSIDADES EM TERESINA, PIAUÍ 

Lucas Rafael Santos Costa 
 
 

A implementação de uma lei voltada para a reformulação do currículo na 
contemporaneidade revela as evidências materiais do processo histórico-

acontecimental de inclusão e exclusão dos atores sociais a constituírem a 
população nacional nas narrativas sobre a formação da nação e do povo 
brasileiro com suas identificações, coletividades e representações. Deste 

modo, este artigo se propõe a refletir, a partir da obrigatoriedade das 
10639/2003 e 11645/2008, e com base nos currículos da UFPI e UESPI, em 

que medida estas instituições, que são os dois principais centros de 
pesquisa e ensino do Estado do Piauí, foram capazes de trazer ao centro da 
formação dos professores de História os conteúdos da História e à Cultura 

Afro-Brasileiras, possibilitando à saída da carência de orientação (RUSEN, 
2001), no que se refere as africanidade, afro-brasilidade e 

afrodescendências contribuindo para a valorização da diversidade étnico-
racial. 
 

As legislações 10.639/03 e 11.645/08, incorporadas na redação da Lei nº 
9.394/96 (LDB) tem atribuído aos sistemas de ensino municipal, estadual e 

federal e em suas respectivas instituições educacionais, grandes desafios 
quanto ao tratamento e abordagem das temáticas da história e culturas 
afro-brasileiras e indígenas, bem como as relações étnico-raciais em seus 

espaços de ensino-aprendizagem. Essa inclusão tem suscitado incontáveis 
debates, não somente sobre os estudos dos afrodescendentes e indígenas, 

mas também sobre outros ideários maiores, como os de democracia, 
cidadania, identidade étnica tendo reconhecidamente como princípio a 

importância e valorização destes povos na formação da sociedade brasileira, 
justificando a sua pertinência nas propostas curriculares em todos os níveis 
e modalidades de ensino.  

 
Para investigarmos estas questões tomaremos à Universidade Federal do 

Piauí (UFPI) e Universidade Estadual do Piauí (UESPI), delimitadas à cidade 
de Teresina, capital do Piauí. Tal delimitação se dá pelo fato de serem os 
dois maiores centros de formação de professores e por assumirem a 

vanguarda da produção de conhecimento do Estado do Piauí. O objetivo 
geral é compreender os caminhos delineados, por intermédio dos currículos, 

à proposito das africanidades e afrodescendências demandas pelas leis. 
 
A implementação de uma lei voltada para a reformulação do currículo 

escolar na contemporaneidade, nas instituições públicas e privadas de 
ensino básico, pode parecer um desafio que transponha os limites temáticos 

da área histórica. Todavia, não devemos excluir que é no campo 
educacional que se concentram evidências materiais do processo histórico-
acontecimental (Ringuelet, 1991) de inclusão e exclusão dos atores sociais 

a constituírem a população nacional, com suas identificações, coletividades 
e representações.  
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Com objetivo de identificar e analisar pistas, vestígios e sinais sobre as 
africanidades e afrodescendências que levasse a compreensão das 

negociações na construção curricular o aporte documental que dará 
materialidade à investigação serão os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) 
dos cursos de história destas duas instituições, estrutura curricular do curso 

e planos de curso de disciplinas que envolvam as temáticas em questão, 
além de uma análise do corpo docente que se volta para estas estudos no 

período de 2003 a 2017. O objetivo específico é investigar as 
movimentações destas Instituições para se ajustarem às novas 
reformulações demandadas por essas legislações e pareceres.  

 
Com a obrigatoriedade da lei, pela primeira vez foi possível inovar no 

campo da educação e no ensino das relações étnico-raciais, o que significou 
a superação dos currículos de caráter monocultural por meio dos 
componentes curriculares da história da África e cultura afro-brasileira e em 

um segundo momento, também, vem à tona obrigatoriedade da história 
indígena, caracterizando a multiplicidade da formação da população 

brasileira. Essas inovações são frutos do investimento destes segmentos 
sociais que visam promover rupturas com relação à tradição escolar fincada 
nos moldes do etnocentrismo europeu por meio do ensino que valorize a 

pluralidade de sua formação cultural.  
 

O curso de história da UFPI, campus Petrônio Portella em Teresina, ao longo 
de sua história tem apresentado algumas fragilidades e deficiências no que 
se refere a formação em história voltada para a história e cultura afro-

brasileira. Assim como o Curso de História da UESPI, que apresenta 
unicamente a disciplina História da África e Ásia com duração de 60h-aula. 

A UFPI, oferta a disciplina História da África, todavia em caráter optativo, e 
para que ela seja de fato ofertada é necessário interesse de algum 

professor para ministrá-la, interesse da coordenação e demanda dos alunos. 
Isso tudo mantém a oferta dessa disciplina a mercê de todo um contexto 
que dificulta que haja ruptura com a cultura histórica eurocêntrica que 

permeia os cursos de história, não só no Piauí, mas também na maior parte 
do Brasil.  

 
O que se pode destacar é que o curso de História da UFPI sediado na 
capital, embora pouco tenha um corpo docente especializado nas temáticas 

tem se mostrado aberto à temática e tem articulado ações no sentido de 
desenvolver disciplinas e o debate isso pode ser verificado nas 

configurações das últimas grades curriculares que já apresentam disciplinas 
como a história da África e cultura afro-brasileira. Já a UESPI possui um 
corpo docente dotado de especialistas no trato destas questões, mas isso 

não necessariamente se refletiu na criação de disciplinas específicas.  
 

Essas descrições foram feitas com base nos PPC da formação inicial 
presenciais nos cursos de História ofertados na capital Teresina. Somada a 
estes tem-se a oferta de outras modalidades como o Programa Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) e cursos ofertados 
na modalidade a distância (EAD). No caso da UESPI, a modalidade a 

distância segue a mesma matriz curricular do curso tradicional, a diferença 
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é a oferta da disciplina de Introdução à Educação à Distância. Estas 
instituições também desempenham um importante papel na formação de 

professores no contexto das pós-graduações em especial na oferta cursos 
de qualificações profissionais como especializações e eventos no campo da 
história e áreas afins.  

 
No Piauí, a Universidade Federal do Piauí (UFPI), por meio do Centro de 

Educação Aberta e à Distância (CEAD) durante o biênio 2014-2015, 
ofereceu-se no município de Teresina, os seguintes cursos: Especialização 
em Política de Promoção da Igualdade Racial da Escola, Especialização em 

Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça, Especialização em Gênero e 
Diversidade na Escola. Cada uma dos cursos com 50 vagas destinadas a 

profissionais da educação básica da rede pública de ensino. Tais cursos 
representam um desdobramento da institucionalização do movimento negro 
que chama atenção para a necessidade da tomada dos saberes 

epistemológicos das relações étnico-raciais, o preparo docente para a 
diversidade, conduzindo a promoção da igualdade pela via do ensino. 

 
A expectativa expressa nesta política de qualificação é que o professor 
possa exercer um verdadeiro papel de efeitos multiplicadores. A formação 

de uma consciência histórica que leva a processos de identificações, neste 
caso exerce uma ação determinante. Caso o professor se identifique, vai 

permitir que ele leve esse conhecimento histórico para o debate em sala de 
aula, possibilitando ruptura com as narrativas tradicionais e os 
silenciamentos. Logo, isso implicara diretamente na real efetivação das 

práticas de conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira de forma 
ressignificadas. Neste caso, para além de políticas identitárias o saber 

histórico deve conduzir para a problematização da questão da cidadania e 
garantia de direitos sociais.  

 
Contudo, entendemos que a lei em si mesma não represente a garantia de 
sua exequibilidade. A mesma incide em mosaico cultural e das negociações 

das ideologias hegemônicas historicamente enquadradas na educação 
escolar brasileira. 

 
Entre os cursos tradicionais, modalidade a distância e pós-graduações nas 
duas universidades no Estado do Piauí, é possível verificar que onde mais se 

tem avançado dentro da academia, no tocante às questões de africanidades 
é nos cursos de especialização. Esse estudo-diagnóstico confirma o que diz 

Benjamim e Guimarães quando se referem à formação continuada, 
afirmando que ela “torna-se basilar para a implementação da 
obrigatoriedade do estudo da história e da Cultura Africana e Afro-brasileira, 

tendo em vista a formação inicial considerada lacunar ou mesmo 
insatisfatória neste campo” (PAULA; GUIMARÃES, 2014, P.140). 

 
Mônica Lima, entre outros, considera a formação de professores como um 
dos grandes empecilhos a implementação da lei. Se comprovadamente tem-

se uma formação deficiente, fruto de “séculos de desconhecimento e 
distanciamento intelectual”( LIMA, 2000, P.160), isso nos permite indagar a 

partir das palavras da autora os professores de história do ensino superior 
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que reflete na educação básica que “História será esta a ser apresentada, se 
a maioria dos professores em sala não tiveram contato com ela? (LIMA, 

2000, P.162)” Isso revela que toda a formação histórica brasileira 
fundamentada na matriz europeia, em especial a francesa no qual não 
percebe na África a sua relevância, sendo a educação formal reflexo desse 

modelo, sendo o lugar conferido a ela os espaços das ausências. E essa é 
uma questão latente na educação brasileira que precisa ser problematizada. 

 
Para Lima, os aspectos legais não são os únicos elementos que ponderam a 
importância da história da África, para ela “conhecer a história da África é 

um caminho para entendermos melhor a nós mesmos” (LIMA, 2000, P.172). 
Neste sentido, acrescento as palavras do historiador Joseph Ki-Zerbo, que 

introduz a coleção sobre África, dizendo que “a África tem uma história” 
(Ki‑Zerbo, 2010, P.XXXI) e para ele se apropriar-se dessa história 

representa um ato de tomada de consciência e conclui chamando atenção 
para o fato que ela deve ser reescrita, não no sentido de uma história-

revanche, mas de mudar de perspectiva e criar em todos uma consciência 
autentica. 

 
Quando o assunto é África, os espaços educativos vivem sob o imperativo 
das ausências e do exótico: ausência de especialistas, leituras específicas, 

de referências e isso caracteriza um iminente perigo da permanência de 
uma história única e propagação de uma imagem depreciativa da África e 

do africano, fundada no desconhecimento da sua história.  
 
Nos cursos de História destas duas instituições, que têm como objetivo 

formar pessoas para exercerem função de historiador e de professor de 
história, que são dois lados de uma mesma moeda, pode-se concluir que o 

problema reside em que muitas vezes, pela formação deficiente que recebe, 
o professor se mantém, mesmo sem saber, imerso na “carência de 
orientação”, no sentido de Rüsen (RUSEN, 2001), o que o leva a 

transformar, ainda que inconscientemente, o discurso historiográfico numa 
visão particularizante da história. O curso serviria para, a pretexto das 

legislações, pensar sobre como estas instituições tem colaborado para a 
passagem, ou não, da “carência de orientação” à “consciência histórica”. O 
que se pode aferir-se é que a uma carência na formação teórica e prática 

acaba por dar continuidade a um ciclo de desconhecimento sobre a 
importância da África na formação do Brasil. 

 
Na perspectiva defendida pela legislação, deve ser dada atenção singular à 
formação docente. Afinal, a operacionalização desta lei, passa pela criação 

de condições na sua formação, fato que gera uma nova demanda que é a 
oferta de cursos e materiais pedagógicos para que haja o gerenciamento 

qualificado toda essa composição em sala de aula. Tendo em vista que os 
licenciados que saem destes cursos normalmente têm o preparo deficitário 
para ensinar história da África e cultura afro-brasileira. 

 
Com base na historiografia e no conhecimento da história do ensino de 

história e na atuação dos movimentos sociais que mobilizam essas 
demandas, torna-se evidente que não se trata simplesmente incluir o 
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ensino de história da África e cultura afro-brasileira. Não é puramente a 
questão da inserção do negro e do índio no ensino. Para Lima, “o que está 

em jogo é bem mais que a nossa competência profissional, é o nosso 
compromisso com um país mais justo e com um mundo melhor para todos 
e todas” (LIMA, 2000, P.167). Acrescento, ainda que o quê está é jogo é 

algo muito amplo são as nossas referências de passado e tem a ver com o 
que a gente pensa enquanto projeto de sociedade. São questões profundas 

nas quais a lei é apenas um elemento de um amplo e complexo debate que 
deve ser tratado com profundidade. Isso é algo grandioso que precisa ser 
discutido amplamente pela sociedade, não somente nos espaços escolares 

mais nas ruas, nas praças, nas salas, nas igrejas, terreiros e onde quer que 
seja o espaço. Portanto, torna-se imprescindível efetivá-la na sala de aula 

por meio do ensino. 
 
Os centros de formação, sejam eles a escola ou universidades, podem 

legitimar determinados modos de ver e fazer, como podem questioná-los. 
Assim, a memória desviante historicamente propagada nos diversos 

espaços de saberes da sociedade nacional, fruto das relações de poder que 
deslocam essas memórias como minimamente incapazes de assumir 
qualquer tipo de protagonismo ou poder criativo, seja qual for o âmbito 

cultural, relegando, na maioria das vezes, ao silêncio quando não ao lugar 
de inferioridade na hierarquia social e cultural como tanto tem evidenciado 

o movimento negro. 
 
Estas duas instituições que atuam diretamente na formação inicial de 

professores e também na programação e oferta de cursos de formação 
continuada como cursos de atualização profissionais e especializações 

estabelecendo um viés legitimador para esta produção intelectual da 
universidade piauiense em torno das africanidades, possui uma 

oportunidade única de promover, conduzir e protagonizar um movimento de 
rupturas com modelos tradicionais que legitimam, justificam e hierarquizam 
a sociedade que gera subprodutos na cultura. Seu protagonismo pode se 

dar em possibilitar abrir caminho para inovar nas epistemologias, saberes e 
fazeres de forma a romper e criar novas formas que valorize o outro e criem 

uma cultura do respeito e reconhecimento do outro nas duas diferenças e 
individualizadas.  
 

O futuro a que se propõe a legislação nacional, e os anseios de novos 
parâmetros de sociedade, depende dos espaços de legitimação dos espaços 

acadêmicos das universidades, da formação de professores e da intervenção 
destes atores no mundo. Sua ação pode aliar-se à manutenção das 
estruturas dominantes ou pode levar a desconstruções e fissuras. A 

verificação dos currículos destas universidades tem demonstrado que pouco 
tem avançado no debate das africanidades. Trabalhar com a lei é discutir as 

raízes formadoras na nacionalidade, os projetos, a escrita, seu lugar de 
enunciação, a sociedade, o outro, as diferenças, o respeito, identidade, 
memória e a própria história. Para tanto, é preciso uma “mudança de 

mentalidade” conforme o parecer CNE/CP 1/2004. 
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Deste modo, conclui-se que é necessário ampliar as discussões nas 
universidades em Teresina, sobre as africanidades e afrodescendência no 

âmbito da formação inicial, tendo em vista que essa amostra representativa 
de um universo maior tem apontado que a universidade piauiense ainda 
tem sido um espaço privilegiado de reprodução do eurocentrismo e suas 

hegemonias. 
 

E, com base a teoria de Jörn Rusen, percebemos que a universidade, do 
ponto de vista da formação inicial em que se formam historiadores e os 
professores de história, não foi capaz de realizar a passagem da carência de 

orientação à teoria da história. Portanto permanece o caldo cultural da 
carência e das ausências mesmo com uma vasta publicação voltada para a 

temática do ensino e das relações étnico-raciais e ações governamentais 
que tem incentivado grandes e importantes publicações que oferecem o 
aporte teórico-metodológico para as devidas tratativas das temáticas. Isso 

se repercute negativamente na propagação de uma história nacional de 
uma comunidade imaginada que não percebe o negro como sujeito e suas 

contribuições dando continuidade a uma cadeia estruturada na sociedade de 
subalternização. 
 

E com todos os desafios postos as africanidades e afrodescendências é 
possível perceber alguma “mudança de postura” como propõe as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Afinal, 
não é tarefa fácil irromper com séculos de sedimentação e amplas 
narrativas que colocam em evidência o etnocentrismo europeu que marca 

nossa cultura, sociedade e educação brasileira. 
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A RELATIVIDADE DO TEMPO HISTÓRICO 
Luciano Araujo Monteiro 

 
 
O presente ensaio tem por objetivo trabalhar a questão de tempo histórico, 

tendo em vista que o fator tempo está sempre presente nas inquirições 
realizadas pelos historiadores, contribuindo para nortear suas pesquisas, 

sendo marcado por continuidades, rupturas e transformações. Com o intuito 
de dar consistência teórica a este texto foram utilizadas as contribuições 
dos historiadores franceses: Pierre Nora, François Hartog e Antoine Prost, 

realizando, deste modo, um trabalho comparativo entre as fontes utilizadas 
nesta pesquisa.  

 
O tempo cíclico e a ruptura temporal 
Antoine Prost nos apresenta a ideia de tempo histórico como um ponto 

importante para que os historiadores formulem suas questões ou 
perguntas, diferentemente do que ocorre com o sociólogo ou etnólogo, 

lembrando que, a História não é uma sucessão cronológica, embora se 
utilize da cronologia nos mecanismos de ensino/aprendizagem. Além de o 
tempo estar atrelado às questões dos historiadores, ele está presente nos 

fatos e documentos estudados por estes profissionais. Prost se vale dos 
estudos do historiador Marc Bloch, reforçando a importância de uma das 

práticas do ofício dos historiadores, isto é, o de entender o presente com os 
olhos no passado. 

 

Prost nos mostra um marco fundador do tempo no ocidente, ligado à 
existência de Jesus Cristo, marcando o surgimento da Era Cristã, passando 

a existir as classificações temporais: a.C. e d.C., respectivamente. Desde o 
início dessa Era até o momento do Renascimento, o tempo recebia seu 

caráter cíclico, marcado pelo tempo da natureza, ao pensarmos nos ciclos 
das atividades agrícolas e no tempo religioso, tendo em seu ápice o Juízo 
Final, momento do retorno de Cristo. Esta mentalidade sobre o tempo, 

marcado pela repetição de eventos começa a ser questionada na Época 
Moderna, conferindo à dimensão temporal um caráter multifacetado, 

permitindo a crença na ocorrência de eventos únicos: 
 

“O tempo moderno é portador, pelo contrário, de diferenças 

irreversíveis; ele torna o “depois” irredutível ao “antes”. Trata-se de 
um tempo fecundo, prenhe de novidade, que nunca se repete e cujos 

momentos são únicos; ele supõe uma espécie de revolução mental 
que se fez lentamente.” [PROST, 2008, p. 101] 

 

Prost também nos informa que, na transição da Idade Média para a Época 
Moderna houve um movimento intelectual e artístico dentro do 

Renascimento, conhecido por Humanismo que, num primeiro momento 
voltou seus olhos para os valores artísticos da Antiguidade Clássica. Essa 
busca fez com que, lentamente, os modelos antigos fossem aperfeiçoados, 

marcando uma ruptura no tempo histórico, isto é, permitindo a evolução 
das formas artísticas e intelectuais criadas pelo homem:  
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“No entanto, os humanistas, os reformadores e, de uma forma mais 
geral, os homens do Renascimento continuavam a perceber um 

tempo estacionário: os modernos esperavam encontrar o nível dos 
antigos, mas não superá-los. Apenas em meados do século XVI, 
começou a emergir a ideia de um possível progresso. Para Vasari, por 

exemplo – autor de uma história dos pintores, escultores e arquitetos 
(1550) –, a mensagem da Antiguidade havia sido completamente 

esquecida; os modernos voltaram a descobri-la, mas são capazes de 
elaborar obras mais perfeitas. O retorno às fontes era uma 
superação; o que havia sido círculo tornava-se espiral ascendente.” 

[PROST, 2008, p. 102] 
 

Devemos lembrar também que, o Renascimento é uma das marcas da 
perda de influência da Igreja Católica, não apenas nas artes e na cultura, 
mas também, no comportamento coletivo. Ademais, ganha força uma nova 

concepção de pensamento, expressa na ideia de progresso, existente num 
futuro que está por vir. Esse pensamento passa a ser questionado com as 

duas Guerras Mundiais e pela constante violação dos direitos humanos: 
 

“O filósofo Kant insurgiu-se, por exemplo, contra a tese de que tudo 

permanecerá como foi; o futuro será diferente, ou seja, melhor. O 
tempo da história, nosso tempo, triunfante nesse momento, era o do 

progresso. Após o trágico século XX, sabemos que o futuro poderá 
ser pior, pelo menos provisoriamente; portanto, não podemos 
compartilhar o otimismo do século XIX que não deixa de subsistir, 

implicitamente, nas representações de nossos contemporâneos ao 
sentirem dificuldade para conceber que o progresso possa 

interromper-se, que o nível de vida cesse de aumentar e que os 
Direitos Humanos continuem sendo ignorados por um grande número 

de governos.” [PROST, 2008, p. 102] 
 
Ao chegarmos ao Período Contemporâneo, foi possível constatar a grande 

transformação técnológica, atrelada ao desenvolvimento dos meios de 
comunicação de massa e ao consumismo exarcebado, em que, é difundido o 

apego ao presente, menosprezando o passado (tido como morte). Esse 
fenômeno foi denominado por François Hartog, como presentismo: “Eis aqui 
algumas referências, sobretudo literárias, para ajudar a abordar este 

fenômeno massivo, que dá sua fisionomia própria ao século XX. Contra o 
passado, que também é a morte, privilegia-se a vida e o presente”. 

[HARTOG, 1996, p. 133] 
 
Em outras palavras, trata-se de um movimento social de valorização da 

juventude e de aspectos modernos da sociedade francesa ou europeia, em 
detrimento do que era considerado como antigo, passando a existir uma 

negação do tempo transcorrido: 
 

“[...] a valorização crescente da juventude nas sociedades que já 

começavam a envelhecer; todas as técnicas de supressão do tempo, 
graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação (a 

comunicação dita em “tempo real”). Qualquer um poderia facilmente 
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completar o repertório de comportamentos que tendem a uma 
negação do tempo.” [HARTOG, 1996, p. 135-136] 

 
O interesse em apagar aspectos de um passado remoto, valorizando 
sempre o que é jovem ou atual fez surgir o interesse de proteger espaços 

onde havia resquícios de um tempo longínquo, que se encontram 
materializados no presente, tendo em Pierre Nora um grande interlocutor 

desse momento histórico: 
 

“Nora perceberia igualmente “o advento rápido do presente 

histórico”. Conscientemente, o historiador do presente faz surgir o 
passado no presente (no lugar de fazer inconscientemente surgir o 

presente no passado) [...]. Nora sempre recusou o princípio de uma 
ruptura estrita entre passado e presente como base da história 
moderna.” [HARTOG, 1996, p. 136-137] 

 
Conforme ilustra Nora, a possibilidade do desaparecimento de um modo de 

vida ou de representações culturais condiciona a criação dos lugares da 
memória: 
 

“O sentimento de um desaparecimento rápido e definitivo combina-se 
à preocupação com o exato significado do presente e com a incerteza 

do futuro para dar ao mais modesto dos vestígios, ao mais humilde 
testemunho a dignidade virtual do memorável.” [NORA, 1993, p. 12] 

 

Em outras palavras, a eminência de desaparecimentos de modos de vida ou 
de traços culturais de uma sociedade, como a francesa, acarretou no 

reconhecimento dos lugares da memória, sendo estes espaços reconhecidos 
pelo seu valor, seja histórico, seja artístico, como traços culturais de uma 

coletividade, amparados por segmentos da sociedade civil e da Academia. 
Enquanto o contexto atual provocou a sensibilização social, em prol dos 
resquícios do passado, materializados no presente, conforme ilustram Nora 

e Hartog, a fim de fazer frente a um movimento que negava o passado em 
favor da modernidade, podemos notar que, em dada medida, no 

Renascimento ocorreu um movimento de resgate dos valores da 
Antiguidade, com o intuito de fazer frente à cultura medieval. Um ponto que 
não apenas deixou de considerar Deus como o centro do Universo 

(questionando a ideia de tempo cíclico, marcada pelo Juízo Final), mas 
também, abriu espaço para que a cultura renascentista, por meio do 

humanismo, produzisse obras que superassem as características da 
antiguidade. 
 

Um aspecto crucial a ser levado em consideração é a relação de poder, 
existente entre as diversas memórias coletivas existentes numa sociedade, 

como a da França, promovendo o enaltecimento de algumas e o 
silenciamento de outras. Sem nos esquecermos de que as diferentes 
memórias estão envoltas na dimensão de tempo histórico que, segundo 

Prost: “O tempo histórico, como sendo o tempo das coletividades, Estados e 
grupos sociais” (PROST, 2008, p. 96). Por termos como foco o 

entendimento do presente com os olhos no passado, devemos ter em 
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mente que valores e pensamentos sociais mudam com o decorrer da época 
e que, cabe ao historiador realizar seus estudos, tendo em vista as marcas 

deixadas pelo tempo. 
 
Referências  

HARTOG, François. Tempo e História: como escrever a história da França 
hoje? História Social, Campinas, n. 3, 1996, p. 127-154. 

 
NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. 
Projeto História, São Paulo, n. 10, dez. 1993, p. 7-28. 

 
PROST, Antonie. “Os Tempos na História”. In:___Doze lições sobre a 

História. Belo Horizonte: Autêntica. 2008. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 292 

ESCRAVIDÃO E QUADRINHOS NA SALA DE AULA 
Luciano dos Santos Ferreira 

 
 
Introdução 

O preconceito é resultado da ignorância sobre os conceitos e que ainda 
assim formam certas bases de pensamento em uma sociedade. O Brasil 

está cheio desses conceitos mal concebidos sobre o índio, os 
afrodescendentes, as mulheres, os homossexuais, etc. Se instalam nas 
atitudes, conscientes ou não, muitas vezes sem explicitude, mas que 

silenciosamente repulsa o outro ou a outra, não dando-lhes direito a 
crescer, se desenvolver ou aprender a ser protagonista de si. Durante muito 

tempo se acreditou numa democracia racial no Brasil, mas sob as lentes de 
quem? Qual a origem de quem o afirmou? E a maior de todas as questões: 
nessa luta contra o poder opressor, quais ferramentas podem ser usadas na 

busca da extinção das intolerâncias? 
 

É senso comum ouvir que a educação é a solução contra os preconceitos. 
De fato o é. Sendo assim, poderíamos apostar na escolarização dos 
professores e professoras ao alunado e certamente o problema seria 

dirimido com o passar do tempo; ledo engano. Se assim o fosse não 
teríamos mais a ignorância, a intolerância ou os abismos sociais que se 

aprofundam. Ou escola em vez de instrutora não seria mais uma 
reprodutora da opressão social e a manutenção do status quo como afirmou 
Bourdieu? Não basta apenas a inércia do ensino despretensioso e mecânico. 

É ponto pacífico que deve-se lutar contra os preconceitos, mas a grande 
questão é: como fazê-lo? Voltando a ferramenta para tal, o que propomos é 

apenas uma entre diversas que complementarmente podem suprir as 
lacunas na forma de sensibilizar para conscientizar: as histórias em 

quadrinhos. 
 
O Início das HQs 

É difícil precisar quando surgiram as histórias em quadrinhos. As figuras 
rupestres nas paredes das cavernas no Parque Nacional da Serra da 

Capivara ou os painéis de Lascaux, ou quem sabe os murais egípcios que 
contavam da vida dos faraós, rituais religiosos, adorações aos deuses até a 
vida cotidiana dos cidadãos numa sequência com intenção nítida de 

sequenciar imagens de modo narrativo, não poderiam ser ressignificadas 
como essência dos quadrinhos? Notoriamente narrativas com imagens não 

é algo novo nem exclusivo de uma cultura. Porém modernamente, podemos 
entender que as HQs como conhecemos surgiram por volta do final do 
século XIX, provavelmente o Yellow Kid ilustrado por Richard Felton 

Outcault seja o primeiro personagem marcante com o formato tal como 
conhecemos. Ainda sem usar os balões, mas com o texto escrito no corpo 

do personagem, sua primeira publicação foi em 1895 no jornal New York 
World.  
 

As HQs sofreram muito preconceito, na verdade ainda sofrem, isso porque 
ainda há quem acredite que é uma leitura rasa e serve apenas para interter, 

outros afirmam ainda que é “leitura de preguiçoso”, ainda que as críticas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Felton_Outcault
https://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Felton_Outcault
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venham diminuindo com o passar do tempo, seja por causa da inovação de 
abordagem, seja pela originalidade e profundidade dos roteiristas e 

ilustradores, o preconceito está longe de acabar. Mas o fato é que também 
é considerada a 9º arte, já que não é literatura, texto ou imagem 
sequencial, mas simplesmente quadrinhos. Hoje as HQs abordam os mais 

diversos temas, desde a quadrinização de clássicos da literatura universal, 
como “A Odisseia”, “Os Lusíadas”, “Dom Quixote”, “Os Três Mosqueteiros”, 

etc., até reportagens jornalísticas denunciando as atrocidades em Sarajevo 
ou Na Faixa de Gaza, portanto não se pode dizer que os quadrinhos sejam 
direcionados para um público específico ou uma única faixa etária; os 

quadrinhos atualmente alcançaram patamares muito superiores, mas, ainda 
assim, o preconceito insiste.  

 
Em 1954 foi publicada uma obra que ficou muito conhecida, resultado de 
pesquisa que denunciava a nocividade dos quadrinhos à juventude 

americana, de autoria do psiquiatra Fredric Wertham, “A Sedução do 
Inocentes” propunha em dados estatísticos que a maioria da população 

carcerária dos Estados Unidos lia quadrinhos, conclusão: os quadrinhos 
eram os responsáveis por adultos desajustados socialmente, mesmo usando 
uma metodologia científica questionável. Como Wertham era conceituado 

no meio acadêmico por seus trabalhos na Universidade Johns Hopkins e na 
Clínica Universitária de Psiquiatria Philipps (VERGUEIRO et alli 2004 apud 

XAVIER, RICARDO. 2009), o preconceito acerca das HQs se alastrou 
causando repulsa na sociedade branca elitista dos EUA. 
 

No Brasil não foi diferente, até pela repercussão das críticas dos 
americanos, que à época possuíam, como ainda possuem, enorme 

influência sobre os países da América; no clima de Guerra Fria, após a 
Segunda Grande Guerra, alardeou-se a fama de que as histórias em 

quadrinhos fossem uma invenção comunista para cooptar a sociedade para 
o socialismo soviético. Editoras brasileiras como a Editora Abril, Gráfica O 
Cruzeiro, Editora Brasil-América e Rio Gráfica e Editora se uniram e 

elaboraram uma espécie de código de ética que restringia e regulava o 
conteúdo dos gibis (XAVEIR, RICARDO 2009). Hoje, evidentemente não há 

mais tal regulação, mas ao observar a polêmica em torno da secretaria de 
Educação de São Paulo em 2009 ao adquirir material didático complementar 
para as escolas e bibliotecas através do programa “Ler e Escrever”, “Um 

Contrato com Deus” de Wiill Eisner e “Dez na Área, um na Banheira e 
Ninguém no Gol” por Orlando Cardoso e outros cartunistas, e que sofreu 

duras críticas. De fato cabíveis, já que a compra seria para a 3ª série do 
ensino fundamental; ambas as obras se destinam ao público adulto. Mas a 
questão é de inadequação etária, não de tipologia metodológica. O fato é 

que recaiu sobre os quadrinhos a falha pedagógica na escolha das obras.  
 

Ao contrário do que se apregoou, que história em quadrinhos seriam 
leituras apenas de lazer, que estas e escola não dialogavam, com o passar 
do tempo percebeu-se que havia uma riqueza muito maior implícita, numa 

narrativa quadrinística, os espaços entre os quadros, chamados de calhas, 
denotam passagens de tempo, cabe ao leitor imaginar as lacunas deixadas 

pelo roteirista, ao tempo em que textos escritos e imagéticos se articulam 
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numa narrativa que só os quadrinhos possuem. Isso no âmbito educacional 
é de suma importância. Imaginar, criar situações e possibilidade dá a esse 

tipo de mídia uma interatividade difícil de articular através de outros meios, 
e com uma vantagem: crianças, jovens e adultos adoram as histórias em 
quadrinhos.  

 
HQs em sala de aula e a popularização de personagens infantis e super-

heróis favoreceram a aceitação entre os adolescentes e jovens. A 
preocupação em utilizar HQs como recurso pedagógico não é uma novidade 
na literatura que trata do assunto. Assim, trabalhos produzidos por Rama e 

Vergueiro (2006), Adriane Sobanski (2009), Paulo Ramos (2009), Lovetro 
(2011) e Palhares (2013) há algum tempo apresentaram discussões sobre a 

origem das histórias em quadrinhos, as HQs como ferramenta pedagógica 
para o ensino de História, o uso de HQs em sala de aula, a leitura dos 
quadrinhos e o ensino e a aprendizagem de História a partir de HQs e 

canções, ou seja, uma diversificação enorme dos formatos de 
aprendizagem.  

 
O historiador Amaro Xavier Braga Júnior no artigo Histórias em quadrinhos, 
informação e memória: uma análise de “passos perdidos, história 

desenhada: a presença judaica em Pernambuco” (2013) afirma o grande 
potencial das HQs na esfera do entretenimento, da educação e do exercício 

da cidadania, sob a égide de: “[...] uma cultura de massa integrada, que 
não distingue público leitor de consumidor ao agregar tanto elementos 
populares, quanto sofisticados. E que, sobretudo, se dispõe a atender a 

qualquer consumidor” (2013, p. 818). 
 

Um interessante artigo intitulado Do Universo dos Quadrinhos a Sala de 
Aula: Mafalda À Aula de História (2017), de autoria de Vitória Duarte 

Winger e Jander Fernandes Martz, traz para o centro do debate o 
protagonismo de uma personagem feminina de seis anos, criada por Quino 
na década de 1960, abordando temáticas como Guerra do Vietnã, 

capitalismo, comunismo, direitos humanos e paz mundial com uma forte 
predisposição para o ensino da disciplina de História na educação básica.  

 
Africanidade nas Histórias em Quadrinhos 
As HQs como um produto midiático que reflete os anseios da sociedade e se 

transmuta em conformidade com ela, amadureceu como uma ferramenta de 
intervenção e de formação de opinião, evidentemente aí é que está a 

grande possibilidade de penetração das histórias em quadrinhos entre os 
jovens e, por que não entre os jovens negros das periferias das grandes 
cidades? Não haveria como os negros serem representados nas estórias dos 

grandes super-heróis que punham a vida em risco para salvar e proteger o 
planeta Terra? Certamente que sim. 

 
E quando se trata de personagens negros nos quadrinhos há uma grande 
quantidade de referências nas HQs internacionais (Marvel & DC Comics) 

com enredos de ação e aventura, sendo muitos dos quais transportados 
para as telas de cinema. Uma lista de fãs de HQs online relaciona dez 

figuras importantes no cenário das Comics Histories: Pantera Negra 
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(soberano de um país africano que ganha sua própria revista na década de 
1970), Falcão (Sam Wilson, nascido no Harlem, o primeiro herói negro dos 

quadrinhos norte-americanos), Luke Cage (que ganhou recentemente uma 
série própria na Netflix), Tempestade dos X-Men (Ororo Monroe, uma afro-
americana), Raio Negro (o primeiro herói negro a aparecer na DC Comics), 

Ciborgue dos Novos Titãs, Blade (o caçador de vampiros), Vixen ou Fox 
(Mari Jiwe McCabe, a primeira grande super-heroína negra da DC Comics, 

criada nos anos 70), Aço (John Henry Irons, um engenheiro afro-americano 
com armadura e martelo, muito semelhante ao Super-Homem), Super-
Choque (que se popularizou como desenho animado de TV, mas teve a saga 

de Virgil Hawkings era um personagem do selo Milestone Media, de Dwayne 
McDuffie e Denis Cowan, dois proeminentes nomes negros dos quadrinhos 

americanos) (MIORANDO, 2017a).  
 

 
Figura 1: Super-Heróis negros das Comics internacionais (A) 

Fonte: https://splashpages.wordpress.com/2015/11/20/os-10-super-herois-
negros-mais-importantes-dos-comics/, Acesso em: 23/08/2017. 

 
Mais adiante, uma nova lista revela mais 15 personagens negros das HQs: 

Lanterna Verde (John Stewart, o primeiro Lanterna Verde negro da terra), 
Spaw (um personagem dos anos 90, de Todd McFarlane, da Image Comics), 

Nick Fury (no início era branco nos quadrinhos, mas depois acabou sendo 
desenhado como negro inspirado no ator Samuel L. Jackson que deu vida 
ao personagem nos cinemas), Monica Rambeau (a Capitã Marvel), Bishop e 

sua irmã Lasca (participaram dos X-Men em uma determinada fase), Misty 
Knight (uma ex-policial de Nova York), Rainha Abelha e Arauto (Karen 

Beecher-Duncan e Mal Duncan, da DC Comics), Homem-Aranha (depois da 
morte de Peter Parker, o Homem-Aranha original do Universo Ultimate, 
outra aranha modificada da Oscorp picou um outro menino Miles Morales, 

um latino afro-americano de 13 anos de idade), Manto (Tyrone “Ty” 
Johnson, um teleportador, que fazia as pessoas atravessarem a dimensão 

da escuridão para chegar em outros lugares), Senhor Incrível (o magnata 
Michael Holt), Radical (o fundador da equipe de jovens super-heróis 
conhecida como Os Novos Guerreiros), Irmão Vodu (Jericho Drumm, 

https://splashpages.wordpress.com/2015/11/20/os-10-super-herois-negros-mais-importantes-dos-comics/
https://splashpages.wordpress.com/2015/11/20/os-10-super-herois-negros-mais-importantes-dos-comics/
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feiticeiro mor do Haiti) e Batwing (David Zavimbe, um policial congolês, 
criado por Grant Morrison) (MIORANDO, 2017b). 

 

 
Figura 2: Super-Heróis negros das Comics internacionais (B) 

Fonte: https://splashpages.wordpress.com/2016/11/20/mais-15-super-

herois-negros-importantes-dos-comics/, Acesso em: 24/08/2017 
 

No Brasil o pesquisador Nobuyoshi Chinen defendeu a tese de doutorado O 
papel do negro e o negro no papel: representação e representatividade dos 
afrodescendentes nos quadrinhos brasileiros (2013), na Escola de 

Comunicações e Artes da USP. Em seu trabalho realiza um levantamento da 
presença dos negros nos HQs nacionais publicadas entre 1869 e 2011, 

sendo poucos e em papel subordinado e/ou estereotipado, com destaque 
para: Jeremias, Benjamin, Pererê, Azeitona, Pelezinho, Ronaldinho Gaucho, 
Luana e Aú.  

 
Observa-se nas imagens que nem sempre houve um cuidado estético e 

muitas vezes o tom caricatural, surrealista de cores e feições sobrepôs-se a 
ideia de um protagonismo negro. A ausência do nariz ou sua configuração 
como uma vírgula (caso do Saci de Ziraldo), o ocultamento dos cabelos ou 

sua representação estereotipada.  
 

https://splashpages.wordpress.com/2016/11/20/mais-15-super-herois-negros-importantes-dos-comics/
https://splashpages.wordpress.com/2016/11/20/mais-15-super-herois-negros-importantes-dos-comics/
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Figura 3: Personagens negros das HQs nacionais 

Fonte: http://revistapontocom.org.br/entrevistas/o-negro-nas-revistas-em-
quadrinhos, Acesso em: 24/08/2017. 

 

Nos 300 anos de Zumbi dos Palmares foi lançada uma edição comemorativa 
em HQ, ilustrada por Álvaro Moya, com roteirização de Clóvis Moura (1995), 

reeditada pela Secretaria de Educação e Cultura de Betim. 
 

 
Figura 4: Parcial da página inicial da HQ Zumbi dos Palmares 

Fonte: HQ disponível em: 
http://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/hq%20zumbi.pdf, 

Acesso em: 24/08/2017. 

http://revistapontocom.org.br/entrevistas/o-negro-nas-revistas-em-quadrinhos
http://revistapontocom.org.br/entrevistas/o-negro-nas-revistas-em-quadrinhos
http://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/hq%20zumbi.pdf
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Personificado na historiografia brasileira como o herói dos escravos 
brasileiros, Zumbi dos Palmares, teve sua trajetória primeiro estudada por 

Rocha Pitta na obra “História da América Portuguesa” que ao afirmar a 
lenda do suicídio da liderança negra é contraposto por Clóvis Moura, que na 
apresentação da HQ, termina seu escrito com uma citação da 

documentação pesquisada por Edison Carneiro em O Quilombo dos 
Palmares e no trabalho do historiador português Ernesto Ennes denominado 

As Guerras nos Palmares que afirma: 
 

[...] o governador Caetano de Mello Menezes ordenou que sua cabeça 

fosse pendurada em um pau e exposta “no lugar mais público desta 
praça a satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e atemorizar 

os negros que supersticiosamente julgavam este imortal” (HQ ZUMBI, 
1995). 

 

Assim, a HQ preocupou-se em trazer uma atualização historiográfica que 
possa orientar professores e alunos em sala de aula sobre o caminhar das 

pesquisas em arquivos que têm encontrado novos documentos para 
subsidiar novas interpretações de antigos objetos. Entre 2016 e 2017, o 
ilustrador Hugo Canuto adquiriu visibilidade nas redes sociais ao iniciar a 

campanha de financiamento coletivo para a HQ Contos de Òrun Àiyé que 
trouxe as narrativas africanas dos Orixás, em dezembro de 2018 ele lançou 

O Conto dos Orixás repetindo a metodologia com grande sucesso.  
 
Com arte inspirada no desenhista norte-americano Jack Kirb, a edição da 

HQ prevê uma publicação com 80 páginas trazendo duas histórias com base 
na saga de Xangô. Além de Canuto também contribuem para a obra Pedro 

Minho (desenvolvedor de animação) e o arte-finalista Marcelo Kina 
(integrante da equipe responsável pelo título “Turma da Mônica Jovem”). 

 
“Tiras” e Abordagens para Discussão 
Há ainda outro formato de quadrinhos que pode ser utilizado com 

excelentes resultados na sala de aula, são as tiras, que se adaptam a 
utilização em debates sobre qualquer tema. As tiras normalmente são 

carregadas de críticas e sacadas rápidas que misturam humor e ironia, 
geralmente ligados a temas do cotidiano. A figura 5 foi idealizada por mim, 
é parte da HQ Caminhos de uma Escrava da África a Sergipe, sobre a 

escravidão africana e algumas tiras para debate em sala de aula, fazem 
parte do produto pedagógico do PROFHISTORIA da Universidade Federal de 

Sergipe, orientadas Pela Profa. Dra. Janaína Cardoso de Mello e ilustradas 
por Cauê Souza. Põe em cheque as lentes da sociedade para a questão do 
preconceito e do posicionamento dos próprios afrodescendentes, em um 

jogo de adaptação e aculturação para uma “aceitação” social. 
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Figura 5 – Tira Lentes da Sociedade 

Fonte: Obra do ilustrador Cauê Souza 
 

A abordagem é extremamente importante no processo de aprendizagem, 
cabe ao professor, o personagem mais capacitado para orientar as 

adequações, condução da discussão no sentido de construir uma crítica ao 
que está posto pela sociedade, questionar o posicionamento político de 
manutenção da marginalização dos afrodescendentes, e combater a 

naturalização da incapacidade de protagonismo de si pelo negro. Parece 
óbvio para muitos, mas certamente para uma parte considerável da 

sociedade brasileira a ideia de resgate social é mero assistencialismo, 
quando deveria ser o resgate de uma dignidade devida ao afrodescendente. 
Mas também possibilita a autocrítica do próprio afrobrasileiro, para que seja 

consciente e protagonize sua mudança orientada por subsídios consistentes 
para ocupação do seu espaço.  

 
Na figura 6 e 7 já da HQ oferece uma sequência em que a violência sexual é 
abordada. Evidentemente que a cena contém violência, foi tomado o 

cuidado de não explicitá-la, já que não é o foco da abordagem, mas 
desperta o questionamento dos porquês os livros pouco ou nada falam da 

violência contra as escravas, que sofriam duplamente, mas em muitos 
casos fala-se de uma submissão voluntária, que durante muito tempo se 
aceitou como natural. Portanto abordar as resistências como a reação na 

HQ, se aproxima mais da realidade vivida pelos escravizados. Outro aspecto 
que pode ser abordado pelos professores e professoras é a rede de 

solidariedade que se forma entre os africanos e afrobrasileiros. 
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Figura 6 e 7 – Sequência violência sexual nos canaviais do engenho 

Fonte: Obra do ilustrador Ênio Carvalho 
 

A ajuda mútua, principalmente entre os da mesma etnia era característica 
marcante, bem exposta pelos cuidados na senzala pela mucama mais 

velhas, ou no furto de objetos da casa grande para os aquilombados que 
eram ajudados pelos que serviam nas fazendas de cana-de-açúcar ou de 
café. E que além dessas formas de resistência muitas outras foram 

praticadas entre escravos. Na figura 8 retrata a venda de verduras e frutas 
nas horas vagas, outra forma de resistência, que além das fugas eram 

comuns aos negros e negras na busca pela compra da própria alforria ou de 
marido, filhos e outras pessoas importantes do convívio que poderia levar 

anos a fio. 
 

 
Figura 8 Venda de frutas e verduras na feira 

Fonte: Obra do ilustrador Cauê Souza 

 
Se se imaginar uma massa de escravizados que foi trazida ao continente 

americano, após séculos de expatriação e exploração, os descendentes não 
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conhecem mais a África, tampouco parentes, amigos ou a geografia da 
pátria dos seus ascendentes e um dia lhes informam que foi assinada uma 

lei (Lei Áurea) que os libertou do jugo da escravidão; que agora eles podem 
ir e vir livremente, o que fariam? De fato é motivo de alegria e festa, porém 
para onde iriam? Sem nenhum plano de realocação dessa massa de 

trabalhadores e trabalhadoras que agora não teriam mais o chão duro da 
senzala, nem os lençóis rasgados, tampouco os retalhos que cobriam o 

corpo, que fizeram? 
 
Conclusão 

Não resta dúvida que a escravidão deixou sequelas e que estas ainda estão 
presentes na sociedade brasileira e americana, que ainda é raro encontrar 

afrobrasileiros em cargos de liderança ou funções proeminentes, isso ainda 
caminha na esfera das exceções e atualmente sem perspectivas de 
mudança. Ainda que pareça que as pessoas aprendem e crescem com o 

passar do tempo e das experiências, há ainda muitos outros que teimam 
em uma meritocracia irrestrita, na contramão do pouco que havia sendo 

feito. Todas as ferramentas que aproximem a lucidez histórica ao cotidiano 
será bem vinda, as HQs podem ter um papel importante e ajudar na 
sensibilização de estudantes pelo Brasil. E que se reconheça que os estudos 

sobre a temática não se encerram com a Lei Áurea. 
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O CONCEITO DE HISTÓRIA NO ENSINO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, 
SEUS LIMITES E SUAS NOVAS NECESSIDADES 

Manoel Adir Kischener 
Everton Marcos Batistela 

 

 
Introdução  

O campo sempre esteve atrelado a visões urbanas como passíveis de 
solucionar seus impasses, em busca de trazê-lo a modernidade, partindo da 
ideia de urbanidade, associada a saber, contrapondo-se ao atraso, mas 

“Num mundo rural cada vez menos rural, sem ser necessariamente cada 
vez mais urbano, o que a valorização ideológica do moderno e urbano 

define como atraso e como passado precisa ser revisto à luz do que é 
próprio das ciências sociais” (MARTINS, 2014, p. 27). A Educação do Campo 
– apesar de seus defensores mais exaltados afirmarem que não – provém 

da cidade e tem imposto ao campo sua visão de mundo, como que a agir 
sobre aqueles que estão na condição de alunos, e assim tirá-los da condição 

de seres singulares, daí a necessidade de atrelar “do campo” à educação, 
condição que não têm agregado diferenças significativas, e mais parece 
uma forma de capitalizar aliados políticos e justificativas aos ditames 

teóricos daqueles que tem planejado e efetivado esses cursos. 
 

Se o campo de fato for singular, que seus alunos, aqueles que têm interesse 
em permanecer no campo, fazer a sucessão familiar, especialmente entre 
aqueles de pequenas propriedades e médias no porte econômico e mesmo 

aqueles que ainda estão na peleia por terra, em acampamentos, a Educação 
do Campo não deveria ser diferente? Não deveria partir da ideia de se 

pautar pelas necessidades daqueles que vivem da terra? Sendo de outra 
forma, que legitimidade ela possui e, inclusive o que faz com que se 

mantenha e atrele recursos públicos nisso? 
 
Se não ocorrer uma ressocialização por parte dos professores e daqueles 

que planejam esses cursos, em que se diferencia a Educação “do campo” de 
outra qualquer, como a Educação rural, termo que causa verdadeira ojeriza 

aos militantes da primeira? 
 
E o conceito de História que prevalece nesses cursos? Bem sabe-se que, 

geralmente dada as habilitações dos cursos existentes em Educação do 
Campo, são pouquíssimas as disciplinas que tratam da História 

propriamente, a não ser em enfoques de “uma história da educação” por 
exemplo. Por outro lado, e aqui amparando-se na experiência do primeiro 
autor como professor substituto em uma universidade pública, nessa área, 

sabe-se que o que perpassa todas as disciplinas, as de humanidades, em 
especial, nesses cursos, generalizando e pondo-se ao debate com os 

colegas, é uma concepção de História que busca a universalização e não 
trata o campo de forma singular, a não ser na forma mecânica que deve ser 
encadeado aos modos de produção, em acepção bem vulgar, da forma 

como entendem aqueles seguidores do marxismo-leninista, dentre outros 
“ista” ou “ismo” comumente agregados dependendo do autor lido e 
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transposto a essa realidade, mecanicamente, por exemplo, lê-se Mao e logo 
será o “maoísmo” ou o “marxismo-leninismo-maoísmo” e assim por diante.  

 
A pedagogia da Educação do campo não está isenta nesse sentido, seja qual 
o termo que se empregue, “crítica”, “materialista”, “do campo”, “da terra”, 

enfim, aquelas que “nasceram” a partir de militantes que escrevem pelos 
movimentos sociais e organizações políticas (como o MST), também 

daquela que se vale na atualidade, a última moda, leitura de Lunacharskiy, 
Lepeshinskiy, Pistrak e Krupskaia, dentre outros, teóricos educacionais da 
Revolução Russa. Quase todos tentam transpor uma realidade a outra. 

Piaget, Freinet, dentre outros, nem pensar. 
 

Desta forma, busca-se aqui trazer questionamentos ao conceito de História 
que têm prevalecido nos cursos de Educação do Campo, a partir de mais 
esses questionamentos: qual é a História prevalecente no ensino na 

Educação do Campo? Quais as especificidades e singularidades do campo 
que se defrontam a ideia universalista e encadeante do marxismo-leninista 

que se utiliza nesses cursos? 
 
Questões metodológicas 

Ampare-se nas reflexões a partir de observações do primeiro autor 
enquanto professor na área, das inquietudes e dos dilemas que se viveu, às 

vezes de forma velada e sem poder reagir, dada as contingências e as 
relações de poder do momento e, de outras mais transgressoras, como 
então, com o intuito de pôr quentura aos escritos sobre Educação do 

Campo, que normalmente são mornos, generalizantes e retratam a 
percepção idealizada do processo. 

 
Por uma concepção de História que faça jus a necessidade da 

Educação do Campo 
Se a Educação do Campo faz jus a esse termo em contraponto a outras 
formas de perceber a educação no campo – para além da militância que só 

tem sentido para quem está em uma organização ou entidade que trabalha, 
assessora o campo, mas que não tem muito sentido aos professores, pois 

acadêmicos que são deveriam ser mais plurais e defensores do pensamento 
aberto, formador e estimulante da própria formação, a controle do próprio 
aluno – ela deveria rever seu conceito de História. 

 
Se como exposto antes – de forma generalizante a partir de uma 

experiência, e aqui com propósitos de diálogo com os pares também 
preocupados com o estado das coisas da área – a Educação do Campo vem 
impondo um conceito, uma visão da História insensível ao que se vive no 

campo, a realidade social da maioria dos alunos. 
 

Por quê? Porque é uma percepção equivocada, da leitura apressada, 
seletiva que é, daquele marxismo que é aceito antes exposto (não se 
permite a leitura do Marx jovem, porque mais filosófico, sabiam? Muito 

menos autores nacionais, como Antonio Candido, Florestan Fernandes, 
Maria Isaura Pereira de Queiroz, Carlos Rodrigues Brandão, José de Souza 

Martins, dentre outros), e essa forma de ler a realidade se distancia da 
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compreensão efetiva da realidade, porque seletiva, encadeante e, que só se 
apercebe daquilo que é padronizante, do visto, do repetitivo, do normal, do 

que tem sentido a teorização abstrata e que deforma a realidade, se 
necessário, para encaixá-la.  
 

Qual concepção, então? Aquela que o professor se permita a 
ressocialização, necessária a todos que trabalham com a educação. Se é “do 

campo” ainda mais, para fazer valer o quantitativo como dizem os 
militantes, para se diferir daquela educação que vigorava no campo, 
segundo acusam, que mais estimulava a sair do que ficar lá. Tenho boas 

lembranças da formação que recebi, nasci no interior e vivi com meus pais, 
por anos, até a experiência de acampamento e assentamento pelo MST, até 

a cooperativização forçada, aos moldes stalinistas e com requintes mais 
tupiniquins (por cá até os padres, “vermelhos”, ajudavam). Era uma 
educação que respeitava a formação da pessoa, da origem do aluno, de 

suas habilidades e, especialmente, naquilo que é verdadeiro tabu na 
Educação do Campo (pois só vale a “mística política”), se valorizava a 

religiosidade. 
 
De que outra maneira poderia ser? A religiosidade ou a espiritualidade, 

como queiram – esse é termo que se adequa mais aos mais pós-modernos 
na tentativa vã de se livrar do catolicismo fundante do brasileiro – era a 

forma formativa das comunidades rurais. A religião é alma do colono, do 
agricultor, do sem-terra, do assentado, do posseiro, enfim do termo que 
for, desde que respeite as autodenominações deles próprios e sem a 

imposição e rotulação apressada da academia. 
 

Na atualidade tem sido forçado a busca de identidade que muitas vezes as 
pessoas do campo sequer lembram mais, se é que a tinham, e a academia 

como que de classe média e com a consciência pesada, a tudo faz para 
recuperar a identidade de certas comunidades, chegando ao cúmulo de 
pesquisadores irem ensinar a fazer chá, porque acreditam e defendem, que 

os antepassados daquelas pessoas faziam. Qual é a concepção de História 
nessa relação? Fortalece a tutela ou leva possibilidades de emancipação 

social? 
 
Bem sabe-se que as gerações e, no campo é muito forte isso, passam de 

uma outra, de pai para filho, saberes, práticas e costumes muitas vezes até 
milenares. Mas isso deve ser deixado a critério da própria comunidade, que 

em suas estratégias de reprodução social às vezes esquece, dissimula e até 
reinventa, dá novo sentido, dependendo das circunstâncias, a processos 
que os acadêmicos tende a ver de forma estanque, pois são concepções de 

tempo distintas que há entre esses dois grupos sociais. 
 

Por exemplo, o caso dos mutirões ou ajutórios que, a qualquer pesquisador 
mais à esquerda é propagandeado como exemplo dos últimos refúgios da 
solidariedade humana, presente em agricultores de determinadas regiões, 

porém, para esses, às vezes é descartado pela incidência de altos custos a 
tal prática. Para reunir as pessoas no campo e, são outros tempos, famílias 

e população menores, já não é fácil, ainda mais ter que bancar a comida e a 
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bebida para os participantes. Antigamente, em determinadas regiões virava 
uma verdadeira festa, com música. Na atualidade, pode não é racional no 

cálculo que a família faz, dentro do apertado orçamento familiar. E onde 
entra a concepção de História que a Educação “do campo” tem lançado e, 
que a nosso ver, deveria ser vista de forma crítica? 

 
Justamente pelo fato dessa concepção que visa padronizar o agricultor, 

como que a determinar seus passos, impondo-lhe o cabresto, dando 
previsibilidade a sua luta e a sua história, teleológica que é e, de ajuste por 
parte do pesquisador ou do professor, não percebe que as estratégias do 

agricultor, no caso citado, são incompreensíveis a esse tipo de mentalidade. 
Não percebem que, em muitas regiões o agricultor pode lançar mão de 

espécie de sociabilidade de reserva, para fazer enfrentamento aos desafios 
que o seu tempo, a sua percepção, visualiza. Desta forma, o seu 
comportamento, as suas escolhas, o seu voto, muitas vezes conservador, as 

suas estratégias não cabem no modelo explicativo desse tipo de História. 
 

Apesar de muitos acreditarem que ocorre certa erosão cultural, que muitos 
saberes, práticas e costumes estão a se perder e, isso é constatável em 
algumas regiões, em umas mais, noutras menos, com a penetração do 

capitalismo em sua fase mais aguda que a tudo mercantiliza, inclusive a 
vida social e traz novas sociabilidades antes distantes e impensáveis ao 

meio rural, como aquelas próprias das redes sociais e dos aplicativos de 
mensagens, disseminados também em algumas áreas e locais.  
 

Nesse sentido, o homem do campo, em certas paragens, vive espécie de 
duplicidade de relações ou como se fizesse parte de duas sociedades 

distintas (para aqueles que acreditam no erro de que o rural e o urbano são 
antagônicos) mas complementares, cada uma com sua sociabilidade, 

noutros casos em ambas há a convivência de traços, mesmo que residuais, 
dos dois modos de vida, campo e cidade. 
 

Muitas vezes vivendo em regiões próximas às cidades, o homem do campo 
trabalha nessa ou nela comercializa parte de sua produção agrícola ou 

hortifrutigranjeira e, com os moradores daquele centro urbano mantém 
relações, intensas (chega a frequentar espaços de cultura, por exemplo) ou 
mais de contato para mercado (idas esporádicas e mantém toda sua forma 

de sociabilidade restrita a comunidade de origem) a partir disso 
reconstruindo sua sociabilidade, sua maneira de ver o mundo e dele tirar 

seu sustento (haja vista, se a moda são os orgânicos, por que não aderir?). 
 
Como que com duas consciências, pode optar, por razões que explicam a 

sua forma de reprodução social, pelo encaminhamento diverso daquele que 
os intelectuais mais apressados e mais preocupados com a sua teoria 

esperavam. Suas ações só poderão ser compreendidas se se entender essa 
espécie de sociabilidade de reserva que estes contêm e que fazem uso e, 
por essa se explica suas ações, às vezes, conservadora.  

 
Mas, sua consciência tradicional é rebelde em muitos aspectos, o que 

positiva sua permanência no campo como muito benéfica a sociedade geral: 
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auxiliam a preservar a natureza, podem produzir alimentos mais saudáveis, 
ficando no campo ajudam a aliviar as cidades que estão densamente 

ocupadas, contribuem à economia interligando como que dois mundos, 
mantêm sua religiosidade e sensibilidade que nos ajuda a compreender os 
diferentes tempos da vida e da história etc. 

 
Mas, a Educação “do campo” está aberta a essa compreensão? Os seus 

professores, insiste-se, estão se ressocializando? A concepção de História 
que os guia leva em conta o antes exposto?  
 

E os alunos, a concepção de História vigente os privilegia? Pensando neles, 
a chegada a universidade, como que estranhos que se sentem e são vistos 

pelos outros, logo são acometidos e estimulados a se negar – pela tal 
concepção de História aqui criticada – como o desestímulo e a orientação 
nada velada (pois se faz críticas a isso nas aulas, com a presença desses 

alunos) a que deixem de valorizar, por exemplo, a sua religiosidade e as 
particularidades de suas localidades em detrimento de orientações teóricas 

descoladas da realidade, conflitantes, que instauram verdadeiros conflitos 
mesmo com aquilo que acreditam, o que os conduziu até aquele momento, 
o que teria sentido as suas vidas, o imaginário político desses alunos. A 

esse respeito, Martins (2017) informa que: 
 

“Mesmo nos últimos cinquenta anos, em que o país passou por 
grandes transformações sociais e políticas e sofreu acentuada e 
generalizada modernização, os milhares de conflitos sociais 

envolvendo comunidades camponesas só podem ser compreendidos 
se levarmos em conta que a motivação religiosa tem aí 

desempenhado uma função central” (MARTINS, 2017, p. 72). 
 

Se a Educação do Campo privilegia esse enfoque (em descaso com o 
imaginário político do aluno como exposto atrás), essa forma de conduzir a 
formação desses alunos, parece que mais vale que esses tenham à ponta 

da língua as palavras de ordem (por exemplo, “Abaixo o imperialismo”, 
dentre outras da época e que agora seriam acrescidas “Fora Temer golpista” 

ou “Bolsonaro fascista”, verdadeiros mantras preventivos à desnecessidade 
da autocrítica daquilo que se pensa ser a esquerda brasileira, mais centrada 
no PT, que é o partido que mais se afastou dos trabalhadores, da base, 

forte entre os alunos de Educação do Campo), que mais parece a 
reprodução do coro de uma partida de futebol, do que propriamente a 

preocupação com o que falam e escrevem, pois apresentam dificuldades 
extremas nesses quesitos, provavelmente pela má-formação advinda das 
escolas precárias das localidades de origem. 

 
Mesmo frente a isso, são alunos com potencial, com histórias de vida 

singulares, trajetórias marcadas pelo sofrimento e pouco acesso as 
melhorias que chegam a muitos lugares, calejados que estão com a lida 
dura que caracteriza muitas vezes a forma de reprodução de suas famílias, 

mas que mantêm-se distantes de outros (na universidade cria-se espécie de 
estereótipo, denunciado pelos próprios alunos a respeito desses por parte 

dos demais, de outras áreas do conhecimento), reféns que são de 
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mediadores políticos e religiosos que muitas vezes os estimulam a largar 
tudo e adentrar a universidade, mas essa deveria ser mais responsável com 

esse público, respeitando-os e estimulando que, com a formação ampliada e 
plural, desideologizada, que os incite e com melhores condições, à luta pela 
emancipação humana, para além da mera emancipação política, aliás, como 

já foi escrito por Marx, “A emancipação política de fato representa um 
grande progresso; não chega a ser a forma definitiva da emancipação 

humana em geral” (MARX, 2013, p. 41). 
 
São alunos ávidos pelo conhecimento e, acima da média no quesito 

disciplina, uma boa característica das organizações que advêm e, mesmo da 
formação familiar diretamente com seus pais, nos afazeres e na lida diária 

na lavoura ou pecuária, que estimula desde cedo a realização de tarefas e a 
responsabilidade sobre os próprios atos e, que é realidade da maioria dos 
ingressantes nesse tipo de curso. Extremamente respeitosos, pacientes e 

ousados nas tarefas que a eles se oferece, vivi experiência de ser professor 
deles e, ao mesmo tempo de outras turmas, de outras áreas.  

 
No entanto, da forma que a Educação do Campo está organizada e 
conduzida, ficam perdidos e desencontrados, e flertam com a desilusão e a 

insegurança quanto a empregabilidade de seus cursos (pois quantos dos 
alunos desejam emprego e quantos desejam revolucionar o mundo como 

desejam os seus professores?), também pelos estímulos a partir de leituras 
reducionistas, geralmente de negação do que são, parecem estar em lugar 
algum, sem identidade definida, desta forma, o transitório se instaura em 

suas vidas, da negação da origem e do descompasso com aquilo que seus 
professores e mediadores desejam em se tratando da leitura do mundo que 

devem fazer. 
 

Assim se estabelece o conflito interno que, em muitos casos, levou a 
desistência de alunos do curso. Lamentavelmente, nessa e outras situações, 
como as já expostas, a universidade presta um desserviço, pois lança a 

desconfiança sobre a própria capacidade de formação entre aqueles que já 
estão com autoestima baixa pelos problemas que assolam as regiões rurais, 

principalmente a falta de perspectivas de melhorar a vida e ascensão social, 
de sucessão geracional. 
 

Considerações finais 
O texto buscou trazer apontamentos críticos a Educação “do campo”, a 

forma como vem sendo conduzida, generalizando-se como aposta de debate 
com os pares, e traz à tona uma série de limitações que o conceito de 
História que perpassa as disciplinas e os professores de humanidades 

nesses cursos adotam, pois não é prenhe da realidade social dos alunos, ao 
contrário, tem buscado padronizá-los, e é insensível a formas diferentes e, 

muitas vezes, incompreensíveis que o homem do campo lança para 
sobreviver na peleja do dia a dia, da vida de sempre. 
 

Quantos estarão dispostos a ler esse relato e esses apontamentos ao 
debate? Será que os professores estarão dispostos a alargar a sua visão de 
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Educação do Campo para além daquela idealizada e que povoa o imaginário 
acadêmico?  

 
A defesa de um ensino de História, e hoje todos se arrogam a ser 
professores de História, mesmo sem seguir os métodos próprios da área, 

como era comum na experiência vivenciada, passa pela valorização do 
aluno do campo, pela compreensão de seus anseios e de seus dilemas, pela 

ressocialização dos professores. Para isso, “Necessitamos de uma história 
que nos eduque, uma história que nos cure, oriente e discipline” (BERRY, 
1991, p. 133), conectada com os alunos do campo, pois, da forma que está, 

“Ainda cremos em História?” (HARTOG, 2017, p. 9)? 
 

E que esse conceito de História não leve a mutilação da consciência dos 
alunos do campo, que esses não se transformem em estranhos a si 
próprios, para poder, enfim adentrar o mundo das letras. Com tudo isso, 

que ocupem a universidade, no bom sentido, e sem se descaracterizar e 
perder a vivacidade de suas experiências de vida e de seus tempos 

históricos que, estão em ligeiro desencontro com a modernidade de seus 
professores.  
 

É o carma dos que adentram a Educação do Campo. Até quando? 
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ABORDAGENS METODOLÓGICAS UTILIZADAS NOS EXERCÍCIOS DOS 
LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Márcio Douglas de Carvalho e Silva 
 
 

Este texto faz uma análise das atividades existentes nos livros didáticos de 
História do Ensino Médio, debruçando-se sobre dois aspectos principais: 

primeiro identifica a existência de exercícios no final de cada capítulo, 
verificando a metodologia utilizada pelos autores na elaboração ou escolha 
dos mesmos e, em seguida, analisa a abordagem priorizada por esses 

autores na exposição dos questionários. Utilizamos para este trabalho 
quatro coleções de História do Ensino Médio, aprovados pelo Programa 

Nacional do Livro Didático-PNLD 2018, somando no total doze livros, sendo 
três volumes de cada coleção, envolvendo o 1º, 2º e 3º ano.  
 

O uso do livro didático na sala de aula 
No cotidiano das escolas de educação básica brasileiras, o livro didático 

aparece como uma importante ferramenta que possibilita muitos 
professores planejarem as suas aulas, usando o livro, seja como único 
recurso didático, ou complementando as aulas com outros recursos, como 

vídeos, músicas ou slides, por exemplo. Muitas vezes, o livro é uma 
ferramenta indispensável não só para o professor, mas também para o 

aluno, que dependendo da localização do país em que vive, tem dificuldade 
de acesso a outras fontes de informação, sendo o livro o único suporte que 
possui para estudar. 

 
Segundo Bittencourt (1996), desde a sua gênese, o livro didático passou 

por muitas transformações à medida em que as redes de ensino eram 
ampliadas, principalmente nos séculos XIX e XX, quando 

 
“o livro didático deveria desempenhar o papel de homogeneizar o 
saber escolar, de reforçar os métodos de ensino baseados na 

memorização, em uma, escola concebida como transmissora dos 
conhecimentos das diferentes disciplinas” (BITTENCOURT, 1996, 

p.18). 
 
Nas últimas décadas, os livros didáticos não são elaborados utilizando 

metodologias que buscam fazer com que o aluno aprenda as palavras como 
estão expressas no texto, mas que desenvolva seu potencial crítico e 

analítico diante dos fatos.  Na área de História, o livro é essencial para a 
compreensão de diversos eventos do passado, seja através da exposição 
em capítulos compostos por textos e imagens, ou através das sugestões de 

atividades que quase sempre são dispostas ao final de cada capítulo.  
 

Partindo desse ponto, este texto traz algumas análises acerca das 
atividades ou exercícios (este tópico do livro que traz questões sobre os 
conteúdos recebem diferentes denominações, dependendo do autor da 

obra. Neste texto, apesar de nos referirmos a exercícios e atividades como 
sinônimos, há uma predomínio do nosso referencial teórico referir-se a 

exercícios e as obras analisadas a atividades) que até a atualidade são 
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disponibilizadas nos livros didáticos ao fim de cada capítulo, buscando saber 
de forma mais direta: quais as metodologias utilizadas pelos autores de 

livro didáticos na elaboração dessas atividades? Que abordagem eles 
priorizam? Instigam mais a interpretação ou a memorização? As questões 
são discursivas ou objetivas? Os questionários priorizam análise de textos e 

imagens ou são mais direcionadas ao conteúdo exposto no livro? Que 
espaço as questões do Enem-Exame Nacional do Ensino Médio e 

vestibulares têm nessas obras? Com isso, buscamos perceber para quê ou 
qual a finalidade dessas atividades nos livros de História. Utilizamos para 
este trabalho quatro coleções de História do Ensino Médio, aprovados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático-PNLD 2018, completando ao todo doze 
livros, sendo três volumes de cada coleção, envolvendo o 1º, 2º e 3º ano.  

 
Os exercícios: conceitos e usos  
De acordo com Matos (1956), a prática da realização de exercícios com 

finalidade de aprendizagem é oriundo na antiguidade, estendendo-se 
através dos séculos seguintes: “nas escolas do império romano eram 

correntes os adágios: "repetitio est mater studiorum" (a repetição é a mãe 
dos estudos) e "bis repetita manent" (as coisas duas vezes repetidas se 
gravam)” (MATOS, 1956, p. 60). Na idade média, no período renascentista 

e na idade moderna, o exercício continuou sendo usado de forma 
generalizada “em todas as escolas de nível primário e secundário, nas quais 

as destrezas e as habilidades específicas, a serem automatizadas, 
constituíam a carga principal dos trabalhos escolares” (MATOS, 1956, p. 
61), sendo comum o seu uso para finalidades educativas até os dias atuais. 

 
Os livros didáticos, como sabemos, são compostos por unidades e capítulos. 

Dentro desses capítulos existem vários tópicos que variam de acordo com a 
metodologia seguida por cada autor, entre eles, as atividades ou exercícios, 

que podem vir de forma fragmentada ao longo do capítulo e/ou ao final dele 
de forma mais ampla, instigando o desenvolvimento de várias habilidades 
pelos alunos, por isso, “os livros escolares (...) oferecem condições de uma 

análise dos conteúdos pedagógicos por intermédio de atividades e 
exercícios propostos” (BITTENCOURT, 2008, p. 34).  

 
Vários outros autores possuem afirmações que definem o que é exercício, 
como, por exemplo, Chervel (1990), que afirma: 

 
“O exercício é a contrapartida quase indispensável. A inversão 

momentânea dos papéis entre professor e aluno constitui o elemento 
fundamental desse interminável diálogo de gerações que se opera no 
interior da escola. Sem o exercício e seu controle, não há fixação 

possível de uma disciplina” (CHERVEL, 1990, p. 204). 
 

Fundamental para a aprendizagem, como destacado pelo autor, o exercício 
deve ser segundo ele, monitorado, pois só assim terá a sua eficácia 
percebida, porém devem ser observados alguns elementos que conduzem o 

uso desses exercícios ao serem colocados junto aos conteúdos.  Para além 
deste autor, citamos as definições de Freitas (2008), que considera 

“exercício tanto é componente básico da disciplina escolar, quanto faz parte 
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de qualquer sequência didática sugerida pelas várias teorias educacionais, 
ao longo dos séculos XIX e XX” (FREITAS, 2009, p. 56), e Maria Auxiliadora 

Bezerra, que define exercício como 
 

“atividades realizadas pelos alunos, aos quais se pode ou não atribuir 

notas, e têm o objetivo de acompanhar o processo de aprendizagem, 
podendo ser aplicados vários, de modo que o professor possa avaliar 

se os conteúdos de sua disciplina estão sendo compreendidos e 
aprendidos pelos alunos” (BEZERRA, 2008, p. 150).  

 

A partir dessas definições, percebemos que os autores se aproximam nas 
suas concepções sempre quando se referem a finalidade do exercício, 

destacado como possibilitador e elemento intrínseco ao processo de ensino-
aprendizagem. Utilizado como forma de reforçar a aprendizagem do 
conteúdo, pode ou não valer nota para os alunos. Com isso, pensamos que 

o exercício é mais um instrumento metodológico que pode ser utilizado pelo 
professor para reforçar o ensino e verificar o que o aluno foi capaz de 

apreender do conteúdo ou capítulo estudado, destacando que a repetição 
não é garantia de sucesso neste processo. 
 

Os exercícios nos livros didáticos de História do Ensino Médio  
Para o desenvolvimento deste trabalho foram selecionadas quatro coleções 

de livros de História, aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático – 
PNLD 2018, somando ao todo doze livros, sendo três volumes de cada 
coleção, de todas as séries do Ensino Médio.  

 
Para responder aos questionamentos lançados no início deste texto 

priorizaremos a análise da metodologia utilizada na elaboração ou escolhas 
dos exercícios. 

 
Coleção 01: ‘História: das cavernas ao terceiro milênio’. Composta por 36 
capítulos, os três volumes apresentam uma quantidade significativa de 

atividades que aparecem ao final de cada capítulo e são indicadas no 
sumário. 

 
Ao final de cada capítulo, as autoras trazem um “Texto complementar”. 
Nele, são colocadas algumas questões que o aluno deve responder baseado 

na interpretação da leitura realizada acerca do tema trabalhado no capítulo. 
Nesta primeira atividade que recebe a denominação “Compreendendo o 

Texto” e não consta no sumário, são testadas habilidades que exigem do 
aluno a percepção e a capacidade de interpretar e encontrar respostas no 
texto lido. Na sequência as autoras trazem um tópico denominado 

“Atividades” de forma propriamente dita. Nelas há questões de variadas 
naturezas e são divididos em: “Explorando o conhecimento” com questões 

que variam em número de 02 a 06 e que devem ser respondidas de forma 
escrita, e que são mais objetivas. Basta voltar a ler o conteúdo do capítulo 
que as respostas são encontradas. Em seguida, vem o tópico “Pensando 

criticamente”. Nele, são expostas questões que devem ser respondidas a 
partir da leitura de textos curtos que já estão na própria questão, além de 

outras questões que devem ser respondidas a partir de imagens. Como o 



 

 
 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 313 

próprio tópico da atividade diz, o aluno deve exercitar sua capacidade crítica 
para responder. Na seção “Investigando”, o aluno é instigado a fazer uma 

pesquisa relacionada ao tema do capítulo utilizando fontes diversas como 
jornais, revistas e internet. Na página seguinte, as autoras trazem o 
“Decifrando o Enem”. Geralmente é disposta uma questão já aplicada no 

Exame Nacional do Ensino Médio-Enem, e após ela é disponibilizada a 
resposta com uma análise de todas as afirmativas que compõem a questão 

no tópico “Analisando”. Logo após tem o “Questões de Enem e 
vestibulares”. Questões para escolha de alternativas são colocadas nesta 
parte das atividades. Desde as de vestibulares que requerem conhecimento 

mais objetivo do aluno a questões que exigem maior grau de interpretação 
para encontrar a resposta correta. Além dessas atividades, em alguns 

capítulos é possível encontrar páginas que trazem o tópico “Trabalhando 
com fontes”. Nele, é disponibilizado um texto, ou fragmento de texto 
relacionado há algum aspecto da história e após ele, são apresentadas 

algumas “Questões” que devem ser respondias a partir da leitura.  
 

Da análise dessa primeira obra, identificamos que as autoras usam 
metodologias diversas para compor o quadro de atividades ao final de cada 
capítulo. Fazendo uso de questões que devem ser respondidas de forma 

escrita, mas de maneira objetiva, de acordo com o texto do livro, e também 
questões que requerem do aluno a análise e a criticidade com uso de textos 

e imagens. De modo geral, as questões exigem do aluno interpretação, que 
conciliado com o conhecimento adquirido na leitura do conteúdo, 
complementam as habilidades que devem ser demostradas na resolução 

dos exercícios. De modo geral, além de requer que o aluno retorne ao 
capítulo e releia o texto para encontrar respostas, as atividades 

contemplam textos e imagens de forma diversa.  No tocante aos exercícios 
de processos seletivos para ingresso na universidade, as autoras focam em 

questões do Enem, primeiro resolvendo uma pergunta e depois 
disponibilizando algumas outras para que os alunos analisem, juntamente 
com questões de vestibulares de diversas universidades do país. Podemos 

considerar que as atividades colocadas nos três volumes desta obra buscam 
provocar no aluno habilidades diversas, desde a resolução de questões no 

estilo mais “tradicional”, àquelas que priorizam a interpretação e focam nas 
seleções como o Enem.  
 

Coleção 02: ‘História Sociedade & Cidadania’ de Alfredo Boulos Júnior. 
Possuindo ao todo 41 capítulos, esta coleção traz ao fim de cada um deles 

um tópico denominado “Atividades” que é subdividido por números romanos 
quase sempre até o três em: “Retomando”, onde são colocadas questões de 
vestibulares em número que pode passar de dez, no segundo número 

aparece “Leitura em escrita e História”, subdividido em “a e “b”. Em “a” é 
feita a “Leitura de imagem”, com várias perguntas sobre ela e em “b”, 

“Leitura e escrita de textos”, que também traz várias perguntas sobre o 
texto mostrado. Além desses, aparece o tópico “Você cidadão” e 
“Interagindo”. No primeiro, sempre é disponibilizado um texto para leitura e 

análise através de perguntas e no segundo, geralmente é proposto um 
trabalho em grupo que envolve principalmente pesquisa e o diálogo com 

outras disciplinas como sociologia, biologia e português. Para além disso, 



 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 314 

todos os capítulos iniciam com vários questionamentos que incitam ao aluno 
demostrar o que ele já conhece sobre o tema que será trabalhado no 

capítulo, além de fazer com que ele demostre pensamento crítico. 
 
Na coleção de Boulos Júnior, identificamos que as atividades estão diluídas 

ao longo dos capítulos, recebendo denominações diversas e contemplam na 
sua maioria a análise interpretativa, seja de textos, seja de imagens. O 

aluno está sempre sendo posto para pensar, a expressar sua opinião, o que 
entendeu do assunto. Diferente da obra anterior, essa coleção não traz um 
questionário fixo relacionando ao conteúdo do capítulo propriamente dito. O 

aluno deve conhecer o conteúdo e a partir dele, se posicionar diante dos 
questionamentos que o autor coloca. O tópico “Atividades”, como vimos, é 

diluído em vários outros tópicos menores que trazem exercícios de 
naturezas diversas, mas sempre instigando o potencial crítico do aluno. O 
que foge à regra é somente o tópico “Retomando”, que traz questões do 

Enem e vestibulares, contemplando uma tendência que é comum aos livros 
didáticos na atualidade: preparar o aluno para as seleções que ingressam 

na universidade, porém isso não parece ser o foco principal do autor desse 
livro, que nas suas atividades demostra mais interesse em preparar o aluno 
para o desempenho enquanto cidadão crítico na sociedade.  

 
Coleção 03: Assinada por Cláudio Vicentino, ‘Olhares da História: Brasil e 

mundo’, possui no total 43 capítulos somados os três volumes. O livro é 
organizado em unidades que compõem os capítulos de acordo com o 
recorte cronológico ou civilizações determinadas. Ao final de cada capítulo, 

o livro, assim como as duas coleções anteriores, possui um tópico 
denominado “Atividades”, que é dividido em “Retome”, “Pratique”, “Analise 

uma fonte primária” e “Articule passado e presente” Ao final de cada 
unidade, após as atividades, encontra-se a seção “Enem e vestibulares”. 

Além disso, é possível identificar em capítulos variados um texto seguido de 
questões sobre ele no tópico “Para saber mais”. 
 

Em “Retome”, são disponibilizadas questões que requerem respostas 
objetivas que para serem respondidas necessitam de uma releitura do 

capítulo, pois as respostas exigem um maior grau de precisão. 
 
Na sequência em “Pratique”, são colocados textos seguidos de questionários 

sobre eles. Neles é exigido um maior grau de compreensão textual e 
interpretativo dos alunos.  Em “Analise uma fonte primária”, quase sempre 

são dispostos textos e imagens que dão subsídios ao aluno responder 
diferentes questões que são colocadas em seguida. São perguntas que 
remetem ao que foi dado como subsídio para que as mesmas sejam 

respondidas, quase sempre invocando o potencial comparativo entre 
imagens e imagens, textos e textos e textos e imagens. “Articule passado e 

presente” busca despertar a percepção do aluno tornando-o capaz de 
perceber nos fatos históricos as rupturas e permanências presentes no 
nosso cotidiano. Este trabalho é invocado através de imagens e textos. No 

“Enem e vestibulares”, são disponibilizadas mais de uma dezena de 
questões após o fim de cada unidade que contemplam as habilidades 

necessárias para as seleções de vestibulares.  
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Essa coleção segue de modo geral, o padrão adotado pela primeira obra 

analisada (História: das cavernas ao terceiro milênio). Percebemos 
atividades divididas em vários seções diferentes que contemplam diversas 
habilidades, como por exemplo, ler e reproduzir respostas como sugeridas 

no capitulo, ler textos e imagens e interpretá-los. Comparar imagens, 
textos e períodos históricos, desempenhando o senso crítico, e treinando 

através de questões com respostas objetivas para o Enem e os vestibulares.  
 
Coleção 04: ‘História: Ensino Médio’. Organizada por Ronaldo Vainfas, 

possui 49 capítulos somados os três volumes. Diferentemente das três 
obras anteriores, esta não traz no sumário a indicação da existência de 

atividades, porém elas são encontradas no interior dos capítulos com 
denominações diversas como, “Outra dimensão”, onde aparece um texto 
curto problematizando algum aspecto do conteúdo do capítulo, seguindo de 

um questionamento ou sugestão de pesquisa, “Imagens contam a História” 
que possui um texto, uma imagem e uma pergunta sobre os mesmos, 

“Investigando o documento” que apresenta um texto que propõe a partir da 
sua leitura, pesquisas e debates, por exemplo, e “Conversa de Historiador”, 
que possui sequência parecida aos tópicos anteriores: um texto seguido de 

uma ou poucas perguntas sobre o mesmo.  
 

Para além das atividades citadas anteriormente, ao final de cada capítulo o 
autor traz um conjunto de atividades denominado “Roteiro de Estudos”, que 
está dividido em “Para organizar”, “Reflexões”, “Vamos testar” e 

“Conexões”. A primeira parte prioriza questões que requerem respostas 
escritas de forma objetiva como podem ser encontradas nas coleções 

“História das cavernas ao terceiro milênio” e “História, Sociedade & 
Cidadania”. “Reflexões” incita aluno a analisar um texto e refletir sobre a 

ideia central do mesmo. “Vamos testar” retoma a metodologia vistas nas 
outras obras, ao trazer questões de vestibulares com a finalidade de 
familiarizar o aluno que questões desse tipo de seleção. “Conexões”, traz a 

possibilidade diálogo com alguma outras ciência, seja com Matemática, 
Biologia, Português ou sociologia, algo parecido com que encontramos no 

livro de Alfredo Boulos Junior.   
 
Considerações finais  

Ao analisarmos essas quatro coleções, buscamos identificar como os 
autores dispunham as atividades nos capítulos e que metodologias e 

abordagens e habilidades os mesmos buscam desenvolver nos alunos. 
Percebemos que todos os autores fazem uso de questões ao longo dos 
capítulos seja em atividades dispersas no decorrer deles ou concentrando 

esses questionários ao final dos mesmos. Utilizam uma diversificação 
metodológica que vai deste a interpretação de imagens de textos à 

respostas objetivas de questões de vestibulares. 
 
Exceto a obra de Boulos Júnior (2016), todas as demais trazem questões 

que exigem a releitura do capítulo para localizar a resposta de uma 
atividade que requer maior precisão na hora de responder. Todos os 

autores trazem questões de Enem e vestibulares, demostrando a tendência 
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de que os alunos devem treinar para este tipo de seleção de ingresso no 
ensino superior.  

 
A intepretação e o desenvolvimento do senso crítico é uma constante nas 
quatro obras analisadas. Todos buscam de forma repetitiva em diferentes 

seções que trazem atividades, despertar o aluno para analisar textos, 
imagens e documentos que de alguma forma exige o seu posicionamento 

crítico e também que relacione o que aprendeu no livro com a realidade em 
que vive, fazendo uma paralelo entre passado e presente.  
 

Mais do que instigar o aluno a reler o que o professor explicou, as 
atividades são dispostas como uma forma de familiarizar os discentes a 

partir da interrogação. No momento em que ele é perguntado sobre o que 
estudou, é capaz de refletir sobre a sua aprendizagem, avaliar-se e 
desenvolver as habilidades que ainda necessita, habilidades essas que são 

de diversas naturezas. Podemos dizer pela análise que fizemos, que a maior 
parte dos autores ainda mantém nos seus livros exercícios que remontam a 

memorização, mas há um predomínio significativo das atividades que 
remetam a criticidade e a interpretação dos alunos e a sua formação 
humana.  
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ABORDANDO A TEMÁTICA DA GUERRA DO PARAGUAI EM SALA DE 
AULA 

Mariana Fernandes Ramos 
Mariana Fujikawa 

 

 
Os desafios em sala de aula aumentam com o passar dos anos, os e as 

professoras se deparam com pouco tempo de aula, estruturas precarizadas 
e poucos recursos. O ensino de história se encontra nessa situação,não 
possuíndo recursos para visitas a museus, trajetos históricos pela cidade. As 

e os professores de história se encontram em uma sala de aula com trinta, 
quarenta alunos e alunas, em uma situação política complexa, com poucos 

recursos e tempo, tendo que passar o conteúdo obrigatório, debater com as 
e os alunos e explicar a importância do ensino de história. Dessa forma, 
neste trabalho analisaremos um plano de aula sobre a Guerra do Paraguai, 

feita por bolsistas do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID- 
História 1) da Universidade Federal do Paraná, e apresentaremos como os e 

as professoras podem abordar esse conteúdo a partir dos recursos 
disponíveis.  
 

A Guerra da Tríplice Aliança na historiografia 
A Guerra do Paraguai ou A Guerra da Tríplice Aliança um dos maiores 

conflitos armados internacionais ocorridos na América Latina, sendo “o 
conflito externo de maior repercussão para os países envolvidos, quer 
quanto à mobilização e perda de homens, quer quanto aos aspectos 

políticos e financeiros”. (DORATIOTO, 2002, p. 17) O conflito perdurou de 
dezembro de 1864 a março de 1870, gerando milhões de mortos e criando 

uma nova realidade na sociedades dos países envolvidos.  
 

Antes desta Guerra o Brasil já se encontrava em um conflito armado no 
Uruguai, que depôs o governo de Atanasio Aguirre - membro do Partido 
Blanco e aliado de Solano López. Lopéz era contrário aos interesses 

brasileiros durante a invasão ao Uruguai, e assim aprisionou o barco a 
vapor brasileiro onde se encontrava Frederico Carneiro e assim iniciou-se o 

conflito que conhecemos como Guerra do Paraguai.  
 
No livro Maldita Guerra: Nova história da Guerra do Paraguai, Francisco 

Doratioto disserta sobre a importância das relações internacionais na região 
do Rio da Prata. Segundo ele, a partir de 1860 “o governo paraguaio, 

presidido por Francisco Solano López, buscou ter participação ativa nos 
acontecimentos platinos, apoiando o governo uruguaio hostilizado pela 
Argentina e pelo Império”(DORATIOTO, 2002, p. 17). 

 
A tríplice não possuía um grande exército e assim ferramentas foram 

criadas para que pessoas compusessem-no, como a criação dos batalhões 
de Voluntários da Pátria. O nome passa a ideia de que pessoas se 
voluntariavam, porém, através de leituras notamos que esses “voluntários” 

em sua grande maioria lutavam por outras razões. No livro Escravidão ou 
morte: Os escravos brasileiros na Guerra do Paraguai Jorge Prata de Sousa 

disserta sobre a participação dos escravizados na guerra e como um boa 
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parte dos “voluntários” eram escravizados. (SOUZA, 1996) Muitos eram 
mandados por fazendeiros para o “voluntariado”, pois esses não desejavam 

participar da guerra. Outros iam em busca da liberdade, pois o Império - 
vendo a necessidade de mais pessoas no exército - oferecia liberdade a 
escravizados. No entanto, nenhum equipamento era dado a eles, nem 

mesmo treinamento. Como essas pessoas não possuíam preparação para o 
conflito a capoeira, forma de luta que veio com os africanos, era uma das 

únicas formas de combate que conheciam. Outro ponto levantado por Prata 
é a questão econômica, pois com a participação dos escravizados na guerra 
a mão de obra escrava no campo e na cidade foi sendo deixada de lado, e 

assim, com o fim da guerra notamos mudanças dentro da economia no 
Brasil. 

    
A situação dos países envolvidos foram distintas: 
 

“Na Argentina, sobretudo, onde se abasteciam o Exército e a Marinha 
imperiais, a economia foi dinamizada e enriqueceu fazendeiros e 

comerciantes. A Guerra do Paraguai repercutiu na consolidação dos 
Estados nacionais argentinos e uruguaio; foi o momento do apogeu 
da força militar e da capacidade diplomática do Império do Brasil, 

mas, de forma paradoxal, contribuiu para o acirramento de 
contradições do Estado monárquico brasileiro, enfraquecendo-o. O 

Paraguai por sua vez, tornou-se a periferia da periferia, na medida 
em que sua economia se tornou satélite da economia da Argentina 
após o término do conflito.”(SOUZA, 1996, p. 18) 

 
A historiografia acerca deste tema se transforma com o tempo. 

Primeiramente focou em culpar Solano López pelo conflito e pela desastrosa 
situação do Paraguai pós guerra, mas no final do século XIX e início do XX a 

historiografia começou a tratar Solano López como um grande chefe militar, 
buscando assim um revisionismo sobre sua imagem. No Brasil “os adeptos 
do positivismo, filosofia contrária ao regime monárquico e governo, 

passaram a responsabilizar o Império brasileiro pelo início da guerra.” 
(SOUZA, 1996, p. 19) 

 
Outro ponto de vista, revisionista, coloca Solano López enquanto  
antiimperialista, dizendo que antes da guerra o Paraguai encontrava-se em 

uma situação de modernização e que estava “fugindo à inserção na 
economia capitalista e à subordinação à Inglaterra”(SOUZA, 1996, p. 19),  

assim, tal visão torna o Brasil e a Argentina “bonecos” da Inglaterra, que 
iniciaram essa guerra para barrar os avanços paraguaios. No Brasil notamos 
essa perspectiva no livro Genocídio Americano: A Guerra do Paraguai de 

Júlio José Chiavenatto (CHIAVENATTO, 1939) onde trata da criação de 
mitos e criações de heróis nacionais, da demonização de Solano Lopez e da 

interferência britânica na guerra.  
 
Concluímos que a Guerra do Paraguai foi um ocorrido importante tanto para 

as sociedades dos países participantes quanto para externas, tendo debates 
que permanecem na atualidade. A historiografia se mostra vasta e intrigada 

com a forma que a guerra foi tratada. A partir desses apontamentos, 
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consideramos como importante a forma de abordar tal conflito em sala de 
aula.  

 
O PIBID e o Plano de Aula 
O subprojeto PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência) de História I da Universidade Federal do Paraná visou abordar 
personagens não comumente englobados nas visões tradicionais da 

História. Nesse sentido, as bolsistas desenvolveram, no Colégio Estadual 
Ernani Vidal, sob coordenação da Professora Karina Kosicki Bellotti e 
supervisão da professora Noemy Kariny, uma atividade sobre a Guerra da 

Tríplice Aliança, sendo ela aplicada no Segundo Ano do ensino Médio, no 
ano de 2017. O plano de aula visava abordar o tema do Segundo Reinado, 

da Guerra do Paraguai e de suas consequências. Estruturadas em três 
aulas, na primeira o foco dado pelas bolsistas foi o de explicar a questão 
política do Segundo Reinado, abordando o partido Liberal e o Conservador. 

Outros tópicos como a escravização e sua relação com a Guerra do Paraguai 
foram discutidos, assim como a crise do Império e a Proclamação da 

República. O intuito dessa aula foi o de contextualizar o Brasil em um 
período anterior a Guerra da Tríplice Aliança. Retomamos esses conteúdos 
no início da segunda aula, e apresentamos, neste segundo momento, as 

pessoas que compuseram essa Guerra. Focamos nos combatentes negros, 
os alforriados, e também os “voluntários da pátria”. Após isso, foram 

abordadas – de forma cronológica- as principais batalhas da Guerra. O fim 
da aula foi dedicado para que os e as alunas analisassem as consequências 
da Guerra para cada país envolvido. A última aula foi destinada para a 

análise da fonte – uma imagem presente no livro didático – e para a 
realização da atividade: 

 
Atividade: Em grupos de no máximo quatro pessoas, os e as alunas 

deverão analisar uma pintura da época, que será levada para elas 
impressos em folhas sulfites, e escrever um texto de no mínimo quinze 
linhas, em que deve constar um resumo da guerra do Paraguai, causas e 

consequências e uma breve análise da imagem, dissertando como tal se 
coloca frente ao contexto da guerra e o porque podemos considerá-la uma 

fonte histórica. 
  
O plano de aula e a BNCC 

Para analisar o plano, nos embasamos nas Diretrizes Básicas Curriculares 
da Educação Básica de História do governo do Paraná e na BNCC do ensino 

médio. Nas Diretrizes “propõe-se uma reorientação na política curricular 
com o objetivo de construir uma sociedade justa, onde as oportunidades 
sejam iguais para todos”,(SEED. Diretrizes Curriculares da Educação Básica, 

2008) assim, funciona como um “manual ao qual a e o professor deve 
“seguir”. Segundo as diretrizes:  

 
“os conteúdos disciplinares devem ser tratados, na escola, de modo 
contextualizado, estabelecendo-se, entre eles, relações 

interdisciplinares e colocando sob suspeita tanto a rigidez com que 
tradicionalmente se apresentam quanto o estatuto de verdade 

atemporal dado a eles. Desta perspectiva, propõe-se que tais 



 

 
 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 321 

conhecimentos contribuam para a crítica às contradições sociais, 
políticas e econômicas presentes nas estruturas da sociedade 

contemporânea e propiciem compreender a produção científica, a 
reflexão filosófica, a criação artística, nos contextos em que elas se 
constituem”(SEED. Diretrizes Curriculares da Educação Básica) 

 
Além de apresentar a Guerra do Paraguai, no plano busca-se mostrar seus 

impactos nos países envolvidos, mostrando diversas contradições sociais e 
historiográficas, que foram apresentadas na discussão bibliográfica sobre o 
tema. Segundo o material das diretrizes o conteúdo de história são 

estruturantes e rodeiam três nichos: Relações de trabalho; Relações de 
poder; Relações culturais (SEED. Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica, P. 64), tendo como temáticas: “Tema 1: Trabalho Escravo, Servil, 
Assalariado e o Trabalho Livre”; “Tema 3: O Estado e as relações de poder”; 
“Tema 4: Os sujeitos, as revoltas e as guerras”; “Tema 5: Movimentos 

sociais, políticos e culturais e as guerras e revoluções”, previstas para o 
Ensino Médio. Tendo tais temáticas em vista e partindo de uma abordagem 

da Guerra do Paraguai enquanto conflito central na afirmação do Brasil 
enquanto Estado consolidado e forte diante da comunidade internacional, o 
objetivo é: Promover a problematização da imagem do exército brasileiro e 

de seus “grandes homens”, como geralmente estão expostos nos materiais 
didáticos; Centralizar a figura do homem negro e do escravo como agente 

político e social neste conflito; Pensar a atuação de D. Pedro II como 
governante da nação brasileira e o reforço de sua imagem de líder a partir 
da Guerra, considerando a formação do Estado forte diante dos 

separatismos do Período Regencial; Estimular a utilização de fontes e 
materiais paradidáticos alternativos que estimulem a formação de uma 

consciência histórica e de produção da história nas e nos alunos. 
 

Trabalhar com esses eixos temáticos, segundo as diretrizes, constrói-se: 
 
“uma problemática por meio da compreensão, na aula de História, 

das estruturas e das ações humanas que constituíram os processos 
históricos do presente, tais como a fome, desigualdade e exclusão 

social, confrontos identitários (individual, social, étnica, sexual, de 
gênero, de idade, de propriedade, de direitos, regionais e nacionais). 
Assim, ao problematizar situações ligadas às Relações de Trabalho, 

de Poder e Culturais é possível explicar, interpretar e narrar o objeto 
de estudo da disciplina de história, ou seja, ações e relações 

humanas no tempo, sendo que essas devem   ser abordadas 
didaticamente, no processo de ensino/aprendizagem.”(SEED. 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica, P. 76) 

 
No que se refere a avaliação, segundo as diretrizes: 

  
“a avaliação deve se fazer presente, tanto como meio de diagnóstico 
do processo ensino-aprendizagem quanto como instrumento de 

investigação da prática pedagógica. Assim a avaliação assume uma 
dimensão formadora, uma vez que, o fim desse processo é a 

aprendizagem, ou a verificação dela, mas também permitir que haja 
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uma reflexão sobre a ação da prática pedagógica”. (SEED. Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica, P. 31) 

 
Por isso, na avaliação proposta pelo plano de aula, busca-se que os e as 
alunas analisem uma imagem, sendo ela considerada fonte história, e nela 

as e os discentes terão que responder questões, fazendo com que 
relacionem o conteúdo aprendido em sala de aula com a imagem, desta 

forma servindo tanto como diagnóstico de aprendizagem quanto um  
processo de ensino de análise de fonte.  
 

Um outro ponto levantado pelas diretrizes é que a avaliação: “deve 
constituir um projeto de futuro social, pela intervenção da experiência do 

passado e compreensão do presente, num esforço coletivo a serviço da 
ação pedagógica, em movimentos na direção da aprendizagem do aluno, da 
qualificação do professor e da escola” (SEED. Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica, P. 82), assim, a atividade também trabalha com as e os 
alunos a questão de análise de imagens, pintura e etc, já que vivemos em 

um mundo totalmente cercado destes itens, saber olhar de maneira crítica 
para esses fatores é muito importante buscando sempre contextualizá-los. 
 

Por fim, no que se refere a análise de imagens, as diretrizes dão um roteiro 
que a e o professor pode utilizar durante a avaliação, ajudando tanto os e 

as alunas quanto as e os próprios professores, como: “Identificação: 
identificar o tema, a natureza da imagem, a data, o autor, a função da 
imagem e o contexto; Leitura: observar a construção da imagem – o 

enquadramento, o ponto de vista, os planos. Distinguir os personagens, os 
lugares e outros elementos contidos na imagem; Explicação: explicitar a 

atuação do autor de acordo com o suporte e contexto de produção da 
imagem; Interpretação: compreender a perspectiva da imagem, o valor do 

testemunho sobre a época e os símbolos apresentados.”(SEED. Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica, p. 82) 
 

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é, por sua vez: 
 

“um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 
e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 
devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 

Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 

preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE)” (MEC, Base Nacional 
Curricular Comum, Níveis Fundamental e Médio 3ª, 2017, p. 07) 

 

Assim, “espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas 
educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as 

três esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação”.(MEC, 
Base Nacional Curricular Comum, Níveis Fundamental e Médio 3ª, 2017, p. 
08) 

 
Dentro destas áreas o ensino de história se encontra na área de Ciências 

Humanas e Sociais aplicadas. As temáticas trabalhadas dentro da BNCC 
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para o ensino de história são: Individuo, Natureza, Sociedade, Cultura e 
Ética.  

 
O indivíduo é visto enquanto pertencente de uma sociedade, tendo relações 
e interações sociais com outros indivíduos, construindo sua percepção de 

mundo, dando significado às coisas que o rodeiam. Mostrar dentro do 
ensino para as e os alunos as diferentes formas de sociedade, sobrevivência 

e existência é importante para que as e os mesmos criem uma percepção 
dessas relações e que a diferença não é um erro, permitindo por exemplo:  

 

“reconhecer os diversos modos como essas sociedades estabelecem 
suas relações com a natureza, incluindo-se os problemas ambientais 

resultantes dessas interferências. Aprender a viver em sociedade 
significa, então, submeter-se a processos de socialização, ou seja, 
processos de incorporação e internalização de valores, papéis e 

identidades. Portanto, a sociedade como teia de relações é 
fundamental para apreender o modo como as ações dos indivíduos 

configuram o mundo em que vivem, ao mesmo tempo em que 
constroem uma identidade coletiva que lhes permite se pensar como 
Nós diante do Outro (ou Outros de referência).”(MEC, Base Nacional 

Curricular Comum, Níveis Fundamental e Médio 3ª, 2017, p. 554) 
 

No que se refere a cultura, segundo a BNCC:  
 
“Atualmente, as Ciências Humanas compreendem a cultura a partir 

de contribuições de diferentes campos do saber. O caráter 
polissêmico da cultura permite compreender o modo como ela se 

apresenta a partir de códigos de comunicação e comportamento, a 
partir de símbolos e artefatos e como parte da produção, circulação e 

consumo de sistemas de identificação cultural que se manifestam na 
vida social. As pessoas estão inseridas em culturas (urbana, rural, 
erudita, de massas, popular etc.) e, dessa forma, são produtoras e 

produto das transformações culturais e sociais de seu tempo.” (MEC, 
Base Nacional Curricular Comum, Níveis Fundamental e Médio 3ª, 

2017, p. 554) 
 

O plano apresentado trabalha justamente com a questão de sociedade, 

indivíduo e cultura. A ou o professor durante a primeira aula, segundo o 
plano, pode explicar a situação do Brasil antes da guerra começar, as 

relações existentes, como funcionava a política e a vida dos cidadãos. 
Enquanto num primeiro momento vemos a Guerra do Paraguai somente 
como um fato histórico, um acontecimento, olhando mais de perto, notando 

suas particularidades, podemos ver que casos específicos de grupos dentro 
desse contexto são muito importantes, como a questão dos negros, dos 

voluntários da pátria, entre outros.  
 
Por fim as competências específicas deliberadas pela BNCC ao ensino de 

história e que em grande medida estão sendo englobadas no plano de aula 
apresentado, dizem que o ou a professora deve:  
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“1.Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e 
culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes 

tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de 
modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses 
processos e às possíveis relações entre eles. 

 
2.Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos 

e espaços, mediante a compreensão dos processos sociais, políticos, 
econômicos e culturais geradores de conflito e negociação, 
desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão e de situações que 

envolvam o exercício arbitrário do poder. 
 

3.Contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações das 
sociedades com a natureza e seus impactos econômicos e 
socioambientais, com vistas à proposição de soluções que respeitem e 

promovam a consciência e a ética socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional, nacional e global. 

 
4.Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes 
territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na 

construção, consolidação e transformação das sociedades. 
 

5.Reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e 
violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e 
solidários, e respeitando os Direitos Humanos. 

 
6.Participar, pessoal e coletivamente, do debate público de forma 

consciente e qualificada, respeitando diferentes posições, com vistas a 
possibilitar escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 
responsabilidade.” (MEC, Base Nacional Curricular Comum, Níveis 
Fundamental e Médio 3ª, 2017, p. 558) 

 
Conclui-se assim que em grande medida o plano de aula apresentado 

enquadra-se nas propostas feitas tanto pela BNCC, quanto pelas Diretrizes, 
notando que mesmo que os recursos, estrutura e tempo que a e o professor 
de história possuem em sala de aula são poucos, podem-se criar novas 

maneiras de aprendizado, fazendo com que as e os discentes tenham um 
melhor ensino de história.  
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AS CONCEPÇÕES DE HISTÓRIA DE DOCENTES DOS ANOS INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Mariana de Sá Gaspar 
Maria Paula Costa 

 

 
A partir da problematização do ensinar e aprender nas aulas de História, e 

refletindo a respeito da importância da disciplina nos anos iniciais do ensino 
fundamental, esta pesquisa, em desenvolvimento através do Programa de 
Iniciação Científica (Proic) da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(Unicentro), apresenta análises que envolvem as discussões sobre o ensino 
de História empreendidas por meio de questionários aplicados a quatro 

docentes do município de Guarapuava, Paraná, que atuam na educação 
básica nos anos iniciais. Esta pesquisa objetivou investigar as apropriações 
de livros didáticos de História entre as docentes, no entanto, neste texto, 

destacamos especialmente algumas problemáticas que puderam ser 
percebidas durante as análises das fontes referentes às concepções que as 

docentes têm a respeito da História e do ensino da disciplina, tendo em 
vista que, para além da significação dos livros didáticos, outros aspectos 
foram questionados e analisados. 

 
Dialogamos nesse texto com Hilary Cooper que desenvolveu pesquisas 

investigando os anos iniciais do ensino fundamental, a partir da perspectiva 
da Educação Histórica. Assim, analisaremos as respostas das docentes às 
questões relacionadas aos seus conhecimentos históricos e a importância da 

História escolar atribuída por elas, a fim de discutir como elaboram os 
saberes históricos. Coube refletir como isso se relaciona com o processo de 

ensino-aprendizagem e como ocorre a construção do pensamento histórico 
nos alunos a partir das concepções trabalhadas. 

 
Não raras vezes nos deparamos no “dia do índio” com alunos caracterizados 
de indígenas com pinturas no rosto e um adorno de penas na cabeça, ou 

com crianças contando histórias em que as princesas do passado eram 
“boazinhas” e se apaixonavam pelos príncipes, sendo representadas nos 

desenhos com longos vestidos. Mas, o indígena é ou foi desta maneira? Por 
que sempre “o índio”, se há uma grande pluralidade de grupos indígenas? 
Como atualmente vivem os indígenas? As princesas são de “qual passado”? 

Em que épocas e lugares elas viveram? Todas as princesas usavam longos 
vestidos e se apaixonavam por príncipes? O que é o amor em cada contexto 

histórico e social? 
 

Muitas representações como estas, ligadas às aulas de História, são 

ressignificadas pelas crianças e adentram ao seu imaginário, fazendo parte 
das suas percepções de mundo. No entanto, não é somente a História 

escolar que faz parte deste processo. Os contos de fadas, as histórias de 
família, os documentários e reportagens da TV, os filmes, os vídeos na 
internet, os jogos, dentre tantos outros discursos e seus meios de 

propagação, acabam por difundir história, de diferentes maneiras. Assim, as 
crianças carregam uma bagagem de ideias históricas, construídas no 

decorrer das suas vivências. Com tantas informações disponíveis às 
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crianças, consumidas e construídas através de suas experiências, qual a 
importância do ensinar e do aprender História nas séries iniciais do ensino 

fundamental?  
 

Fatos políticos isolados, não relacionados com o cotidiano dos alunos; visões 

dicotômicas entre personagens históricos cercadas de estereótipos e de 
julgamento moral, com classificações como “bons e maus, vilões e heróis”; 

não contextualização do passado e compreensão dos processos históricos, 
são alguns dos problemas presentes no ensino de História do primeiro ao 
quinto ano da educação básica (NEMI, 1996, p. 75-76). Diante disso, a 

educação histórica, que, conforme Caimi (2009), consiste em uma das 
linhas de investigação a respeito da aprendizagem histórica, fundamentada 

através da própria epistemologia da História, defende que é fundamental 
para se ensinar a disciplina o domínio das teorias e metodologias da 
historiografia, levando em consideração as ideias históricas dos alunos. 

Como estes recebem informações e têm contato com diversos meios como 
a família, a comunidade e a mídia, estes conhecimentos não devem ser 

ignorados no ambiente escolar, mas devem consistir no ponto de partida 
das aulas, e deste modo, podem se articular com as narrativas presentes na 
escola, possibilitando um aprendizado dotado de sentidos e de relevância 

para a vida prática dos alunos. Assim, o conhecimento escolar não deve 
consistir na transmissão ou na reprodução do que é produzido pela 

historiografia, mas deve ser uma construção, pois, através da identificação 
e da exploração das ideias históricas dos alunos, o professor intervirá com 
seus conhecimentos teóricos e metodológicos, gerando novos 

conhecimentos.  
 

A autora inglesa Hilary Cooper, que através de pesquisas investigou como 
trabalhar a História nos anos iniciais do ensino fundamental, a partir da 

perspectiva da educação histórica, apresenta propostas para que as aulas 
possibilitem a construção de saberes históricos. Dentre estas, estão a 
construção de conceitos históricos, que mesmo não sendo formalizados 

ainda pelas crianças dependendo de sua faixa etária, podem ser 
trabalhados, contribuindo para a sua compreensão ao longo da vida escolar. 

A autora também afirma a necessidade de trabalhar em sala de aula com o 
cotidiano e as experiências dos alunos, assim como com a 
interdisciplinaridade, sendo que as fontes históricas ocupam um papel 

importante no processo de aprendizagem histórica, já que possibilitam 
observações, questionamentos, interpretações e comparações que devem 

ser trabalhadas, por mais descontextualizados ou anacrônicos que sejam os 
levantamentos dos alunos. Dessa forma, para Cooper (2012), a História 
escolar pode possibilitar a percepção de pontos de vista e interpretações 

diferentes, contribuindo para o pensamento democrático e questionador; a 
partir da história do próprio aluno a compreensão da identidade pode ser 

formulada; conhecer as diferentes culturas e valores do passado pode 
auxiliar na tolerância e no respeito às diversidades; a percepção de 
diferentes sociedades e sujeitos pode levar à compreensão de que a História 

é formada por todos. 
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Dessa maneira, através de um ensino que valorize as experiências dos 
alunos e que trabalhe com os saberes históricos, ou seja, a partir do 

entendimento de que a História é uma construção, que possui diferentes 
narrativas e interpretações, com o passado e o presente de maneira 
contextualizada, conforme os processos históricos que os envolvem, suas 

permanências e rupturas, as diferentes temporalidades, as análises de 
fontes, a partir dos aspectos propostos por Cooper (2012), é possível a 

construção de sujeitos que se situam onde vivem e que lançam 
interpretações ao mundo ao seu redor a partir de suas concepções 
históricas, havendo seu reconhecimento como sujeito histórico, dotado de 

capacidade de ação e de transformação, o que atribui um sentido prático 
para a História, a partir de suas próprias fundamentações, ou seja, das 

diferentes interpretações, da problematização de fontes históricas e da 
produção de possíveis narrativas, o que pode ser produzido em sala de aula 
por professores e alunos: 

 
“(...) a boa narrativa, a narrativa contextualizada, constitui o cerne 

da prática historiográfica e contribuiu essencialmente para a 
conceitualização; afinal, conceitos se constroem sobre conteúdos e 
experiências, não sobre o vazio. Então, problematizar a história 

consiste em mobilizar conteúdos que não tenham caráter estático, 
desvinculados no tempo e no espaço, como fins em si mesmos, mas 

que permitam aos estudantes compararem as situações históricas em 
seus aspectos espaço-temporais e conceituais, promovendo diversos 
tipos de relações pelas quais seja possível estabelecerem diferenças e 

semelhanças entre os contextos, identificarem rupturas e 
continuidades no movimento histórico e, principalmente, situarem-se 

como sujeitos da história, porque a compreendem e nela intervêm 
(CAIMI, 2009, p. 76).” 

 
A partir desta concepção de ensino de História, os conhecimentos 
pedagógicos por parte do professor são de extrema importância, mas 

também os conhecimentos específicos da disciplina. Eis uma problemática: 
como os professores pedagogos ou formados pelo magistério, ou seja, os 

chamados docentes generalistas, lecionam e pensam a História? A partir 
das respostas das docentes participantes desta pesquisa, foi possível 
analisar quais as concepções que estas têm a respeito da História e, desta 

maneira, perceber qual o domínio de saberes históricos por parte delas, o 
que possibilita ou não a aprendizagem histórica conforme tais propostas 

expostas. 
  
Alguns autores da área da Educação acabam por defender que o professor 

necessita ter domínio de conteúdos e saberes para lecionar, o que permite 
que ele trabalhe com diferentes disciplinas. No entanto, autores como os do 

campo da educação história, afirmam que o saber não se liga somente aos 
conteúdos, mas que é fundamental o domínio específico do conhecimento 
histórico (SANCHES, 2009, p. 87). Somente assim, pode ser possível a 

produção de conhecimentos e o aprendizado histórico de fato, do contrário, 
as narrativas utilizadas em sala de aula acabam por ser meras reproduções, 

tendo em vista que já estariam prontas em forma de conteúdos e bastaria o 
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professor saber explicá-las. Se as aulas forem somente a reprodução de 
discursos já produzidos, o quão válido isto é para o aluno, sendo que ele 

consome informações históricas a todo momento em seu cotidiano? Qual é 
a importância do papel do professor e da disciplina?  
 

Nomeei as docentes participantes da pesquisa como D1 (docente 1), D2 
(docente 2), D3 (docente 3) e D4 (docente 4). As duas primeiras pertencem 

a uma escola e as duas últimas a outra escola. A participante D1 possui 
magistério e formação em Letras e, no ano de 2018, quando foram 
aplicados os questionários, lecionava no 5º ano. D2 também possui 

formação em magistério e em Matemática e atuava no 2º ano, enquanto 
que D3 e D4 são formadas em Pedagogia e atuavam no 2º e no 3ª ano. As 

professoras possuem entre nove e quatorze anos de atuação na profissão. 
 
Ao serem questionadas a respeito da importância da disciplina de História, 

sobre a produção da História, e sobre o que é História, as respostas das 
docentes revelaram uma perspectiva histórica que atualmente se mostra 

superada pela historiografia e como vimos anteriormente pelas pesquisas 
em ensino de História. A professora D1, afirmou na resposta da questão a 
respeito de como a História é produzida, que “Depende do conteúdo”. D2 

respondeu: “Provavelmente com base em fatos que já ocorreram”, e D4 
afirmou “A partir de uma época, de um acontecimento da região onde os 

fatos aconteceram e o que resultaram”. Percebe-se que não foi mencionado 
que a História faz parte de construções, que dependem das pesquisas de 
historiadores, de teorias e métodos específicos empregados a análise de 

fontes. Dessa forma, a concebem como algo pronto, como se fosse baseada 
em fatos, no entanto, não compreendem que os fatos são interpretações e 

determinações postas a partir de análises, bem como, não demonstram o 
entendimento de que o passado não é passível de ser compreendido como 

de fato ocorreu, pois, “a época” e “o acontecimento” são estudados através 
das investigações históricas, sujeitas ao olhar do historiador, não fazendo 
parte como que automaticamente das narrativas históricas. A docente D3 

não respondeu a esta questão, embora tenha sido a única que mencionou 
em outra pergunta ter tido uma disciplina específica de História em sua 

formação.  
 

A respeito do que é História e qual sua importância nas séries iniciais do 

ensino fundamental, as respostas de D1 foram: “É o estudo do passado, 
para conhecer o presente e prever o futuro”; “É o regente de fatos 

históricos”. As respostas de D2 foram: “Conhecer o passado (...) 
interligando fatos ocorridos com o momento contemporâneo”; “É uma 
forma das crianças terem uma oportunidade de verem e tomarem 

conhecimentos do passado num todo”. As relações entre passado, presente 
e futuro descritas pelas professoras dos anos iniciais do ensino 

fundamental, também podem ser percebidas na pesquisa de Sanches 
(2009). Embora se reconheçam as relações de passado e presente, a 
História é concebida pelas professoras como o estudo do passado, e não das 

problemáticas do presente com interpretações sobre o passado, assim 
como, é entendido que, através do estudo da História, é possível a previsão 

do futuro, o que atribui um caráter exemplar ou de aprendizagem a partir 
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do passado, ideia que não é concebida pela historiografia, pois a História 
não lança possibilidades de apreender o futuro, bem como o passado não 

possui caráter repetitivo. Também não há o entendimento da 
impossibilidade de se conhecer o “passado num todo”, pois as pesquisas 
históricas se dedicam a recortes do passado, que são possibilitados pelas 

fontes, não sendo apreensível na totalidade e nem como de fato ocorreu, 
tendo em vista que depende de interpretações.  

 
Quando a docente afirma que a História é o que rege os fatos históricos, a 
resume em apreensão de fatos, noção percebida parcialmente também em 

outras respostas, como na de D3: “[a História] É importante para 
entendermos o nosso passado, evolução, diferentes grupos sociais, fatos 

históricos”. Embora tenha elencado outros aspectos relacionados à História, 
a noção de fatos aparece fortemente, e o que é extremamente 
preocupante: a ideia de evolução, que inclusive, foi relatada em outras 

respostas da mesma docente a respeito do questionamento sobre o que é 
História: “Ciência que estuda o passado da humanidade e seu processo de 

evolução” e de D4: “Relatos que contam o passado da humanidade e sua 
evolução, contando a história e costumes de povos e período em que 
viveram”.  

 
O termo “evolução” empregado pelas docentes não fica claro em relação ao 

que estas entendem como tal, que pode referir-se a uma suposta ideia de 
“progresso” da humanidade. No entanto, a História e nem mesmo “a 
humanidade” são compreendidas a partir da ideia de evolução. É consenso 

entre as ciências humanas de que não há (ou houve) sociedades ou sujeitos 
“mais evoluídos” que outros,  pois entende-se que há diferentes contextos 

históricos, sociais e temporais, que não estão ligados a qualquer processo 
de evolução, bem como a própria História não é percebida a partir desta 

ideia desde a queda do paradigma iluminista de História, que a 
caracterizava como uma espécie de marcha rumo ao progresso, e das 
críticas lançadas aos modelos estruturalistas de caráter determinista, como 

argumentou Walter Benjamin: 
 

 “A ideia de um progresso do gênero humano na história não se pode 
separar da ideia da sua progressão ao longo de um tempo 
homogêneo e vazio. [...] A história é objeto de uma construção cujo 

lugar é constituído se não por um tempo preenchido pelo Agora 
(BENJAMIN, 2012, p. 17-18).” 

 
Dessa forma, a História parte do presente e não é constituída, movida ou 
geradora do progresso. Outra noção errônea é a de que a História consiste 

em relatos, pois os relatos podem ser fontes históricas, no entanto, 
historiadores não relatam o passado, mas constroem narrativas.  

 
É necessário refletir os motivos que fazem com que as professoras das 
séries iniciais tenham estas percepções a respeito da História, pois estas se 

relacionam com suas experiências com a disciplina, tanto no decorrer das 
suas vidas escolares, como durante suas formações e também suas 

carreiras. As próprias diretrizes municipais para o ensino de História, adotas 
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por todas as docentes, fonte que também foi analisada na pesquisa, 
perpetua uma concepção de História muito próxima dos Estudos Sociais, 

implementados na década de 1970 no Brasil, que, conforme Abud (2012), 
ainda pode ser percebida nos currículos dos anos iniciais, pois muitos dos 
conteúdos são voltados para a construção de valores morais e patrióticos, 

bem como muitos não são necessariamente referentes à História, mas sim a 
outras disciplinas como Sociologia ou Geografia. A noção de “compreensão 

de fatos”, fortemente presente nas respostas das professoras, também está 
presente em tais diretrizes. Dessa forma, percebemos que vários aspectos 
condicionam o ensinar e consequentemente, o aprender História. 

 
Como percebido através das fontes, as formações das docentes 

provavelmente não contemplam nem mesmo as noções básicas da 
disciplina de História, sejam no magistério ou no curso de Pedagogia. Desta 
maneira, cabe uma forte problematização de como adequar a formação de 

docentes das séries iniciais, afim de que construam seus conhecimentos em 
compatibilidade com o que é posto pela historiografia e pelas pesquisas em 

ensino de História. Tendo em vista que mesmo o ensino de História dos 
anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, lecionado por 
docentes formados na área, ainda possui grandes problemas, podemos 

compreender a complexidade que recai sobre as docentes que trabalham 
com diferentes disciplinas e não possuem formação específica em História. 

Embora seja compreensível a dificuldade em cobrar que possuam o 
entendimento sobre a produção das narrativas históricas, é preciso ter a 
clareza que esses saberes históricos trabalhados nas séries iniciais, junto 

com as ideias históricas vivenciadas pelos alunos constroem uma forma de 
ler a História, de ler o mundo. Neste sentido, as pesquisas evidenciam a 

necessidade de ampliar as possibilidades de olhares sobre o passado e de 
ouvir as experiências dos alunos no presente, para que seja permitido a 

estes ressignificarem seu futuro. Não há a possibilidade de construção do 
pensamento histórico dos alunos sem a intermediação destes saberes por 
parte do professor.  

 
Dessa maneira, há a defesa por parte de autores, como Cooper (2012), de 

que professores formados em História deveriam lecionar a disciplina 
também nos anos iniciais, pois o conhecimento histórico é peculiar aos 
historiadores, que têm formação e domínio das teorias e métodos 

específicos relacionados à produção historiográfica. Longe deste ideal 
ocorrer no sistema educacional brasileiro, ao menos se faz necessário e 

urgente repensar em maneiras de modificar as percepções a respeito da 
História e de seu ensino do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e assim, 
modificar as aulas de História, para que seja possível que a disciplina ganhe 

praticidade e proporcione aos alunos o desenvolvimento do pensamento 
histórico diante do mundo e de si próprios enquanto sujeitos. 
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TEMPO DE APRENDER – ENSINAR: BREVES NOTAS SOBRE O PIBID – 
HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

SUBPROJETO 2018-2019 
Marize Helena de Campos 

 

 
Criado pelo Ministério da Educação Governo Federal em 2007 como parte 

das ações do governo federal no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
da Educação e integrando-se ao conjunto de reformas iniciadas em 2001, 
com a promulgação das Diretrizes Nacionais para a Formação, em nível 

superior, de Professores para a Educação Básica (Parecer CNE/CP nº 
009/2001 e Resolução CNE/CP nº 1/2002), o PIBID (Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência) tem como premissa a valorização do 
magistério a partir da formação inicial de professores nos cursos de 
licenciatura, promovendo uma intersecção entre a educação superior e 

educação básica por meio da participação dos acadêmicos participantes do 
programa no cotidiano de escolas da rede pública.  

 
Este ponto de encontro tem permitido um profícuo exercício de repensar e 
discutir o ensino em seu cotidiano ou, por outras palavras, um diálogo entre 

teoria acadêmica e prática docente. Assim, ao aproximar Universidade e 
Escola, o PIBID contribui não só para o aperfeiçoamento da formação de 

docentes bem como para a melhoria da qualidade da educação básica 
pública brasileira, uma vez que traz à baila situações diversas próprias das 
vivências em sala de aula. 

 
Em um tempo que o Brasil assiste o prestígio de docentes cair para a última 

posição, de acordo com o ranking divulgado pela Varkey Foundation em 
novembro de 2018, o Programa tem sido fundamental para reversão deste 

quadro e a permanência na docência, junto aos estudantes de licenciaturas 
e futuros professores.  
 

Sob a perspectiva de ser um dos sujeitos centrais no processo educacional, 
o PIBID, tem-se consolidado como uma significativa política pública 

educacional em nosso país inclusive para a humanização da educação em 
contraposição à educação enquanto mercadoria, como sugere Demerval 
Saviani. 

 
O PIBID UFMA 

Ainda que o primeiro edital da Capes para o PIBID tenha ocorrido em 2007, 
foi na candidatura ao Edital Capes/DEB Nº 02/2009 – PIBID que o projeto 
institucional da UFMA, intitulado “Formação Redimensionada: as 

licenciaturas da UFMA na Educação Básica do Maranhão”, obteve o aceite e 
no primeiro dia de 2010 a aprovação do Programa Institucional era 

divulgada com destaque no portal da Universidade Federal do Maranhão. 
 
Com o EDITAL Nº 61/2013 – CAPES/DEB, mais uma vez a UFMA teria o seu 

projeto institucional aprovado, agora com trinta e seis projeto em diversas 
áreas. Inaugurava-se então o maior programa institucional de bolsas da 

Universidade Federal do Maranhão com 1167 (hum mil, cento e sessenta e 
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sete) bolsistas, formado por um conjunto de graduandos, supervisores, 
coordenadores de área, coordenadores de gestão e coordenador 

institucional. 
 
Não obstante, a crise política brasileira que culminou no impeachment da 

presidente Dilma Roussef e no mandato do vice-presidente Michel Temer 
como o chefe provisório do governo do país e as medidas por este adotadas 

colocaram o PIBID como um alvo certo dos cortes previstos.  
 
Em 15 de junho de 2016, os senhores Henrique de Campos Meirelles e 

Dyogo Henrique de Oliveira, respectivamente ministro da Fazenda e 
ministro de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do governo interino 

de Michel Temer, encaminharam ao Poder Executivo a Exposição de Motivos 
Interministerial – EMI nº 00083/2016 MF MPDG, cujo teor tratava de uma 
Proposta de Emenda à Constituição que visava instituir o que denominaram 

de “Novo Regime fiscal no âmbito da União”. Especificamente sobre as 
despesas vinculadas às receitas líquidas correntes ou de impostos 

consideravam que aquelas correspondentes à saúde e educação deveriam 
ter um piso, fixado como proporção da receita fiscal.   
 

Com a decisão da CAPES em não prorrogar o programa que se encerraria 
no final do mês de fevereiro de 2018, e a forte ameaça de ser extinto no 

país em virtude da crise política e econômica, um forte movimento foi 
encampado pelo Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Forpibid), uma 

instância política de defesa do programa criada em 2012 com representação 
de todos os estados brasileiros e com uma diretoria responsável pela 

interlocução junto a Capes.  
 

Com a hastag Fica Pibid, um grande coro em defesa da continuidade do 
programa foi ouvido de norte a sul do Brasil, tanto em instâncias 
acadêmicas, quanto nas redes sociais. 

 
No Maranhão, o deputado estadual Bira do Pindaré (PSB) solicitou, por meio 

de indicação ao Governo Federal, a prorrogação do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e PIBID Diversidade. 
 

Segundo o parlamentar, a não prorrogação dos editais da Coordenação de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) nº 61 e 63/2013, referentes ao PIBID e 

PIBID Diversidade, anunciada pelo diretor de Formação de Professores da 
Educação Básica da Capes (DEB/Capes), Carlos Lenuzza, implicaria sérios 
prejuízos pedagógicos. 

 
Em documento ao ministro da Educação (MEC), José Mendonça Filho, o 

parlamentar pontuou que o desligamento de 70 mil bolsistas em 28 de 
fevereiro retirará de mais de 5 mil escolas seu principal parceiro nos últimos 
dez anos: os pibdianos. 
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Ele ressaltou também a quebra nos ciclos de trabalho nas licenciaturas, que 
ocorre com a retirada das condições materiais e acadêmicas de licenciandos 

que têm nos programas a referência de formação docente. 
 
Após intensos debates e negociações o FICA PIBID saiu vitorioso e a 

continuidade do Programa foi garantida era divulgada em rede nacional já 
em meados de maio de 2018 constando a Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) entre as instituições habilitadas a participar dos dois 
programas.  
 

O PIBID HISTÓRIA e o subprojeto 2018-2019 
 

“...salve os caboclos de julho 
Quem foi de aço nos anos de chumbo 
Brasil, chegou a vez 

De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês...”  
(Mangueira - Samba-Enredo 2019 “História pra Ninar Gente Grande”) 

 
O curso de História – UFMA teve seu primeiro projeto institucional PIBID 
intitulado “História e Música, aprovado em 2009 e coordenado pela Profa. 

Dra. Antônia da Silva Mota (DEHIS – UFMA), o segundo, “As novas 
linguagens, fontes e tecnologias no ensino de História”, aprovado em 2013 

e coordenado pelos Professores Doutores Josenildo Pereira (DEHIS – UFMA) 
e Maria Isabel Barbosa e o terceiro, “QUE HISTÓRIA É ESSA? Métodos e 
técnicas para um ensino de História crítico, reflexivo e participativo” em 

2018, coordenado voluntariamente por mim, Profa. Dra. Marize Helena de 
Campos (DEHIS – UFMA).  

 
Ainda que os três subprojetos tenham elos em seu caráter formativo, a 

inquietação motivacional para a temática do subprojeto “QUE HISTÓRIA É 
ESSA?” foi um dos mais recorrentes argumentos de alunos em diversos 
anos do ensino Fundamental e Médio é que “estudar História é chato e sem 

propósito”.  
 

Acreditamos que tal fato decorra em larga medida de um ensino pautado 
em conteúdos repassados com a imperativa preocupação de aprová-los 
para o ano seguinte. Isso tem resultado em uma aprendizagem pouco ou 

nada significativa, a qual rapidamente torna-se esquecida e sem nenhuma 
relação com sua vida e visão de mundo.  

 
Nesse sentido, o projeto toca em uma questão nodal na educação, a 
formação de cidadãos críticos e questionadores a partir de seus 

componentes curriculares.  
 

Tomando, neste caso, a disciplina História como componente curricular, a 
intenção tem sido promover a instrumentalização de métodos e técnicas 
específicas com vistas a contribuir para um ensino crítico, reflexivo, 

analítico e participativo que possibilite aos alunos perceberem-se como 
sujeitos históricos, transformadores e construtores da sociedade e sua 

própria realidade.  
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Ao conceber a história como construção derivada de conhecimento e prática 
social que redimensiona e instiga relações entre passado e presente este 

subprojeto traz no corpo de suas ações temas que remetem a história local, 
com especial enfoque ao tambor de crioula, gastronomia regional, histórias 
e lendas contadas pelos mais velhos, Festa do Bumba-meu-Boi, Festa do 

Divino Espírito Santo, etc. Em outras palavras, pretende-se instigar a 
utilização de métodos e técnicas no ensino da História como ferramentas 

que estimulem a reflexão e a criticidade do aluno, retirando-o de um ensino 
mecanicista, desprovido de debates e questionamentos.  
 

Quanto aos discentes, o subprojeto em questão dá seguimento ao 
compromisso do programa, no sentido de contribuir para a formação de 

futuros docentes capazes de criar situações onde os alunos sejam 
estimulados a pensar e problematizar os fatos históricos, seus conceitos e 
reflexos na sociedade utilizando métodos e técnicas que criem 

oportunidades para a formação de cidadãos críticos, donos de seu próprio 
pensar ativo.  

 
Para tanto, o ponto de partida foi identificar diferentes práticas que 
possibilitam um ensino de História que alcance as propostas acima descritas 

superando assim fracassados modelos tradicionais. Isso tem sido possível 
com um exercício constante da revisão bibliográfica voltada para o ensino 

de História e reuniões entre o grupo de discentes do PIBID, a coordenadora 
e as supervisoras do subprojeto. Por outro lado, um significativo desafio 
tem sido identificar métodos e técnicas possíveis de serem utilizadas em 

Escolas que, não raras vezes, apresentam-se sucateadas e com condições 
mínimas de estrutura e recursos.  

 
Ao longo dos 18 meses de atividades do PIBID – História uma das 

prioridades é o acompanhamento dos discentes pelos coordenadores e 
professores supervisores.  
 

Pautado pelo diálogo entre as 3 partes envolvidas no projeto o foco do 
acompanhamento debruça-se no processo ensino-aprendizagem e a 

construção das competências dos discentes. Toda dinâmica tem como 
finalidade última atuar como suporte para os discentes em suas práticas, 
potencializando seu trabalho de forma a conecta-lo satisfatoriamente com o 

contexto escolar. Para tanto, têm sido fundamentais as reuniões regulares 
com o objetivo de ouvir os discentes quanto as suas vivências no cotidiano 

da escola e seus desafios, visando apontar rumos adequados e satisfatórios 
para os participantes. Igualmente importantes são as visitas, como 
coordenadora do subprojeto, à Escola no sentido de acompanhar as 

atividades e ações dos discentes, bem como a integração destes, com os 
professores regentes de turmas e alunos.   

 
Não menos relevante é a atenção sistemática da Coordenação e Supervisão 
no que diz respeito a elaboração dos Planos de Aula pelos discentes. Outra 

ação de acompanhamento são as visitas às salas de aula, uma vez que esta 
tarefa possibilita observar o trabalho do discente e suas práticas, bem 

como, analisar o desempenho dos alunos e como reagem àquela aula. Tal 
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dinâmica contribui para o desenvolvimento das potencialidades discentes 
procurando sempre manter relações de cordialidade, encorajamento, troca 

de experiências e reflexões sobre as experiências no cotidiano escolar. 
 
Em síntese, a proposta aqui apresentada e provocativamente intitulada 

“QUE HISTÓRIA É ESSA? Métodos e técnicas para um ensino de História 
crítico, reflexivo e participativo” tem como preocupação central estimular a 

utilização de métodos e técnicas capazes de propiciar aos alunos 
abordagens de conteúdos que os estimulem a refletir e criticar aquilo que 
apreendem retirando-os de um distanciamento e apatia derivados de um 

ensino mecanicista e meramente narrativo. Sua finalidade é, senão, a 
aplicação de ferramentas de ensino e processos metodológicos inversos 

àqueles pautados nos moldes formalistas da relação ensino-aprendizagem 
tradicional, ou seja, a utilização dentro do universo escolar de métodos e 
técnicas do ensino de História que venham enriquecer o processo de ensino 

e aprendizagem permitindo o desenvolvimento intelectual do aluno de 
forma crítica, reflexiva e participativa. Ao seu término tenciona-se como 

resultante a elaboração de um seminário aberto a comunidade universitária, 
especialmente aos alunos do Curso de História onde serão apresentados os 
resultados e alcances do projeto. Por fim a elaboração de um dossiê 

contendo sugestões de métodos e técnicas para aulas de História. 
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CURTINDO UM CURTA E APRENDENDO PATRIMÔNIO CULTURAL 
Milena Rodrigues de Oliveira 

Paula Jociane Maia dos Santos 
 
 

O presente texto reflete de forma mais específica, a experiência vivenciada 
na Escola de Ensino Médio Lauro Rebouças, no município cearense de 

Limoeiro do Norte, 200 km da capital Fortaleza, no final de 2018, quando foi 
colocado em prática o projeto intitulado “Curtindo um curta”. Este teve 
como principal pilar o tema Educação Patrimonial a partir do olhar das 

produções de audiovisuais já produzidas e presentes no espaço das redes 
sociais, como o Youtube. O projeto e planejamento foi realizado pelo grupo 

de alunos do curso de Licenciatura Plena em História da Faculdade de 
Filosofia Dom Aureliano Matos – FAFIDAM, também localizada em Limoeiro 
do Norte-Ce.  

 
A disciplina de Ação Educativa Patrimonial, teve como ponto principal 

trabalhar a cultura material e imaterial presentes na sociedade, com uma 
percepção acerca da preservação daquilo que os pertence e educando o 
olhar para perceber a importância de salvaguardar elementos que podem se 

perder no tempo, como práticas seculares de um determinado povo, 
espaços construídos pelo o homem de uma época passada que guardam 

uma simbologia de uma sociedade, além de paisagens naturais que podem 
conter aspectos caracterizadores de um dado grupo. 
 

A disciplina efetuou-se em dois espaços, ou seja, estudos e planejamentos 
com a professora na faculdade, e em dias alternados os graduandos se 

deslocavam até a Escola de Ensino Médio. Dessa forma, a cada encontro 
com os alunos os estagiários iam realizando indagações e incentivando-os a 

um olhar mais crítico para com suas comunidades e bairros, percebendo o 
quê, para eles, seriam considerado patrimônio. Objetivou-se com isso, que 
os alunos sob orientação dos estagiários produzissem um curta metragem 

sobre patrimônio. Ao final dos encontros do projeto, o curta metragem foi 
produzido a partir do material (fotografias e pequenos vídeos) colhido pelos 

alunos da escola em um passeio realizado em alguns patrimônios no centro 
de Limoeiro do Norte. No entanto,o que seguimos a sintetizar nesse texto 
são os usos dos curtas metragens como instrumento didático nos nossos 

encontros com os alunos da escola.  
 

Passamos a relatar o desenvolvimento das atividades:No primeiro contato 
com os alunos da Escola os estagiários tentaram estabelecer um diálogo 
mais descontraído, perguntando seus nomes, apresentando e explicando-os 

objetivos principais do projeto, sempre os indagando se eles concordavam 
com as ideias, ou se possuíam alguma sugestão, ou seja, entendeu-se que 

o processo de ensino-aprendizagem é uma construção em conjunto, não 
podendo ser algo imposto, dado. Foi também nesse encontro que se aplicou 
um questionário oral, buscando identificar se os alunos da Escola já tiveram 

algum contato com curtas metragens, e se eles compreendiam ser possível 
estudar História através desses recursos cinematográficos. 
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A partir dessas primeiras impressões reproduzimos o audiovisual “As 
aventuras de Pedro: o que é patrimônio”. Com duração de 1 minuto e 16 

segundos e publicado em 17 de novembro de 2015, o vídeo é construído de 
maneira que proporciona uma fácil compreensão, pois ele faz parte de uma 
série do projeto “Preserve sua História” em que se busca educar crianças 

sobre a necessidade de preservar o patrimônio histórico. O curta metragem 
conta a história sobre uma ida de Pedro e sua mãe ao mercado em que se 

deparam no decorrer do caminho com uma placa escrita com a frase 
“patrimônio público”, e a partir daí o menino indaga sua mãe sobre o que é 
patrimônio, e em seguida sobre o que é patrimônio público. Então, a mãe 

do garoto respondendo às perguntas explica rapidamente e de forma bem 
simplificada sobre o que seria o patrimônio e patrimônio público. 

 
Tendo em vista o desconhecimento em relação ao nível de entendimento 
dos alunos para os quais iria ser reproduzido o vídeo, optou-se por este por 

ser uma produção curta e de linguagem simples que poderia chamar mais a 
atenção do público em questão sem deixá-los fatigados. A partir da exibição 

desse material iniciamos os debates a respeito do que seria patrimônio, 
buscando perceber se os alunos já tinham algum conhecimento prévio sobre 
esse conceito e quais eram os conhecimentos que eles tinham em relação a 

isso. Dessa forma, percebeu-se que alguns alunos, mesmo que de forma 
simples e superficial, possuíam um certo entendimento acerca do assunto, 

com isso, naquele momento, houve uma contribuição proporcionada a eles 
para melhor compreender sobre patrimônio. 
 

Em seguida, foi utilizado uma fotografia do prédio do Museu Nacional que 
anteriormente foi residência da família real, nela era possível observar 

principalmente a fachada. Assim a imagem foi utilizada com o intuito de 
representar para os alunos da escola um exemplo de patrimônio material, 

possibilitando uma conversa com eles que direcionou-se aos conceitos de 
memória e identidade.  
 

Em outro encontro foi utilizadoo vídeo “Casarão das Artes” contendo 6 
minutos e 46 segundos de duração e publicado em 29 de abril de 2016. 

Esse material discorre sobre o projeto Casarão das Artes desenvolvido em 
Arneiroz - CE, uma cidade pequena localizada na região dos Inhamuns, 
onde através desse projeto um casarão existente na cidade a mais de cem 

anos, este que é considerado um patrimônio cultural material, pôde ser 
utilizado pela comunidade da região como um espaço para promover a 

realização de atividades artísticas e culturais com crianças, jovens e 
adultos. De forma lúdica e trazendo trechos de algumas atividades 
realizadas no casarão, juntamente com a fala dos participantes e 

responsáveis pelo projeto, o vídeo retrata o quanto esse espaço se fez 
importante para a cidade de Arneiroz, tornando o casarão como o principal 

meio de incentivo à arte e a cultura, possibilitando ao público atendindo a 
inserção em atividades como pintura, teatro, dança, entre outros. 
 

Ao utilizar esse curta, teve-se como finalidade entender a História Local e 
perceber a importância dada a ela, notando que através dela é possível 

conhecer a cultura de um determinado grupo de pessoas como também 
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seus patrimônios materiais e imateriais, como é exemplificado no vídeo por 
meio do casarão. Além disso,outro objetivo pensado para o planejamento 

desta aula foi instigar os alunos da Escola a identificarem na cidade de 
Limoeiro do Norte possíveis locais onde houvessem uma certa semelhança 
com o exemplo que foi exibido no vídeo, para que, posteriormente, eles 

pudessem aproveitar a ideia para também produzir um vídeo sobre a 
História local do seu município, comunidade. 

 
Pensando em aulas que pudessem contribuir para a fabricação de um curta 
metragem voltado para o patrimônio local foi necessário discutir sobre o uso 

da história oral, haja vista que boa parte da história escrita – tida como 
“oficial” – não contempla as vivencias e práticas culturais de pequenas 

localidades e vilarejos, sendo necessário recorrer, em muitos casos, para a 
oralidade local. Assim, compreender o saber fazer das farinhadas, por 
exemplo, exigirá ouvidos atentos e sensíveis para perceber que é necessário 

registrar também essa parte da história, que poderá perder-se com o 
tempo. 

 
A utilização de curtas metragens em sala de aula mostra que ele pode ser 
um importante instrumento didático para o professor, que poderá fazer um 

ótimo uso do vídeo desde que tenha seus objetivos definidos e um bom 
planejamento, tendo em vista que assim como qualquer outro instrumento 

didático este também requer um certo preparo para que haja uma boa 
apropriação por parte do docente.  
 

No mais, foi notório a presença de algumas dificuldades, dentre elas 
destaca-se o número reduzido de alunos que aceitaram participar de uma 

atividade no período contra turno e com o tema proposto, uma vez que a 
ideia de patrimônio parece ser ainda pouco explorada,e por isso, 

compreendida de uma forma limitada. Apesar disso, essas experiências 
contribuíram para uma melhor compreensão do espaço escolar, da 
singularidade de cada aluno e das dificuldades estruturais que podem estar 

presentes e impedir que esse tipo de projeto seja executado de uma forma 
mais eficiente. Portanto, a vivência da docência de forma real só é possível 

a partir do contato diário com os alunos, procurando se reinventar a cada 
experiência vivida. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E OS USOS PÚBLICOS DA HISTÓRIA 
Miriam Bianca Amaral Ribeiro 

 
  
Nos dias que se passam, temos convivido com embates político ideológicos 

que adentram as salas de aula, se espalham pelas ruas, tvs, redes sociais, 
focados na noção de cidadania como sinônimo de defesa dos interesses e 

projetos patrióticos. Estamos mesmo diante de uma onda neoconservadora, 
neo fascista que tem se apropriado da ideia de história como sendo um 
instrumento de formação de sujeitos submetidos ao projeto de nação das 

classes dominantes como se fosse de todos nós. Um poderoso instrumento 
para esse fim, sustentado sobre a moção de pátria como constitutivo do 

sujeito, é o que chamamos de ‘usos públicos da história’. Consideramos que 
um mecanismo usual e eficiente para sua efetivação é a reedição anual dos 
eventos comemorativos conhecidas como datas cívicas. Esse trabalho 

compõe os resultados parciais da pesquisa intitulada “Comemorações e 
datas históricas: mudanças e permanências” em andamento, sob nossa 

coordenação, vinculada ao DHUCA – Diálogos Humanidades, Ciência e 
Aprendizagem, Núcleo de Pesquisa em Educação e Ciências Humanas, da 
Faculdade de Educação da UFG. O objeto desta pesquisa é a incidência das 

comemorações e datas históricas no cotidiano presente da vida brasileira, 
observando e problematizando suas mudanças e permanências. Tendo 

como referência o conceito de cultura histórica, a partir de Le Goff (1992) e 
a noção de usos públicos da história (Kallás, 2017) estamos trabalhando a 
articulação entre História do Brasil e de Goiás, História da Educação e a 

História da História Ensinada. Isso é possível a partir da consideração da 
existência de uma história ensinada dentro e fora da sala de aula, o que 

leva ao exame da escola existente em Goiás e da história nela ensinada, em 
todos os níveis de escolaridade, assim como a história ensinada a quem 

jamais adentrou um recinto dessa natureza, mas percorre as ruas da 
cidade, assiste ou participa de desfiles, eventos e celebrações, ouve salvas 
de tiros ou badaladas comemorativas dos sinos, observa monumentos, leu 

ou ouviu notícias de jornal e seus comentários, ou descansou em feriados 
por datas históricas comemorativas. Interessa discutir as relações entre 

história ensinada, escrita da história, o uso público da história e a 
constituição e afirmação de projetos de região e nação. Para realizar esse 
debate, estamos coletando depoimentos ao longo dos desfiles de 7 de 

setembro e 24 de outubro, desde o ano de 2016. Aplicamos questionários 
junto a alunos iniciantes, alunos do quarto período e alunos concluintes do 

curso de pedagogia da UFG e da PUC/GO, em um total de 320 questionários 
respondidos. Neles inquirimos quais datas comemorativas históricas as 
pessoas se lembram, qual papel elas tiveram em sua formação, que papel 

teriam na formação geral da sociedade e se hoje em dia frequenta (e 
porque frequenta) os desfiles referentes a essas mesmas comemorações. 

Observamos nos dados coletados que tais noções permanecem muito 
próximas entre as várias faixas etárias investigadas. 
  

Para realizar essa discussão, vale distinguir as datas históricas e as datas 
cívicas. As datas históricas, em que pese a persistente hegemonia da 

concepção positivista de história, tem, de alguma maneira, por algum viés 
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interpretativo, uma referência em um processo histórico reconhecido como 
componente de uma cronologia assentada na historiografia. As diferentes 

interpretações elegem diferentes datas ou mesmo as negam como 
referência pra pensar um processo em estudo. As datas cívicas, em geral, 
tem uma referência histórica. Mas, não são todas as datas de referência 

histórica que são alçadas a condição de datas cívicas. Essas são as que 
foram apropriadas pelo projeto de nação e fazem parte dos rituais 

comemorativos que reafirmam a nação, atualizam seu significado na 
conjuntura presente, diante dos jogos de poder que mantem a noção de 
que somos todos iguais porque somos desta mesma nação, enquanto 

continuamos a nos considerar representados pelos interesses hegemônicos 
e dominantes. Uma data que se referencie, por exemplo, em eventos de 

cunho popular como mobilizações, greves e outros momentos de 
enfrentamento desta mesma hegemonia, não será tratada como uma data 
cívica nem comporá calendários oficiais, aliás, não será massivamente 

lembrada. Ou mais que isso, todos os mecanismos que possam contribuir 
para o esquecimento social destes momentos, são acionados. Não a 

comporia, a data da primeira ocupação secundarista em Goiânia, ocorrida 
em 9 de dezembro de 2015, no Colégio Estadual José Carlos de Almeida, 
seguida de outras 28 ocupações estudantis, todas realizadas na luta contra 

a entrega de escolas públicas estaduais para as Organizações Sociais. Dito 
isso, vamos nos deter nos dados coletados entre os estudantes de 

pedagogia quanto às datas históricas comemorativas. 
 
Quando perguntados sobre quais datas históricas comemorativas as 

pessoas se recordam, observamos, de maneira generalizada, a dificuldade 
de conceituar o que seria isso ou pelo menos, distinguir as datas de caráter 

histórico das datas de fundo religioso ou de cunho familiar ou quase isso e 
sob aquele apelo comercial conhecido. Assim, entre as datas citadas estão o 

natal - o recordista de citações deste tipo, carnaval, páscoa, ano novo, festa 
de peão de Barretos (!), dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, dia 
da criança. A questão proposta anunciava, explicitamente, a solicitação das 

datas de caráter histórico e ficou evidente a confusão entre história e 
religião, em primeiro plano. 

  
Consideramos que isso não se dá ao acaso. Ao longo da história da 
educação brasileira, a presença institucional do ensino religioso, como 

disciplina e como maior e mais persistente tema transversal, tem sido 
objeto que profundos e sistemáticos enfrentamentos entre os setores 

vinculados às escolas chamadas confessionais e os defensores da escola 
pública laica como princípio. Esses últimos têm sido também 
sistematicamente, derrotados total ou parcialmente. O cotidiano da escola, 

nos dias que se passam, está permeado de intervenções religiosas. As datas 
de fundo religioso fazem parte desse cotidiano, impondo uma noção de 

naturalização da conduta religiosa como componente de cada um dos seres 
humanos, o que efetivamente compromete o conceito de escola laica. Por 
isso, quando perguntamos sobre datas históricas, as pessoas elencam datas 

religiosas. As datas de caráter aparentemente pessoal, afetivo, vinculado às 
relações familiares e seu entorno, não merecerão maiores articulações, 
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reconhecidas como objeto do apelo comercial, que, infelizmente se tornam 
quase critério de verdade para as relações afetivas. 

 
As comemorações históricas citadas aparecem na ordem apresentada pela 
memória do sujeito, o que não corresponde necessariamente à ordem 

cronológica. Podemos aferir que há uma ordem de significados, 
independente de afirmativos ou de negação, sobre as datas lembradas. 

Também é frequente que as pessoas se lembrem de apenas uma das 
informações: ou da data ou do acontecimento. Não é frequente que se 
refiram à data e ao acontecimento simultaneamente. Também ocorrem 

erros que vinculam uma data a um acontecimento que não corresponde, 
mas isso não ocorre com as datas mais lembradas.  

 
A data mais registrada nas respostas, alcançando quase a metade dos 
questionários - 141 respostas - é o sete de setembro, a data escolhida 

como marco da proclamação da Independência. Quando o indivíduo se 
refere a apenas uma data, essa é, quase invariavelmente, o sete de 

setembro, raramente acompanhado da referência ao ano de 1822. Procede. 
Desde a invenção da independência e sua data fundadora, pelos idos dos 
anos 40 e 50 do século XIX, como obra do IHGB e seus elaboradores, 

funcionários do Império, essa referência cronológica para a fundação da 
nação vem sendo apropriada e reinventada, ensinada e reaprendida, 

permanecendo imbatível como instrumento de afirmação do projeto de 
nação. Muitas datas que percorreram o Império, não sobreviveram ao 
projeto republicano, pelas obviedades da superação do modelo imperial, 

como a comemoração do nascimento do imperador, realizada aos 2 de 
dezembro de todos os anos desde a abdicação, em 1831. Mas, o sete de 

setembro adapta-se aos interesses presentes do projeto hegemônico, como 
teremos oportunidade de tratar quando analisarmos outras fontes 

abarcadas por essa pesquisa, como as falas colhidas ao longo dos desfiles 
comemorativos a independência.  
 

A segunda data mais citada, com 86 referências, é o aniversário de Goiânia, 
o 24 de outubro. Sendo todos, ou quase todos os inquiridos residentes em 

Goiânia, é possível perceber a presença da história regional nesse cotidiano, 
mesmo que restrito a datas e eventos. Além disso, há que se lembrar que 
essa é uma data que não só instituiu um feriado local como também 

continua sendo objeto dos desfiles anuais comemorativos.  A data regional 
é seguida pelo dia 21 de abril, dia da morte de Tiradentes, também feriado. 

Para ele foram registradas 76 lembranças. Essa data é a segunda mais 
lembrada quando o sujeito se lembra de apenas uma data. O que vai se 
demonstrando é que as datas mais comemoradas são as mais lembradas, 

reafirmando o trabalho realizado pela comemoração na constituição da 
memória e da lembrança. Na sequência, temos o dia 15 de novembro, 

Proclamação da República, com 64 citações. Registre-se que esta é uma das 
datas com grande numero de erros de dados: lembra-se a data e erra-se o 
fato. Essa data é seguida do dia do índio, 19 de abril, com 50 referências. 

Bem depois aparece o 1º de maio, majoritariamente lembrado como dia do 
trabalho e não como dia do trabalhador, com míseras 20 citações entre 

mais de 300 respostas, reafirmando a atualidade e eficiência da apropriação 
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burguesa de uma data colhida dos movimentos dos trabalhadores. Na 
sequência, temos, empatadas, as datas de 13 de maio e 20 de novembro, 

quase não lembradas, pois se resumiram a 6 lembranças cada. Interessante 
observar que a constituição do dia 20 de novembro – referência à morte de 
Zumbi dos Palmares e intitulado Dia Nacional Da Consciência Negra, como 

contraponto ao 13 de maio, dia oficial da abolição da escravidão, não se 
instalou como referencia efetiva, pelo menos ainda não. A oficialização da 

data e do feriado (assim estabelecido em algumas cidades brasileiras) não 
garantiu o contraponto ao 13 de maio.  
 

A data que completa a lista das comemorações históricas lembradas é a do 
chamado ‘descobrimento’ do Brasil, marcado para o dia 22 de abril. Mas, 

são mesmo pouquíssimas referências, não chegando a meia dezena. 
 
Quando perguntadas se frequentam desfiles, a maioria afirma que não 

costuma comparecer aos eventos anuais. Alguns, menos de 25% dos 
indivíduos, afirmam que vão sempre e que gostam muito de assistir aos 

desfiles anuais. O que mais frequentemente os motiva é a lembrança de 
seus tempos de escola quando desfilavam ou o fazem para lembrar filhos e 
netos, para que eles tenham a mesma oportunidade de formação patriótica 

que tiveram. Ocorrem rememorações do quanto era importante desfilar, 
como a escola se preparava meses antes. Há várias referências sobre ir ver 

o desfile, orgulhosamente, para acompanhar o desfile que conta com o filho 
estudante da escola militar. Assistir o filho vestido de militar e desfilando 
sob aquela disciplina comove e estimula as pessoas.  

 
 O que nos parece mais interessante é que, mesmo não indo, muitas - mais 

da metade das respostas - são as referências a esses desfiles, notadamente 
os que ainda se repetem anualmente, como o sete de setembro e o dia 24 

de outubro. Os que não vão, raramente renegam seu significado e 
importância na formação das pessoas, do ponto de vista da afirmação da 
ideia de nação e região como se apresenta pela história oficial ou 

hegemônica. Muitas respostas parecem se desculpar por não frequentar os 
desfiles, pois a negativa é seguida de uma defesa contundente de sua 

permanência. Assim, para a maioria, não ir aos desfiles não corresponde à 
negação de seu significado como afirmação do projeto colocado de nação e 
região. 

 
Quando perguntamos sobre qual papel educativo podem ter as datas 

históricas na formação das pessoas, foram produzidos três eixos de 
respostas [Para registrar as posições colhidas junto aos alunos de 
pedagogia, não nomearemos individualmente as citações, apenas as 

colocaremos entre aspas]. O primeiro e mais citado, em variadas formas de 
expressão, é aquele que simples e objetivamente reapresenta a tarefa de 

afirmação do projeto de história e nação como ele nos é estabelecido pela 
história que podemos chamar de oficial, ou seja, a versão hegemônica, 
fundada no positivismo e que traz elementos como a memorização das 

datas, fatos e respectivos heróis como sinônimo de história e conteúdo da 
história ensinada. 
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Muitas das afirmações presentes nesse campo são bastante curtas e 
diretas: ‘precisa ser ensinado’, ‘há que relembrar os fatos históricos 

importantes’. São afirmações que bastam por si mesmas, não se 
preocupando em explicar significados ou desdobrar justificativas, 
demonstrando a profundidade das raízes desta ideia de história e de nação.  

 
Também nesse quadrante interpretativo, temos afirmações como ‘Sempre 

achei importante para fixar datas e fatos. Através das datas podem ser 
trabalhadas as questões do patriotismo e cidadania, tão importantes para a 
constituição do indivíduo’. Ou: ‘participar sim para tornar ciente da 

importância das datas’, ‘grande importância para formação social’. Não fica 
claro qual conceito de formação social aqui se apresenta, mas nos parece 

estar próximo à formação do indivíduo como ser pertencente a uma 
sociedade. Essas afirmações revelam o papel das comemorações na 
produção do sujeito que se espera formar via processos educativos e isso se 

limitaria a reconhecer a ‘importância’ das datas e comemorações. A 
comemoração está, também, associada à noção de patriotismo, então 

considerada componente imprescindível dessa formação. Essa função 
atribuída à comemoração e ao desfile, de ‘desenvolver o patriotismo’ é 
amplamente referendada, inclusive pela ideia de que, naquele dia ‘os alunos 

são os donos da cidade’, enquanto sabemos que o que ocorre é um 
exercício absolutamente disciplinado, contido, muito distante da ideia de 

poder dos alunos sobre a cidade. ‘Tomar ciência’ corresponde, segundo essa 
interpretação, a se apropriar das informações, dos dados descritos e aí se 
conclui a tarefa.  

 
Também temos a preocupação registrada de que não se trata de 

comemorar por si só, pois ‘importa ter conhecimento das datas e saber o 
motivo’ ou ‘relembrar as datas comemorativas para que os alunos tenham 

mais conhecimento sobre elas’. Assim, a data e sua comemoração cumprem 
seu papel formativo para a além da data, mas sem que isso se transforme 
em uma problematização do que se comemora: trata-se de aprofundar o 

convencimento do mesmo como ele já está colocado. Lembrar implica na 
possibilidade de saber o motivo da comemoração e isso é ensinar história, 

mesmo que não se questione, de novo, qual história se ensina. Na mesma 
direção, temos que ‘a comemoração é também reflexão sobre porque 
comemoramos’. A noção de importância qualifica o discurso sem se 

explicitar para quem e para quê a comemoração importa.  
 

As comemorações têm também, segundo as respostas, uma tarefa no 
campo da memória, pois, ir aos desfiles e comemorar as datas serve ‘para 
relembrar as datas comemorativas pra ter mais conhecimento sobre elas’, 

‘para não esquecer os dias que foram marcantes’, ‘para lembrar datas 
históricas que marcaram dias importantes’, ‘lembrar o que aconteceu 

naquele dia, há anos e anos atrás’. Temos aqui o eixo estruturante na ideia 
positivista de história – a descrição e sucessão das datas eleitas como 
históricas – sempre reapresentada como tarefa das comemorações, com 

desfiles, inclusive. Lembrar é aprender história, a mesma história, segundo 
essa ótica, pois estaremos sempre falando do mesmo fato, no mesmo dia. 

Isso é o que se reforça quando se diz que vamos lembrar o que aconteceu 
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anos atrás e naquele dia. O passado inerte, retomado pela lembrança – que 
sabemos não ser assim recuperado por quem lembra ou quem assiste ao 

desfile. Quem lembra é o sujeito de hoje, assim como quem conta a história 
é o projeto hegemônico em seu exercício e interesses presentes. Isso se 
aprofunda quando observamos falas que afirmam que ‘as datas fazem o 

culto a momentos importantes na vida do homem’. Temos aqui noção 
religiosa associada ao conceito de história, que retira do homem o atributo 

de pensar sobre si e o mundo, pois o que lhe cabe é cultuar. Outra forma de 
registro dessa posição é a que afirma que se trata de  ‘reverenciar o 
passado e lembrar todo ano, da importância desses dias’. Ou que ‘é 

importante para acompanhar os marcos da história’, que se fundamenta na 
ideia de que a história e seu conhecimento passa por datas e não por 

processos, e que os importantes são os eleitos por alguém  - que não nos 
inclui. 
 

Há afirmações que qualificam o desfile e a comemoração como ‘um reforço 
para relembrarmos as datas’, sendo que o sujeito registra seu 

desapontamento como o fato de hoje ser ‘apenas feriado’. Nesse sentido, 
há que ‘relembrar momentos marcantes da história’, além de ‘reafirmar 
costumes’ e ‘reavivar na memória a importância das datas históricas e dos 

laços familiares’, pois ir ao desfile aproxima pais e filhos, netos e avós, 
envoltos em um momento de patriotismo, especialmente quando se tem um 

filho ou neto desfilando por uma escola militar, reproduzindo absolutamente 
a conduta militar nesses eventos.  
 

O segundo grande eixo interpretativo observado nas respostas colhidas foi a 
ideia de que se bem trabalhado, o evento comemorativo contribui de 

maneira importante para a formação do sujeito, amplia a cultura.  
 

A referência à noção de comemoração como fonte de aquisição de cultura, 
reafirma o conceito de cultura como algo a ser absorvido, desconsiderando 
o sujeito como produtor e ressignificador potencial da cultura a quem tem 

acesso. Ou seja, parte da ideia de que o sujeito que assiste ao desfile 
adquire, unilateralmente, a cultura que lhe é exposta. Coletamos, nessa 

direção, elaborações como essas: “Se for um trabalho contextualizado, pode 
fortalecer a cultura”. Ou, “comemorar sempre traz cultura”. ‘O desfile 
atribui cultura que passa a ser foco da cultura do país’. ‘É uma grande 

contribuição para aumentar a cultura’, em uma acepção que vê na cultura, 
um processo acumulativo.  

 
As impressões percebidas na análise dos dados nos apresentam uma leitura 
do papel das datas históricas e suas comemorações por parte dos 

professores em formação, onde, mesmo considerando-se o acesso dos 
sujeitos a uma formação crítica na área de Ciências Humanas, reafirma-se, 

hegemonicamente, uma noção moral do papel dos heróis e das datas 
históricas na formação de seus futuros alunos e de si mesmos. Temos, até 
aqui, que as formas hegemônicas de interpretação da história não estão 

limitadas ao universo escolar, embora se reconheça o papel central e 
articulador da escola nessa tarefa. 
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O LIVRO DIDÁTICO, O PILAR DA EDUCAÇÃO TRADICIONALISTA E 
OS AVANÇOS DA ERA CONTEMPORÂNEA DE TRANSFORMÁ-LO EM 

RECURSO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO 
Olivia Maria Paulino Belmino de Souza 

 

 
Do quadro negro ao giz, do Data-show às projeções, os meios de transmitir 

conhecimento se adequam aos avanços de cada época, pode-se dizer, 
portanto, que estamos na era tecnológica, da qual fala Viana: “A sociedade 
atual, vivencia uma realidade, onde as crianças nascem e crescem em 

contato com as tecnologias que estão ao seu alcance ‘’ (2004, p. 19), assim 
estas novas tecnologias estão dando acesso a conhecimentos discutidos não 

só por palavras, como também por sons, imagens, vídeos, etc. 
Consequentemente o acesso a educação não se dá apenas na escola ou 
pelo família, mas não deixam de ter um papel significativo que é o de guiar 

os jovens, que vivenciam a total exposição de informações e conduzi-los 
para caminhos benéficos.   

 
Nesse sentido, têm-se hoje crianças tão espertas e inteligentes desde cedo 
e já tão conectadas aos recursos tecnológicos que passa a ser comum seus 

parentes mais velhos admirarem suas desenvolturas e como os gostos 
mudaram, por exemplo, se antes as crianças queriam brinquedos de 

presentes, hoje querem aparelhos eletrônicos . Um termo que pode ser 
relacionado a essa mudança na cultura, que se deu com a chegada dos 
meios de comunicação e tecnológicos, é a “Bricolagem”, termo utilizado por 

Michel de Certeau em seu livro a invenção do cotidiano (1994).  Esta que, 
se define como uma reinvenção, incorporação de outra cultura e 

modificação desta. Só a era tecnológica em si já é um exemplo de 
bricolagem. Ora, se ela se incorporou em uma cultura da qual as formas de 

comunicação eram escassas e transformou-as em facilitadas, se modificou e 
ampliou as formas de transmitir conhecimento para além da família, do 
professor e dos livros, logo, houve uma modificação notória sobre outra 

cultura.  
 

A escola que por muito tempo se consolidou como a principal instituição de 
educação, das formas de conduta e dos modos para viver em sociedade, 
dispõe dos métodos que considera propícios aos seus objetivos principais 

de: condução do cidadão, normalização ao sistema e vivência em sociedade 
por meio da disciplina e ordem. Como também um agente no 

direcionamento de conteúdos e informações que visualizam como 
imprescindíveis para a efetivação dos objetivos citados. De forma que os 
discentes através da ordem e respeito devam ser receptivos e memorizar e 

captar tudo transmitido na sala de aula.  Para, além disso, utilizando-se do 
conceito de disciplina de Foucault do qual a escola se enquadra 

perfeitamente, por se reverberar como um lugar vivenciado por um rigoroso 
controle de tempo para que, esse último seja produtivo e programado, além 
de uma organização do espaço e vigilância. O tempo dentro da sala é 

programado por horários da ministração das matérias, há tempo para 
intervalo, para chegar, para sair, para isso a escola necessita para além 

dessa vigilância e controle, recursos que possibilitem lidar com o tempo 
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segundo seus objetivos, e qual seria o recurso que mais se adequa a tais 
objetivos e é formado por divisões e que busca se adequar ao tempo do ano 

letivo? O livro didático. 
 
Voltando um pouco atrás da sua história, o livro didático desde seus 

primórdios foi direcionado para atender e guiar os professores, tendo em 
vista que nem sempre a formação dos docentes fora bem direcionada. O 

livro nasce como uma junção de vários textos dos quais serviria para o 
professor além de tudo estudar. No mais tardar, os editores buscaram 
tornar os livros acessíveis aos alunos, obviamente visando maiores lucros, e 

a partir do século XIX o livro passa a ser usado como um objeto escolar e 
que segundo Bittencourt: “O livro foi se tornando um objeto sacralizado, 

acabando por se transformar em modelo da cultura ocidental” (2008 p. 94).  
De fato, o livro didático é um objeto forte que não findou diante das 
tecnologias e resiste a todas as tentativas direcionadas para sua extinção. 

Se por um lado suas informações podem ser transportadas em qualquer 
lugar e lidas a qualquer momento sem necessidade de algo específico, por 

outro, as informações que podem ser obtidas nos recursos tecnológicos 
necessitam de conexões de internet que nem sempre são acessíveis em 
todos os lugares.  

 
Os livros são como uma representação política de uma conduta de 

conhecimento que depende da identidade dos grupos que a produzem. 
Quando se fala em representação política, é possível afirmar que os livros 
de história sentiram mais fortemente esse jogo de interesses associado aos 

conteúdos de acordo com os interesses dos grupos do poder,  haja vista 
que no decorrer do tempo seus conteúdos foram amplamente reprimidos e 

negligenciados. Na visão de Gasparello (2009) são delimitadas três fases 
que caracterizam uma política de ensino da disciplina de história: a História 

Patriótica (1831-1861), caracterizando a história como meio de formação de 
cidadãos patriotas, exaltando em seus materiais: a terra, o indígena e a 
crítica à colonização.  A segunda fase denominada de História Imperial 

(1861-1900), tratada de quando a visão do colonizador muda e ganha 
destaque a imagem do branco e da classe senhorial se tornando os 

representantes da ‘nacionalidade’.  A terceira fase é a História Republicana 
(1900-1920) e consiste numa fase de renovação dos símbolos nacionais: o 
índio passa a ser o guerreiro da colonização, a coroa representa o Brasil 

imperial e as forças armadas passam a serem exaltadas como heróis da 
república. Em vista disso, Chartier argumenta que: ‘’Os livros impõem um 

sentido ao texto que carregam e buscam comandar os usos que podem ser 
investidos e as apropriações aos quais estão suscetíveis. Essas ordens só se 
tornam realidades quando tomam a forma física em seus textos 

transmitidos por uma voz’’ (CHARTIER, 1994, p.8).   
 

O livro didático é o objeto educacional mais resistente ao tempo e as 
inovações, nem mesmo com as informações, hipertextos e vídeos que 
podem ser obtidos na internet o substituíram. Mas, em contrapartida há 

propostas e projetos já em andamento de transformá-lo em um recurso 
digital para que possa ser acessado facilmente por intermédio dos 

eletrônicos. Esse intuito de conversão do papel para o digital surgiu pela 



 

 
 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 351 

imersão do mundo digital na vida das pessoas e não faz sentido tecnologia 
não alcance a sala de aula.  

  
No Brasil, o impulso para o investimento do governo federal se deu pela 
constatação do ministério da educação que constatou justamente a carência 

de materiais adequados as ferramentas tecnológicas, posto que os materiais 
didáticos não têm acompanhado a adaptação das ferramentas tecnológicas 

para sala de aula, mesmo com computadores, celulares e tablets 
disponíveis não há materiais digitais potenciais para utilização desses 
recursos.  Diante da constatação da situação pelo ministério da educação, o 

governo federal decidiu investir em produções de conteúdos educacionais 
digitais, tais como: criação de programas de estudo e leitura, fórum de 

discussão para professores e jogos digitais voltados para aprendizagem 
           
Embora o mercado só tenha vindo a começar a desenvolver a questão do 

livro digital recentemente,  é importante dizer que, as primeiras ideias e 
esboços iniciais sobre o assunto foram iniciadas em 1945 após a segunda 

guerra mundial, pelo cientista americano Vannevar Bush (1890-1974). Bush 
desde aquela época já sentira a necessidade de uma maior acessibilidade ao 
conhecimento, para que não se desperdiçasse mais tempo em pesquisas 

nos livros, como também alegava o desprovimento em novos modos de 
armazenar e consultar informações. Em suma, o legado de Bush enquanto 

cientista foi justamente objetivado sobre tentativas de recuperar o 
conhecimento feito e produzido pela humanidade.  
    

Não obstante disso, desde 2014 o MEC incluiu no programa nacional do livro 
didático a exigência que as editoras produzam versões digitais dos livros, de 

maneira que esse recurso digital não seja apenas uma simples cópia do 
livro impresso e pudessem oferecer outras atividades, a exemplos de 

vídeos, simulados e ilustrações. Claro que nem todas as editoras 
dispuseram de outras ferramentas além da cópia fiel do livro impresso. 
Nesse caso, cabe ao professor fazer com que os alunos utilizem os 

celulares, tablets e computadores para pesquisarem e baixarem conteúdos 
de sua indicação. Mas no que se refere a essa última questão citada, uma 

pendência é o fator de muitas escolas ainda terem ausência de 
conectividade com a internet. 
 

Partindo desse princípio é preciso a busca por materiais offline, ou seja, que 
possam ser baixados e utilizados depois, sem a necessidade de 

conectividade. Em suma, é sabido que não há mais aprendizagem passiva, 
onde o aluno só recebe informações sem atuar nelas, no aprendizado se 
prostra como ativo e constrói novos conhecimentos a partir dos quais já 

possui. Na perspectiva de Burke nos é apresentado uma distinção 
metafórica entre conhecimento e informação, duas questões que parecem 

se entrelaçar, mas que possuem diferentes sentidos. Segundo ele: 
“Informação é algo específico e prático enquanto o conhecimento seria algo 
processado e sistematizado que o autor distingue como o que é ‘cru’ e 

‘cozido’” (BURKE, 2003, p. 19). Assim sendo, o conhecimento pode ser 
descrito por meio de informações mas não depende exclusivamente destas 
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para sobreviver. Enquanto as informações podem ser tanto práticas quanto 
teóricas.  

  
Afinal, o intuito da adoção tecnológica não é de excluir as formas de ensino 
tradicionais, mas fazer com que não se fique só nelas, uma vez que a 

tecnologia deve complementar o papel. Mesmo o Brasil tendo uma 
considerável distribuição tecnológica nas escolas, há ainda uma grande 

deficiência na infraestrutura como um todo, que dificulta a utilização focada 
na aprendizagem. O desafio atual com a tecnologia é fazer com que os 
métodos de aprendizagem se adaptem a evolução da tecnologia 

educacional. Enquanto países como Coréia do Sul , Finlândia e EUA estão 
investindo nessa transição para o material digital . O exemplo citado não 

afirma que o Brasil não invista, mas que, ainda tem muito a avançar, sua 
transição encaminha-se de forma mais lenta. Nesse sentido, uma nova 
implementação híbrida está em procedência, em que o aluno compra o livro 

impresso e ganha o acesso ao digital. Mas, para que o país avance 
significativamente nesse novo processo, é preciso três pilares primordiais: 

infraestrutura, conteúdo digital e formação de professores. 
 
Acresce que, um dos principais empecilhos é o despreparo dos professores, 

que se tornam passivos diante de novas propostas de inovações por não 
terem recebido em seus cursos de formação disciplinas específicas para a 

utilização de recursos tecnológicos e em virtude disso, são despreparados 
para um possível trabalho com livros em forma digital, haja vista que não 
debateram e nem estão preparados para questões como essas. Freire diz: 

“O mundo não é. O mundo está sendo” (1996, p. 76), podemos dizer 
também que o professor não é, o professor está sendo. Disso surge a 

consciência do docente de que precisa estar sempre se especializando, 
procurando eventos e ambientes de debates sobre assuntos atuais, tendo 

em mente que sua formação profissional é continuada e nunca deve parar 
quando termina, pois devem estar preparados para acompanharem as 
evoluções tecnológicas.  

 
No que se refere ao conteúdo digital é interessante ressaltar que mesmo 

sendo um novo rumo para o livro tradicional, o mesmo não perdeu seus 
traços originais, o que acontece é que ele evoluiu e seu processo de 
produção mudou. O livro eletrônico tem várias possibilidades podendo ser 

promissor na disseminação e acessibilidade de informações, como também 
visualizado em diferentes aparelhos eletrônicos, dentre outras vantagens 

podem ser destacadas também: a leveza dos aparelhos, ajuste de 
luminosidade, navegação entre os textos, marcador de páginas, economia 
de papel, ajuste de tamanho e fonte e o fato de não ser suscetível a 

deteriorização. Além disso, sua utilização torna o ensino mais agradável 
uma vez que, a tecnologia atrai os jovens e contém a eficácia da 

possibilidade de transportar vários livros sem peso algum . O leitor passa a 
ter liberdade para condução de sua leitura. 
    

Nesse mesmo ínterim, há questões inviáveis sobre o livro digital, que se 
efetivam nos custos dos aparelhos digitais que são necessários para o 

acesso ao conteúdo, que somado ao preço do próprio livro digital se 
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consolidam como altos. Outra questão pertinente é a pouca facilidade de 
compartilhamento, haja vista que, algumas editoras já estão vinculando o 

conteúdo digital a conta do usuário.  A necessidade de recarregar a bateria 
também é uma inviabilidade e não menos importante a exposição da vista à 
luminosidade por muito tempo, podendo passar a tornar a leitura cansativa. 

             
Por outro lado, outras condutas de ensino como ensino híbrido e a 

gamificação estão se disseminando.  O ensino híbrido busca alternar os 
momentos em que o aluno estuda sozinho no ambiente virtual, quando 
interage em grupo com os colegas e presencialmente com o professor. 

Enquanto que a gamificação, busca potencializar o jogo como ferramenta 
educativa que é utilizada de forma complementar para uma aprendizagem 

mais natural. Todavia, muitos pais estão se mostrando apreensivos com 
essas novas propostas de estudos virtuais, e pela substituição do livro 
impresso pelo digital, partindo do princípio de que se tornará de difícil 

controle saber quando os filhos estão estudando ou utilizando os eletrônicos 
para outros fins. 

 
A proposta do livro didático digital é viável e pode vir a ser um meio 
bastante eficaz, mas para isso é preciso uma melhor análise de todos os 

eixos envolvidos para efetivação. Em uma era tecnológica nada mais 
interessante do que transformar o recurso clássico da educação em um 

material moderno e que seja pensado como um material que além de 
oferecer conteúdo, ofereça também facilidade para realização de atividades, 
simulados e até mesmo acesso a vídeos nos próprios celulares. Em suma, 

um material completo, acessível para visualização e mais dinâmico que o 
livro impresso.  
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POR UM “LETRAMENTO HISTÓRICO”: AJUDANDO O ALUNO A “LER” 
O MUNDO E A “ESCREVER” SUA HISTÓRIA 

Paulo Hipólito 
 
 

Da necessidade de um “letramento histórico” 
Nas primeiras páginas da obra “Era dos Extremos”, o historiador Eric 

Hobsbawm apontou que no final do século XX os jovens viviam numa 
espécie de “presente contínuo”, por isso a profissão de historiador torna-se 
cada vez mais importante para lembra-los que a o passado existe e que 

necessitam se situarem para não se tornarem alienados das tecnologias de 
informações e das mídias, que tendem a deixar de lado o passado e, 

constantemente, tentar trazer o futuro para o presente. Diante desse 
problema, contesta Hobsbawm:  

 

“A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que 
vinculam nossa experiência à das gerações passadas – é um dos 

fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. 
Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente 
contínuo, sem qualquer relação com o passado público da época em 

que vivem. Por isso os historiadores, cujo ofício é lembrar o que os 
outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do 

segundo milênio” (HOBSBAWM, 1995, p.13). 
 
Nosso historiador do tempo presente não se conformava com a quebra das 

relações entre passado, presente e futuro, relações vitais e indispensáveis 
para a vida de todos (HOBSBAWM, 2013, p.44). Podemos dizer que o 

problema do presente contínuo hoje se encontra agravado pelo que 
chamamos de globalização. A revolução tecnológica desencadeada na 

segunda metade do século XX, intensificou-se nesta segunda década do 
terceiro milênio. “A intensificação da comunicação de massa induz as mais 
rápidas mudanças comportamentais”, alerta-nos Zamboni (2005, p.8). Essa 

mudança de comportamentos implica também mudanças constantes nas 
formas identitárias dos jovens, o que os tornam meio que sem orientação, 

deixando-se guiarem pelo o que mais lhe causam impactos: as informações 
jorradas pelas mídias. 
 

Paulo Freire, atento aos impactos que as mídias – principalmente a TV e a 
internet – vinham provocando nos jovens, mostra os efeitos da globalização 

e pontua a importância cada vez maior em contextualizar a nossa época: “O 
mundo encurta, o tempo se dilui: o ontem vira agora; o amanhã já está 
feito. Tudo muito rápido. Debater o que se diz e o que se mostra e como se 

mostra na televisão me parece algo cada vez mais importante” (FREIRE, 
2000, p.49). Se o mundo encurtou, se as relações sociais mudaram e se o 

tempo se “presentificou”, cabe ao ensino de história entrar em sintonia com 
seu tempo e “(...) contribuir para que o aluno possa ler o seu entorno social 
qualificando-o” (ROCHA, 2001, p.53). Nesse contexto, é preciso que o 

ensino de história mobilize o aluno, (re)crie conexões entre seu passado, 
presente e futuro, e isso implica mobilização também do professor de 

história, num ato de verdadeiro “letramento histórico”. 
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A nossa proposta é dá alternativas para que os jovens possam construir seu 

conhecimento, distanciando-se da concepção de que o professor detém o 
saber, restando ao aluno absorver o que ele tem a passar. Sendo guiados 
pelo professor em atividades interativas, propomos que o aluno tenha certa 

autonomia na construção do seu próprio conhecimento, pois, como expõe 
Rocha (2001, p.55): “Não aprendendo a andar sozinho, sem produzir suas 

próprias conclusões, tornar-se-á um alvo fácil de manipulação de toda 
sorte”. 
 

Aqui faremos uso do termo “letramento” num sentido similar ao utilizado no 
universo da pedagogia. Letramento significa a aprendizagem das letras do 

alfabeto e o uso destes servindo ao processo de comunicação (leitura). Em 
resumo, letramento se refere a aprendizagem da leitura e da escrita e seu 
uso adequado na vida prática. Essa habilidade dá ao educando a capacidade 

de adentrar no mundo das representações textuais, novos mundos que se 
abrem a partir da leitura 

 
Com sentido semelhante ao que usamos aqui, o “letramento histórica” foi 
abordada por Cerri (2011) no livro “Ensino de História e Consciência 

Histórica”. Não nos disporemos a adentrar na discussão sobre a 
diferenciação conceitual entre letramento e alfabetização, visto que cada 

um dos termos serviu às necessidades do tempo em que estiveram em 
voga. Ficamos com o termo “letramento” por ter sido fartamente utilizada 
por Paulo Freire, autor que este trabalho dialoga em grande medida. 

 
O sentido que damos para o termo “letramento” sugere que, com os alunos 

vivendo cada vez mais numa espécie de “presente contínuo”, acabam 
ficando inertes quanto ao seu passado; não estão sendo orientados pela 

história, mas principalmente pelos meios de comunicação que ditam o 
pensar e o agir dos jovens. Soma-se a isso o fato de a história ser colocada 
apenas como disciplina coadjuvante no currículo escolar. Nesse rumo, a 

história na escola perdeu seu valor de “mestra da vida”. O que o ensino de 
história deveria era ajudar o aluno a pensar historicamente, ou seja, 

desenvolver a consciência histórica para que ele possa saber sua posição na 
história/sociedade. “Se o ensino de história não leva a isso, não se 
completou o processo educativo de letramento histórico, ou seja, o 

conhecimento não voltou à vida prática” (CERRI, 2011, p.117). 
 

Letramento é prática elementar e primordial que abre o horizonte da 
criança para a leitura e escrita; abre as janelas para o conhecimento, pois 
através da leitura e escrita a criança adentra no mundo abstrato do texto, 

paralelo às suas experiências empíricas. Fazer um trabalho de “letramento 
histórico” com o aluno sugere fornecer-lhe os instrumentos necessários para 

que ele possa pensar historicamente. Pensar historicamente é refletir sua 
presença no mundo, orientar suas ações no tempo. 
 

Mas o letramento histórico não se efetiva privando o sujeito do processo de 
construção de seu próprio saber, assim como comumente acontece nas 

salas de alfabetização (ou letramento), em que a professora pega na mão 
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da criança para esta conseguir escrever a palavra, sendo que a professora 
acaba por escrevê-la em vez da criança. “Letrar” historicamente não se 

traduz a passar para o aluno o conhecimento pronto e acabado, cabendo ao 
aluno aceitar a versão histórica do professor, sem que haja nenhum 
contraponto ou diálogo a respeito. As aulas de história devem ocorrer ao 

modo defendido por Paulo Freire, ou seja, de maneira dialógica. Numa aula 
de história dialogada, o aluno pode expor sua opinião acerca de um 

determinado objeto histórico (acontecimento, contexto, personagem), ouvir 
as opiniões de seus colegas e do professor e decidir qual se mostrou mais 
convincente; ou acatar partes das opiniões para formar, reforçar ou 

substituir a sua.  
 

Portanto, letramento histórico pode ser pensado como instrumentos e 
mecanismos utilizados pelos professores de história a fim de fazer com que 
os alunos possam desenvolver uma “leitura de mundo”; pensar e refletir 

sua realidade tendo por base a história de seu grupo social, de sua cidade, 
seu estado, seu país. Fazer com que os alunos se vejam enquanto parte do 

mecanismo histórico. Por isso que a disciplina de história é muito importe 
na formação do pensamento dos jovens e de como eles lidam com as 
situações no dia-a-dia. Então, devemos ter claro em mente que “(...) é 

preciso considerar que a produção do saber histórico evidencia-se como 
instrumento de leitura do mundo e não mera disciplina” (KNAUSS, 2001, 

p.28). 
 

A consciência histórica e a leitura do mundo 

Para Hobsbawm, a consciência do passado é algo intrínseco do ser humano; 
é fruto do convívio social das pessoas dentro da temporalidade. Todos nós 

sabemos que temos um passado e que este foi construído nas relações com 
outras pessoas e que estas também possuem um passado. O que muda, 

segundo Hobsbawm, são os sentidos que damos ao passado. Cada um se 
projeta ao seu passado à sua maneira, enquanto experimenta experiências 
diversas no decorrer da vida. E assim salienta:  

 
“Ser membro de uma comunidade humana é situa-se em relação ao 

seu passado (ou da comunidade), ainda que apenas para rejeitá-lo. O 
passado é, portanto, uma dimensão permanente da consciência 
humana, um componente inevitável das instituições, valores e outros 

padrões da sociedade humana”. (HOBSBAWM, 2013, p.25). 
 

Concordando com Hobsbawm que o passado é dimensão permanente da 
consciência humana, isso implica a conclusão de que o homem é um ser 
histórico. “O homem vive em um determinado período de tempo, em um 

espaço físico concreto; nesse tempo e nesse lugar ele age sempre, em 
relação à natureza, aos outros homens, etc. É esse o seu caráter histórico” 

(BORGES, 1993, p.55). Mesmo sendo o homem um ser histórico, muitas 
das vezes ele não tem consciência de sua historicidade. As pessoas estão 
constantemente dialogando com seu passado, seja para justificar causas e 

efeitos, refletir problemas antigos que permanecem no presente; seja para 
preservar memórias, relembrando-as, ou para reafirmar sua identidade. 

Isso ocorre, em grande medida, sem o acompanhamento de um 
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pensamento racional sobre o passado; ocorre sem intencionalidade, ou 
seja, de forma arbitrária. Por conta desse diálogo com o passado e com o 

futuro a partir do presente, todos nós possuímos uma consciência histórica, 
segundo Schmidt (2009, p.13). 
 

As pessoas desenvolvem sua consciência histórica devido à necessidade que 
têm de orientação na vida prática. As carências de orientação fazem com 

que nós recorramos ao passado em busca do entendimento de nossas vidas 
no tempo. A função do ensino de história é racionalizar essa busca por 
orientação no tempo, para que, de forma consciente, o aluno possa pensar 

historicamente sua realidade. A esse ponto Rüsen faz a seguinte colocação 
(2001, p.30): 

 
“O primeiro fator da matriz disciplinar da ciência história é formado, 
por conseguinte, pelas carências fundamentais de orientação da 

prática humana da vida no tempo, que reclamam o pensamento 
histórico; carência de orientação que se articulam na forma de 

interesse cognitivo pelo passado”. 
 
Nesse sentido, o ensino de história quando compre sua função de aprimorar 

a consciência histórica, levando o aluno a desenvolver o pensamento 
histórico, se torna automático a busca no passado a cessação de suas 

carências surgidas na vida prática. “O ensino de História produz e 
transmite, finalmente, orientações e atitudes pelas quais um pensamento 
histórico racionalmente elaborado, de acordo com a auto identidade, cria 

condições reais para a práxis individual e social” (BERGMANN, 1990, p.37). 
 

O ensino de história tem a função de aguçar a consciência histórica, fazendo 
que ela se amplie e leve os sujeitos a desenvolver o pensamento crítico, 

abrangendo sua leitura de mundo e a consciência de si mesmos. Podemos 
dizer, portanto, que o ensino de história comporta esta função de 
conscientizar o aluno para os desafios e contrapontos oriundos do viver em 

sociedade. Nesse processo de conscientização pela história estão envolvidos 
o autoconhecimento (identidade) e o reconhecimento de que se pode fazer 

diferente (ação). Nessa perspectiva, Schmidt e Garcia compreendem que 
“(...) a consciência histórica tem uma ‘função prática’ de dar identidade aos 
sujeitos e fornecer à realidade em que eles vivem uma dimensão, uma 

orientação que pode guiar a ação, intencionalmente, por meio da mediação 
da memória histórica” (SCHMIDT; GARCIA, 2005, p.301). 

 
Conscientização e ação são os dois polos da consciência histórica que deve 
ser formada nos alunos pelo ensino de história. Conscientes de seu estar no 

mundo, da historicidade das coisas à sua volta, os alunos possuem 
instrumentos para intervir na vida prática, naquela que desenvolve dentro 

da escola, mas, principalmente, fora dela. Caracterizando a função do 
ensino de história para os sujeitos sociais, destaca Cerri: 
 

“(...) a história, quando ensinada, serve para os homens possam 
pensar historicamente, adicionando à sua reflexão os elementos que 

não estão presentes no imediato, mas sim no tempo longo, médio e 
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curto. A história ensinada serve para ajudar a criar identidades, mas 
serve principalmente para que as pessoas reconheçam-se como 

sujeitos, como parte também de um coletivo, conheçam suas 
possibilidades e limitações de ação na história”. (CERRI, 1999, 
p.142). 

 
Ter consciência histórica não é só reconhecer sua força de ação dentro da 

comunidade, mas também ter conhecimento das limitações impostas ao 
sujeito. Como disse Gaddis: “A consciência histórica, portanto, nos leva, 
assim como a maturidade, a ter, simultaneamente, um sentido de nossa 

própria significância e insignificância” (GADDIS, 2003, p.22). O próprio 
ensino de história não pode se tornar alienante para o aluno: 

 
“Ele precisa saber que não poderá nunca se tornar um guerreiro 
medieval ou um faraó egípcio. Ele é um homem de seu tempo, e isso 

é uma determinação histórica. Porém, dentro do seu tempo, dentro 
das limitações que lhe são determinadas, ele possui a liberdade de 

optar. Sua vida é feita de escolhas que ele, com grau maior ou menor 
de liberdade, pode fazer, como sujeito de sua própria história e, por 
conseguinte, da História Social do seu tempo”. (PINSKY; PINSKY, 

2007, p.28). 
 

Por mais transformador que o ensino de história pretenda ser, não constitui 
objetivo dessa disciplina formar “grandes heróis” sociais ou revolucionários, 
mas sim formar um cidadão ativo na sociedade em que se insere; um 

sujeito consciente de seu está no mundo, do seu poder de transformação, e 
também de suas limitações e particularidades. Com o intuito de ajudar o 

aluno a conviver em sociedade, “(...) o ensino de história serve para 
estimular a participação dos indivíduos nas práticas da cidadania, convencer 

da importância do voto, da organização popular, dos partidos políticos” 
(CERRI, 1999, p.142). É por isso que defendemos que o ensino de história 
deve ajudar o aluno a formar uma consciência histórica capaz de ampliar 

sua capacidade de compreensão do mundo, e isso envolve ter consciência 
de si mesmo e da própria historicidade enquanto ser social. 

 
Todo aluno possui uma vida que se desdobra no cotidiano. Desse cotidiano 
brotam suas experiências e sua relação com a vida em sociedade. Nessa 

vivência coletiva surge sua concepção de mundo que é, às vezes, 
particularmente suas e outras provindas do senso comum. O problema é 

que o senso comum, muitas vezes, carrega consigo concepções construídas 
historicamente em cima de preconceitos e generalizações, que carecem ser 
corrigidas por meio de sua historicização. Segundo Santos (2003), o senso 

comum não obedece regras e se impõe de forma retórica e metafórica, com 
a função de não ensinar, mas persuadir quem dele faz uso: 

 
“O senso comum é indisciplinar e imetódico; não resulta de uma 
prática específica especificamente orientada para produzir; reproduz-

se espontaneamente no suceder quotidiano da vida. O senso comum 
aceita o que existe tal como existe; privilegia a acção que não 
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produza rupturas significativas no real. Por último, o senso comum é 
retórico e metafórico; não ensina, persuade”. (SANTOS, 2003, p.90). 

 
Ter consciência histórica ajuda o aluno a ter uma leitura do mundo mais 
plausível e lhe dá instrumentos para agir de forma mais efetiva para 

resolver problemas que lhe convém; ajuda também a perceber as 
artimanhas midiáticas e do mercado capitalista; agir politicamente em prol 

do bem comum da sociedade; privilegia o convívio baseado na alteridade; e 
proporciona o aluno sair do seu presente contínuo, percebendo sua vida 
desenvolvendo na temporalidade; e, por fim, o aluno passa a dar mais 

atenção à disciplina de história, pois pode tirar dela embasamentos para a 
vida prática. 

 
O que está em jogo no ensino de história é – ou deveria ser – melhorar a 
integração do aluno na vida social, exercendo de forma crítica seu papel de 

cidadão. O pensamento crítico, portanto, resultado de uma consciência 
histórica aperfeiçoada, uma vez que faz o aluno dinamizar sua relação com 

o mundo, além de tirá-lo do comodismo. 
 
Lendo o mundo e escrevendo a própria história 

Aqui podemos traçar uma analogia entre a consciência histórica e o conceito 
que Paulo Freire defendeu por “leitura do mundo”. Em grande parte de seus 

textos ele ressalta a importância da “leitura do mundo” que os alunos 
trazem consigo, pois dela o professor pode criar vínculos com o conteúdo a 
ser ensinado. O principal ponto de seu pensamento pedagógico centra-se na 

proposta de fazer o aluno ter consciência de sua realidade fazendo uma 
leitura do seu mundo, das coisas que lhe rodeia. Essa leitura deve ser crítica 

e não passar de mera constatação. Por outro lado, consciência histórica é 
saber se perceber enquanto sujeito da história, conhecedor da realidade, 

das mudanças e transformações pela que passou sua localidade e o mundo; 
saber de seus direitos constituídos historicamente, reivindicar que estes 
direitos sejam respeitados. Procurar melhorias para sua vida e a sociedade; 

agir com alteridade, respeitando a cultura histórica das outras pessoas.  
 

Quando o aluno possui uma leitura de mundo mais elaborada ele consegue 
discernir melhor sobre suas escolhas, levando em consideração fatores 
meramente impulsivos, mas que seja realmente útil para sua vida. Com 

uma leitura crítica do mundo, aperfeiçoada através do ensino de história, 
ajuda o aluno a encontrar um rumo para sua vida, a decidir o que é melhor 

para si e para a sociedade. Como disse Freire, quando o sujeito faz uma 
leitura crítica do mundo a sua volta, isso aprimora e dá sentido à sua 
integração na vida social. 

 
“A sua integração o enraíza e lhe dá consciência de sua 

temporalidade. Se não houvesse essa integração, que é uma 
característica das relações do homem e que se aperfeiçoa na medida 
em que esse se faz crítico, seria apenas um ser acomodado e, então, 

nem a história nem a cultura – seus domínios – teriam sentido. 
Faltaria a eles a marca da liberdade. E é porque se integra na medida 
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em que se relaciona, e não somente se julga e se acomoda, que o 
homem cria, recria e decide”. (FREIRE, 1979, p.63-64). 

 
Conforme mostrado na citação acima, quanto mais o homem aperfeiçoa 
seus sentidos, desenvolve um pensamento crítico, mais chances de 

integração social ele passa a ter. Essa integração se acentua na medida em 
que ele conhece melhor o funcionamento da sociedade, o processo histórico 

que esta passou para se tornar o que é, e se faz agente de transformação 
social, saindo do comodismo. Trazendo essa reflexão para o campo 
pedagógico da história, para que o aluno possa integrar-se cada vez mais 

na sociedade, deixando sua situação de passividade, o ideal seria que o 
ensino de história pudesse instrumentalizar o aluno para que eles mesmos 

soubessem buscar no passado as respostas para as questões que se 
desdobram diante de si diariamente. Esta ação conscientizaria o aluno e 
expandiria sua visão de mundo. 

 
Podendo relacionar-se com o mundo de forma consciente e crítica, o aluno 

está apto a decidir, criar e recriar sua história. Foi nesse sentido que Freire 
(1967) defendeu uma pedagogia capaz de proporcionar ao educando a 
liberdade de pensar e de agir na vida prática cotidiana. A relação dinâmica 

com a sociedade e a ação do homem para transformá-la Freire chamou de 
“jogo criador”. E este ato de criar dá uma ideia de que o sujeito constrói 

algo novo e particular, o que concerne sua contribuição para o mundo em 
que vive – diria uma contribuição para a história de qual faz parte. 
Conforme complementa Freire: 

 
“Observa-se por aí que o homem vai dinamizando o seu mundo a 

partir destas relações com ele e nele; vai criando, recriando; 
decidindo. Acrescenta algo ao mundo do qual ele mesmo é criador. 

Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura. E é o jogo 
criador destas relações do homem com o mundo o que não permite, a 
não ser em termos relativos, a imobilidade das sociedades nem das 

culturas”. (FREIRE, 1979, p.64). 
 

Valendo-nos de uma metáfora, o ensino de história deve assumir o 
compromisso em preparar o aluno a ter uma melhor posição nesse “jogo 
criador” das ações humanas no tempo. Mas é preciso entender que o 

conhecimento histórico possui especificidades. Colocá-lo em prática não 
resultará em leis gerais que poderiam ser válidas para um grande público 

chegando a resultados mais ou menos análogos. Bem disse Durval Muniz 
(2008) em entrevista à “Revista Espacialidades”, que o conhecimento 
histórico serve para a produção de subjetividades. Nesse sentido, a 

subjetividade está relacionada com a maneira que o sujeito enxerga o 
mundo e dialoga com ele, que faz com ele perceba seu lugar na sociedade 

que abriga. Por conseguinte, podemos dizer que o conhecimento histórico 
orienta a formação de identidades sociais mais que, recorrendo ao passado 
para entender seu lugar no presente, faz brotar a oportunidade de criar 

perspectivas para o futuro. Podemos, pois, caracterizar essa ação de 
orientação dos sujeitos no tempo e no espaço – tendo por base a história – 
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como a aplicabilidade do saber histórico – contrariando muitos que não 
acreditam numa funcionalidade prática da história.  

 
O aluno pode fazer uso da história para pensar criticamente um problema 
ocasionado em seu bairro ou até mesmo em sua família. Mas ele só 

consegue enxergar para além da simples constatação do problema se sua 
aprendizagem histórica foi suficiente para leva-lo a agir de tal maneira. 

Quando isso ocorre, a história ganha sentido prático, apresenta uma 
finalidade para a vida do sujeito e modifica sua relação com as outras 
pessoas e com o mundo.  

 
Como já nos referimos antes, os alunos a quem ensinamos história nas 

escolas do país estão imersos num misto de coisas que surgem e 
desaparecem com facilidade e velocidade jamais observada antes. Este é o 
mundo da informação e requer discernimento para fazermos escolhas, e 

estamos constantemente correndo o risco de sermos manipulados a todo o 
momento. 

 
O ensino de história enquanto promotor de subjetividades tem a função de 
prepara o aluno para atuar no mundo, ajuda-lo a não se deixar levar pelas 

correntezas informacionais do mundo globalizado. A história ensinada deve 
formar um sujeito não só consciente do mundo mais também atuante nele. 

É nesse atuar no mundo de forma consciente que o aluno se ver 
construindo a própria história e tem ela não como predeterminada, mas 
como construção incessante. Com relação a isto, posiciona-se Freire (1996, 

p.76-77): 
 

“É o saber da história como possibilidade e não como determinação. 
O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, 

inteligente, interferidora na objetividade com que dialeticamente me 
relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem constata o que 
ocorre mas também o de quem intervém como sujeito de 

ocorrências. Não sou apenas objeto da História mas seu sujeito 
igualmente. No mundo da História, da cultura, da política, constato 

não para me adaptar, mas para mudar”. 
 
Levando a cabo os termos “subjetividade interferidora”, “sujeito de 

ocorrência”, “jogo criador”, Freire nos ensina que nosso “estar no mundo” 
deve ser permeado por nossa capacidade e liberdade de ação no tempo e 

no espaço. E é agindo no seu meio que o sujeito constrói a história e se 
auto se constrói. Assim como a história, o sujeito sempre está em 
construção, e ele deve ter consciência de que nunca está pronto/acabado, 

pois isso lhe motiva a sempre buscar novos conhecimentos, novas visões de 
mundo (FREIRE, 1996). 
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O ENSINO DE HISTÓRIA REGIONAL NO MARANHÃO: AS 
POTENCIALIDADES HISTORIOGRÁFICAS DA DITADURA CIVIL-

MILITAR 
Paulo Leandro da Costa Moraes 

 

 
A ampliação dos objetos da História, promovida pela chamada “Nova 

História”, voltou o olhar dos historiadores a questões da localidade e de 
suas múltiplas relações com uma história mais nacional e/ou global. Dentro 
dessa perspectiva, se multiplicam os trabalhos que se preocupam em dar 

visibilidade a dinâmicas e particularidades regionais, “através da história 
Regional busca-se aflorar o específico, o próprio, o particular” (OLIVEIRA. 

2013, p.15). 
 
É na esteira dessa diversificação que podemos observar uma multiplicidade 

de trabalhos que versam sobre a história do Maranhão de modo geral e da 
Ditadura Civil-militar no estado mais especificamente.  

 
Na contramão dessa diversidade historiografia, e dos avanços nas 
discussões sobre as dinâmicas históricas locais. O ensino de História, nos 

estabelecimentos de ensino do Estado, pouco enfatiza a História Local, que 
é posta em detrimento de uma História Nacional, presente nos Materiais 

didáticos produzidos por historiadores do centro-sul do país e nacionalizas 
por intermédio do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD). O que contribui 
para uma visão predominante na “história de grande circulação” no Estado 

acerca da Ditadura Empresarial-militar no Maranhão, que afirma que os 
mecanismos de repressão não tiveram atuação no Estado, ou mesmo para o 

completo desconhecimento do período por significativa parcela da 
população. 

 
Diante disso, destaca-se a importância da introdução da história local nas 
aulas de História no Estado de modo geral, e especificamente sobre o 

período ditatorial, objeto desse trabalho. Levando em consideração as 
afirmações de Manoel Guimarães sobre as relações entre historiografia e 

memória.  
 
As Relações entre Historiografia e Memória no contexto das 

produções sobre a História da Ditadura Civil-militar no Brasil e 
Maranhão 

Que a história é um campo de disputas, no qual na maioria das vezes 
ultrapassa o universo acadêmico, não há a menor dúvida. Pois a História 
como já afirmava Lucien Lebvre “é filha de seu tempo” (), e o historiador 

incluído em um “lugar social de produção” conforme especificado por Michel 
de Certeau na operação historiográfica (2010), imprime em suas análises as 

suas concepções de mundo, bem como do meio em que está incluso.  
 
Diante disso, na complexidade narrativa da temática acerca da Ditadura 

Civil-militar, é necessário levar em conta aquilo que Beatriz Sarlo () 
considera como “visões do passado”, percebidas a partir de uma “história 

de grande circulação” que “[...] encaram a investida do passado de modo 
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menos regulado pelo oficio e pelo método, em função de necessidades 
presentes, intelectuais, efetivas, morais ou políticas; e uma “história 

acadêmica” que “[...] supervisionam os modos de reconstituição do passado 
ou pelo menos consideram ser um ideal epistemológico que garante o 
artesanato aceitável de seus produtos” (SARLO, 2007, p.13-14). 

 
Essas modalidades discursivas e as disputas provenientes delas parecem 

latentes nas percepções a respeito desse período histórico compreendido 
entre a deposição de João Goulart (1964) e a eleição indireta de Tancredo 
Neves (1984). Esse recorte de 20 anos recebe uma multiplicidade de 

interpretações que atendem a interesses localizados em diferentes esferas 
da sociedade brasileira da atualidade. É importante observar que a 

sociedade em sua heterogeneidade elenca diferentes formas de lidar com o 
passado, que são fruto do meio em que estão inseridos os indivíduos, e de 
como a memória é resgatada por eles. 

 
Todavia, a dita História acadêmica, mesmo com sua preocupação 

epistemológica, não está isenta dessa relação com a memória, que 
repercutem num conjunto de interpretações sobre o passado. Conforme 
observa Manoel Guimarães, a historiografia é “resultado de disputas entre 

memórias, e como parte das lutas travadas na sociedade para atribuição de 
sentido ao passado” (apud OLIVEIRA, 2013, p.136). 

 
Além da produção histórica de “grande circulação”. O período analisado, por 
sua vez, é um dos momentos mais controversos da historiografia recente, 

recaindo em um conjunto de formulações narrativas com diferentes ecos 
sociais, que dizem respeito a natureza do “movimento de 1964” e da 

organização político-militar sucedânea. 
 

Uma das primeiras concepções sobre o período caracterizam-no como 
“revolução de 1964”, e tem como um de seus principais expoentes Thomas 
Skimore, em seu Brasil: de Castelo a Tancredo (1988). O autor, um 

brasilianista estadunidense, dá destaque as ações governamentais e a 
estrutura política elaborada pelos governos militares, nesse sentido, o texto 

se organiza em capítulos cujas figuras principais são os generais 
presidentes. Além disso, apresenta certa disputa no interior das forças 
armadas, que estaria dividida em dois grupos: os Castelistas, que teriam 

caráter mais moderado, e os Linhas-duras, caracterizados pelo caráter mais 
repressivo. 

 
Já Daniel Arão Reis (2001), destaca o protagonismo e ação restrita dos 
militares no golpe que depôs João Goulart, que só teriam recebido o apoio 

da sociedade civil a posteriori. 
 

Outra perspectiva, pode ser caracterizada pela concepção de golpe “Civil-
militar”, que pode ser subdivida em duas principais concepções, a partir 
relação estabelecida entre militares e civis. Uma delas é defendida por 

Carlos Fico (2003), no qual destaca que a articulação golpista teria sido 
resultado de uma aliança entre militares e civis, mas que o comando do 

regime de exceção teria ficado a cargo unicamente dos militares. 
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Em contrapartida, René Dreifuss (1981), defende que não só o golpe de 
1964, como o regime que o sucede, são caracterizados como Civil-Militar. O 

autor destaca por meio de vasta documentação empírica o protagonismo de 
duas frações de classe: a empresarial e a militar no golpe que depôs João 
Goulart e no regime ditatorial que duraria 21 anos (1964-1985), como 

destaca Dreifuss:  
 

“Um exame mais cuidadoso desses civis indica que a maioria 
esmagadora dos principais técnicos em cargos burocráticos deveria 
(em decorrência de suas fortes ligações industriais e bancárias) ser 

chamada mais precisamente de empresários, ou, na melhor das 
hipóteses, de tecno-empresários (DREIFUSS, 1981, p. 417)”. 

 
Partindo-se da noção em que a fração empresarial, em conjunto com os 
militares, conduziu não só o golpe de 1964, mas a próprio regime nos anos 

subsequentes; e que o termo civil-militar acaba produzindo generalizações, 
como se a sociedade civil em bloco estivesse apoiado a articulação golpista. 

Adota-se um posicionamento que caracteriza o período como Ditadura 
Empresarial-militar, que permite salientar o protagonismo da classe 
empresarial e de seus interesses. Como destaca Renato Lemos:  

 
“A natureza empresarial-militar desta aliança se explica por dois dos 

principais móveis da sua ação política: preservar a ordem capitalista 
interna diante de supostas ameaças comunistas e ajustar o sistema 
estatal à dinâmica do capitalismo mundial. (LEMOS, 2016, p. 5)” 

 
Essas diferentes concepções salientam a emergência da multiplicidade de 

visões sobre o período e sua natureza político, social, econômica e cultural, 
fruto dos diversos “lugares sociais de produção” e sua relação tanto com o 

“ideal epistemológico que garante o artesanato aceitável de seu produto”, 
quanto com a memória que a sustenta e dá os contornos de sua essência.  
 

No Maranhão, uma das temáticas mais recorrentes sobre o período são 
aquelas relacionadas a política local, sobretudo pelo protagonismo das 

analises do cientista político José Ribamar Caldeira, que trata das relações 
político partidárias do período, dando destaque a substituição do da 
estrutura oligárquica “vitorinista”, liderado por Vitorino Freire pelo 

“sarneista” com liderança de José Sarney, que ganha apoio dos generais 
militares e se torna “um braço” da ditadura civil-militar no Maranhão. 

 
E é nesse sentido que seque boa parte dos trabalhos historiográficos, 
aprofundando as análises sobre a ascensão do chamado “sarneismo” no 

Maranhão e de suas capilaridades. Um exemplo são os trabalhos de Wagner 
Costa (1997, 2002 e 2006) e Alan Pacheco Filho (2015), que apontam o 

conjunto de relações políticas que culminam na ascensão da figura de José 
Sarney, formulando uma narrativa histórica que se caracteriza pela 
centralidade das representações e dos discursos de renovação política 

atrelada ao apoio dos generais presidentes, bem como das articulações 
partidárias.  
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O foco dado a essa questão na historiografia maranhense, encontra ecos na 
própria perpetuação do grupo político “saneysta” e na presente e constante 

influência de José Sarney na política estadual. A eleição de Sarney em 1965 
e sua progressiva influência no Maranhão representam por um lado uma 
ruptura com a política “vitorinista”, no que diz respeito a mudança de 

personagem principal do jogo político-partidário; e por outro a continuidade 
das práticas oligárquicas. 

 
É interessante observar que essas análises compõem a macronarrativa 
histórica oligárquica do Maranhão, destacando-se como característica 

intrínseca da política estadual, tal como delineada por Flavio Reis em 
Grupos políticos e estrutura oligárquica no Maranhão (2010). Diante disso, 

os elementos que compõem o modus faciendi da política maranhense, se 
apresentam como chave de explicação em diferentes contextos históricos. 
 

Evidentemente, não só sobre política e as facetas e procedimentos do jogo 
político-partidário é composta a historiografia maranhense sobre a ditadura 

civil-militar. Destacam-se ainda os trabalhos que enfatizam a política 
econômica no período, ligada a percepção da implementação de um projeto 
desenvolvimentista alinhado com os novos rumos dados pelos generais 

militares a política macroeconômica, resultando na implementação dos 
chamados “grandes projetos”, iniciado no governo José Sarney e tendo 

continuidade nos governos subsequentes. São trabalhos que em primeiro 
momento ganham destaque nas Ciências Políticas, como é o caso de Zulene 
Barbosa (2002), e que posteriormente ganham visibilidade na historiografia, 

como os artigos de Monica Piccolo (2017). 
 

Outra importante temática, que encontra significativo espaço nas produções 
historiográficas maranhense, é aquela ligada a questão agrária; 

provenientes sobretudo da implementação da “Lei de Terras Sarney”, como 
ficou conhecida, do ano de 1969. A lei, que abriu espaço para a venda 
praticamente indiscriminada da terra no Maranhão, intensificou as disputas 

no campo e consequentemente a violência, como é o caso dos trabalhos de 
Ronísia Silva (2006, 2011 e 2017), Mariana Sulidade (2014), Desni Almeida 

(2008), Pollyana Galvão (2013). 
 
A repressão e a resistência no Maranhão também ganham destaque nos 

trabalhos historiográficos, que enfatizam a implantação da estrutura 
ditatorial no estado como no trabalho de Araújo Neto (2013). A atuação da 

Igreja católica, que tema recorrente nas análises sobre o período ditatorial 
no Maranhão, ganha destaque no trabalho de Wagner Costa (1994) que 
ressalta a atuação da Igreja nos assuntos ligados a questão agrária; já 

sobre a perseguição a grupos jornalísticos é relevante observar os trabalhos 
que apresentam a repressão ao Jornal Pequeno, como é o caso de Araújo 

Neto (2016). Observa-se ainda uma atenção dada à “operação limpeza” dos 
primeiros anos da ditadura no Maranhão por Lira (2016), que dá destaque 
aos principais indivíduos que tiveram seus direitos políticos cassados. A 

resistência cultural através da música no contexto ditatorial no Maranhão 
também é uma temática a ser destacada, como no trabalho de Fábio 

Alencar (2006). 
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Observa-se por meio dessa breve apresentação do conjunto historiográfico 
da ditadura civil-militar no Maranhão que as temáticas relacionadas às 

questões nacionais são reformuladas a partir da realidade local com a 
finalidade de ressaltar particularidades maranhenses, e temas que se 
destacam nas disputas políticas e sociais no estado. Um exemplo é a 

questão agrária: sendo o Maranhão um estado eminentemente rural, a luta 
pela terra e a violência no campo ainda são questões recorrentes. Destaca-

se ainda as disputas pelo poder e controle da “máquina pública”, com seus 
mecanismos próprios de organização, como a troca de favores e o uso 
patrimonial do Estado. 

 
A História do Maranhão e no contexto geral e específico da ditadura 

civil-militar nas aulas da rede básica de ensino 
Retomando as percepções sobre o ensino de História na educação básica no 
estado torna-se importante observar o que ressalta Gomes (2017) sobre o 

conteúdo presente nos materiais didáticos, nacionalizados através do PNLD. 
 

“Alunos da rede pública estadual do Estado do Maranhão, por 
exemplo, pouco se identificam com a história ensinada a partir desses 
manuais didáticos com raríssimas (ou até mesmo nenhuma) 

referências ao seu lugar social ou a sua região de origem. Acaba-se 
por fortalecer uma memória identitária seletiva, privilegiando uma 

determinada região no protagonismo histórico nacional, e que acaba 
se espalhando por milhares de escolas brasileiras com a distribuição 
de livros didáticos também seletivos, reforçando discurso sobre a 

primazia histórica da região sudeste” (GOMES, 2017, p.49). 
 

E é a partir dessa problemática que destaca-se a necessidade de uma 
relação mais próxima entre a produção de cunho nacional e a história local, 

tal como especifica a Base Nacional Comum Curricular ao defender 
situações didáticas que possam promover “estudos e reflexões sobre a 
presença na atualidade de elementos materiais e mentais de outros tempos 

e incentivar reflexões sobre as relações entre presente e passado, entre 
espaços locais, regionais, nacionais e mundiais” (BRASIL, 1998, p.78). 

 
Além disso, destaca-se a ausência de trabalhos que buscam dá ênfase a 
como a narrativa histórica tem sido formulada, quais os elementos que são 

destacados no conjunto historiográfico local, considerando-se que a 
produção histórica tem raízes nas disputas de memoria e no que se 

considera importante registar sobre o passado como observa Manoel 
Guimarães (2003) 
 

Guimarães acrescenta ainda que na análise historiográfica é necessária uma 
“problematização da obra enquanto ato de criação e construção de um 

passado”. Nesse sentido, a novidade das análises historiográficas está em 
tomar “a escrita da história como objeto da própria história, constituindo-a, 
portanto, enquanto problema”. (GUIMARÃES, 1998, p. 11-12).  

 
Como foi observado em momento anterior desse texto, a historiografia local 

tem elencado temas que são considerados relevantes, no bojo das 
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discussões sobre o período ditatorial no estado, com o aprofundamento das 
relações entre o nacional e o local, e de como essas realidades se 

interpenetram e se influenciam mutuamente. Questões estas que nem 
sempre aparecem nas análises presentes nos materiais didáticos. O que 
exige do professor de história da rede básica a necessidade de um 

aprofundamento das particularidades presentes na historiografia local e sua 
relação dialética com as dinâmicas nacionais e/ou globais.  

 
Diante disso, acredita-se que a partir da análise da historiografia 
maranhense que versa sobre a ditadura civil-militar e seu desenrolar no 

estado, em conjunto com outras fontes como os impressos, as fontes 
oficiais disponibilizadas nos diversas instituições estaduais, entre outras, em 

conjunto com as possibilidades apresentadas pelo conceito de transposição 
didática, como apresentado por Cleveland (s.d.) é possível redimensionar a 
prática do ensino nas aulas de história no Maranhão, de forma que as 

idiossincrasias locais possam ser observadas de modo relacional com 
História nacional, e proporcionando aos alunos a percepção de si como 

sujeitos da história, aproximando as grandes narrativas históricas da 
realidade no qual está inserido o educando e assim oportunizando as 
discussões acerca da identidade. 
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O ROTEIRO IMAGÉTICO NO ENSINO DE HISTÓRIA PARA ALUNOS 
SURDOS 

Paulo José Assumpção dos Santos 
Silvio de Almeida Carvalho Filho 

 

 
A aula de História é eminentemente narrativa (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2016). Valendo-se dos saberes acadêmicos, os professores dessa disciplina 
tecem enredos repletos de personagens, lugares, conflitos e conceitos 
intentando conduzir os alunos em uma espécie de viagem no tempo, na 

qual deslocam-se num constante vai-e-vem entre o presente e o passado. 
Ouvintes, em sua maioria, esses docentes utilizam a oralidade como meio 

para expor aquilo que narram. Em turmas com alunos surdos incluídos, 
esse habitus (MONTEIRO, 2010, p. 6) torna-se um problema, uma vez que 
compromete a aprendizagem dos referidos educandos, podendo inclusive 

inviabilizá-la. Mesmo o trabalho dos intérpretes de Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) é insuficiente, pois a metodologia empregada pelo professor 

não respeita a singularidade surda.  
 
Os sujeitos surdos experimentam o mundo de uma forma distinta, na qual a 

visão é o sentido predominante. Skliar define a vivência surda como aquela 
onde “todos os mecanismos de processamento da informação, e todas as 

formas de compreender o universo em seu entorno, se constroem como 
experiência visual” (2016, p. 28). Tal característica basilar é reconhecida 
pela legislação brasileira. No Decreto 5.626/05, que regulamenta a “Lei de 

Libras” (BRASIL, 2002), “considera-se pessoa surda aquela que, por ter 
perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 

experiências visuais” (BRASIL, 2005). Nesta perspectiva, Lebedeff chama a 
atenção para a necessidade de a visualidade fundamentar “propostas 

educacionais para surdos” (2017, p. 230). Verri e Alegro reforçam essa 
posição ao afirmar que “se o som e a fala são determinantes para o 
ouvinte; para o surdo, a imagem é que melhor permite seu aprendizado” 

(2006, p. 105). Entre os estudos relacionados ao ensino de História para 
surdos é unânime a defesa de metodologias que incorporam o uso de 

imagens, uma vez que elas facilitam a cognição, potencializando o 
aprendizado desses sujeitos. E não somente deles, como se depreende do 
que sugere o MEC: 

 
“desenhos/ilustrações/fotografias – poderão ser aliados 

importantes, pois trazem, concretamente, a referência ao tema que 
se apresenta. Toda a pista visual pictográfica enriquece o conteúdo e 
estimula o hemisfério cerebral não-linguístico, tornando-se um 

recurso precioso de memorização para todos os alunos.” (BRASIL, 
2006, p. 75, grifo nosso) 

 
Ensinar a ler imagens como se ensina a ler textos escritos pode ser um 
meio interessante do professor de História levar seus alunos surdos a 

acessarem conteúdos de modo significativo. “Uma imagem pode evocar a 
compreensão de vários elementos de um determinado tempo histórico e, 

nesse sentido, evocar significados sem a presença de qualquer texto 
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escrito” (LACERDA; SANTOS; CAETANO, 2014, p. 187). Contudo, tal tarefa 
não é tão simples quanto possa parecer, conforme adverte Lilia Schwarcz:  

 
“Há qualquer coisa de previsível, mas também de misterioso no ato 
de analisar imagens. Por um lado, tudo parece fácil, já que não há 

quem possa ‘ver’ e assim admirar uma obra de arte. Mas da mesma 
maneira como se deixam compreender de imediato, essas mesmas 

obras carregam lá seus segredos, genealogias e historicidades que 
pedem calma e cuidado: mais do que apenas ‘olhar’, quem sabe seja 
bom começar a ‘ler’ imagens.” (SCHWARCZ, 2004, p. 423) 

    
Essa autora aponta que ler uma imagem vai além do que os olhos veem. 

Como um mistério a ser desvendado é preciso saber qual é a sua natureza, 
quem a fez, por qual motivo, o que quer nos dizer... Transformada em 
desafio, a leitura de imagens pode ser instigante para o aluno, levando-o a 

se interessar pela História. Sacks nos fala da dificuldade dos surdos quanto 
a aquisição de informações prévias (2005, p. 71). Essas seriam 

fundamentais para a construção do conhecimento na escola, uma vez que 
muitos pertencem a famílias ouvintes que desconhecem a língua de sinais e 
a própria mídia nem sempre fornece conteúdo acessível. Assim, embora 

seja tarefa difícil para o aluno surdo contextualizar uma imagem a partir de 
informações prévias, nada o impede de formular hipóteses sobre a mesma. 

Dessa forma, o professor de História pode promover uma participação mais 
efetiva de seus alunos surdos, utilizando métodos semelhantes aos dos 
pesquisadores da História. 

 
Considerando as questões acima apresentadas, propomos uma estratégia 

didática que intenta conciliar as narrativas do professor de História com a 
proeminência da visualidade do estudante surdo. Trata-se do que 

denominamos Roteiro Imagético, por meio do qual imagens são o fio 
condutor da exposição dos conteúdos. Como pistas que precisam ser 
decifradas a fim de chegarmos a uma visão de conjunto, assim é a proposta 

desse dispositivo didático. Ele inverte o uso tradicional das imagens na aula 
de História, na qual costumam ser apresentadas para ilustrar, exemplificar 

ou comprovar a fala do professor e os textos utilizados. As imagens deixam 
assim de ser um ponto de chegada para tornar-se a partida. A aula é 
construída a partir de sua leitura. E essa leitura, em uma outra inversão, 

parte das informações fornecidas pelos alunos, da descrição que fazem das 
imagens e dos conhecimentos prévios, alicerces da construção da 

aprendizagem significativa (VERRI; ALEGRO, 2006, p. 100). Imagens e 
alunos, surdos ou ouvintes, elevam-se, assim, à condição de protagonistas 
da aula. 

 
A concepção do Roteiro Imagético aqui sugerido remonta à prática docente 

de um dos autores desta comunicação, professor de classes regulares com 
alunos surdos incluídos em uma escola da rede municipal de educação de 
Duque de Caxias (RJ). Frente à necessidade de desenvolver um recurso 

didático diferenciado capaz de considerar as especificidades daqueles 
educandos e aos entraves para o uso de imagens por meio de recursos 

tecnológicos em uma unidade escolar pública, o professor criou um roteiro 
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para a narrativa de sua aula utilizando uma série de imagens selecionadas 
na internet e apresentadas aos educandos em folhas no formato A4. Na 

persistência e valendo-se de recursos possíveis, materializou-se a primeira 
versão do que seria denominado Roteiro Imagético. Posteriormente, no 
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGEH/UFRJ), o dispositivo foi 
reelaborado, à luz de um arcabouço teórico e novas reflexões, sendo 

incluído na dissertação de Santos (2018), que contou com a orientação dos 
professores Dr. Silvio de Almeida Carvalho Filho e Dr.ª Celeste Azulay 
Kelman. 

 
A proposta de leitura do Roteiro Imagético é feita em três níveis, partindo 

de conceitos de Didi-Huberman (2005). O primeiro nível é o do visível, ou 
seja, daquilo alcançado pelo sentido da visão. É a etapa da descrição. O 
momento em que os alunos são convidados a descrever o que veem em 

cada imagem apresentada no roteiro. Uma por vez. Como os surdos 
costumam ser exímios observadores (BARRAL; PINTO-SILVA; RUMJANEK, 

2017, p. 117), esta parte inicial da estratégia estimula a participação desses 
alunos, retirados assim de uma condição de passividade a qual são 
relegados em metodologias centradas exclusivamente na exposição oral dos 

professores. Ainda nessa etapa, os estudantes costumam trazer os seus 
conhecimentos prévios relacionados à imagem observada. 

 
Importante destacar que o intérprete de Libras tem um papel fundamental 
no processo de leitura do Roteiro Imagético, mediando e, dessa forma, 

viabilizando a participação dos alunos surdos. Nesse caso, a fim de que 
esteja melhor preparado para a atividade, o intérprete deve conhecer 

previamente o roteiro e como o professor pretende explorá-lo. 
 

A leitura do Roteiro Imagético prossegue em um segundo nível, o do 
legível. De acordo com Didi-Huberman, trata-se da traduzibilidade da 
história representada pela imagem (2005, p. 20-21). Em outras palavras, 

do que ela trata: qual é o seu tema, quando e onde se passa, o que está 
acontecendo. Seguindo o roteiro proposto é o momento no qual o professor 

dá acabamento às falas iniciais dos alunos utilizando saberes acadêmicos. 
Aqui o docente faz a exposição dos fatos ou conceitos evocados pelas 
imagens, abordando também o contexto de sua produção. A exemplo do 

que empreendem Schwarcz (2004) e Naves (1996) ao analisarem, 
respectivamente, fotografias do Segundo Reinado e a obra de Jean Baptiste 

Debret. Deve evidenciar aos educandos que imagens são produtos de um 
tempo específico, diferente do nosso, e que carregam em si uma série de 
intencionalidades. Algumas conhecemos por intermédio de outras fontes de 

natureza distinta. Outras, desapareceram no tempo e apenas podemos 
presumir. O que conduz à etapa seguinte.    

 
O último nível de leitura é o do virtual. Entendemos que Didi-Huberman o 
trata como aquilo que não se apresenta como visível ou facilmente legível 

na imagem, porém que nela existe como potência (2005, p. 26). 
Poderíamos dizer que são as possíveis leituras feitas a partir das imagens, 

sobre elas mas também para além delas. Tal ideia se aplica ao Roteiro 
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Imagético como uma devolução da “voz” aos alunos. É o momento de 
instigá-los a respeito do que as imagens podem revelar além do visível e do 

legível. Que sentimentos elas despertam? Quais são as possíveis relações 
que podemos estabelecer entre elas e outras imagens? Que rupturas e 
semelhanças podem nos revelar na comparação com o presente? 

 
Para fins de exemplo, utilizamos como tema o Segundo Reinado, que faz 

parte do currículo de História proposto para o oitavo ano de escolaridade 
(BRASIL, 2017). A escolha se deve à oportunidade de incorporar a história 
dos surdos aos conteúdos da disciplina. Optamos por apresentar os sinais e 

caracteres em Libras apenas no título, devido à exiguidade do espaço e para 
evitar excesso de informações no roteiro. Os sinais apresentados foram 

pesquisados na internet, sendo reproduzidos por um dos autores e 
registrados em fotografias. A leitura das imagens já pode ser iniciada com a 
interpretação dos sinais referentes ao conceito histórico, nos quais a 

configuração de mão em forma de coroa indica a monarquia, que desce 
sobre o sinal do número ordinal “2º”, e o movimento para o lado, remete à 

passagem do tempo (ideia de período). Os caracteres em Língua Brasileira 
de Sinais foram obtidos com o uso da fonte Libras 2016. Ao longo do 
roteiro, no entanto, inserimos palavras-chave em algumas imagens, de 

modo a facilitar o aprendizado dos alunos a partir da associação entre o 
visual e o nome ou conceito a ele relacionado. 
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Fig. 1 

(SANTOS, 2018, p. 104) 
 

O roteiro para o Segundo Reinado foi dividido em quatro eixos, configurados 
nas linhas de imagens, cada qual abordando um subtema. Desse modo, na 



 

 
 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 379 

primeira linha, abaixo do título, a proposta é utilizar as imagens para tratar 
da biografia de D. Pedro II e da política em seu governo. Há uma sequência 

de imagens do imperador, com datas a elas correspondentes, procurando 
demarcar a passagem do tempo daquele período (ideia reforçada pelas 
setas). A ilustração do jovem D. Pedro II, que abre a sequência pretende 

estabelecer empatia com os alunos (como seria para um adolescente ser 
governante de um país?). Na imagem seguinte, o cenário (parlamento) e os 

personagens (família real e políticos), destacados nesse recorte da pintura 
original, uma vez identificados, devem conduzir a explicações sobre 
monarquia, parlamentarismo e os partidos do período. A foto do velho 

imperador alude ao fim do Segundo Reinado e à invenção da fotografia, no 
século XIX. Importante frisar que a diversidade de tipos de imagens e 

possibilidades distintas de interpretação devem ser tratadas com os 
estudantes. Pode soar exaustivo demais. Entretanto, a ideia é de que o 
roteiro seja aplicado em todas as unidades de conteúdos. Assim, ao chegar 

a este ponto da matéria, os estudantes já estariam familiarizados com a 
tipologia das imagens e suas respectivas possibilidades de leitura. 

 
Na segunda linha, os assuntos são a economia e a sociedade do Segundo 
Reinado. Buscando proximidade com algo familiar aos alunos, o que facilita 

a aprendizagem, a seção se abre com a foto de uma xícara de café, 
principal produto brasileiro daquele período. Mas o aluno sabe de onde vem 

aquela bebida? Ou melhor, de onde vinha? Quem trabalhava para que o 
café chegasse às mesas das pessoas? Como trabalhava? A quem o produto 
enriquecia? A descrição dos estudantes às duas fotografias do período que 

se seguem, que retratam, respectivamente, a lavoura cafeeira e um barão 
de café à frente de seus escravos, oferecem pistas a essas questões, 

conduzindo à abordagem acerca das formas de trabalho e das relações 
sociais existentes então no Brasil. É possível, no diálogo com o presente, 

estimular os alunos a discutir a respeito de temas como a exploração e o 
preconceito, nesse último caso, inclusive em relação aos surdos. 
 

A terceira linha, abre espaço para a história dos surdos, por meio da criação 
do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), que ocorreu durante o 

Segundo Reinado. As imagens selecionadas são uma fotografia atual da 
fachada da instituição e um detalhe de uma das páginas do primeiro 
dicionário de língua de sinais criado no Brasil. A foto do INES, embora atual, 

mostra uma arquitetura facilmente identificada pelos alunos como 
pertencente a uma época pretérita, enquanto o recorte do dicionário 

possibilita trazer para a sala de aula a origem da Libras (a língua e seus 
sinais também tem uma história) e como eram educados os surdos no 
passado. Conteúdos de extrema importância para o fortalecimento da 

identidade e autoestima surda, além de estimular um olhar de seus colegas 
ouvintes que seja marcado pela alteridade. Vale destacar que a inclusão da 

história dos surdos ao currículo da disciplina pode ser feita por meio de 
inserções aos conteúdos tradicionais, como ocorre aqui. Sem a necessidade 
de criação de uma unidade específica para tratar do assunto. 

 
A última linha de imagens corresponde à política externa do Segundo 

Reinado, enfocando na Guerra do Paraguai e em suas consequências, 
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partindo de um detalhe da Trinchera de Curupaytí, pintura de Cándido 
López, e de uma charge de Angelo Agostini (o soldado negro que volta para 

casa e se depara com a permanência da escravidão). Para além de 
conteúdos factuais ou conceituais a elas relacionados, a seleção justifica-se 
sobretudo por seu potencial em despertar sensibilidades nos discentes 

quanto aos horrores da guerra e da escravidão. Por meio da pintura de 
López, é possível provocar na turma uma discussão a respeito do conceito 

de deficiência, uma vez que o pintor, deficiente físico (perdeu uma mão na 
guerra), conseguiu retratar o conflito com uma impressionante riqueza de 
detalhes. Característica essa que pode ser explorada na leitura da imagem 

pelos alunos surdos. A última imagem é de leitura mais complexa por sua 
ironia – a qual deve ser explicitada aos alunos. O drama da escravidão, aqui 

retomado, pode ser abordado a partir da descrição de detalhes da charge, 
como a expressão do soldado e a cena que provoca sua reação. Como em 
uma obra de suspense é possível deixar a temática suscitada pela imagem 

em aberto, de modo a despertar a curiosidade dos alunos para o conteúdo 
programático seguinte: a abolição da escravidão no Brasil. 

 
São diversas as possibilidades de leitura das imagens do roteiro aqui 
proposto. A fim de não se perder neste multiverso que se abre, o professor 

que dele fizer uso, deve manter o foco em seus objetivos. Também não 
precisa tomar o roteiro ao pé da letra. Considerando as particularidades de 

cada sala de aula de História, outras temáticas, seleções e leituras são 
possíveis. A potencialidade estende-se também aos meios de apresentação 
do roteiro. Nesse caso, havendo disponibilidade de recursos tecnológicos, 

como computador e datashow, é possível apresentar o roteiro projetando-o 
para a turma. Esta forma de exibição permite, por exemplo, a abordagem 

de detalhes das imagens por meio de sua ampliação. No entanto, a 
necessidade de reduzir a iluminação do ambiente pode comprometer o 

trabalho do intérprete. 
 
O Roteiro Imagético pode ainda culminar em uma avaliação, na qual os 

alunos seriam convidados a criar e apresentar a sua própria versão do 
roteiro. Ou, em mais uma inversão, seriam os responsáveis pelos roteiros 

imagéticos dos conteúdos subsequentes, ampliando mais o seu 
protagonismo na aula. Pensariam em problemáticas, selecionariam suas 
imagens a partir de seus critérios, provocariam questionamentos, muito a 

semelhança do próprio ofício do historiador. Dado o grau de dificuldade 
presente na atividade, sugerimos a sua realização em grupo. Sendo de 

suma importância que os alunos surdos se incluam/sejam incluídos em 
diferentes grupos e não em um à parte. A proposta, neste caso, é que todos 
aprendam. Sobre o diferente e COM o diferente. 

 
Referências 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Regimes de Historicidade: como 
se alimentar de narrativas temporais através do ensino de história. In: 
Narrativas do Rio de Janeiro nas aulas de história. GABRIEL, Carmen 

Teresa; MONTEIRO, Ana Maria; MARTINS, Marcus Leonardo Bomfim. 
(Orgs.) Rio de Janeiro: Mauad X, 2016, p. 21-42. 

 



 

 
 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 381 

BARRAL, Julia; PINTO-SILVA, Flavio Eduardo; RUMJANEK, Vivian M. Vendo e 
aprendendo. In: LEBEDEFF, Tatiana Bolivar (Org.). Letramento visual e 

surdez. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2017, p. 95-127. 
 
BRASIL. Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei 

no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/decreto/d5626.htm>. Acesso em 19 abr. 2018. 
 

______. Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm>. Acesso em 
19 abr. 2018. 
 

______. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
Brasília: MEC, 2017, p. 424. 

 
______. Ministério da Educação. Saberes e práticas da inclusão: 
desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades 

educacionais especiais de alunos surdos. 2. ed. Brasília: MEC/SEESP, 2006. 
 

DIDI-HUBERMAN, George. A história da arte nos limites da sua simples 
prática. In: Diante da imagem. Questão colocada aos fins de uma história 
da arte. São Paulo: Editora 34, 2005, p. 19-68. 

 
LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de; SANTOS, Lara Ferreira dos; 

CAETANO, Juliana Fonseca. Estratégias metodológicas para o ensino de 
alunos surdos. In: LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de; SANTOS, Lara 

Ferreira dos. (Orgs.) Tenho um aluno surdo, e agora? Introdução à Libras e 
educação de surdos. São Carlos: EdUFSCar, 2014, p. 185-200. 
 

LEBEDEFF, Tatiana Bolivar. O povo do olho: uma discussão sobre a 
experiência visual e surdez. In: LEBEDEFF, Tatiana Bolivar (Org.). 

Letramento visual e surdez. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2017, p. 226-251. 
 
MONTEIRO, Ana Maria Ferreira da Costa. Professores de história: entre 

saberes e práticas. 2. ed. Rio de Janeiro: Mauad X, 2010. 
 

NAVES, Rodrigo. Debret, o neoclassicismo e a escravidão. In: A forma 
difícil: ensaios sobre a arte brasileira. São Paulo: Ática, 1996, p. 41-129. 
 

SACKS, Oliver. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2005. 

 
SANTOS, Paulo José Assumpção dos. Ensino de História para alunos surdos 
em classes inclusivas: práticas e propostas. Rio de Janeiro, 2018. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de História) - Instituto de 
História, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 

 



 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 382 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lendo e agenciando imagens: o rei, a natureza e 
seus belos naturais. Sociologia e antropologia. Julho-dezembro, 2004, v. 

04, n.º 02, p. 391-431. 
 
SKLIAR, Carlos. Os Estudos Surdos em Educação: problematizando a 

normalidade. In: SKLIAR, Carlos (Org.). A surdez: um olhar sobre as 
diferenças. 8. ed. Porto Alegre: Mediação, 2016, p. 7-32. 

 
VERRI, Célia Regina; ALEGRO, Regina Célia. Anotações sobre o processo de 
ensino e aprendizagem de história para alunos surdos. Práxis Educacional, 

Vitória da Conquista, n. 2, p. 97-114, 2006. 
 

Referências das imagens do Roteiro Imagético do Segundo Reinado (em 
ordem de apresentação) 
D. Pedro II, empereur du Brésil. Disponível em:  

<https://docs.ufpr.br/~lgeraldo/brasil2imagensC.html>. Acesso em: 30 
mai. 2018. 

 
MELO, Pedro Américo de Figueiredo e. D. Pedro II na abertura da 
Assembleia Geral. 1872. Disponível em:  

<https://artsandculture.google.com/asset/d-pedro-ii-na-abertura-da-
assembl%C3%A9ia-geral/vQGCISrYzwgNeA?hl=PT-BR>. Acesso em: 08 jul. 

2018. 
 
WALERY, Lucien. 1887. Emperor Pedro II of Brazil. 1887. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pedro_II_of_Brazil_1887.jpg>. 
Acesso em: 08 jul. 2018. 

 
“Sem título”. Disponível em: <http://www.removermanchas.net/como-tirar-

manchas-cafe/>. Acesso em: 30 mai. 2018. 
 
FERREZ, Marc. Escravos na colheita do café. 1882. Disponível em: 

<http://www.horadopovo.com.br/2016/09Set/3477-21-09-
2016/P8/pag8a.htm>. Acesso em: 30 mai. 2018. 

 
AZEVEDO, Militão de. Senhor e seus escravos. 1860. Disponível em: 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senhor_e_seus_escravos_(Milita

o_de_Azevedo).jpg>. Acesso em: 30 mai. 2018. 
 

Instituto Nacional de Educação de Surdos. 2015. Fotografia de divulgação. 
Disponível em:  
<https://plus.google.com/photos/photo/112238398999734950514/611271

6876710060978>. Acesso em: 30 mai. 2018. 
 

GAMA, José Flausino da. Iconographia dos signaes dos surdos-mudos. Rio 
de Janeiro: Typographia Universal de E. & H. Laemmert, 1875, p. 8.  
 

LÓPEZ, Cándido. Trinchera de Curupaytí. 1893. Disponível em: 
<https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ndido_L%C3%B3pez_(pintor)#/m



 

 
 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 383 

edia/File:C%C3%A1ndido_Lopez_-_Trinchera_de_Curupayt%C3%AD_-
_Google_Art_Project_(497159).jpg>. Acesso em: 23 jul. 2018. 

 
AGOSTINI, Angelo. De volta do Paraguai. Cheio de glória, coberto de louros, 
depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo 

da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe 
amarrada a um tronco horrível de realidade!… A vida fluminense, ano 3, n. 

128, 11 jun. 1870. Disponível em:  
<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/vida_fluminense/vida_fl
uminense_1870/128.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2018. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 384 

A FORMAÇÃO E A PRÁXIS DO PROFESSOR RECÉM-FORMADO DE 
HISTÓRIA - O PROGRAMA RESIDÊNCIA DOCENTE DO COLÉGIO 

PEDRO II COMO UM ESTUDO DE CASO 
Pedro Henrique Borges Augusto 

 

 
Apresentação 

Este texto possui como conteúdo principal a formação oferecida pelo 
Programa Residência Docente, fruto da parceria entre o Colégio Pedro II e a 
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 

além de abordar esse programa de formação continuada para professores 
recém-formados, e que atuam na rede pública de educação. 

  
A construção do texto a seguir foi elaborada com base no Trabalho de 
Conclusão de Curso da Pós-Graduação cursado pelo autor desse trabalho 

acadêmico, construída como produto do curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
de Especialização em Ensino de História, oferecido pelo Colégio Pedro II 

através do PROPGPEC (Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura). 
 

As características da pesquisa que possibilitaram a concretização desse 
texto possuem forma através das trajetórias dos residentes egressos, bem 

como o foco de suas práxis docentes durante o período de residente, e atual 
no âmbito acadêmico e profissional. Além da contribuição desse processo 
vindo dos professores residentes em seus locais de atuação, para o ensino 

de história, e para o campo epistemológico de Ensino de História. 
Para isso, as falas dos professores residentes egressos foram comparadas 

com teóricos da área de Ensino de História. 
 

Introdução: um estudo “tocando em nervos” 
A expressão “tocando em nervos” deriva da obra “Casa Grande e Senzala” 
de Gilberto Freyre, indicando um assunto delicado em ser abordado, neste 

caso sobre a distância entre a experiência e conhecimento acadêmico e 
escolar, afetando os mundos acadêmico e profissional. 

 
A decisão em escolher esse tema está na vivência do autor, em sua 
trajetória e experiências acadêmica e profissional, com a graduação, os 

anos de licenciatura dentro da rede pública de educação, o ingresso no 
Programa Residência Docente e Especialização em Ensino de História, bem 

como a influência das aulas de Teoria e Metodologia de Ensino de História 
para a construção do estudo. 
 

Em sua estrutura esse trabalho acadêmico correspondente ao campo de 
Ensino de História atuará sobre a análise do Programa Residência Docente 

através da fala dos residentes egressos, focando em três pilares 
fundamentais: Formação Inicial, Formação Continuada e Burocracia Escolar. 
 

Como produto esperado desse estudo, a relevância da historiografia escolar, 
bem como sua estreita ligação com a historiografia acadêmica devem ser 



 

 
 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 385 

valorizadas tanto no campo teórico, quanto prático na vida docente, e de 
pesquisador. 

 
As bases para a indagação nos nervos – As referências teóricas 
Bernard Shaw colocou uma afirmação necessária para a discussão desse 

texto acadêmico em um dos seus discursos: “Quem sabe, faz. Quem não 
sabe ensina”. Em resposta, Lee Shulman oferece a seguinte colocação: 

“Aqueles que sabem, fazem. Aqueles que compreendem, ensinam”.  
 
Qual seria a importância dessas duas falas para a discussão presente no 

texto? Elas ilustram a grande ligação entre a prática e teoria, ponto esse, 
muito estudado, pesquisado e valorizado no ofício de ensino e pesquisa para 

o professor, e pesquisador de História. 
 
A grande referência teórica para esse trabalho acadêmico é o campo de 

Ensino de História, sendo a ponte para as ciências História e Pedagogia, e 
em consequência seus teóricos. Com isso oferecendo a base para confrontar 

no cotidiano, as relações discente e docente, além de refletir na partilha dos 
saberes, pensando na formação humana discente. 
 

Relacionando o Ensino de História com a Formação Docente (Inicial e 
Continuada) é possível estudar a construção da modernização de currículos 

em todos os níveis de trajetória discente desse futuro professor de história, 
vinculando ciclos entre o ensino básico até o ensino superior, voltando para 
o ensino básico, gerando um ciclo de contribuição histórica-educacional 

nessa formação. 
 

Enquanto a relação entre Ensino de História e a Burocracia Escolar está na 
aplicação em esforços nos âmbitos humano e financeiros, a fim de que 

Secretarias e Ministérios de Educação, além dos Institutos correspondentes 
ao setor educacional, ofereçam meios e objetivos na construção da 
formação docente para esses professores. 

 
Além desses pontos abordados anteriormente, a relação entre Ensino de 

História e a Burocracia Escolar está no protagonismo do professor de 
história tanto no espaço acadêmico quanto profissional, dependendo 
também da valorização da Educação Básica e do resgate ao protagonismo 

dos mesmos, equilibrando trabalho e formação. 
 

Para essa pesquisa, a conceituação da Formação Inicial Docente está em 
vários aspectos como o que motivou a escolha da graduação em História, e 
a construção da autoimagem docente. Para a Formação Continuada, o 

professor de história é alguém que não domina apenas o processo de 
construção do conhecimento histórico, mas um conjunto de saberes e 

mecanismos que permitem o compartilhamento desses saberes dentro do 
espaço escolar, superando a dicotomia forma-conteúdo, associando a 
metodologia, e a didática com o conhecimento específico, buscando 

condições concretas para o exercício da construção do conhecimento 
histórico. 
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É visada também a compreensão do ato de conhecer, suprindo as 
demandas da prática docente, e do aprendizado originário da formação 

inicial, combatendo a crise de uma formação docente precária e atendendo 
duas demandas práticas e teóricas. 
 

A Burocracia Escolar está na valorização dos professores dentro de uma 
estrutura burocrática, a verificação da qualidade desse professor dentro da 

estrutura, bem como sua posição no espaço acadêmico. As características 
desse conceito estão na análise desse professor como uma “engrenagem”, a 
questão da autonomia e a falta de ética e cooperação entre docentes, o 

professor como delegado de responsabilidades vindo do Estado, a sua 
pseudoparticipação, a preparação do aluno como atuante no mercado de 

trabalho, além do professor ser um participante de um pensamento 
universitário em servir como um instrumento verificador, mantendo o status 
hegemônico de processo burocrático-administrativo supervisionado pelos 

próprios membros do espaço acadêmico. 
 

O Colégio Pedro II e o Programa Residência Docente 
Uma das grandes questões para essa pesquisa seria: como o Colégio Pedro 
II contribuiu para o Ensino de História? 

 
É certo dizer que o Colégio Pedro II foi a instituição oficial de ensino 

secundário sublinhando seu atendimento às demandas de formação 
intelectual da elite social, além de ser um local de formação tanto do 
currículo, quanto do Ensino de História, iniciando o processo de 

consolidação dos programas curriculares e manuais didáticos. O Colégio 
Pedro II foi, e ainda é, em toda sua história, um exemplo de padrão 

norteador na educação brasileira, colocando a realidade escolar com o 
contato do conhecimento acadêmico. 

 
Já apresentada a razão da participação do Colégio Pedro II nessa pesquisa, 
em seguida será introduzido a definição do Programa Residência Docente. O 

Programa Residência Docente é uma Pós-Graduação Lato Sensu, de 
formação continuada, que em parceria com a CAPES fornecem o 

desenvolvimento de competências teóricas e práticas de jovens professores 
na rede pública, aliando o cotidiano dentro do Colégio Pedro II, com suas 
respectivas instituições de origem. 

 
A função desse programa de formação continuada é integrar conhecimentos 

diversos, conhecidos e aprendidos desde a formação inicial acadêmica na 
universidade, muitas vezes desconexas da realidade e suas respectivas 
experiências cotidianas. A origem dessa Pós-Graduação possui inspiração na 

aplicação de um projeto desenvolvido no Centro Pedagógico pertencente à 
UFMG. Chegando ao Rio de Janeiro, é instituída a parceria entre o Colégio 

Pedro II e o CAPES, com objetivo de fortalecer jovens professores egressos 
das universidades no cotidiano da escola pública, além de autonomia, 
produção e aplicação de estratégias didáticas no âmbito docente, bem como 

a internalização de preceitos e normas éticas sobre a reflexão do oficio 
docente. 
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A aplicabilidade do Programa Residência Docente é realizada nos moldes da 
residência médica, através de um acompanhamento de professores 

experientes nas atividades realizadas pelos residentes. É oferecida uma 
bolsa de estudos, e exigido cumprimento de horas, aprofundando as 
reflexões acadêmicas e vivências docentes cotidianas. O Programa 

Residência Docente é diferenciado das especializações tradicionais, através 
das discussões em cada disciplina e módulos que enfatizam a intervenção 

dos professores que ministram aulas. 
 
Os atores dentro do processo são os Professores Residentes, Professores 

Supervisores, Coordenador de Área e Coordenador Institucional. Os 
Professores Residentes são docentes que são formados em suas 

licenciaturas plenas nas suas respectivas disciplinas, atuando em turmas do 
Ensino Básico em redes públicas municipais e estaduais. Os Professores 
Supervisores são professores do quadro docente do Colégio Pedro II, 

possuindo experiência acadêmica e prática para exercer esse cargo de 
supervisor, orientando seus residentes em suas respectivas disciplinas, 

além de auxiliar e avaliar suas atividades em seus campi. O Coordenador de 
Área também está no quadro docente do Colégio Pedro II, sua função é 
definir junto com o Coordenador Institucional, as linhas de pensamento que 

serão seguidas durante o programa. O Coordenador Institucional deve 
realizar a mediação entre o Programa Residência Docente com a CAPES, as 

Secretarias Municipais e Estaduais de Educação envolvidos no programa. 
 
Dentro dessa estrutura de formação, os residentes executam três tipos de 

atividades (atividades de docência, atividades administrativos-pedagógicos, 
e atividade de formação continuada), verificando as suas atuações e 

trajetória ao longa da Residência Docente. No entanto, como verificar com 
clareza e profundidade o conhecimento adquirido pelos Professores 

Residentes, bem como comprovar suas atuações? 
 
Existem três tipos de instrumentos que compõem a verificação desses 

conhecimentos: Relatório Semestral, Memorial Circunstanciado e Produto 
Final. O Relatório Semestral é um registro das atividades executadas pelo 

residente, descrevendo com detalhes as suas ações dentro Colégio Pedro II, 
como também na instituição de origem, em posterior sendo avaliadas pelos 
Professores Supervisores, e incorporadas nos Memoriais Circunstanciados 

dos residentes. O Memorial Circunstanciado é o relato de toda trajetória do 
residente em sua formação, incluindo atividades produzidas e reflexões 

pessoais de sua experiência dentro da Residência Docente, contribuindo em 
momentos futuros para a formação de outros Professores Residentes, bem 
como outros profissionais da área de educação em suas atuações com os 

alunos, colegas de oficio e a comunidade escolar. Já o Produto Final é a 
construção teórico-prática do residente, resultado de uma ponte entre as 

vivências dentro do Colégio Pedro II, e sua instituição de origem, 
concretizado em um trabalho monográfico, explicando como foi 
desenvolvido um projeto educacional em suas fases, com objetivos, 

justificativa, metodologia, e outros componentes pedidos pela comunidade 
acadêmica, unindo a prática escolar com o universo rotineiro das 

universidades. 
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Além do próprio fator verificador, e seus componentes avaliativos, a 
Residência propõe a convivência entre os profissionais de educação, como 

uma ponte entre o estágio discente para o docente, amadurecendo uma 
comunicação entre as fases teórica e prática, completando lacunas 
existentes, aliado aos professores com experiência em educação básica, 

juntamente com a formação acadêmica dos Professores Supervisores e suas 
experiências no cotidiano profissional. 

 
Os protagonistas dessa formação tocando em nervos: as práticas 
dos residentes egressos em capôs teóricos do Ensino de História 

O conteúdo fundamental desse texto é composto pela variedade das 
vivências desses professores, relacionando suas falas com pressupostos 

teóricos trazidos por especialistas na área de Ensino de História. 
 
Como metodologia para essa pesquisa foram usadas como base duas obras: 

“Professores de história – Entre saberes e práticas” de Ana Maria Monteiro, 
e o artigo de Marli André, “O que é um estudo de caso qualitativo em 

educação”. Ana Maria Monteiro coloca a inspiração na estrutura da 
pesquisa, oferecendo maneiras de conhecer a experiência do saber docente, 
possuindo uma referência teórica enquanto professor, como aplicação 

prática é realizada através de entrevistas em conhecer os docentes, com 
aportes teóricos antes às novidades e consequências da pesquisa, 

fornecendo ao leitor os meios que foram utilizados para compor sua análise, 
além de elementos que possibilitam ao leitor a oportunidade de construir 
outras leituras e interpretações da pesquisa realizada. 

 
Marli André é utilizada para esquematizar, investigar e potencializar as falas 

revelando as lacunas, pontos sensíveis aos desafios da formação docente 
através de um estudo qualitativo da educação, como aplicação prática são 

utilizadas três fases: exploratória, coleta de dados e análise sistemática de 
dados. 
 

Como etapa seguinte, os Professores Residentes egressos foram contatados 
com ajuda dos seus antigos supervisores e com questões relacionadas aos 

três pilares da pesquisa. Foram realizadas entrevistas gravadas com esses 
residentes, e por meio das transcrições, as falas foram organizadas em 
blocos, analisada à luz dos teóricos do campo de Ensino de História, 

promovendo um debate entre teóricos de Ensino de História, e professores 
de História. 

 
Em relação ao questionário proposto aos residentes egressos é iniciado com 
os dados pessoais: nome, universidade que se formou, tempo de formado, 

e quanto tempo como professor de história. Em seguida, as questões foram 
voltadas para a Formação Inicial Docente. A primeira questão é sobre a 

escolha em cursar História, as respostas passaram pelo gosto pela História 
no Ensino Médio, o gosto pela leitura, a possibilidade de permanecer no 
espaço escolar, o gosto pelo oficio de ensinar e a influência do professor.  

 
A questão seguinte abordou a escolha por ser professor de história, e as 

respostas foram dadas: a afinidade pela História e espaço escolar, a função 
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da disciplina em sua atuação crítica em sala de aula e o contato com a 
licenciatura em História, possuindo uma relação positiva e negativa com o 

bacharelado. 
 
Também foi abordado nas próximas questões sobre a relação entre 

licenciatura e bacharelado, a maioria dos participantes possuem os dois, 
denotando uma construção de identidade e a superação da dicotomia entre 

licenciatura-bacharelado. Além disso foi discutida a estrutura da graduação 
com foco na relação das disciplinas entre História e Educação. Para os 
residentes essa estrutura está mal distribuída, oferecendo maior espaço 

para as disciplinas de bacharelado, colocando os cursos com espaços que 
não contemplam o cotidiano escolar, priorizando conhecimentos 

acadêmicos, a solução para esse problema está na valorização do estágio 
dentro das graduações, além da superação de um tradicionalismo no 
ensino. 

 
A última questão dentro desse bloco está na atuação do Programa 

Residência Docente durante a Formação Inicial, e as respostas dos 
residentes estão colocadas nos desafios profissionais e pessoais do 
Professores Residentes, o fortalecimento de conteúdo abordado na 

residência que não foram abordados ou pouco discutidos na graduação, 
bem como o grande auxílio através da atuação dos Professores 

Supervisores. 
 
No bloco de Formação Continuada a primeira questão mencionada aborda a 

contribuição da Formação Continuada no ofício docente. As respostas 
possuem como conteúdo a superação do “mal-estar” docente, através da 

construção profissional e a contribuição para o Ensino de História, 
juntamente com a qualificação profissional e o rompimento do monopólio 

das concepções acadêmicas. Bem como a contribuição na melhora da 
relação entre professor e aluno no fortalecimento psicológico-afetivo do 
professor para enfrentar o relacionamento conflituoso nas escolas, 

acrescentada à Formação Continuada como continuação em investimento 
da Formação Inicial do professor de história e pesquisador.  

 
A segunda questão do bloco pergunta sobre algum cumprimento da 
expectativa em relação à atuação da Residência Docente na trajetória 

acadêmica e profissional como uma Formação Continuada. A principal 
resposta dada pelos participantes está no atendimento às demandas 

educacionais, às demandas acadêmicas e a dinâmica entre as demandas. 
 
Como último pilar dessa pesquisa está a Burocracia Escolar, questionando 

em primeiro ponto a relação dos entrevistados com os setores escolares 
(secretaria, direção escolar, orientação escolar e outros). As respostas 

colocadas demonstram uma falta de atuação com os diretores e a 
orientação pedagógica, e quando existe uma relação com a direção escolar, 
é voltada para construir um resultado conveniente à Secretaria de 

Educação, favorecendo à lógica da Burocracia Escolar. Em contrapartida 
existe também o questionamento dos prazos e diretrizes estabelecidos para 

os docentes, vindo dos órgãos públicos de educação, além do fator das 
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avaliações, colocando o aparelho burocrático como o ponto de alteração do 
planejamento, rotina e práticas docentes. 

 
Foi também questionado se existe algum choque entre a rotina de professor 
e residente, dos participantes, todos conseguiam conciliar suas rotinas de 

residente e professor não permitindo que a teoria e prática docente sejam 
desvinculados. Mesmo com a conciliação, as condições se apresentam de 

forma áspera, em especial no trajeto da escola de origem para o Colégio 
Pedro II, o tempo disponível para as atividades da Formação Continuada 
das oficinas e eventos da residência. 

 
Outra questão abordada é sobre a problematização na qual as avaliações e 

outros instrumentos didáticos que são classificados como meios de 
verificação de aprendizagem, mas acabem se tornando o final desse 
processo. Os residentes afirmaram que as avaliações são instrumentos de 

retaliação para indisciplina de alunos, acompanhada no tradicionalismo 
contida na preparação das avaliações, bem como a preparação discente 

para as provas. 
 
As contribuições do Programa Residência Docente 

De acordo com as falas dos residentes, a atuação do Residência Docente 
visa suprir lacunas da formação docente, como também ao final do processo 

apontou novas lacunas a serem estudadas e respondidas. No âmbito 
profissional é feita a reflexão da realidade e prática do ofício docente, como 
por exemplo, o uso de avaliações, o planejamento e a construção das aulas, 

abertura para novas reflexões, diálogo com outros setores escolares. 
 

O âmbito acadêmico traz um aperfeiçoamento do conteúdo adquirido na 
graduação, traz um fortalecimento do ofício docente e pesquisador em 

História, e apresentação de novos pontos a serem refletidos no campo de 
Ensino de História. 
 

Os residentes expõem suas colocações, críticas e, apontam sugestões para 
as próximas turmas, conforme suas experiências pessoais, profissionais e 

acadêmica. É inevitável a comparação entre as estruturas, no entanto, foi 
considerada de extrema importância a aplicação dos conhecimentos 
aprendidos e vividos na residência com os alunos do Colégio Pedro II, 

somada à estrutura do colégio auxiliaram na elaboração de novas 
estratégias e práticas didáticas. 

 
A melhora dos Professores Residentes com outros professores das unidades 
do Colégio Pedro II a fim de evitar em chamá-los de estagiários. Outro 

apontamento foi dado no âmbito ecológico com o uso excessivo de papéis, 
posteriormente não aproveitados, aconselhando um maior uso digital. Por 

último está a melhor distribuição de eventos, valorizando um número maior 
de oficinas, diminuindo o tempo deles, sendo mais produtivo e dinâmico, 
procurando atender a mais residentes de diversas disciplinas. 

 
Finalizando este texto, a comunicação entre o Ensino de História e o 

Programa Residência Docente está no passo da caminhada da concretização 
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do “tocando em nervos”, promovendo o encontro entre o saber profissional 
e o saber histórico, além de percorrer os campos do cotidiano, da 

experiência para promover uma ligação entre a realidade escolar e 
acadêmica, superando a dicotomia entre forma e conteúdo, associando 
metodologia e didática, e também associando as figuras de professor de 

história e pesquisador num único ofício: ensinar, vivenciar e produzir 
História tanto para visões discente e docente.  
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UMA MANEIRA DIVERTIDA DE APRENDER HISTÓRIA: O ANIME OS 
CAVALEIROS DO ZODÍACO NA SALA DE AULA (2002) 

Priscila Nascimento Marcelino 
Marilena Julimar Fernandes 

 

 
O ensino de História vem passando por transformações devido à inclusão de 

didáticas que tem o recurso audiovisual como suporte. Nesse sentido, 
apresenta-se ao professor o desafio de como utilizar tal recurso. A 
abordagem neste trabalho é a utilização de um anime, Os Cavaleiros do 

Zodíaco, especificamente dois episódios da chamada “Saga de Hades”, no 
ensino de História. Este anime foi preferível devido à sua potencialidade 

para se remeter ao processo de educação para o audiovisual. Considera-se 
uma análise de uma mídia específica e suas potencialidades para o ensino 
de História, procurando compreender as especificidades do gênero anime, 

para, enfim, discutir as possibilidades dessa mídia ser utilizada em uma aula 
de História. Não se trata de meramente ilustrar o conteúdo, mas 

desenvolver, junto com os alunos, as habilidades para compreender uma 
linguagem específica e como determinados conteúdos históricos podem 
ganhar sentido a partir de sua mobilização. 

 
Introdução 

Atualmente, como aponta Mirza Toschi (2002, p. 02), as mídias, tidas por 
ela como um meio tecnológico portador de conteúdo e de comunicação em 
massa, estão cada vez mais presentes no ambiente escolar. Nesse ínterim, 

alguns problemas relativos à sua linguagem específica surgem, 
especialmente quando se relacionam com a formação de professores e com 

o papel da academia nesse processo. 
 

Muitos professores e futuros professores não estão familiarizados com as 
mídias e, devido a isso, não sabem como utilizá-las como um recurso 
didático, tendo em vista suas potencialidades e características próprias para 

trabalhar e realizar o que se chama de educação para o audiovisual. Assim, 
não conseguem despertar o interesse do aluno em utilizá-lo como uma 

ferramenta de ensino. Além dos professores, a escola e a academia também 
precisam ser incentivadores do uso das mídias, adequar-se para mobilizá-
las e não restringir a prática docente a aulas prontas que, às vezes, 

impedem novos diálogos. 
 

Valendo-se desse conceito de mídia, a presente pesquisa será voltada para 
um recurso audiovisual, especificamente uma animação japonesa. A fonte 
escolhida são dois episódios da chamada “Saga de Hades”, do anime/animê, 

ou seja, o desenho animado japonês Os Cavaleiros do Zodíaco. Essa 
preferência se justifica pelo seu enredo apresentar referências a assuntos 

que podem ser trabalhados em sala de aula, muitos com cunho histórico, e 
pela popularidade da série nos anos 1990 no Brasil, e que perdura até 
atualmente. Mas a questão aqui não restringe apenas ao conteúdo e sua 

relação com o anime. Propõe pensar a animação em seus aspectos técnicos 
e, assim, apresentar algumas potencialidades e indagar sobre as 

possibilidades de sua utilização em sala de aula. 
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Os Cavaleiros do Zodíaco é uma série criada por Masami Kurumada em 
1986, e que conta a história de guerreiros vestindo armaduras sagradas, 

que lutam usando sua energia interior, chamada “Cosmo” - esta que é um 
conceito filosófico baseado tanto em filosofias orientais quanto ocidentais e 
é a origem da vida e da matéria do universo (Big Bang), no anime o cosmo 

está relacionado aos átomos de qualquer material - em defesa da deusa 
Atena, protegendo os habitantes da Terra de outros deuses, como o Hades 

e o Poseidon. A Saga de Hades foi lançada em anime no ano de 2002, e 
possui 31 episódios em formato de OVA (também OAV, sigla de Original 
Video Animation), com batalhas dos Cavaleiros contra o deus Hades e seus 

espectros, com o objetivo de iniciar uma nova Guerra Santa (nome que se 
dá ao grande embate de guerreiros que lutam por Deuses e causas 

diferentes). Ela é dividida em três fases: Santuário, Inferno e Elísios. 
 
A pesquisa terá como base responder à pergunta: como utilizar esse anime 

como recurso didático para o professor? Para tanto, o recorte cronológico 
que se pretende usar será o período de 2016 e 2017, anos em que se dará 

a aplicação do questionário aos alunos do 1° período, ano de 2016, e 5° 
período, ano de 2017, do Curso de Licenciatura em História, da 
Universidade Estadual de Goiás/Câmpus Pires do Rio. O questionário será 

aplicado após os alunos assistirem ao anime, o que demandará ter uma 
atenção especial, não bastando apenas recolher as informações, mas ter o 

cuidado de analisá-las para se chegar aos resultados (MANZATO e SANTOS, 
2012, p. 01). Além disso, o método de pesquisa pelo qual o questionário 
será realizado é a pesquisa quantitativa e qualitativa, pois nele os dados 

estatísticos e as opiniões dos entrevistados serão um dos pontos de 
principal interesse (MANZATO e SANTOS; 2012, p. 07). 

 
Esse método apresentado por Manzato e Santos (2012, p. 07) ficará 

evidente no estudo de caso proposto por essa pesquisa, onde serão 
colocadas perguntas que vão desde se os alunos conhecem o anime Os 
Cavaleiros do Zodíaco, se ficaram claras as suas características técnicas, 

seu entendimento sobre anime e mangá até se o anime será um bom 
recurso didático para o professor, entre outras. A aplicação dos 

questionários é notável para se conhecer o entendimento dos alunos em 
relação a utilização do anime em sala de aula, que como futuros professores 
de História, é importante que eles conheçam a animação. 

 
Do Mangá ao Anime: a História da Animação Japonesa 

O conceito de animação não tem uma definição única, mas pode ser 
pensado, segundo Chong (2011) e Koyama-Richard (2010), como um 
método de entretenimento que cria a ilusão de movimento por meio da 

apresentação de várias imagens sequenciais e de rápida sucessão, 
utilizando recursos inanimados, como papel, sombra, luz, etc. Esta definição 

será utilizada para a pesquisa, pois ajuda a compreender as características 
presentes no início da animação japonesa, ainda quando esta se iniciou nos 
pergaminhos ornamentados antigos. 

 
A animação japonesa, segundo Koyama-Richard (2010, p. 11), tem suas 

origens nos pergaminhos japoneses ornamentados, estes são pensados 
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como precursores dos mangás (histórias em quadrinhos japonesas) e 
também do desenho animado. 

 
Os pergaminhos adotavam a perspectiva chinesa de arte - uma técnica 
artística capaz de transmitir uma sensação de profundidade - com 

inspiração nos elementos da vida real, como expressões faciais, efeitos de 
zoom, etc. Essas características, ligadas a ideia de movimento, aproximava 

os desenhos dos pergaminhos a algo contíguo da ideia de animação, como 
se observa na imagem 1. 
 

 
Imagem 1 - Pergaminho Ornamentado (Período Edo) 

Fonte: Anonymous, Hyakkiyagyo emaki (The Night Parade of One Hundred 

Demons), late Edo period. Koyama-Richard, 2010, p. 14-15. 
 

No século XVII, o Japão conheceu a arte chinesa, não com sua tradição de 
retratar a harmonia com o universo, mas sim uma arte com influências 
ocidentais. A China, grande influência para os artistas japoneses na época, 

já havia tido contato com os europeus, especificamente com os jesuítas que 
ali chegaram objetivando a cristianização. 

 
Nos séculos XVIII e XIX, a ciência e a tecnologia ajudaram os ocidentais a 

criarem brinquedos e dispositivos ópticos. De acordo com Koyama-Richard 
(2010), não existe uma data precisa de quando tais brinquedos e 
dispositivos apareceram no Japão, porém, sabe-se que os japoneses foram 

rápidos em acolher a maioria dessas invenções. Uma delas foi o 
Praxinoscópio, inventado por Émile Reynaud (1844-1918) entre os anos de 

1876 e 1877. Este “dispositivo que deu a ilusão de movimento, substituindo 
uma imagem por outra por meio de espelhos prismáticos” (KOYAMA-
RICHARD, 2010, p. 69, tradução nossa). Entretanto, seu sucesso durou 
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pouco, sendo que uma nova invenção invadiria as telas de todo o mundo: o 
cinematógrafo. 

 
A criação do cinematógrafo pelos irmãos Auguste (1862-1954) e Louis 
Lumière (1864-1948), de acordo com Koyama-Richard (2010, p. 71), 

mudou completamente a cultura de entretenimento no Japão, quando 
chegou no país em 1896, tornando as performances com as lanternas 

mágicas e outros dispositivos óticos cada vez mais raras e voltadas para um 
papel educacional. Para Chong (2011, p. 20), no início dos anos de 1900, as 
novas tecnologias e técnicas de cinema, (o cinema compartilha suas raízes 

históricas com a animação) como o cinematógrafo, trouxeram 
consequências consideráveis: “as disciplinas no meio da produção de filmes 

se diversificavam em áreas especializadas, incluindo a criação de filmes 
animados” (CHONG, 2011, p. 20), como é o caso dos japoneses. Em pouco 
tempo, os japoneses começaram a importar produções europeias e 

americanas, proporcionando a criação de suas próprias empresas 
cinematográficas. Iniciava-se, assim, uma adaptação da cultura japonesa às 

novas tecnologias e ao caráter empresarial.  
 
Os Cavaleiros do Zodíaco: Alguns Aspectos Gerais e Técnicos 

Para Wells (2012, p. 15), o processo de desenvolvimento de uma animação, 
ou seja, no início quando ainda se faz os esboços, é tão importante quanto 

a criação final. Segundo ele, como disse Ollie Johnson, animador da era de 
ouro da Disney, o desenho à mão está intrinsecamente envolvido com o 
pensar e com o processo de execução técnica. A ideia de Johnson é de que 

se deve sempre visualizar, relembrar, propor uma forma de comportamento 
e traçar os contornos sobre o que se quer com determinado desenho. 

 
É imprescindível conhecer as especificidades técnicas do referido anime, o 

que legitima a exposição anterior sobre a história da animação japonesa. A 
característica de cada desenhista se faz presente em cada animação, como 
é o caso de Araki Shingo (1939-2011) e Himeno Michi (1956-), 

responsáveis pelo design da série de televisão dos Cavaleiros do Zodíaco. 
 

Araki Shingo enfatiza muito a androgenia das personagens e as cenas de 
lutas de forma antirrealista, enquanto que o traço de Michi, segundo 
Chatrian e Paganelli (2010, p. 82), é mais doce, suave e atencioso. Os olhos 

são mais sutis e muitas vezes com certa melancolia. Além disso, as 
personagens são mais adultas e as sombras mais destacadas: 

 
“A partir deste momento, longos cabelos coloridos que sinuavam ao 
vento tornaram-se a marca registradas de Himeno, que culminaram 

em Saint Seiya. Os rostos de seus homens são muitas vezes 
efeminados, enquanto seus corpos esbeltos se dobram facilmente e 

se movem de uma maneira altamente sugestiva, como se estivessem 
se apresentando no famoso balé de Hyogo. (CHATRIAN; PAGANELLI, 
2010, p. 82, tradução nossa)”. 

 
Estas são as marcas registradas de Michi no anime. Como mencionado 

acima, isso é perceptível com as personagens Hyoga (Imagem 2) e Afrodite 
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(Imagem 3), que são personagens masculinas, mas com traços femininos. 
Os cabelos são coloridos (estes sendo de várias cores), esvoaçantes, as 

cores chamativas e mescladas entre tons claros e escuros. O traço é mais 
melancólico e firme (Hyoga) e delicado e suave (Afrodite). 
 

 
Imagem 2- Hyoga de Cisne. 

Fonte: Saint Seiya Wiki. Hyoga de Cisne. Disponível em: http://pt-
br.saintseiya.wikia.com/wiki/Hyoga_de_Cisne. Acesso em: 06/12/16. 
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Imagem 3 - Afrodite de Peixes. 

Fonte: Saint Seiya Wiki. Afrodite de Peixes. Disponível em: http://pt-

br.saintseiya.wikia.com/wiki/Afrodite_de_Peixes. Acesso em: 06/12/16. 
 
Por ser um anime cujo gênero é o Shonen, ou seja, destinado para o 

público jovem masculino, com ênfase em cenas de lutas, ação, com 
personagens robustas e bem desenvolvidas, essas características são bem 

trabalhadas nos Cavaleiros do Zodíaco. Há a presença de sangue, seus 
corpos são esbeltos e os braços bem definidos, cabelos coloridos, cores de 
fundo fortes para dar ênfase no momento da luta. Além disso, por ser uma 

adaptação do mangá, ao ser transformado em série de televisão, elementos 
como música, movimentos e cores são implantados. 

 
Ademais, como se vê nas imagens 4 e 5, há diferenças entre a imagem do 
mangá, em preto e branco e a do anime, com cores claras e escuras, traços 

marcantes, especialmente para dar um aspecto de suspense, e chamar a 
atenção do leitor e do espectador, em relação a cena: 
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Imagem 4 - A Exclamação de Atena (mangá). 

Fonte: Os Cavaleiros do Zodíaco, volume 37, página 19, ano 2006. 
Disponível em: <https://lermangasonline.xyz/manga/saint-seiya/capitulo-

37/>. Acesso em: 11/06/17. 
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Imagem 5 - A Exclamação de Atena (anime). 

Fonte: Os Cavaleiros do Zodíaco. Disponível em: 

http://saintseiyadf.blogspot.com.br/2010/. Acesso em: 11/07/16. 
 

Assim, conhecendo a animação nipônica em seus aspectos técnicos e 
históricos, proporciona ao professor, não utilizá-la a meramente ilustrar o 

conteúdo, mas sim usá-la com toda sua potencialidade e características 
próprias para que os alunos compreendam a linguagem do anime e 
percebam como o conteúdo histórico (História Medieval, História Grega, 

cultura, miscigenação, religião, etc.) ganha uma forma específica nos 
Cavaleiros do Zodíaco. 

 
O Audiovisual Na Sala De Aula 
O uso do recurso audiovisual é muito frequente no cotidiano escolar, 

especialmente na disciplina de História. Filmes com temáticas históricas são 
mobilizados com o intuito de desenvolver a compreensão dos alunos acerca 

de determinado conteúdo, seja a nível fundamental, médio ou superior. 
Porém, muitos professores usam esse recurso de forma a meramente 
ilustrar sua aula ou como algo que simplesmente ocupa um tempo ocioso, 

sem problematizá-lo nas suas especificidades e considerá-lo como um 
discurso acerca de determinado passado. 

 
Assim, após se discutir a história e as características da animação japonesa, 
compreendendo-a em suas especificidades técnicas, propõe-se que, mais do 

que ilustrar ou ocupar tempo, o recurso deve ser uma ferramenta que 
propicie educar para o audiovisual. O que significaria compreender como 
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determinada experiência histórica é mobilizada e contada segundo uma 
linguagem específica, seja ela do cinema ou da animação. 

 
Silva (2013, p. 153) salienta que existe um uso equivocado da linguagem 
audiovisual, tal como apontado anteriormente. Para ele, usá-la em sala de 

aula significa que o professor deve desenvolver o domínio tanto da 
disciplina que leciona, quanto dos equipamentos e da linguagem dos 

recursos que serão necessários para o desenvolvimento das discussões em 
sala de aula. Estes recursos vão desde filmes, documentários e animações. 
A maioria das escolas possui os equipamentos necessários, mas os 

professores, muitas vezes, não sabem manuseá-los ou não possuem 
motivação ou preparação para isso, prejudicando o uso desse recurso. 

 
Utilizar o audiovisual como um “tapa buraco” nas aulas, como afirma Silva 
(2013, p. 161), é o mesmo que isentar a escola e o professor da 

responsabilidade de trabalhar criticamente sobre esse recurso. Isso dificulta 
que os alunos despertem um senso crítico e analítico e o perceba como algo 

inovador. Nesse contexto, é importante conhecer bem a linguagem do 
recurso que estará utilizando, para pensar como uma determinada história 
ganha forma através do audiovisual. Como aponta Rosenstone (2010), a 

linguagem cinematográfica é metafórica, ou seja, não é uma representação 
transparente do real. Este raciocínio pode ser válido para a linguagem da 

animação.  
 
Pensar no filme histórico ou fictício, é compreender que ele não terá como 

objetivo fornecer as “verdades” que aconteceram no passado, mas sim que 
se trata “de um drama, de uma interpretação, uma obra que encena e 

constrói um passado em imagens e sons” (ROSENSTONE, 2010, p. 60). 
 

Mas como conhecer os aspectos técnicos da animação pode ajudar o 
professor? Além disso, qual o objetivo do professor? Conhecer esses 
aspectos, ou estar familiarizado com determinado tipo de recurso, 

proporciona ao professor, educar para o audiovisual, ou seja, a entender 
como é a linguagem da animação a partir de suas características próprias. 

Como mencionado por Rosenstone (2010, p. 77-78), o objetivo não é 
apenas ler o que está na superfície, mas sim o que essa mídia sugere, para 
despertar o interesse e também o senso crítico do aluno, que está 

familiarizado com ela, principalmente devido ao bombardeio de informações 
que o mundo multimídia proporciona. 

 
Pesquisa de Campo e Análise dos Resultados 
Parte-se da hipótese de que uma maior familiaridade com o recurso e suas 

especificidades pode conduzir a uma utilização em sala de aula que se 
oriente pela educação para o audiovisual, ou seja, trata-se, de auferir a 

relação dos futuros professores com a animação japonesa, por isso, as 
questões elaboradas iam desde se os alunos conhecem o anime Os 
Cavaleiros do Zodíaco, se ficaram claras as suas características técnicas, 

seu entendimento sobre anime e mangá, até se o anime seria um bom 
recurso didático para o professor, entre outras. 
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Participaram da pesquisa 34 respondentes com idade ente 17 e 50 anos. 
Entre eles, 80% afirmaram conhecer o anime dos Cavaleiros do Zodíaco, 

70% na turma do 1º período e 30% na do 5º período, conseguiram 
identificar o conteúdo histórico dentro dos episódios e 100% deles, 
afirmaram que o anime pode ser um recurso didático para o professor, 

desde que o mesmo conheça as especificidades técnicas da animação. O 
que se contradiz com uma das questões propostas, em que foi perguntado 

se eles conseguiam identificar uma animação japonesa, e 15% dos 
respondentes do 1º período e 35% do 5º período, não conseguiam, 
confundiram animação japonesa com os cartoons americanos, 

demonstrando assim a necessidade de se conhecer a animação ou o recurso 
audiovisual que se pretende utilizar em suas particularidades próprias. 

 
Considerações Finais 
Com os dados obtidos com os questionários, ficou perceptível que os 

alunos/futuros professores ainda precisam conhecer melhor o recurso 
audiovisual – a animação japonesa – para poder usá-la com toda sua 

potencialidade. Como foi notado nas respostas dos respondentes, apesar de 
uma relativa familiaridade, muitos sequer conseguem identificar uma 
animação nipônica, confundindo-as com as animações norte-americanas. 

Além disso, os respondentes apresentaram dificuldades em entender o que 
seria uma animação. Por outro lado, é curioso observar que salientaram a 

importância em ter domínio sobre o conteúdo, sobre o tema, pois só assim 
a animação conseguirá chamar a atenção dos alunos. Mas não é preciso, 
também, ter domínio da linguagem que veicula o conteúdo, tal como 

defendido pelos autores aqui apresentados? As respostas evidenciariam 
que, apesar da identificação do audiovisual, os futuros professores ainda 

concentrariam esforços na mobilização do recurso audiovisual como uma 
ilustração ou passatempo. Este último ponto, justifica ainda mais a 

necessidade de entender a animação nipônica em suas particularidades e 
especificidades, aprofundando e desenvolvendo aquela familiaridade inicial 
que os respondentes apresentaram através de estudos de caráter mais 

técnico da animação japonesa. 
 

Os resultados alcançados demonstram a relevância e como é imprescindível 
o entendimento do recurso audiovisual, especialmente hoje em dia, em que 
estão cada vez mais presentes nas vidas das pessoas, principalmente dos 

alunos do ensino fundamental e médio. E também, demonstra-se a 
importância de, ainda na universidade, os alunos/futuros professores 

conhecerem e aprenderem a utilizar o recurso audiovisual, de forma, a 
usufruir de suas potencialidades nas suas práticas docentes, aprofundando 
algo que já tiveram contato em algum momento de suas vidas. Recupera-se 

e enfatiza-se assim, a legitimidade de se utilizar esse tipo de mídia na 
educação. Este, por outro lado, é um assunto recente nas discussões 

acadêmicas, mas poderá ser um dos temas de uma próxima pesquisa. 
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O PRINCÍPIO DA SIMETRIA DE BRUNO LATOUR NO ENSINO DE 
HISTÓRIA: UMA LEITURA DAS CONTROVÉRSIAS DOS EVENTOS A 

PARTIR DA APRENDIZAGEM HISTÓRICA 
Rafael Dalyson dos Santos Souza 

 

 
Introdução  

A tarefa de lecionar constitui também uma tarefa de pesquisa e prática 
científica: é o professor quem seleciona, organiza e produz conhecimento 
junto (ou não) aos seus alunos. Assim, a tarefa de lecionar é também uma 

tarefa de cientista, de produtor de conhecimento. Neste sentido, o 
questionamento inicial que esta pesquisa visa responder é que 

conhecimento este cientista/professor produz? O que caracteriza esta 
produção de conhecimento histórico pelo professor e pelos alunos?  
 

Destacamos o princípio da simetria de Bruno Latour (1997, p. 24): a ideia 
de apresentar as controvérsias sobre a construção do conhecimento 

científico, questionando as noções entre verdadeiro e falso dentro da 
própria construção dos “fatos”. Com isso, visamos compreender como seria 
a construção de um Ensino de História “assimétrico” e propor as maneiras 

de se discutir simetricamente eventos históricos em sala de aula partindo de 
uma experiência concreta - desenvolvida numa turma de 2º ano na 

disciplina de Estágio Supervisionado IV acerca da temática da “Guerra Fria” 
- para entender o que caracteriza um ensino de História simétrico, e assim, 
mapear a própria construção dos “fatos históricos”. 

 
Simetria e Ensino de História: uma relação científica 

Em seu livro “A vida de laboratório: a produção dos fatos científicos” Bruno 
Latour (1997) analisa a construção do conhecimento científico tanto pelas 

ciências naturais como pelas sociais, e apresenta o conceito de simetria. 
Inicialmente, Latour (1997, p. 24) propõe duas noções para o conceito: 
“[...] cumpre não somente tratar nos mesma termos os vencedores e os 

vencidos da história das ciências, mas também tratar igualmente e nos 
mesmos termos a natureza e a sociedade.”  

 
Assim sendo, em seu estudo, Latour propõe a compreensão destas duas 
noções para o conceito, caracterizando assim a simetria generalizada, e 

linhas a mais no mesmo parágrafo afirma: “O trabalho de campo que aqui 
apresentamos é, por conseguinte, duas vezes simétrico: aplica-se ao 

verdadeiro e ao falso, esforça-se por reelaborar a construção da natureza e 
da sociedade.” (LATOUR, 1997, p. 27, grifo nosso) Destacamos o primeiro 
aspecto da simetria proposta por Latour: a ideia de apresentar as 

controvérsias sobre a construção do conhecimento científico, questionando 
as noções entre verdadeiro e falso dentro da própria construção dos “fatos”. 

 
Após a escolha do tema, o professor/pesquisador irá selecionar fontes, 
textos, filmes, músicas, imagens, charges, e etc. Faz parte do processo de 

construção científica a seleção de alguns aspectos, ou melhor, de problemas 
a serem resolucionados, e aí se encontra a chave da questão: a seleção dos 

problemas resulta na construção da aula como um todo. 
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Com a seleção do tema “Guerra Fria” pode-se discutir de diversificadas 

formas a depender da abordagem do professor. Ele pode seguir ipsis litteris 
o que se encontra no livro didático e ser mais um dos chamados 
“reprodutores do livro”; pode dialogar com o livro didático e com outras 

fontes; e pode também excluir o LD e optar por outros recursos didáticos 
como fichas de discussão, textos impressos, livros diversos, etc. Mas o que 

visamos destacar é como a seleção da “problemática” ou dos “objetivos” 
são determinantes para o entendimento dos processos históricos. 
 

Thomas Khun (1998) filósofo e teórico da Ciência e da Técnica dá ao que 
chamamos de “problemática” e de “objetivos” o nome de “quebra-cabeça” 

para perscrutar qual os interesses dos cientistas em se resolver tais 
problemas. Primeiro, Khun (1998, p. 60) entende que os problemas são 
direcionados mediante um paradigma que seleciona quais problemas são 

interessantes e quais não são. Segundo, Khun (1998, p. 60) afirma que tais 
problemas já possuem uma solução prévia. Por fim, Khun conclui que o que 

motiva tais pesquisadores a resolver tais problemas é que “[...] se for 
suficientemente habilidoso, conseguirá solucionar quebra-cabeças que 
ninguém até então resolveu ou, pelo menos, não resolveu tão bem.” 

(KHUN, 1998, p. 61) 
 

No caso específico da Guerra Fria, uma série de abordagens diferentes se 
dedicou a estudar o período. Luís Nuno Rodrigues por exemplo discute 
sobre “O debate sobre as origens da Guerra Fria” e demonstra em seu texto 

como as diferentes versões selecionam problemas específicos e elegem 
eventos como mais importantes dentro de um só processo. É o caso das 

abordagens da visão tradicionalista, a linha revisionista, a linha pós-
revisionista e a Nova-História. 

 
Para entendermos como o ensino de História pode ser “assimétrico”, na 
nossa visão, devemos compreender na prática como cada uma dessas 

linhas teóricas se debruçou para estudar a temática. Segundo Luís Nuno, a 
visão “tradicionalista” era desempenhada por atores ainda durante a Guerra 

Fria ainda nos anos 40 até a década de 60. Abordavam Stalin como um 
ditador totalitário semelhante a Hitler e culpavam a URSS como responsável 
pelo desacato as relações diplomáticas devido ao totalitarismo e o 

expasionismo soviético, o que colocava os EUA numa posição defensiva. 
(RODRIGUES, p. 2) 

 
Outra vertente era a linha revisionista, que segundo Rodrigues se 
desenvolveu nos finais da década de 50. O autor aponta que tal linha surge 

quando da crise do McCarthyism. Os revisionistas criticam a visão 
tradicional por responsabilizar exclusivamente na URSS e apontam a 

atuação dos EUA como interventor e expansionista desde fins da II Guerra. 
(RODRIGUES, p. 3-4) 
 

A outra linha apresentada por Rodrigues é a pós-revisionista, que segundo 
o autor apresenta uma leitura “meio-termo”. Aponta para os fatores 

externos e internos entre EUA e  URSS. Destaca que ambos estavam 
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confrontados com uma destruição da Europa. A linha surgida na década de 
70 refletia a política de distensão e de aproximação entre as duas 

superpotências (RODRIGUES, p. 5). 
 
Por fim, a última das linhas teóricas apresentadas por Rodrigues é a “Nova 

História” escrita quando do fim da Guerra Fria e da queda do muro de 
Berlim. O autor destaca que esta linha apresenta a bipolaridade entre o 

bem (representado pela democracia norte-americana) e o mal 
(representado pelo autoritarismo soviético). (RODRIGUES, p. 7) 
 

Na abordagem de Rodrigues, cada linha teórica seleciona eventos dentro da 
própria Guerra Fria, como forma de abordagem do evento histórico, 

excluindo outros eventos e outras leituras. Constitui assim uma abordagem 
“assimétrica” por silenciar os embates e as controvérsias dentro da Guerra 
Fria, olhando apenas para “um lado da História”. Tal abordagem cria o 

seguinte esquema 
 

 

 
Figura 1. Concepção assimétrica dos eventos históricos. 

  
A visão linear da História além de apresentar uma visão evolutiva da 
história apaga as controvérsias dentro dos próprios processos históricos. 

Questiona-se, com isso, se dentro de cada período citado não haveria 
outras perspectivas teóricas, bem como outras formas de enxergar os 

eventos históricos. Neste esquema, tem-se a compreensão de um ensino de 
História “assimétrico” por não abordar “vencidos e vencedores”, atribuindo 
conceitos como os de “totalitarismo” e “expansionismo” a “um lado da 

história” sem compreender o processo de embates, as controvérsias entre 
os lados. 

 
A partir disto, a compreensão simétrica da História passa por uma leitura 
dos eventos históricos que mapeie as controvérsias, sem eleger vencidos ou 

vencedores, mas problematizando tais construções. Como exemplo, 
elegemos dois eventos dentro da Guerra Fria: a Guerra do Vietnã e a 

intervenção do exército soviético no Afeganistão.  
 
O primeiro, envolveu a participação dos EUA pela não perca de poder na 

península da Indochina e o segundo surgiu segundo os soviéticos “[...] 
como sendo uma operação ideológica, justificada pela «solidariedade 

proletária» e destinada a impedir que um país que entrou na órbita 
socialista se afaste dela, no cumprimento da teoria de Brejnev.” (VAÏSSE, p. 
165)  
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Compreendendo tais eventos dentro da Guerra Fria temos uma leitura não 
homogeneizada da URSS e dos EUA, como se ambos fossem exatamente os 

mesmos, mas abordando as controvérsias e embates, as mobilizações que 
cada um realiza do outro, e os desdobramentos de cada evento histórico, 
tendo assim uma visão simétrica dos eventos, que produz o seguinte 

esquema 
 

 
Figura 2. Concepção simétrica dos eventos 

 
Deste modo, um ensino de história simétrico se caracteriza por ser um 

ensino que engloba as controvérsias dentro dos períodos históricos, não 
homogeneizando as leituras sobre cada período ou linha teórica, mas 

mapeando as controvérsias. A concepção de tempo deixa de ser em formato 
linear para ser mais complexa, não um avanço sempre para o futuro, mas 
uma rede que pode voltar e avançar. 

 
Desenvolvimento 

A construção do plano de aula, contendo problemática e objetivos, a ser 
aplicada na turma de 2º ano na disciplina de Estágio Supervisionado IV, 
teve como tema “Guerra fria: entre totalitarismos e imperialismos”. 

Utilizou-se como apoio as discussões teóricas de Hannah Arendt (1989) 
sobre totalitarismos, de Almeida (2006) sobre imperialismos e 

expansionismo.  
 
Partindo dessa discussão teórica, a ideia era analisar conjuntamente com os 

alunos através dos eventos da Guerra Fria em que momentos tais conceitos 
poderiam ser percebidos ou aplicados. O objetivo principal era não definir 

previamente um ou outro lado como o lado totalitarista, ou aquele o 
imperialista, mas primeiro aprender a ideia geral para depois perscrutar se 
se encaixava no “quebra cabeça” ou não.  

 
Seguindo a metodologia de discussão por eixos temáticos, colocamos numa 

ficha de discussão os conceitos e os eventos a serem analisados. A 
discussão se deu por meio de aulas expositivo-dialogadas em que o 

estagiário dialogava com os alunos chamando a atenção para os eventos da 
Guerra Fria. 
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Uma ficha temática foi desenvolvida com base no livro de Maurice Vaïsse 
“As relações internacionais depois de 1945” (2013) apontando os eventos 

selecionados pelo estagiário dentro da Guerra Fria. 
 

 
Figura 3. Ficha temática aplicada na regência: FICHA.Jpeg. 
   

Ao longo da discussão fomos apresentando imagens dos eventos e 
debatendo com os alunos as características de cada evento dentro da 
Guerra Fria. A aprendizagem pôde ser mais bem verificada através das 

produções escritas dos alunos ao final da regência, no qual se solicitou que 
cada grupo de alunos reunidos selecionassem uma fonte (música, filmes, 

desenhos) e escrevesse sobre ela respondendo ao seguinte 
questionamento: “Como esta obra aborda ou constrói uma imagem sobre os 
EUA ou/e sobre a URSS?” 

 
Os alunos, em sua maioria, conseguiram não particularizar os “dois lados” 

como um com determinadas características e outro com outras 
características contrárias, mas, inserindo a fonte dentro de um processo, 
compreenderam as controvérsias levantadas pelas obras selecionadas, 

como a análise realizada por um grupo da turma dos HQs em que se 
investigou as imagens, textos e cenas dos quadrinhos de forma a mapear 

os embates entre personagens e eventos, o discurso dentro dos quadrinhos 
e os embates entre os países. 
 

Conclusão 
A compreensão simétrica dos eventos históricos comporta uma visão mais 

abrangente dos processos. No exemplo citado do trabalho realizado pelo 
grupo de alunos da turma de 2º ano, ao perscrutar as imagens, cenas e 
textos dos quadrinhos, os alunos mapearam toda uma rede que a partir 

deles se estabelece: os produtores dos quadrinhos, a URSS, os EUA, as 
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bombas atômicas, etc. Tal trabalho leva os alunos a duvidarem das fontes 
históricas, e por consequência, dos fatos históricos. 

 
A simetria no ensino de História possibilita ainda que não se tenha uma 
visão pré-concebida dos processos históricos. Tal visão é determinada pelas 

correntes teóricas, que como afirma Thomas Khun (1998, p. 60) 
determinam previamente as questões que interessam ao pesquisador, e 

aquelas que não interessam. Desta feita, com a compreensão simétrica, 
primeiro se compreende os processos históricos, para depois questionar se 
estes se relacionam ou não com os conceitos. Assim, a aprendizagem 

histórica não elege “fatos” e “conceitos” para “lados”, mas mapeia tais 
controvérsias, o que propicia uma criticidade dos discursos, imagens e 

objetos. 
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BREVE ESBOÇO TEÓRICO SOBRE O ESTUDO DOS USOS DO PASSADO 
NAS NARRATIVAS MONOGRÁFICAS DE HISTÓRIA – UNIMONTES/MG 

Rafael Dias de Castro 
 
 

Este projeto, mais amplo, busca investigar a cultura histórica e os usos do 
passado na região norte de Minas Gerais, considerando as várias 

identidades sociais, culturais e formas de se abordar o tempo, 
compreendidas como conteúdo da experiência, medida de orientação e 
definição de ação/finalidade (Rüsen, 1994). Nesta comunicação, 

apresentamos a primeira etapa do projeto a ser realizada, que visa o 
levantamento, catalogação e análise dos procedimentos teórico-metódicos 

da investigação, usos do passado e seus produtos finalizados através de 
uma narrativa científica (a historiografia), vinculados à produção discente 
do Departamento de História da Universidade Estadual de Montes Claros 

(Unimontes/MG).  
 

A Unimontes surgiu em 1963 como Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
– FAFIL (primeira unidade de ensino superior do Norte de Minas Gerais), e 
se transformou em autarquia estadual em 1989, com a denominação de 

Universidade Estadual de Montes Claros. O curso de História iniciou suas 
atividades em 1967 e, em 1993, com a aprovação da Lei Estadual 11.517, 

que estruturou a Unimontes, o curso passou a integrar o Centro de Ciências 
Humanas. No ano 2000, aprovou-se um novo Projeto Político Pedagógico, 
com a estruturação do curso resultando na implementação de sua oferta 

também no município de São Francisco (desde 2002) e na criação da 
Revista Científica Caminhos da História (ISSN 2317-0875). Também 

vinculado ao curso, estão o Grupo de Pesquisa Gênero e Violência e, desde 
2011, o Programa de Pós-Graduação “Stricto-Sensu” em História 

(atualmente sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Cláudia Maia). 
 
Importante ressaltar que os cursos de Graduação e Mestrado em História da 

Unimontes são responsáveis em grande parte pela formação acadêmica e 
técnica de muitos profissionais que atuam na região, que se dedicam à 

educação básica e a diversas instituições de pesquisa, guarda e divulgação 
do passado histórico (como os museus, institutos de pesquisa e arquivos 
históricos). Assim, considera-se fundamental iniciar a pesquisa pela análise 

das fontes e objetos mobilizados, os conceitos e métodos aplicados, as 
articulações entre ensino-pesquisa-extensão, os espaços ocupados, dentre 

outros aspectos, imersos numa trama de relações da cultura histórica (em 
suas dimensões estética, política, cognitiva, moral e religiosa), reveladas 
aqui inicialmente pelos múltiplos usos do passado observados em tais 

narrativas historiográficas. 
 

A inserção desta pesquisa no Projeto Político-Pedagógico do curso de 
História da Unimontes se dá a partir da análise da “concepção de um curso 
superior adaptado à realidade educacional brasileira e ao universo cultural, 

social e econômico da região em que está inserido” (Unimontes, 2013, p. 
13). Neste sentido, apresento nesta comunicação os aspectos teóricos e 

metodológicos da pesquisa iniciada no ano de 2019, na expectativa de 
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ampliar o entendimento sobre a temática, debater aparatos técnicos e 
procedimentos definidos e direcionar novas perspectivas analíticas.  

 
Cultura histórica, usos do passado 
A pesquisa se estabelece a partir do eixo transversal dos debates sobre o 

processo de formação, por aprendizado, da consciência histórica. Neste 
sentido, dois âmbitos da “cultura histórica”, a Teoria da história e o Ensino 

de história, orientados por uma didática da história, são fundamentais 
porque constituídos como lugar de rigor crítico diferentemente de outros 
espaços de reconstrução do passado. Para tanto, os pressupostos teórico-

metodológicos do historiador alemão Jörn Rüsen (1994; 2001; 2007; 2010; 
2014) serão fundamentais.  

 
No meio acadêmico brasileiro, a recepção da teoria da História de Rüsen 
vem aumentando nas últimas décadas, dando ênfase às suas contribuições 

sobre o enraizamento da história no cotidiano, a compatibilidade entre 
método e sentido por meio da narrativa histórica, as considerações das 

informações históricas presentes na sociedade como influência ao 
pensamento histórico e a possibilidade de pesquisas no ensino da história a 
partir das ideias dos próprios estudantes (Oliveira, 2017; Schmidt, 2014). 

Conforme aponta Estevão Martins, através da teoria da História de Rüsen é 
possível refletir sobre como “passado, presente e futuro são fatores da 

cultura histórica, operados pela síntese ativa do agente racional humano 
sob a forma de cenário, encontrado e produzido, da vida concreta” (Martins, 
2011, p. 51). 

 
Em Rüsen, a categoria “cultura histórica” é definida para se refletir sobre a 

relação que determinado grupo mantém com seu passado, não se 
restringindo à historiografia, pois na “cultura histórica” se abarcaria 

múltiplos agentes envolvidos em sua reflexão, elaboração, difusão, 
representação, recepção, enfim, as diversas formas em que é pensada e 
legitimada enquanto perspectivas de se abordar o tempo: 

 
“la investigación académica, la enseñanza escolar, la conservación de 

monumentos, los museos y otras instituciones se contemplan y 
discuten, a pesar de sus recíprocas demarcaciones y diferencias, 
como manifestaciones de una aproximación abarcante y común al 

pasado. 'Cultura histórica' debe denominar este aspecto abarcante y 
común. La 'cultura histórica' contempla las diferentes estrategias de 

la investigación científico-académica, de la creación artística, de la 
lucha política por el poder, de la educación escolar y extraescolar, del 
ocio y de otros procedimientos de memoria histórica pública, como 

concreciones y expresiones de una única potencia mental. De este 
modo, la 'cultura histórica' sintetiza la universidad, el museo, la 

escuela, la administración, los medios, y otras instituciones culturales 
como conjunto de lugares de la memoria colectiva, e integra las 
funciones de la enseñanza, del entretenimiento, de la legitimación, de 

la crítica, de la distracción, de la ilustración y de otras maneras de 
memorar, em la unidad global de la memoria histórica” (in Rüsen, 

1994, p. 2-3). 
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Em outras palavras, por cultura histórica Rüsen se refere à maneira 

particular de se abordar interpretativamente o tempo (aquela que resulta 
em algo como “história”), enquanto conteúdo da experiência, produto da 
interpretação, medida de orientação e determinação de finalidade/ação 

(Rüsen, 1994, p. 6). O estudo da cultura histórica engloba, portanto, as 
várias formas de elaboração da experiência histórica e sua articulação com 

a vida de uma comunidade, considerando que agentes sociais diversos 
contribuem nessa elaboração e muitas vezes concorrem entre si (Gontijo, 
2014). 

 
Apesar de ressaltar que a produção científica da história não dá conta de 

todas as carências de orientação dos sujeitos inseridos numa determinada 
cultura histórica, Rüsen visualiza especificamente na reflexão científica 
deste conhecimento uma base racional fundamental para abarcar a reflexão 

histórica como orientadora da vida prática. Tal produção científica contém 
fatores estéticos e retóricos fundamentais, que deveriam habilitar o saber, 

como constructo cognitivo, a aplicar-se na vida prática. Porém, o que 
“precisa de esclarecimento é como esse saber responde, aos pontos de vista 
especificamente estéticos e políticos da orientação prática, com a pretensão 

de racionalidade cognitiva própria à história como ciência” (Rüsen, 2007, p. 
121). 

 
A relevância científica, intelectual, social, cultural, política, do conhecimento 
histórico está vinculada à cultura histórica em que o indivíduo está inserido, 

a partir da qual este compartilha e interage através de ideias, valores, 
comportamentos, orientações, etc., presentes nessa cultura como 

operadora de critérios de sentido. Daí a necessidade de analisar 
detidamente o que Rüsen definiu como a “função racionalizadora da 

pragmática textual exercida pela teoria da história na historiografia” 
(Rüsen, 2001, p. 46). Isso quer dizer que a historiografia é parte integrante 
da pesquisa histórica, cujos resultados se enunciam na forma de um “saber 

redigido”, dirigido aos interessados no conhecimento produzido pelo “saber 
histórico” científico, que não somente informa como também orienta 

temporalmente as ações presentes e futuras. Assim, uma justificativa para 
realização desta pesquisa se encontra, justamente, no trabalho de reflexão 
a ser realizado no âmbito das narrativas historiográficas, no intuito de 

compreender, delinear e preservar “o progresso do conhecimento, obtido na 
pesquisa, nas formas empregadas pela historiografia para transmitir os 

resultados dessa mesma pesquisa” (Rüsen, 2001, p. 47). 
 

Neste sentido, duas questões se tornam fundamentais para se pensar tanto 

a formação acadêmica e profissional dentro do âmbito universitário, quanto 
a produção científica realizada neste espaço:  

 
“o ambiente social e cultural em que a história é pensada, produzida 
(como historiografia) e ensinada; e também a repercussão da história 

na formação do pensamento, da consciência e da cultura histórica, 
tanto dos estudantes dos sistemas escolares quanto do público em 

geral, mediante a ilimitada diversidade de usos (e por vezes de 
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abusos) da história e da historiografia na cultura contemporânea” (in 
Martins, 2011 p. 57-58). 

 
Rüsen define que a Didática da História deve se preocupar com a cultura 
histórica, por se tratar do campo de estudos que se ocupa justamente por 

tentar compreender as formas pelas quais o conhecimento é tematizado e 
difundido, configurando formas de pensamento sobre a história que estão 

no cerne de lutas culturais, políticas e ideológicas. Para ele, a didática da 
história (tanto em sua matriz acadêmica e escolar, como sua relação com a 
história não acadêmica) auxilia para uma perspectiva reflexiva sobre a 

sociedade e o conhecimento histórico, desempenhando um papel analítico 
sobre a própria ciência da história, agindo como um recurso de 

autoconsciência desse campo (Rüsen, 2007). O autor define uma matriz 
disciplinar elencando temas como a metodologia do ensino na sala de aula, 
a investigação da função do acontecimento e da explicação histórica na vida 

pública, o estabelecimento da finalidade da Educação Histórica (ou o que se 
espera que o conhecimento histórico mobilize) e a investigação da natureza, 

função e importância da consciência histórica, a partir da qual se dão 
conexões temporais essenciais (passado, presente e futuro), num conjunto 
de operações mentais que definem o pensamento histórico e sua função na 

cultura humana.  
 

A vantagem teórica da matriz proposta por Rüsen, segundo aponta Estevão 
Martins, é sua adaptabilidade funcional à diversidade temática da pesquisa 
histórica, alcançando uma potencialidade organizacional e explicativa 

universalizável: “a matriz compõe as três perspectivas de abordagem 
adotadas por Rüsen: o pensamento histórico, a constituição de sentido 

histórico e a produção técnica da narrativa historiográfica” (Martins, 2016, 
p. 4). Como se observa, Rüsen busca uma interpretação da práxis do 

pensamento histórico pela articulação de uma matriz que torna possível seu 
entendimento.  
 

Sobre a matriz de Rüsen, Martin Wiklund afirma que o intuito de formular 
princípios gerais de validade na ciência histórica é essencial para 

compreender a proposta do pensamento histórico, a que se presta o 
pensamento histórico, ou porque há simplesmente algo como o pensamento 
histórico. Assim, somente ao compreender o interesse humano e a 

necessidade do pensamento histórico, e ao articular a lógica do pensamento 
histórico com o mundo da vida, é possível compreender a proposta ou 

“função do pensamento histórico e, como consequência, que tipo de 
validade está em jogo quando narrativas históricas são avaliadas – dentro 
ou fora da ciência histórica” (Wiklund, 2008, p. 30). Desta forma, as 

reflexões de Rüsen contribuem para o crescimento e a autonomia da ação 
crítica de quem vive a história, de quem a investiga, de quem a ensina, de 

quem a aprende em um processo contínuo de tomada de consciência de sua 
própria historicidade. 

 

Métodos e procedimentos de análise 
De acordo com levantamento realizado, temos aproximadamente 350 

monografias no Campus Montes Claros e entre 140 e 160 monografias no 
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Campus São Francisco. No curso de História, a produção monográfica será 
onde o aluno (neste caso, também autor) irá ter uma relação mais próxima 

com as fontes, pois será a partir destas que ele problematizará questões a 
serem respondidas ao longo de sua narrativa historiográfica. Durante a 
graduação, são trabalhadas diferentes teorias, métodos, procedimentos, 

técnicas, para se produzir um discurso histórico e trabalhar com as 
fontes/vestígios do passado, devendo determinada teoria e método serem 

aplicados a monografia. Tais critérios precisam estar bem definidos, para 
que a produção de uma narrativa esteja em acordo com os domínios 
historiográficos estabelecidos.  

 
Para definição de critérios metodológicos na elaboração de um banco de 

dados, realizamos a leitura de textos que auxiliam a formulação e 
catalogação dos diferentes caminhos relativos aos domínios, abordagens e 
campos da História, permitindo as análises das atividades de pesquisa, 

ensino e extensão provenientes de tal instituição. A leitura de algumas 
obras fundamentais a esse respeito permitiu que se formulasse um universo 

do campo historiográfico em suas principais áreas (Cardoso e Vainfas, 
1997; Freitas, 1997; Barros, 2004). Outro grupo de pesquisas, que tiveram 
como objetivo realizar o levantamento das produções de determinados 

Departamentos de História para fins variados (como levantamento de perfil 
do curso, modificação de estrutura curricular, etc.) (Bentivoglio e Santos, 

2009; Noronha e Zahr, 2017), também foram fundamentais para a 
definição do arcabouço procedimental/metodológico. 
 

Algumas variáveis a serem analisadas/catalogadas na pesquisa com as 
monografias são: nome, título, ano de defesa e orientador da pesquisa; 

área do CNPq vinculada (Teoria da História, Antiga e Medieval, Moderna e 
Contemporânea, Brasil, etc.); território/domínio (cultural, econômico, 

político, social); abordagem (biografia, comparativa, local, micro-histórica, 
regional, transnacional, etc.); campos de investigação (ensino, memória, 
religião, sexualidade, arte, etc.); objeto investigado (intelectuais, mulheres, 

povo/massas, ideias, etc.); fontes principais utilizadas (manuscrita, 
impressa, literária, oral, digital, etc.). 

 
Optou-se por extrair no conteúdo dos resumos e introduções as principais 
questões buscadas, ressaltando que tal informação necessita ser dada pela 

própria pesquisa/autor, para que possamos definir as perspectivas e 
intenções predominantes em sua narrativa. Conforme apontado por 

Bentivoglio e Santos (2009), evita-se assim incluí-los em 
áreas/temáticas/abordagens que não sejam de escolha explicitada por eles 
(embora nem sempre isso possa ficar muito evidente). Além disso, 

ressaltamos que em muitas destas pesquisas pode ficar clara determinada 
interface entre campos distintos (como a História Política com a História 

Cultural), mas, conforme apontado, a narrativa estabelecida nos dará o foco 
principal e preponderante da pesquisa analisada. 
 

Considerações finais 
As narrativas historiográficas, provenientes da produção científico-

acadêmica do curso de História da Unimontes, ao narrar determinada 



 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 414 

sequência de situações, fatos, eventos, abarca um contexto significativo de 
antecedentes e de consequentes, de causas e de efeitos, de variáveis e de 

resultantes, organizando motivos, razões, atos e resultados, explicando o 
ocorrido e antecipando possíveis desdobramentos. Refletir, pois, sobre a 
narrativa historiográfica produzida no interior de tal instituição traz a tona 

questões referentes à formação profissional do historiador e de sua 
habilitação ao ensino, à organização das práticas de ensino e dos conteúdos 

adotados, à produção dos meios de apoio ao ensino e à difusão da história 
no meio escolar, dentre tantos aspectos propostos e desenvolvidos pelo 
curso de História da Unimontes. 

 
Portanto, através da matriz do pensamento histórico de Rüsen, o intuito 

inicial desta pesquisa é identificar e catalogar as produções realizadas por 
discentes no curso de História da Unimontes/MG, suportes da cultura 
histórica produzida neste espaço, buscando no campo de conhecimento da 

ciência histórica seu nível teórico de reflexão: as concepções (perspectivas, 
categorias, teorias), métodos (de elaboração da experiência do passado) e 

formas (da apresentação). Através das narrativas historiográficas, portanto, 
visualizaremos a cultura histórica presente no discurso semântico da 
simbolização, nas estratégias cognitivas da produção do saber histórico e na 

estratégia estética da apresentação histórica.  
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PESQUISA E ENSINO: O LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA COMO 
OBJETO DE ESTUDO EM SALA DE AULA 

Raimundo Nonato Santos de Sousa 
Ayrton Costa da Silva 

 

 
Considerações iniciais  

O livro didático desempenha um papel muito importante na efetivação do 
processo de ensino-aprendizagem, e consequentemente, na promoção de 
uma educação de qualidade acessível a todos. Desde o período colonial, o 

livro é encarado como um instrumento de ensino, e, portanto, desde aquela 
época ele é utilizado para fins didáticos.  

  
Evidentemente, nesse período a sua distribuição era muito limitada e 
restrita apenas às camadas mais ricas, que constituíam a elite da colônia 

portuguesa na América. Felizmente, nos dias de hoje a situação não é mais 
essa.  

 
A partir de 1966, com o estabelecimento do acordo MEC-USAID, conforme 
Silva (1998), o livro passou a ser valorizado como ferramenta pedagógica e 

se tornou acessível a todas as pessoas. Sem nenhuma dúvida, esse foi um 
grande feito, visto que o livro, atuando como um disseminador do 

conhecimento se tornou a partir dessa década uma ferramenta de estudo e 
pesquisa verdadeiramente democratizante. Em consequência disso, todos 
os alunos, independentemente da sua condição socioeconômica, poderiam 

acessar uma educação de qualidade, através do seu próprio livro didático.  
 

Assim, se consolidou a presença do livro no processo de ensino-
aprendizagem, de modo que “não é à toa que a imagem estilizada do 

professor apresentando-o com um livro em suas mãos, dando a entender 
que o ensino, o livro e o conhecimento são elementos inseparáveis” (SILVA, 
1996, p.8). 

 
Dessa maneira, é inegável a existente relação entre o livro didático e a 

prática do ensino. Afinal, este material pedagógico participa de todas as 
etapas do processo educacional, desde o planejamento até o exercício das 
aulas.  

 
De fato, é incontestável a importância desempenhada por esses 

instrumentos na educação básica, mas um detalhe deve ser mencionado: os 
livros, antes de tudo, se tratam de uma construção discursiva (MACEDO, 
2004) e por esta razão não podem ser vistos como fontes de verdades 

incontestáveis.  
 

É em virtude disso que o livro, inclusive o de História, deve ser 
primariamente considerado como uma construção derivada de interesses 
particulares que podem ser dos seus autores, bem como do governo que 

financia a sua produção e garante a sua distribuição (SILVIA, 1998). Com 
isso, conclui-se que os livros didáticos estão impregnados de ideias, valores 

e preceitos daqueles que os produzem e garantem a sua circulação.  
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Por esse motivo, analisar livros didáticos de diferentes épocas implica 

inevitavelmente em reconhecer que eles são produtos do seu tempo. Nesse 
sentido, o presente texto objetiva apresentar uma proposta de pesquisa 
endereçada aos alunos da disciplina de História da educação básica.  

 
A referida se trata de uma investigação, de caráter exploratório, centrada 

na pesquisa e análise de livros didáticos de História, cujo objetivo principal 
é o de exercitar a capacidade de pensamento crítico dos alunos, por ajudá-
los a perceber que embora o livro didático seja importante, ele não pode, 

em nenhuma circunstância, ser considerado como uma fonte de verdades 
absolutas.  

 
A produção do conhecimento histórico e o ensino de História  
Ao longo dos anos, o campo historiográfico sofreu o impacto de muitas 

mudanças significativas que reelaboraram os protocolos da escrita da 
História. Tratando disso, Candau nos diz que:  

 
‘[...] a história tradicional passou a ser objeto de suspeita, tendo-se 
assim a criação da história crítica, esta criticava a história tradicional 

por ser tida como a abarcadora da verdade, como um produto pronto 
e acabado e é nesse contexto que se trata da história na perspectiva 

mais discutida no século XXI, a revisão didática em seu caráter 
instrumental e fundamental.’ (CANDAU, 2005, p.13) 

 

A partir da fala do autor, infere-se que a história tradicional, vigente por 
muitas décadas, se caracterizou pela pretensão de buscar a verdade 

absoluta dos fatos históricos. No entanto, com o tempo esse modelo 
historiográfico passou a ser questionado, por não conseguir mais dá conta 

das novas inquietudes do presente.   
 
Nesse contexto de mudanças no campo historiográfico, a produção do livro 

didático de História e as práticas pedagógicas também se reformularam. 
Assim, tal ensino, em todos os seus aspectos, se distanciou da reprodução 

memorialista dos grandes fatos, feitos e nomes, e como consequência se 
aproximou da formação social dos educandos, assumindo para si a 
responsabilidade de estimular a sua criticidade.  

 
Proposta sugerida aos professores de História  

É um fato que hoje os métodos tradicionais de ensino de História não têm 
mais tanta eficácia sobre a aprendizagem dos alunos, como tinha há 
algumas décadas. Por esse motivo, é necessário os professores lançarem 

mão das mais variadas e criativas metodologias para tornar o ensino dessa 
disciplina mais atrativo para os alunos.  

 
Pensando nisso, resolvemos elaborar essa proposta de pesquisa 
encaminhada aos discentes da educação básica, a fim de aguçar a sua 

criticidade. Como já foi dito, esta proposta se centra na pesquisa e análise 
de livros didáticos de História, de diferentes décadas, destinados ao mesmo 

público.  
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Assim sendo, o professor poderá pedir para os alunos procurarem um 

número específico de livros de História, cuja data de publicação seja 
separada por um longo espaço temporal, a fim de que eles possam perceber 
diferentes tendências ideológicas nos diferentes livros pesquisados. 

   
Concluída essa busca, a análise poderá ser feita. Nesta, os alunos 

precisarão:  
 

A. Identificar as informações elementares dos livros, tais como nome do 

autor, ano de publicação, quantidade de páginas, número de 
unidades e de capítulos (análise geral);  

 
B. Avaliar criticamente os conteúdos do livro, buscando identificar a 

forma como o autor trabalha com os fatos, e também o que ele 

privilegia e o que ele não destaca no livro (análise do conteúdo);  
 

 
C. Perceber as relações entre os recursos iconográficos e os conteúdos 

abordados nas obras (análise das imagens);  

 
D. E avaliar a complexidade dos exercícios propostos (análise dos 

exercícios).  
 
Nessa tarefa, os professores necessitarão atentar para as seguintes 

questões:  
 

Na análise geral, eles precisarão ajudar os alunos a também 
identificar a presença de recursos motivadores que cumprem a 

finalidade de estimular os alunos a pensar autonomamente sobre os 
assuntos, a exemplo de questionamentos, textos auxiliares, imagens, 
atividades, análises de filmes e fichas de autoavaliação.  

 
Atentar para a presença desses recursos é importante, porque se 

sabe que eles propiciam a aprendizagem significativa, que envolve 
justamente a interpretação das novas informações à luz das 
informações já possuídas pelos alunos.  

 
Na análise de conteúdos, também se fará necessário ajudar os alunos 

a identificar a ideologia defendida implicitamente no livro pelo autor. 
Para isso, uma dica é atentar meticulosamente para a forma como o 
autor desenrola, por meio da escrita os fatos históricos. Além disso, 

consultar a biografia dele pode também servir de ajuda.  
  

Na análise das imagens, o professor precisará destacar que s 
iconografias, encaradas como ferramentas pedagógicas, 
desempenham uma função nos livros didáticos que não se restringe 

apenas ao adorno, uma vez que elas retratam os acontecimentos e 
servem para facilitar a compreensão dos alunos sobre o que está 

sendo estudado (BITTENCOURT, 1997). 
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Dessa forma, os elementos iconográficos, atuam como recursos 

informativos e documentais, que ajudam os alunos a esboçarem um quadro 
mental das cenas históricas, contribuindo, inclusive, para o norteamento 
dos mesmos nas aulas expositivas.  

  
E, por fim, na análise dos exercícios, o que poderá ser de ajuda é agrupar 

os exercícios dos livros em categorias para facilitar o entendimento da sua 
natureza. Aqui apresentaremos quatro dessas categorias com as suas 
respectivas descrições:  

 
a)Fundamental: agrupa todos os exercícios que devem ser 

obrigatoriamente aplicados em sala de aula, visto que eles contribuirão para 
o desenvolvimento das competências exigidas na finalização do estudo do 
capitulo.  

 
b)Complementar: exercícios que têm a função de completar as 

informações expostas no texto, reafirmando a solidez das informações 
assimiladas. Para tanto, os autores propõem leituras de imagens, 
interpretações de textos e análises de documentos inseridos nas obras.  

 
c)Desafios: exercícios que apresentam como finalidade última estimular os 

alunos a ultrapassarem seus limites, granjeando, desse modo, mais 
conhecimento sobre o assunto trabalhado.  
 

d)Exercícios de autoavaliação: Esses exercícios servem como 
autoanálise, cumprindo a finalidade de avaliar o grau de aproveitamento 

que os alunos tiveram ao longo do trabalho com cada capítulo.  
        

Considerações finais 
Por fim, acredita-se que essa proposição de pesquisa endereçada aos alunos 
da disciplina de História da educação básica contribuirá para exercitar a 

criticidade dos discentes, permitindo-os, ver que por mais que o livro 
didático de História seja importante, ele não pode ser encarado como uma 

fonte de verdades absolutas.  
 
Com efeito, a diversidade que se mostra presente na produção dos livros 

didáticos, e que será percebida pelos alunos, deve ser aproveitada pelo 
professor (a) de história para empreender uma reflexão sobre a própria 

relatividade característica da prática historiográfica.  
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HISTÓRIA E FOTOGRAFIA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE 
HISTÓRIA LOCAL EM CAXIAS-MA, A PARTIR DAS FOTOGRAFIAS DE 

FAMÍLIA DE SINÉSIO SANTOS 
Raimundo Nonato Santos de Sousa 

 

 
As aulas de História, sabidamente, podem ser de grande proveito para os 

alunos que estão em um processo de construção da sua cidadania, uma vez 
que elas oportunizam aos estudantes desenvolver uma consciência histórica 
acerca da sua própria realidade. Isso acontece, porque o ensino de História 

“possui objetivos específicos, sendo um dos mais relevantes, o que se 
relaciona com a construção da noção de identidade” (BRASIL, 1997, p. 27).  

 
Como pode ser visto, admitiu-se uma aproximação entre a ideia de 
consciência e a de identidade. Ou seja, os alunos só poderão desenvolver a 

consciência histórica acerca do lugar em que vivem, mediante a percepção 
de que eles fazem parte desse lugar.  E é nesse sentido que o ensino de 

História local ocupa um “lócus” privilegiado, dado que ele é um importante 
instrumento para a construção da identidade histórica e social dos sujeitos 
em formação (SANTOS; AMORIM; CABRAL, 2013). 

 
Evidentemente, para viabilizar o trabalho com a História local em sala de 

aula é necessário o professor empregar fontes históricas de variados tipos, 
incluindo fotografias, jornais, depoimentos orais de antigos moradores e 
tudo que tiver relação com o passado da cidade. Pode-se dizer que, dentre 

as fontes citadas, o registro fotográfico se destaca, uma vez que, segundo 
Kossoy na sua obra ‘Fotografia & História’, a fotografia está 

intrinsicamente ligada à memória, já que ela se constitui como uma das 
suas principais fontes. 

 
Desde a sua criação, ocorrida na primeira metade do século XIX, o registro 
fotográfico tem se mostrado muito presente na vida da humanidade, 

(re)modelando as nossas visões de mundo e de nós mesmos (BORGES, 
2011). Inaugurando uma nova forma de representar a materialidade 

existente, as pessoas e o mundo que nos circunda, as fotografias nos 
permitem eternizar momentos especiais e significativos, extraídos da 
fugacidade do tempo, impedindo-os de serem tragados, em definitivo, pelo 

esquecimento (KOSSOY, 2001). Assim, com elas podemos preservar o 
presente e ao mesmo tempo presentificar o passado. Ainda que as 

fotografias tenham uma relação muito próxima com o passado humano, 
elas só foram incluídas no rol de fontes históricas no século XX, com o 
surgimento dos Annales (BORGES, 2011), nos permitindo, desde então, 

captar elementos do tempo vivido, que de outra maneira seria impossível 
captar, além é claro de nos auxiliar na tarefa de olhar para o passado e 

compreendê-lo a partir das nossas inquietudes do presente. 
 
Faz-se necessário destacar que apesar de ter tido seu uso validado na 

investigação em História, os pesquisadores que se propõem a trabalhar com 
a fotografia, precisam tomar alguns cuidados, a começar pela própria 

natureza do documento fotográfico. Isso quer dizer que, muito embora as 
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fotografias nos permitam ter uma maior aproximação com o passado, elas 
não podem ser consideradas um espelho dos fatos, mas sim uma 

representação deles, uma vez que sua gênese é resultado da ação humana, 
e, portanto, produto de uma intencionalidade específica, como nos diz 
BORGES (2011). Partindo do exposto, no presente trabalho procurou-se 

analisar como as fotografias de famílias produzidas pelo fotógrafo 
maranhense Sinésio Santos, entre os anos 50 e 80 do século XX em Caxias-

MA, pertencentes ao Fundo de Memória Sinésio Santos da Universidade 
Estadual do Maranhão – UEMA, podem contribuir para a formulação de uma 
proposta para o ensino de História local sobre o passado da população 

caxiense.   
 

Em exploração preliminar, percebeu-se que as fotografias de família do 
referido acervo, nos informam, em uma perspectiva sociocultural, muitos 
detalhes interessantes sobre o passado da população de Caxias-MA, e por 

consequência sobre a história da própria cidade. Assim, valores, crenças, 
visões de mundo, relações afetivas, posições e papéis sociais, moralidades, 

sociabilidades, cenários urbanos, festividades cívicas e religiosas, saltam-
nos aos olhos quando analisamos essas fotografias, que sem nenhuma 
dúvida, apontam afirmativamente para a possibilidade da realização de um 

sugestivo trabalho em sala de aula, a partir de uma perspectiva comparada, 
com o fim de conhecer as permanências e as modificações no perfil do povo 

caxiense, assim como em suas características culturais delineadoras. 
 
Por tudo isso, reconhecendo a necessidade de trabalhar na disciplina de 

História com temas próximos à realidade dos alunos, a fim de que eles 
conheçam a história da sua cidade e do seu povo, para que a partir daí eles 

possam desenvolver o sentimento de pertença em relação à sua realidade, 
buscou-se com esse trabalho lançar luz sobre a importância das fotografias 

produzidas pelo saudoso e ilustre fotógrafo maranhense Sinésio Santos para 
divulgar em sala de aula a história da cidade de Caxias-MA e da sua gente, 
por meio dos aspectos capturados através das suas lentes fotográficas, 

dentre os quais: padrão familiar, vestuário, cenários urbanos, condição 
feminina, festividades, expressões de gênero e representações de 

moralidades e sociabilidades dos caxienses dos anos 50 e 80 do século XX.  
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O USO EM SALA DE AULA DE PUBLICAÇÕES DO MOVIMENTO 
ESTUDANTIL COMO FONTE PARA O ENSINO DA HISTÓRIA DA 

RESISTÊNCIA À DITADURA MILITAR NO BRASIL (1964-1985) 
Regina Célia Daefiol 

 

 
As publicações produzidas pelo movimento estudantil foram um importante 

meio de resistência à ditadura militar instaurada no Brasil com o golpe de 
Estado civil-militar de 1964. Integravam a chamada imprensa alternativa, 
nome atribuído a um conjunto de publicações que não só encontravam 

brechas para noticiar o que a censura impedia que a imprensa publicasse, 
como também davam um enfoque muitas vezes radicalmente oposto ao da 

mídia tradicional aos fatos e temas do período. Publicações como Pasquim 
(1969), Bondinho (1970), Politika (1971), Opinião (1972), Ex (1973) 
fizeram oposição ferrenha ao regime militar e entraram para a história da 

imprensa alternativa e da resistência à ditadura no Brasil, especialmente 
nos chamados “anos de chumbo”, em que a censura à imprensa tradicional 

atingiu seu auge.  
 
Dentro da categoria da imprensa alternativa, as publicações estudantis 

foram um importante canal de mobilização política dos estudantes, bem 
como um meio de driblar a censura, divulgando posições políticas, questões 

ideológicas e críticas ao regime militar, especialmente a partir do gradativo 
processo de militarização do Estado e de recrudescimento da repressão.  
 

O movimento estudantil constituiu-se em agente político de grande 
relevância na conjuntura política e social daquele momento, por sua 

atuação decisiva na mobilização contra a ditadura e na denúncia das 
arbitrariedades praticadas pelo regime, ações que se somaram a de outros 

movimentos sociais e políticos e que culminaram no processo de 
redemocratização do país. 
 

Mesmo subdividido em vários segmentos e abrigando linhas ideológicas 
divergentes e em constantes disputas internas, o movimento estudantil 

promoveu a “união dos estudantes em lutas contra o regime militar e em 
defesa da universidade gratuita e de qualidade e da democracia.” 
(ZAPARTE, 2011, p. 56). Por esta razão, o governo militar impôs diversas 

limitações à atuação estudantil, com o objetivo de extinguir o movimento, 
inclusive com a Lei Suplicy de Lacerda, de 1964, que promoveu a 

destituição da autonomia das entidades representativas do setor, que foram 
transformadas em apêndices do Ministério da Educação.  
 

O movimento estudantil, ao assumir uma postura de oposição ao modelo de 
governo e às práticas estabelecidos pelos militares a partir de 1964, entrou 

para o rol dos “inimigos” que precisavam ser combatidos por meio de ações 
desencadeadas pelo regime para eliminar todas as formas de resistência. 
Por seu posicionamento em relação aos rumos da educação e por sua luta 

antiditatorial, as lideranças do movimento estudantil passaram a 
representar para a polícia política do regime “inimigos internos” que 

precisavam ser vigiados e enquadrados na Doutrina de Segurança Nacional.  
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“[...] a repressão realizada “em nome da Segurança Nacional” [...] se 

desenvolveu [...] mediante práticas autoritárias e repressivas, que 
objetivaram silenciar ou eliminar toda oposição política. Essa 
oposição, geralmente denominada “comunista” pelos órgãos de 

segurança, era alvo de ações que iam desde a identificação de 
suspeitos, perseguições e prisões, até as práticas violentas de tortura 

e assassinatos de estudantes que, não raras vezes, atuaram na 
clandestinidade” (ZAPARTE, 2011, 164). 

 

A DOPS (Delegacia de Ordem Política e Social) era um dos órgãos que 
colocavam na prática as leis e acordos desse aparato por meio da violência, 

prisão e tortura de suspeitos de fazer oposição ao regime. Enfrentar a 
repressão imposta pela ditadura militar impunha ao movimento estudantil a 
necessidade de buscar caminhos alternativos para se organizar e resistir, 

bem como para mobilizar e engajar mais jovens em suas lutas e ações 
políticas. Um dos meios utilizados para a mobilização eram os jornais, 

boletins e outras publicações, editados e distribuídos pelos grupos que 
defendiam as mais diversas posições políticas e ideológicas, dentro e fora 
das instâncias de representação estudantil existentes.  

 
O período da ditadura militar foi, portanto, um momento de grande 

produção e circulação de jornais e publicações estudantis, pois tais 
publicações representavam um importante canal para a articulação da 
resistência, especialmente nos momentos em que as entidades 

representativas do movimento estudantil foram extintas e uma parcela dos 
estudantes passou a atuar na clandestinidade, muitos deles em movimentos 

e grupos de luta armada.  
 

Especialmente a partir da década de 1970 as publicações estudantis 
viveram um período de grande efervescência e produção. Naquele momento 
de consolidação do processo de militarização do Estado e de 

recrudescimento da repressão, os estudantes precisavam buscar caminhos 
alternativos para se organizar e resistir, bem como para mobilizar e engajar 

mais jovens em suas lutas e ações políticas. Neste período foram criados 
importantes jornais e revistas que marcaram a história da imprensa 
alternativa do país.  

 
Entre as publicações que mais se destacaram, com grande circulação, estão 

Piquete (produzido por estudantes e operários), Amanhã (criado pelo 
Grêmio da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo), Grêmio 
Informa (também da Faculdade de Filosofia da USP), Libertação (produzido 

pela Ação Popular, grupo que liderava o movimento estudantil naquele 
momento) Poeira (do movimento estudantil da Universidade Estadual de 

Londrina, no Paraná). Havia também jornais estudantis com circulação mais 
restrita, mas que desempenharam um papel importante na resistência, 
como o Brado Universitário, produzido pelo Centro Acadêmico do curso de 

Direito da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná.  
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Por todas essas razões, os periódicos produzidos pelo movimento estudantil 
constituem-se em fontes ricas e preciosas para o ensino da história deste 

importante e turbulento período político e social por que passou o Brasil. E, 
especialmente, para o ensino da história da resistência ao regime militar.  
 

As fontes na sala de aula 
O uso de fontes em sala de aula para o ensino de história vem sendo tema 

de debates na academia e mesmo nas escolas já há alguns anos. Segundo 
Caimi (2008), os debates têm por objetivo demonstrar a possibilidade do 
uso de fontes em sala de aula “como elemento de superação do 

conteudismo/verbalismo e [...] suas potencialidades como instrumento de 
produção de conhecimento histórico na educação básica” (Caimi, 2008, 

129). Tais propostas estão sintonizadas com as discussões em torno da 
renovação da historiografia e da própria pesquisa histórica que vêm sendo 
empreendidas no universo acadêmico nos últimos anos. 

 
No entanto, trabalhar fontes em sala de aula requer uma abordagem 

completamente diversa do que tradicionalmente era feito pelos manuais 
escolares ou mesmo pelos livros didáticos até poucos anos atrás, rompendo 
com um antigo paradigma que as colocava como documentos com fim em si 

mesmos, ou seja, que por si só transmitiam informação “verdadeira” ou 
confirmavam a veracidade de um enunciado. É necessário que o professor, 

em sala de aula, lance às fontes o mesmo olhar do historiador que, em sua 
pesquisa, sobre elas se debruça para formular perguntas, raciocínios e 
hipóteses, buscando ir além do que está demonstrado no documento/fonte 

analisado. 
 

“Para além do caráter ilustrativo e comprobatório que o uso escolar 
de fontes assumiu nos manuais didáticos em épocas passadas, as 

atuais políticas definem um novo ideário, que imprime centralidade à 
tarefa de relacionar o estudo de fontes históricas à construção do 
conhecimento” (Caimi, 2008, 140). 

 
Segundo Caimi, metodologicamente é necessário que o professor considere 

“o papel ativo do estudante nos procedimentos de compreensão e 
interpretação” (Caimi, 2008, 141) das fontes em sala de aula. Somente 
desta forma as mesmas podem extrapolar o caráter meramente ilustrativo 

que tinham no passado e contribuir para o desenvolvimento no aluno de 
habilidades como a observação, a problematização, o senso crítico, que 

levam à produção de sínteses e à construção do conhecimento histórico de 
forma autônoma.  
 

Para Albuquerque Júnior, a história tem hoje a missão de “fazer defeitos nas 
memórias”, de fazer “as memórias errarem”, já que história e memória são 

duas categorias distintas e, em certa medida, conflitantes. Especialmente 
no que se refere às memórias oficializadas, que o autor denomina de 
monumentalizadas e que se tornam uma referência quase que obrigatória 

na história de uma sociedade, por meio de celebrações e comemorações. 
Por meio da crítica realizada através da pesquisa histórica, tais memórias 

passam ser questionadas e, desta forma, é possível enxergar “seus 
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defeitos, seus pontos de sutura, fazendo aparecer as costuras malfeitas, os 
nós forçados, os pontos de esgarçamento das tessituras do passado” 

(Albuquerque Júnior, 2012, 37). 
 
Partindo dessa visão de Albuquerque Júnior, o uso das fontes no ensino de 

história contribui para o exercício da crítica à narrativa do passado 
construída por meio da monumentalização, às noções consagradas, na 

medida em que possibilita um múltiplo olhar dos atores envolvidos no 
processo de ensino/aprendizagem, olhar este que vai além do que ficou 
cristalizado na memória coletiva. A análise e a observação da fonte, a 

formulação de hipóteses, a busca por respostas, processos tão inerentes ao 
trabalho do historiador, são ações que, dentro da sala de aula, permitem 

aos estudantes construir o conhecimento histórico de maneira crítica e 
questionadora, provocando “defeitos nas memórias”.  
 

Enquanto disciplina escolar, a história tem o papel de “formadora de 
sujeitos, de construtora de formas de ver, de sentir, de pensar, de valorar, 

de se posicionar no mundo” (Albuquerque Júnior, 2012, 31). Tem, portanto, 
a capacidade de produzir as subjetividades do ser humano, levando-o ao 
aprendizado da alteridade, das diferenças e das possibilidades de existência 

de “outras formas de sermos humanos [...], de outros valores, de outras 
ideias, de outros costumes que não aqueles dos homens e mulheres 

contemporâneos” (Albuquerque Júnior, 2012, 31). Desta forma, o 
aprendizado histórico deve ser um exercício de aceitação e tolerância para 
com o distinto, para com o que nos causa estranhamento por se apresentar 

diferente do que conhecemos.   
 

Para alcançar tais objetivos, o professor de história precisa ter em mente 
que o aprendizado histórico tem um processo específico, que envolve a 

“consciência histórica” (RÜSEN, 2011). Não bastam conteúdos históricos 
para que se dê o aprendizado histórico. Não são informações históricas que 
formam a consciência histórica, mas sim o entendimento de conceitos 

estruturais, como temporalidade, mudança e permanência, semelhança e 
diferença, empatia histórica, evidências, imaginação histórica, 

intersubjetividade.   
 

“Com isso, a didática da história se volta para aqueles processos 

mentais ou atividades da consciência sobre os quais afinal se funda a 
referência do aprendizado histórico à história. Trata-se de processos 

de pensamento e de formação estruturadores da consciência que 
geralmente encontram-se por trás dos conteúdos e que 
habitualmente ficam velados ao aprendiz [...]” (RÜSEN, 2011, 42).  

 
Ao utilizar fontes em sala de aula, o professor estará trabalhando junto com 

os alunos tais processos mentais que redundam em maior visão crítica e no 
aumento da capacidade de síntese que possibilita o entendimento e o 
aprendizado histórico.  

 
Neste sentido, as publicações estudantis enquanto fontes para o ensino de 

história trazem múltiplas possibilidades de construção do aprendizado 
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histórico, por permitirem uma abordagem a partir da visão de agentes 
políticos que atuavam fora da esfera do poder constituído e que, por esta 

razão, foram reprimidos e tratados pelos agentes do Estado como um mal 
social a ser combatido. Tal abordagem ajuda a compreender e 
contextualizar a história do período, suas implicações no passado, no 

presente e no futuro.   
 

Atualmente, o acesso às publicações estudantis está bastante facilitado 
graças ao avanço tecnológico dos últimos anos, sendo possível obter 
exemplares dos principais jornais estudantis por meio da internet.  

Metodologicamente, tais fontes podem ser trabalhadas em sala de aula a 
partir de diversos recortes.  

 
O professor pode eleger um determinado período a ser estudado, ou uma 
temática; pode escolher charges - recurso que era bastante utilizado nas 

publicações estudantis – fotos ou ilustrações de uma determinada 
publicação; pode destacar editoriais. O trabalho com as fontes pode se dar 

por meio de atividades em grupo, com análise mediada pelo professor do 
conteúdo de reportagens ou de imagens, objetivando, por exemplo, a 
construção de textos coletivos acerca do que foi estudado, ou mesmo 

debates entre os grupos formados com foco nas temáticas analisadas. 
Enfim, as possibilidades são bastante amplas.   

 
Ao proporcionar aos alunos o contato e o trabalho com essas fontes, o 
professor de história estará municiando os estudantes para a operação dos 

processos mentais necessários à construção do aprendizado histórico.  E 
também para uma reflexão crítica, a partir de um olhar diferente: o olhar de 

outros atores políticos e sociais além dos que tiveram seus posicionamentos 
registrados nos anais da história oficial, e até mesmo na chamada imprensa 

tradicional do período. Desta forma, é possível levar “os alunos a 
construírem sentidos e significados para textos e relatos já tramados” 
(Albuquerque Júnior, 2012, 38), trabalhando a desconstrução de uma 

narrativa monumentalizada e cristalizada do passado.  
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O ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL: QUATIGUÁ NA REVOLUÇÃO DE 1930 
Ruhama Ariella Sabião Batista 

Taíse Ferreira Conceição Nishikawa 
 
 

Introdução 
Pertencimento. Essa é a palavra que define o principal objetivo do Ensino de 

História Local. O que significa pertencer a um lugar? Qual é a identidade 
que viver nesse espaço me permitiu construir? O que eu conheço do lugar 
em que vivo? Essas e muitas outras perguntas nortearam o seguinte 

trabalho, fruto de reflexões e pesquisas no âmbito da disciplina de 
Metodologias do Ensino de História, na Universidade Estadual do Norte do 

Paraná, no ano de 2014. 
 
Na ocasião, realizamos a atividade intitulada “Por Amor às Cidades”: 

Natureza versus Progresso na Formação dos Núcleos Urbanos do Norte do 
Paraná”, sob a orientação da professora da disciplina.  Buscamos a 

discussão da História e a Memória das cidades que compõem a geografia do 
Norte do Paraná. A discussão da incorporação da história local no ensino de 
História e o desenvolvimento de material didático para as séries do ensino 

fundamental e médio. Desenvolvemos uma abordagem temática referente 
ao final do século XIX e início do século XX, época em que as localidades 

que atualmente compõem o que chamamos de Norte do Paraná, mais 
precisamente o considerado “Norte Pioneiro”, receberam incentivos para o 
seu desenvolvimento. Por isso chamamos esta temática de “A imagem do 

Progresso (1880-1940)”, por se tratar de uma época em que o Brasil se 
encontrou em profundas transformações políticas e sociais.  

 
Voltamos nossa atenção para as fotografias. Reconhecemos que este 

material constitui uma rica fonte para a compreensão das histórias locais, 
possui informações sobre formas de concepção de mundo, as intenções dos 
autores e revelam aspectos da sociedade em que foi produzida. 

Entendemos a relação dialética entre passado e presente proposta pelas 
imagens e como que este material permite o diálogo com contextos 

históricos diferenciados.  O trabalho com as imagens possui o objetivo de 
problematizar a condição do ser social, a partir de sua própria historicidade. 
Como afirma a historiadora Ana Maria Mauad (1996) a fotografia é o 

resultado de uma ação seletiva, em que a escolha ocorre dentro de um 
conjunto de possibilidades. Esta ação possui uma relação estreita entre a 

visão de mundo daquele que aperta o botão da máquina e capta o instante 
fotográfico. A fotografia é um instrumento que acompanha o 
desenvolvimento do mundo moderno que democratizou a própria história. 

 
Neste trabalho buscou-se analisar uma fotografia que fizesse parte da 

colonização do Norte Pioneiro do Paraná, principalmente nas primeiras 
décadas do século XX, e que permitisse conhecer a história dessa 
localidade. Por isso, a fotografia escolhida retrata um episódio da Revolução 

de 1930, na cidade de Quatiguá – PR durante um dos combates entre 
paulistas e gaúchos, no contexto da Crise da República Velha e da Crise da 

Bolsa de Nova York, em 1929. A fotografia foi analisada e apresentada 
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inicialmente no âmbito acadêmico, levantando reflexões sobre historiografia 
do Brasil e do Paraná, e também, e essencialmente, sobre o Ensino de 

História Local. Posteriormente, foi ministrada uma aula sobre a fotografia, 
apoiada de outros recursos para estudantes da cidade de Quatiguá, com o 
fim de perceber as narrativas acerca desse episódio, no que esse contexto 

apresentado agregava ao sentimento de pertencimento deles e como o 
conhecimento que eles tinham agrega para a construção da história da 

cidade.  
 
O Ensino de História Local 

O tema deste trabalho se torna relevante na medida em que se integra aos 
debates do Ensino de História e a sua dimensão na História Local. 

Compreende-se que existe a urgência de levar em consideração a vivência 
dos alunos, o que de acordo com Schmidt (2007, p. 187) envolve a 
necessidade de “articular seus conhecimentos prévios com as informações e 

dados coletados e, portanto, construindo coletivamente certo tipo de 
conhecimento sobre aspectos da história local relacionados com a história 

mais ampla”.  
 
No decorrer do século XX a maneira como a História passou a ser pensada 

com a Escola dos Annales, mudou além das produções historiográficas, as 
perspectivas do pensamento histórico, deixando de ter uma leitura somente 

atenta às elites para ser uma narrativa mais ampla, analisando outros 
pontos da sociedade e “assumindo a vanguarda da renovação 
historiográfica” (BARROS, 2012, p. 3). A proposta da Escola dos Annales em 

se utilizar de outras áreas do conhecimento para a História possibilitou uma 
visão mais detalhada de determinados acontecimentos e tempos, 

contribuindo também para o Ensino de História. 
 

Essa nova perspectiva da historiografia contribuiu para que fossem incluídos 
novos métodos no Ensino de História, como o uso de documentos (fontes 
históricas) e documentos não escritos (visita á museus, música, filmes, 

fotografias), mudando a perspectiva de se ensinar História. Um desses 
documentos, que contribuem para um ensino de História crítico, é a 

fotografia. Em sua essência, essa fonte passou a ser difundida no século XX 
no uso de documentos pessoais e registros de guerras, eventos. Como a 
imagem apresenta ser algo somente como a representação de uma 

realidade, passa por si só a impressão de neutralidade, porém a fotografia 
carrega consigo um propósito que é manipulado pelo fotógrafo em prol de 

seus interesses (BITTENCOURT, 2005). 
 
Na vida escolar do aluno, mais precisamente nas aulas de História, ele tem 

a sua disposição fatos que ocorreram em diferentes contextos, entretanto, 
na maioria das vezes esses acontecimentos não trazem significação ao 

aluno, por não fazerem parte da sua vivência. A intenção de se trabalhar a 
História Local incorporado aos conteúdos de História Geral vem com esse 
propósito: que o aluno conheça aspectos da sua história e que o conteúdo 

implique na sua formação. 
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Contudo, apesar dos consensos existentes acerca da importância da história 
local para a formação dos alunos do ensino fundamental, médio e superior, 

é muito difícil encontrar meios para a concretização desses objetivos. Uma 
das possibilidades para a inclusão da história local na disciplina histórica é a 
escolha de um ponto de partida que possa ser articulado como uma janela 

para o mundo. Ao invés de manter uma visão cronológica da História, desde 
os remotos tempos dos homens das cavernas aos dias atuais, em sentido 

único, sucessivo e irreversível, buscamos desenvolver com os alunos da 
graduação a consciência de que existem outras possibilidades do fazer 
histórico.  

 
A realidade local não possui em si a chave para todas as explicações acerca 

das questões culturais, políticas e econômicas. Estas questões dialogam 
com as demais localidades, muitas vezes com outros países e com 
processos históricos mais amplos. E, ao abordar a história local para indicar 

a construção da identidade, não podemos deixar de lembrar que 
vivenciamos um processo de mundialização e, por conseguinte não somos 

apenas homens e mulheres que se relacionam estritamente com o nosso 
meio local, mas que a nossa história está ligada a demais referências: o 
nacional, latino, ocidental, mundial (SCHMIDT; CAINELLI, 2004). 

 
Assim, quando buscamos a inserção da história local em sala de aula, 

evocamos outra maneira de pensar a história. Propomos o desenvolvimento 
de uma problemática que envolve a aprendizagem e os problemas 
referentes aos juízos de valor, anacronismos, e a reflexão sobre outras 

perspectivas que ultrapassem os valores etnocêntricos, eurocêntricos e 
dogmáticos. A história local pode ser vista como uma proposta pedagógica, 

que visa a compreensão do conhecimento histórico através das questões 
que podem ser de interesse do aluno e que estão vinculadas ao seu 

cotidiano. E desta forma, já que não temos de fato a incorporação curricular 
em todos os níveis de ensino da história local, podemos relacionar através 
da seleção de recortes os aspectos que poderão ser analisados no conjunto 

dos temas para a aprendizagem (SCHMIDT; CAINELLI, 2004). 
 

A fotografia do combate em trincheira em Quatiguá na Revolução de 
1930 
A fotografia pertence ao Acervo do Coronel José Nogueira Sampaio, este 

presente na foto, com 18 anos como cadete da Força Pública de São Paulo. 
Foi tirada no dia 12 de outubro de 1930, em Quatiguá – PR, erroneamente 

chamada na época de “Catiguá”. 
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Figura 1 - Episódio de Quatiguá na Revolução de 1930 

Fonte: Acervo do Coronel José Nogueira Sampaio. 

 
O evento em questão decorreu da crise da República Velha e da política do 

café-com-leite, encerrando assim com a tomada de poder por Getúlio 
Vargas. O trabalho possui relevância a respeito da História local, pois 
realizaremos estudos sobre os motivos que levaram a ocorrer o combate no 

Norte do Paraná. A posição geográfica e o fácil acesso à região de Bauru 
reuniram forças mineiras e gaúchas contra os paulistas e marcharem até o 

Rio de Janeiro, capital do Brasil. 
 
Com a crise da bolsa de Nova Iorque em 1929, a exportação do café do 

Brasil foi extremamente afetada, fazendo com que os fazendeiros do café 
recorressem a ajuda do governo que com a crise acabou falindo, não 

conseguindo quitar as dividas externas do país. Desde antes desse fato a 
política republicana havia sendo contrariada por muitos, pois era dominada 
pelas oligarquias, e não tendo um imperador que ditasse a ultima palavra, 

faltavam regras claras em relação a sucessão de poder. 
 

Os paulistas eram os maiores produtores e exportadores de café e Minas 
Gerais tinha a maior população, com isso eles obtinham uma maior 
influência de votos na política. Com a “política do café com leite” e o 

domínio dessas oligarquias deram origem a diversos conflitos e revoltas. Na 
opinião da população a Monarquia superava a República, como afirma Del 

Priore (2011) aos olhos de muitos cidadãos que vivia à época a vida política 
republicana havia se transformado, na maioria das vezes, em um campo de 
tiroteio e emboscadas e não de diálogo e negociações. 
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Com as revoltas populares que emergiram no início do século XX, o sistema 
político republicano entrava em decadência tendo seu estopim quando o 

então presidente Washington Luís não indicou um mineiro para sucedê-lo, 
mas sim seu conterrâneo Júlio Prestes. Os mineiros revoltados com a 
situação selaram o acordo com importantes políticos do Rio Grande do Sul e 

da Paraíba, formando a Aliança Liberal que indicou Getúlio Vargas ao poder.  
Nas eleições de 1º de março de 1930 os aliancistas foram derrotados e 

foram eleitos Júlio Prestes e Vital Soares, porém não chegaram a tomar 
posse. Com o assassinato de João Pessoa, candidato a vice-presidente de 
Getúlio Vargas, as oligarquias dissidentes iniciaram o movimento pela 

deposição do presidente. 
 

Muitos pensavam que a sustentação política da Revolução de 1930 era 
muito frágil e que não podia ser vitoriosa. A revolução teve inicio no dia 3 
de outubro, no mesmo dia o Rio Grande do Sul e a Paraíba já haviam sido 

tomados, seguidos pelo Ceará, Pernambuco, Minas Gerais e Paraná. A 
situação era favorável aos revoltosos, pois jagunços, tenentistas e militares 

descontentes acreditavam que a Revolução podia atender as suas 
expectativas contra a política oligárquica. Mesmo com a resistência de 
alguns generais, no dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assume o 

poder, encerrando assim a “política do café-com-leite” e a República Velha. 
Nesse contexto, encontra-se o combate na cidade de Quatiguá – PR. Teve 

características aparentemente modernas, fazendo o uso de trincheira, 
característica da Primeira Guerra Mundial, na época uma novidade em 
guerras.  

 
Na época, o Norte Pioneiro do Paraná era conhecido apenas como “Ramal 

Ferroviário do Paranapanema”, as cidades ainda estavam se desenvolvendo, 
sendo pequenos municípios a compor a região. A importância dessa região 

se dava pelas ferrovias construídas para o transporte do café. Pelo Norte 
Pioneiro, era possível as tropas gaúchas chegarem a São Paulo de diversas 
maneiras: 

 
“Pelo Norte Pioneiro poderiam chegar por via férrea até diante de 

Ourinhos-SP, poderiam atravessar o Rio Paranapanema pela Ponte 
Pênsil “Manuel Alves de Lima”, em Ribeirão Claro ou transpor o Rio 
Itararé em Porto Maria Ferreira ou em Carlópolis, adentrando assim 

ao Estado de São Paulo (BONDARIK, 2009)”. 
 

Os revoltosos chegaram até a Colônia Mineira, atual Siqueira Campos, nos 
próximos dias iriam a Affonso Camargo, atual Joaquim Távora, em Joaquim 
Távora eles encontrariam os primeiros adversários, compostos pela da 

Força Pública de São Paulo, vindos de Quitaúna e ainda com reforços de 
voluntários civis recrutados pelo deputado federal Ataliba Leonel. As tropas 

gaúchas retrocedem a Quatiguá, onde vão enfrentar seus adversários. 
 

“Duas colunas paulistas avançaram pelo Norte Pioneiro do Paraná, a 

primeira era liderada pelo coronel Sandoval, comandante da 
Academia da Força Pública de São Paulo e havia partido de Ourinhos, 

a segunda era conduzida pelo Major Agnello de Souza, oficial do 
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Exercito e avançando desde Piraju-SP, passou por Fartura e 
Carlópolis. O objetivo destas forças era chegar até Colônia Mineira, 

controlando o Ramal do Paranapanema e fechar caminho aos 
revoltosos. A partir daí poderiam auxiliar no contra-ataque legalista 
na frente de combate Sengés-Itararé (BONDARIK, 2009)”. 

 
Depois da vitória das tropas gaúchas no combate, seguiram Carlópolis, 

Ribeirão Claro, Jacarezinho, até chegarem em Ourinhos-SP e seguirem até 
Bauru, onde em encontro com as tropas mineiras, cercando o Estado de 
São Paulo, sua capital e interior, sendo obrigados a aceitarem a vitória da 

Revolução.  
 

Atualmente, não existe mais a trincheira na cidade de Quatiguá, porém o 
seu marco fica próximo ao centro e da linha de trem que passa pela cidade. 
Os habitantes mais antigos ainda conhecem a história do acontecido e 

sabem onde fica o marco, mas não é sempre relembrada e os mais jovens 
em sua maioria não sabem do ocorrido em sua cidade. 

 
Ao observar que a fonte é de origem iconográfica, é necessário nos 
interrogar para que possa se obter a informação correta acerca da mesma. 

Na fotografia da trincheira na batalha ocorrida em Quatiguá, em 1930, 
notamos algumas características que foram observadas com os alunos 

posteriormente. A imagem mostra homens se preparando para uma batalha 
que será travada, essa afirmação pode ser definida pelas armas em punho, 
pelas fardas e pela formação defensiva que esses homens se apresentam na 

imagem. Por fazer parte do Acervo do Coronel José Nogueira Sampaio, na 
foto com 18 anos como cadete da Força Pública de São Paulo, aumenta 

ainda mais as indagações feitas acerca dela e dos reais motivos pelos quais 
foram escolhidas essas posições, esse momento na trincheira. 

 
Assim, em seu desenrolar houve intrigas das quais acabaram 
desencadeando o evento do qual se foi intitulado a Revolução de 1930, da 

qual nos faz questionar o conceito de Revolução aplicado a esse evento. 
Realmente houve uma revolução? Se houve, para quem realmente ocorreu? 

Foi para todos ou apenas para alguns que realmente gerou essa 
significância? Por isso ao se analisar a imagem, vê-se que ela por si só 
reconstrói uma realidade com uma linguagem própria, mas a partir dela e 

inserida em seu contexto histórico, podemos nos utilizar de novas leituras 
acerca desta fonte, levantando questionamentos acerca da veracidade dela 

e como ela se impõe como documento em seu tempo histórico. 
 
A metodologia aplicada aos estudantes de Quatiguá 

Para colocar em prática a utilização da fotografia como a própria aula e 
auxiliando a compreender o contexto histórico da fonte, foi ministrada uma 

aula para uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental II, no Colégio 
Estadual João Marques da Silveira, em Quatiguá, único colégio do município 
que oferece Ensino Fundamental II e Médio.  

 
Com isso, foram levadas algumas reflexões com os alunos sobre se esse 

conflito teria relevância na construção da história do município ou se foi 
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somente algo que passou por ali e não deixou marcas. Poucos alunos 
sabiam que o monumento no centro da praça da cidade é dedicado aos 

soldados que foram mortos no combate.  
 

 
Figura 2 - Monumento dedicado aos soldados mortos em combate 

Fonte: a autora (2014) 

 
O monumento traz as seguintes palavras “Homenagem do povo de 

Quatiguá aos heróis tombados em 1930”. Então foi questionado com os 
alunos se aqueles soldados realmente tiveram importância para a cidade, 
em que momento foi construído o monumento e quais foram as intenções, e 

se as pessoas que vivem na cidade sabem do que se trata, já que a 
instituição fica em frente ao monumento e nenhum dos alunos da sala em 

que a aula foi aplicada sabia que se tratava da Revolução de 1930. 
 
Ademais, os alunos contaram histórias de avós e vizinhos que também 

ouviram histórias, o que remete a pensar em como a história oral, contada 
de geração a geração permanece, mas nem sempre faz o mesmo sentido 

entre as diferentes gerações. Foi interessante perceber que os alunos 
ficaram muito surpresos e se interessaram ainda mais pelo contexto 
nacional e internacional do período abordado ao perceberem que havia 

relação com o lugar em que viviam. 
 

Considerações Finais 
Ao se deparar com a fotografia do combate em Quatiguá, logo se viu muitas 
possibilidades para trabalhar a história em sala de aula, sendo que somente 

a fotografia já significava debates pertinentes a uma aula toda. Entretanto, 
como houve a oportunidade de levar a temática aos alunos da escola 

pública do município, pode-se acrescentar ainda mais e ampliar o debate na 
medida do tempo que foi oferecido. 
 

A experiência obtida em sala de aula veio a somar nos desafios de 
incorporar as pesquisas acadêmicas às práticas docentes, pois se 

trabalhadas de forma adequada com os alunos, e com um rigor 
metodológico que não seja incompreensível aos alunos, contribuem de 

forma ímpar para a formação dos mesmos e na construção de suas 
identidades. 
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A HISTÓRIA DAS MULHERES COMO OBJETO DO ENSINO DE 
HISTÓRIA ASSOCIADO A PRÁTICA DE PESQUISA DE CAMPO 

Rutemara Florêncio 
 
 

O Ensino de História e o Material Didático  
A algumas décadas atrás, quando se falava do ensino de história e seus 

objetos temáticos, sobressaia o aspecto político/econômico como ponto 
principal a ser tratado, curricularmente, na disciplina. Tanto os materiais 
didáticos quanto a perspectiva da disciplina apontavam para essa direção e, 

de certa forma ainda apontam, mesmo que outros temas tenham se 
tornado objetos de aprendizagem da disciplina. Bittencourt (2012) analisou 

essa característica ao discutir a seleção de conteúdos históricos e 
tendências historiográficas que organizam o conhecimento histórico escolar 
ao longo do século XX e início do século XXI. A autora observa que o PCN 

de História publicado após 1996 para o ensino médio “(...) procurou 
articular a formação para a cidadania com o domínio de informações e 

conceitos históricos básicos” (p.117). Nessa proposta, existe a focalização 
de métodos mais ativos de aprendizagem, que é o da prática da pesquisa 
histórica escolar e o uso de uma diversidade de fontes como também a 

inserção de tendências históricas que privilegiem a história social e cultural. 
 

Novos temas e opções metodológicas difundidas pela historiografia 
acadêmica assim como documentos curriculares sugestivos a novas 
temáticas não significam que as mudanças sejam perceptíveis nas salas de 

aula da educação básica. Por mais que a história social, expoente da Escola 
dos Annales, tenha modificado a tendência hegemônica de uma história 

focada em personagens políticos e suas realizações, podemos observar que 
nos materiais didáticos que são distribuídos pelas escolas públicas, os 

aspectos políticos e econômicos ainda se constituem como base para a 
abordagem da história escolar. Fonseca (2011, p.73), ao analisar a função 
dos livros didáticos de história, observa que ainda hoje eles são 

responsáveis “pela permanência de discursos fundadores da nacionalidade”. 
Tal característica se relaciona aos assuntos e abordagens que focalizam a 

escrita do livro geralmente associados a construção de uma identidade 
nacional embasada nos fatos ligados a política e personagens políticos. 
 

A inserção de temas que fogem do foco político/econômico em materiais, 
principalmente o livro didático, são periféricos e quase sempre ficam meio 

que escondidos nas páginas, deixando a critério dos professores se vão 
fazer referência ou não ao tema. Além do mais, a construção didática do 
material disponibilizado para as escolas se ampara também naquilo que as 

avaliações nacionais pedem, como por exemplo, o ENEM. 
 

A superexposição de conteúdos centrados na política e economia foi 
observada em uma pesquisa de mestrado realizada entre 2009/2010 com 
alunos do Ensino Médio os quais destacaram que tais aspectos eram 

predominantes tanto nos materiais didáticos quanto como assunto nas aulas 
de história ao longo da escolarização (FLORENCIO, 2011). 
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Os alunos pesquisados observaram que o material didático disponibilizado 
tanto pelo sistema público de ensino quanto pelo sistema privado tinha 

como foco as relações de poder no âmbito político assim como os aspectos 
econômicos da vida social e eram, nas aulas de história, os principais 
articuladores do ensino e aprendizagem. Os jovens da pesquisa também 

deixaram evidente que estavam interessados ‘também’ em outros assuntos 
a serem discutidos nas aulas de história tais como a vida de personagens 

históricos diversos (homens e mulheres), os programas com teor histórico 
que são veiculados pela televisão assim como o uso de outros materiais que 
não apenas os livros didáticos usuais.  

 
Se para os alunos que cursavam o ensino médio a quase dez anos atrás, as 

aulas de história deveriam mostrar uma maior diversidade de temas e 
materiais didáticos, o que os alunos de hoje dessa mesma modalidade de 
ensino pensam a respeito das aulas de história e suas temáticas? Uma 

hipótese é a de que assim como os alunos pesquisados em 2010, os alunos 
de hoje gostam de uma maior diversidade de temas que a historiografia 

oferece sem que, a questão política seja negligenciada pois, como os alunos 
de 2010 disseram, a política faz parte da vida. Assim, acreditamos que os 
aspectos políticos da vida cotidiana que envolvem as relações de poder no 

âmbito do Estado, nos relacionamentos pessoais, econômicos e sociais 
devem estar conectados a personagens e a fontes de pesquisa diversas que 

deem uma perspectiva ampla de participação de todos na construção da 
história local e nacional envolvendo não apenas homens, mas, mulheres. 
 

Rüsen (2011, p.116) ao abordar sobre o livro didático observa que esse 
deve considerar as “(...) experiências e expectativas dos alunos e alunas, 

sobretudo com seu apego geral, específico de cada de cada geração, de 
suas próprias oportunidades na vida, bem com as experiências cotidianas 

(...)”. Concordamos com o autor e, entendemos que o livro deve traduzir, 
também, a participação das mulheres nos processos históricos de forma 
mais visível amparando uma percepção de cidadania que dê as mulheres o 

devido destaque social.   
 

O contexto histórico que faz da política e economia expoentes centrais de 
materiais didáticos distribuídos tanto na rede pública de ensino quanto na 
rede privada, está relacionado a perspectiva da disciplina de História ter 

sido definida como uma disciplina para formação da cidadania a partir do 
processo de redemocratização no final da década de 1980. Porém, não 

devemos entender que a formação para exercício da cidadania se resuma 
única e exclusivamente ao destaque das relações políticas condicionadas ao 
exercício do poder no âmbito do Estado: ela também está vinculada ao 

conhecimento de direitos e deveres, das desigualdades econômicas e 
sociais, das atribuições de papeis nas relações entre homens e mulheres, 

entre outras características. Nesse caso, o conceito de cidadania pode ser 
trabalhado de forma global envolvendo diversos temas como é o caso da 
história das mulheres. 

 
Ao abordarmos a perspectiva de se tratar em sala de aula sobre uma 

história das mulheres, estamos buscando diversificar as temáticas da 



 

 
 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 439 

disciplina de História assim como mostrar que as mulheres também 
participam ativamente da política, da economia exercendo os mais variados 

papéis sociais. A questão aqui é que o livro didático ainda não ampliou o 
espaço para tratar da participação das mulheres na sociedade mesmo que, 
a historiografia disponibilize material a respeito do assunto.  

 
Alguns pressupostos sobre o projeto Histórias das Mulheres em 

Roraima 
Sendo a política e a economia, a cultura e as relações sociais exercícios de 
homens e mulheres, vemos como necessária e atual, a inserção nas aulas 

de história da educação básica, da temática História das mulheres. 
Historicamente as mulheres ocuparam e ocupam espaços determinantes na 

sociedade sendo tão importantes quanto os homens na condução de reinos 
tais como as rainhas que governaram a Grã-Bretanha, por exemplo. 
Existem outros exemplos históricos de presença das mulheres em espaços 

de poder, em ações de lutas por direitos, exercendo resistências a um 
mundo onde os homens tinham prioridade em determinadas profissões e 

até mesmo de decisão sobre a vida delas e dos filhos, etc.  
 
Jane Austen, ícone da literatura inglesa e mundial, usou seus romances 

para questionar a sociedade inglesa do século XVIII que limitava tanto a 
liberdade da mulher quanto sua autonomia econômica. Exemplos estão nos 

romances Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade que trazem 
personagens femininas sem direitos de participar da herança do pai e 
sempre correndo o risco de verem-se arruinadas com a morte deste já que 

a propriedade da familia, pela lei, pertenceria ao parente do sexo masculino 
mais próximo sem nada fosse dado as filhas ou a esposa. A autora também 

questionou, através da literatura, a necessidade que as mulheres daquele 
período social tinham em arrumar casamentos que lhes proporcionasse 

sustento e segurança pois, a elas não restava outra opção de sobrevivência. 
 
Em todas as épocas, mulheres atuaram contra o status quo que lhes 

impunha um lugar e um papel social específico. Não podemos afirmar que 
tais atuações foram pensadas e organizadas tendo como objetivo atingir 

mudança de paradigma nas estruturas que embasam os significados do ser 
homem ou mulher, porém, as ações em si demonstram a não conformação 
com a condição social relegada às mulheres em todas as épocas. Aqui e ali, 

a séculos atrás ou mesmo hoje, as mulheres agem, saem de suas casas e 
vão à luta por seus interesses. Mary Del Priore (2017) no livro que 

organizou sobre História das Mulheres no Brasil, tece aspectos do mundo 
feminino que valoriza a ação, a busca por direitos e resistência as 
imposições culturais ou sociais que as mulheres exerceram ao longo da 

história. 
 

Se por um lado as mulheres são personagens importantes historicamente, 
por outro não possuem a devida visibilidade nas salas de aula como objeto 
de estudo e nem ocupam espaço mais amplo nos livros didáticos. Tal 

circunstância, levou-me a trazer o tema para sala de aula no Ensino Médio, 
objetivando, com isso que os alunos pudessem observar as mulheres como 

sujeitos históricos e construtoras também da história da humanidade.  
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Na pesquisa virtual por material acessível aos alunos que priorizasse uma 
linguagem mais adequada a modalidade do ensino médio, observamos que, 

a maioria dos trabalhos que trazem as mulheres como tema de pesquisa e 
estudo e que estão disponíveis na internet são destinados a academia tais 
como dissertações e teses, artigos científicos. Além dessa limitação, os 

temas abordados nesses trabalhos não se relacionam com o ensino de 
história na escola, mas sim com pesquisa histórica como por exemplo, a 

história da educação das mulheres. Dessa forma, não encontrando material 
didático adequado optou-se por 03 textos da coletânea organizada por 
Priore (2017): Eva Tupinambá, Mulheres pobres e violência no Brasil urbano 

e De Colona a Boia-Fria. 
 

A coletânea, composta de 20 textos oferecem um panorama das mulheres 
como sujeitos da história assim como as mudanças culturais e sociais que 
se operaram ao longo dos séculos nesse grupo específico. Por abrangerem 

vários períodos históricos, a escolha pelos três textos já citados foi devido a 
cada um trazer aspectos da mulher exercendo papéis sociais diversos em 

determinados grupos assim como comportamentos relacionados a classes 
sociais e mudanças no exercício do trabalho. Com os textos, os alunos 
poderiam, não dar conta de uma ampla história das mulheres, mas, se 

familiarizar com o assunto observando as mudanças e permanências nas 
estruturas de poder que envolvem também a mulher assim como a cultura 

exercida por elas e as resistências ao status quo dominante.  
 
Os textos analisados apresentam, além das narrativas sobre as mulheres 

em diferentes épocas, informações a respeito das fontes consultadas para a 
organização da narrativa. Tal característica se mostrou relevante pois, além 

de estudar a temática, os alunos tiveram contato com os tipos e usos de 
fontes sobre pesquisa histórica empreendida pelos historiadores e demais 

pesquisadores.  A partir das leituras, puderam compreender um pouco mais 
sobre a construção do conhecimento histórico através de pesquisa 
acadêmico/cientifica como também refletir sobre a forma como os 

pesquisadores interpretam essas fontes. 
 

Os alunos e suas percepções sobre a temática das mulheres e a 
prática de pesquisa em História. 
No 4º bimestre do ano letivo de 2017, junto a duas turmas do 2º ano do 

Ensino Médio e dentro do tema geral História de Roraima, trabalhamos o 
tema mulheres, porém, no aspecto que mais aparece na mídia local: 

violência doméstica. Os alunos daquele ano fizeram uma pesquisa na 
internet sobre os tipos de violência mais corriqueiros, dados sobre as 
vítimas e os autores da violência além das motivações (segundo os 

envolvidos) e formas de prevenção. 
 

Antes, porém, de terem estudado os aspectos envolvidos nas ocorrências de 
violência, os alunos foram visitados por uma professora da Universidade 
Estadual de Roraima que é pesquisadora sobre história das mulheres do 

campo. A palestra teve como objetivo mostrar o processo de pesquisa sobre 
o tema além de difundir os dados coletados, as falas das mulheres 

pesquisadas e os resultados obtidos mostrando a importância da mulher no 
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contexto social local. Ao final do bimestre, os alunos apresentaram textos e 
organizaram um pequeno teatro à comunidade escolar para alertar sobre os 

aspectos da violência doméstica assim como sobre a valorização da mulher 
como individuo atuante na sociedade. 
 

Ao iniciar o ano letivo de 2018, os alunos do 3º ano foram chamados a 
responder uma pesquisa escrita sem necessitarem se identificar. A pesquisa 

diagnóstica, composta por 07 questões abertas, pedia aos alunos para 
responderem se já haviam estudado temas que tivessem as mulheres como 
personagens centrais dos fatos históricos, se achavam importante tratar da 

temática História das Mulheres em sala de aula como também da História 
de Roraima, entre outras questões a respeito do componente curricular 

História e sua importância como parte do conhecimento escolar. 
 
Dos 95 alunos matriculados e frequentando as aulas de História, 85 alunos 

responderam as questões: 50 homens e 35 mulheres. Nas respostas, 75% 
dos alunos afirmaram não terem estudado sobre a participação das 

mulheres como personagens importantes dos fatos históricos ou mesmo 
não lembravam se já haviam estudado e os que haviam estudado, tinham 
feito no ano anterior quando estavam no 2º ano: “Não estudei. Creio eu que 

essa história não foi abordada porque os professores davam aula de acordo 
com o livro. Porém, no técnico em enfermagem estudei a história de duas 

mulheres que foram importantes na area da saúde” (Aluna, 17anos). A 
mesma aluna concorda que é importante tratar de uma história das 
mulheres na sala de aula onde elas sejam personagens visíveis dos fatos e 

acontecimentos históricos: “Porque nós mulheres também somos capazes 
de ser e fazer. Poderíamos saber que fomos ‘principais’ em algum 

acontecimento histórico e isso pra sermos reconhecidas pelos cidadãos 
assim como são os homens”. 

 
As duas respostas revelam que a aluna gostaria de ser representada em 
uma temática que privilegia as mulheres, porém não teve, ao longo da 

escolarização, o enfoque visível dessa representação. Observando todas as 
respostas da pesquisa diagnóstica, nenhum dos pesquisados discorda da 

inserção das mulheres como tema central na disciplina escolar e acham 
importante estudar sobre elas inseridas no processo histórico em geral e 
dentro da história local. 

 
A pesquisa diagnóstica também revelou que os alunos não desenvolveram 

pesquisa de campo ao longo de sua escolarização. Apenas dois 
responderam de forma afirmativa sobre terem feito pesquisa, porém, foi em 
outras disciplinas escolares. Essa particularidade revela que há uma 

preferência nas aulas de história, pelo conhecimento mediado pelo livro 
didático.  

 
Severino & Severino (2013, p. 30) destacam que “as estratégias didáticas 
mais fecundas são aquelas que envolvem uma atividade operacional 

contínua. É assim que os estudantes construirão, paulatinamente, os seus 
conceitos”. Os autores defendem que o aluno deve ter oportunizado, por 

parte dos professores, situações onde “(...) possam vivenciar experiências 
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ou realizar investigações de campo, igualmente com o objetivo de iniciar o 
trabalho científico.” O processo de investigação científica, nesse caso, 

propicia uma aprendizagem significativa a respeito não apenas do objeto de 
investigação em si (que é uma fonte) como de todo contexto que o inclui. 
 

A pouca opção pela pesquisa de campo no contexto da escolarização básica 
é surpreendente numa época onde a discussão sobre a qualidade da 

aprendizagem e o protagonismo do aluno na construção do conhecimento 
são defendidas por pesquisadores da educação, professores e outros 
agentes ligados a escola. Schimdt & Cainelli (2010, p. 54), observam que o 

ensino de História tem como objetivo provocar a reflexão do aluno sobre a 
realidade em que vive. As autoras destacam que “(...) do ponto de vista 

didático-pedagógico, só é relevante a aprendizagem que seja significativa 
para o próprio aluno”. Nesse sentido, aprendizagem significativa diz 
respeito ao que o aluno vê como importante na vida dele e também na vida 

dos outros, o que faz diferença em suas práticas cotidianas relacionados 
também com o não lhe é familiar. Tal aprendizagem significativa, 

acreditamos, está essencialmente relacionada a ação do aluno como 
construtor de conhecimento e, nesse sentido, a prática da pesquisa de 
campo se constitui como um método adequado.   

 
Após a pesquisa diagnóstica sobre o conhecimento dos alunos em relação a 

inserção das mulheres na disciplina de História no Ensino Médio, no 3º e 4º 
bimestre do ano de 2018, foi realizada a programação referente a prática 
docente e discente que trouxe as mulheres para o centro dos estudos em 

História vinculando esse tema com a história local e, fechando com a 
realização da pesquisa de campo. Os alunos estudaram os textos já citados, 

organizaram discussões e reflexões em grupo e escreveram um texto 
argumentativo considerando as fontes lidas e discutidas.  

 
Desde o início do ano letivo de 2018 havia no planejamento, o uso da 
pesquisa de campo tanto como método de ensino e aprendizagem no 3º 

ano do Ensino Médio como para conhecimento da atuação das mulheres no 
estado de Roraima. A pesquisa de campo se justificaria pela necessidade de 

se conhecer a história recente do Estado através da voz das mulheres locais 
que tem importância social nas mais diversas profissões e atuações, mas 
que não são objeto de estudo e análise da escola.  

 
Quando vamos empreender uma pesquisa de campo, não o vamos sem 

leituras a respeito do tema pois, a leitura embasa o pesquisador a ter uma 
visão mais global e importante na construção da problemática. Sendo os 
alunos iniciantes na prática de pesquisa, conforme mostrou o diagnóstico 

feito na primeira semana de aula, a falta de material que trouxesse 
mulheres como protagonistas ou personagens da história de Roraima 

dificultou aos alunos saírem em campo com uma aprendizagem teórica mais 
aprofundada da temática apesar de terem estudado os 03 textos da 
coletânea História das Mulheres no Brasil. No entanto, o projeto foi 

formalizado com a participação das 4 salas de 3º ano seguindo a estrutura 
de tema, problema, objetivos, justificativa, metodologia, etc.  
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Na metodologia de coleta de dados (visando tanto a percepção da mulher 
como agente histórico quanto a construção de fontes orais) optou-se pela 

entrevista com perguntas construídas pelos próprios alunos a partir de 
temáticas como memórias da infância, processo de escolarização, profissão 
e conciliação entre a vida pessoal e profissional, dificuldades ou 

preconceitos sofridos enquanto mulher, entre outros assuntos. Ao todo 
foram entrevistadas, em audio e video, 42 mulheres das mais diversas 

profissões, etnias, idades e classes sociais que vivem em Roraima. 
 
Ao coletarem os dados por meio das entrevistas, os alunos foram orientados 

a construir uma narrativa sobre a entrevistada de seu grupo. Tais textos, 
disponibilizados pelos grupos, serviram para que comparassem as situações 

vividas pelas mulheres analisando as aproximações e distanciamentos 
contidos nas trajetórias assim como observar as transformações e 
permanências ocorridas nos modos de viver na cidade, os personagens 

históricos lembrados nas entrevistas e os desafios de inserção da mulher 
nos espaços ao longo do tempo. Cada sala produziu um tipo de 

documentário amador assim como um site onde será disponibilizado as 
narrativas escritas, o documentário e as entrevistas em estado bruto. Tal 
produção visa atender a necessidade de fontes de pesquisa assim como a 

reflexão sobre o papel da mulher na sociedade e, especialmente, no estado 
de Roraima.   

 
Aprendizagens sobre História e Mulheres a partir da pesquisa de 
campo 

Ao fim das entrevistas, os alunos fizeram uma avaliação e registro de suas 
aprendizagens. No total, 97 alunos estiveram envolvidos na realização do 

trabalho, uma vez que 02 novos alunos foram incorporados às turmas no 4º 
bimestre. Novamente os alunos responderam a 06 questões abertas sobre: 

motivações para realização do trabalho sobre as mulheres, se haviam 
considerando-o importante no contexto escolar, quais foram suas 
aprendizagens ao realizarem o trabalho, se consideram importante realizar 

pesquisa de campo na educação básica e quais os momentos que 
consideraram mais importantes durante a realização da pesquisa. 

 
Sobre as motivações para a realização do trabalho: “mostrar que as 
mulheres são importantes e fazem parte da história de Roraima” (Aluna1, 

18 a). “Que as escolas públicas têm capacidade e conhecimento para 
chegarem longe com projetos de pesquisa” (Aluna1, 18 a). “Trazer 

informações para professores e alunos que vão estudar sobre o assunto no 
futuro” (Aluno1, 17). “Tornar visível a participação das mulheres na 
sociedade em geral, principalmente na de Roraima” (Aluno2, 18). “Porque 

há falta de informações sobre a história das mulheres de Roraima e também 
a ensinar os alunos a fazer pesquisa de campo” (Aluna2, 17).  

 
As respostas dos alunos mostram que eles compreenderam as motivações 
de realizar um trabalho com a temática História das Mulheres porque 

evidenciam uma problemática: não há fontes de pesquisa disponíveis sobre 
um assunto que é necessário abordar na sala de aula. Além disso, 

associaram o tema à importância da mulher na sociedade, porém, sem que 
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elas tenham visibilidade tanto nas salas de aula quanto nessa sociedade que 
é construída por elas no cotidiano. Também é interessante chamarem 

atenção para o fato de estarem aprendendo a fazer pesquisa, coisa que não 
aprenderam de forma sistemática durante o processo de escolarização. 
Sobre isso, Severino e Severino (2013, p. 10-11) observam que “...é tarefa 

pedagógica prévia, de responsabilidade do processo educativo, sensibilizar o 
aluno para o significado e para a importância do trabalho organizado e 

sistemático.”  
  
Todos os alunos consideraram a temática importante para sua vida uma vez 

que “(...) as histórias dessas mulheres (entrevistadas) dão uma lição a cada 
um de nós já que vemos como é grande a participação delas na sociedade” 

(Aluna3, 18). Aqui observamos a importância do contato dos alunos 
pesquisadores com as mulheres que entrevistaram pois, ressaltam que 
aprenderam nessa relação. Existe, na ação da pesquisa, a necessidade de 

identificação do pesquisador com o objeto de sua pesquisa fazendo com que 
haja uma aprendizagem significativa. 

 
Concordamos com Severino & Severino (2013, p.08) quando dizem que a 
aprendizagem significativa só acontece quando existe um “processo de 

construção do conhecimento, o que, por sua vez, exige do aprendiz uma 
postura de maior autonomia na condução do estudo, com maior grau de 

iniciativa de sua parte”. Essa questão, ressaltada pelos autores, vem de 
encontro ao que uma aluna (Aluna4, 18) observou: “o momento mais 
importante de todo trabalho foi na entrevista onde me dei conta de que as 

mulheres são de tudo um pouco: mães, trabalhadoras, guerreiras. Eu 
aprendi muito nesse trabalho”. A estudante mostra que o contato com a 

entrevistada foi momento de aprendizagem significativa para vida dela. 
Bittencourt (2012, p. 138) faz uma relação entre a seleção de conteúdos 

significativos e a impossibilidade de o professor tratar de uma “história da 
humanidade”. Segundo a autora, também existe “(...) a necessidade de 
atender os interesses das novas gerações, além de estar atento às 

condições de ensino”. Desse modo, trabalhar com a temática da mulher na 
história é dar voz a um interesse crescente de meninos e meninas que 

desejam sair do tradicional escopo da disciplina que é tratar das questões 
político/econômicas apenas com personagens homens. 
 

A pesquisa de campo promove para os alunos, situações de aprendizagem 
diferentes ao permitir que eles tenham contato direto com outras pessoas, 

lugares e temas potencializando aprendizagens. O Aluno5, 18 diz: “o 
momento mais importante do trabalho foi ter saído da sala de aula para 
realizar a entrevista”. Essa resposta mostra o quanto os alunos valorizam 

atividades que se mostram diferentes do contexto de sala de aula e uso do 
livro didático. Aluna6, 17 ressalta que “o mais importante é deixar um 

trabalho para que as pessoas tenham acesso e passem a dar mais 
importância ao tema História das Mulheres”. Vemos nessa fala, a 
importância atribuída ao trabalho realizado que fez uma construção de 

fontes as quais poderão ser consultadas e estudadas atualmente como 
daqui a 50 anos. 
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Considerações Finais 
O ensino de história na escola pública possui muitos desafios. Desafios 

relacionados a material didático disponível para ser consultado nas aulas, 
lido e debatido. Também há o conteúdo desses materiais, quase sempre 
relacionados a temáticas que não se aprofundam em questões relacionadas 

a cultura, patrimônio e mentalidades. A estrutura das escolas é outra 
limitação sendo que muitas, sequer possuem acesso à internet ou 

computadores em boas condições de uso.  
 
Apesar das limitações estruturais ou de ordem teórica/pedagógica, trazer 

temas que mobilizem os estudantes a perceberem que estão construindo 
conhecimentos importantes tanto para si mesmos quanto para outros é um 

dos modos de conferir melhor qualidade a experiencia escolar assim como a 
aprendizagem condicionada aos objetivos da disciplina de história. 
 

Para Rüsen (2011, p. 36) “História como uma matéria a ser ensinada e 
aprendida tem de passar por um exame didático referente à sua 

aplicabilidade de orientar para vida”. As palavras de Rüsen vão de encontro 
a perspectiva do objetivo que norteou o nosso trabalho junto aos alunos da 
disciplina: tornar o ensino de história relevante para vida prática, não 

servindo somente como conhecimento a ser avaliado formalmente, mas 
como referência para orientação nas relações cotidianas.  
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REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ENSINO DE 
HISTÓRIA 

Sandro Ambrósio Alves 
 
 

A partir das experiências enquanto professor de História da educação 
básica, percebo a necessidade de se discutir o Patrimônio Cultural em sala 

de aula, pois se o professor não o fizer, outros o farão sem uma reflexão 
crítica e poderão causar sérios prejuízos, corroborando até mesmo o 
descaso e desrespeito a nossa história. E é uma questão que fica de lado 

quando se propõe o currículo escolar anual, dado as supostas dificuldades 
em se trabalhar essa temática, ou mesmo trabalhar a história regional e 

local. Pensando nas práticas já presenciadas e até realizadas, como 
professor/historiador vejo que essa e outras questões precisam ser mais 
discutidas no âmbito escolar, e uma das possibilidades seria a Educação 

Patrimonial. 
 

“Quando pensamos nessa questão existem alguns direcionamentos 
epistemológicos, como aqueles que defendem que abordando o 
patrimônio já se está educando, enquanto que outros é necessário a 

utilização do conceito Educação Patrimonial, pois o mesmo estabelece 
critérios e inserções no espaço escolar. ”  (ZARBATO,2015, p.78) 

 
O ensino de História, configura-se como um espaço pedagógico na 
discussão que envolve a temática patrimônio cultural, no sentido de 

proporcionar ações didáticas que permitam aos estudantes conhecer e 
valorizar aquilo que os rodeia, e não somente isso, mas ter uma leitura 

crítica desses elementos. (BITTENCOURT, 2009, p.168) Ao remetermos a 
ideia de patrimônio, a sociedade em geral, isso incluindo os estudantes, têm 

um conhecimento restrito das diferentes possibilidades do termo, se 
resumindo às questões financeiras, herança ou mesmo construções. E 
quanto ao historiador/professor, essas dificuldades vão aumentando na 

medida em que as sociedades vão se estruturando, segundo conceitos que 
não têm a discussão da memória como algo considerável, e como nos 

explica Odair Cruz Paiva: 
 

“Nele, os historiadores encontram três desafios: a diversidade das 

formas do passado; a compreensão dos condicionantes sociais que, a 
seu tempo, erigiram estes remanescentes e as relações que a 

dinâmica do tempo presente cria com os vividos pretéritos. [...] o 
historiador enfrenta o desafio de elucidar como em cada presente há 
uma nova reinvenção do passado e as conexões dessa dinâmica com 

a história das políticas de preservação do patrimônio. ” (PAIVA, 2014, 
p.7) 

 
Sabe-se que são muitos os desafios enfrentados pelo historiador e/ou 
professor na pesquisa e estudo sobre o patrimônio na compreensão das 

nuances que perpassam os mesmos, além disso, tem a questão de como os 
estudantes apreendem sobre, por isso, o espaço escolar constitui-se como 

foco de atenção: 
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“[...] o espaço escolar e os espaços de preservação da memória – 

museus, arquivos, bibliotecas, casas de cultura, entre outros – devem 
ser pensados de modo conectado, já que são lugares precípuos de 
socialização da memória nas sociedades contemporâneas. A luta que 

se vem travando por parte de diferentes grupos sociais sobre o 
direito à memória, passa pelo acesso a esses importantes espaços de 

circulação e socialização da memória. A formação do professor e do 
historiador deve, então, problematizar - do ponto de vista da história 
- esses lugares, assim como os conteúdos da memória que neles 

circulam. ”  (TOLEDO e COSTA, 2014, p.23) 
 

Nesse aspecto, o espaço escolar é um local essencial, que através de um 
professor que se dedique a tal temática, pode possibilitar ao estudante não 
somente conhecer e valorizar, mas fazer uma leitura crítica sobre os 

espaços e manifestações culturais que o cercam.  
 

O conceito de “Educação Patrimonial” que aqui abordaremos, mesmo não 
sendo tão novo, pouco é conhecido pelos professores, seria herdeira de 
concepção inglesa – Heritage Education -  estabelecida no Brasil a partir da 

década de 1980, em um seminário realizado pelo Museu Imperial de 
Petrópolis, quando ao tratar da incorporação do patrimônio cultural nas 

ações educativas dos museus, a museóloga Maria de Lourdes Parreiras 
Horta usa esse termo, que se expande com uma publicação de sua autoria, 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): O Guia 

Básico de Educação Patrimonial, que estabelece metodologias para o estudo 
do patrimônio, que em certa medida, tem influência da pedagogia no 

método de Paulo Freire, ao alfabetizar diversas pessoas a partir de palavras 
geradoras. (SILVA e DELGADO, 2014, p.72) Desta forma define o conceito: 

 
“A Educação Patrimonial é um instrumento de "alfabetização cultural" 
que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, 

levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória 
histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva ao 

reforço da auto-estima dos indivíduos e comunidades e à valorização 
da cultura brasileira, compreendida como múltipla e plural. ” (HORTA, 
GRUNBERG e MONTEIRO, 1999, p.6) 

 
Conquanto, como a própria metodologia especifica não está restrita ao 

âmbito escolar, encaminhando-se para diversos setores da sociedade e 
podendo ser aplicada, tanto a bens de natureza, material, imaterial e 
natural, no sentido de dar sentido a multiplicidade de culturas existentes no 

país, resultantes da relação do indivíduo com seu meio, conforme nos 
afirma Maria de Lourdes Horta: 

 
“[...] pode ser aplicada a qualquer evidência material ou 
manifestação da cultura, seja um objeto ou conjunto de bens, um 

monumento ou um sítio histórico ou arqueológico, uma paisagem 
natural, um parque ou uma área de proteção  ambiental, um  centro  

histórico urbano ou uma comunidade da área rural, uma 
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manifestação popular de  caráter folclórico ou ritual,  um  processo  
de  produção industrial ou artesanal, tecnologias e saberes populares, 

e qualquer outra expressão resultante da relação entre  os indivíduos  
e seu  meio ambiente.” (HORTA, GRUNBERG e MONTEIRO, 1999, p.6) 

 

Porquanto, o uso da Educação Patrimonial no ensino de História traz a 
possibilidade de perceber como são construídas e que interesses subjazem 

os patrimônios já estabelecidos, seja material, seja imaterial. A assimilação 
do que é o patrimônio histórico e cultural pelo professor é primordial, para 
que a partir disso, atinja a sua aplicabilidade na educação nos espaços 

escolares e extraescolares, desmistificando a história eurocêntrica que toma 
conta dos currículos, assim: 

 
“[...] o compromisso do setor educacional articula-se a uma educação 
patrimonial para as atuais e futuras gerações, centradas no 

pluralismo cultural. Educação que não visa apenas evocar fatos 
históricos “notáveis”, de consagração de determinados valores de 

setores sociais privilegiados, mas também concorrer com a 
rememoração e preservação daquilo que tem significado para as 
diversas comunidades locais, regionais e de caráter nacional. ” 

(BITTENCOURT,2009, p.178) 
 

Logo, é notada a necessidade da contribuição dos educadores nas escolas, 
para a rememoração e significância da história local, regional e nacional. 
Assim, a comunidade se sentirá parte desse processo histórico, ou não, e o 

que foi esquecido e o motivo. Pois, segundo o Guia Básico de Educação 
Patrimonial (1999), publicado pelo IPHAN, a Educação Patrimonial:  

 
“A partir da experiência e do contato direto com as evidências e 

manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, 
sentidos e significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca 
levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, 

apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-
os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a 

produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação 
cultural. ” (HORTA, GRUNBERG e MONTEIRO, 1999, p.6) 

 

Desta forma, fazer uso de ações educativas amparados na Educação 
Patrimonial como parte do currículo no processo de ensino e aprendizagem, 

utilizando-se de diferentes lugares e suportes da memória, poderá 
contribuir para o fortalecimento de uma visão estruturada em conceitos que 
serão essenciais, no conhecimento e conservação do patrimônio histórico, 

além de uma vivência consciente dos estudantes e aqueles a que eles 
transporem esse conhecimento, assim compreendendo que:  

 
“[...] a educação patrimonial pode utilizar os lugares e suportes da 
memória (museus, monumentos históricos, arquivos, bibliotecas, 

sítios históricos, vestígios arqueológicos, etc.), que foram inseridos 
nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, de temáticas ou 

de conteúdos programáticos que versem sobre o conhecimento e a 
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conservação do patrimônio histórico. A partir da inserção dos temas e 
conteúdo que versem sobre o patrimônio cultural nas diretrizes 

curriculares, tem-se uma ampliação dos conceitos e noções histórico-
culturais em âmbito local, regional e global. Além de propiciar a 
conscientização sobre as contribuições de diferentes grupos culturais, 

dos lugares, das memórias, dos costumes e das identidades. ”  
(ZARBATO,2015, p.80) 

 
Com efeito, Ivo Mattozzi, salienta que “o professor pode aproveitar essa 
ligação entre a história e os bens culturais para incluir no currículo 

estratégias de pesquisa histórico didáticas que façam uso dos bens 
culturais...” (MATOZZI,2008,p.137), isso se dá através da estruturação dos 

currículos e das aulas de História e/ou trabalhos interdisciplinares, que 
abrindo a possibilidade do estudante, por intermédio do contato com as 
fontes patrimoniais, fazer leituras da sua realidade e partindo dela 

compreender esse universo sociocultural, logo a nossa função, enquanto 
professores de História , como nos salienta a historiadora portuguesa Maria 

Helena Mendes Nabais Faria Pinto: 
 

“[...] é necessário desenvolver nos jovens, através de um contacto 

direto e constante com fontes patrimoniais, nomeadamente no 
âmbito local, sentimentos de responsabilidade em relação ao 

património histórico, e de pertença a comunidades portadoras de 
memórias necessárias à compreensão do presente e à reflexão crítica 
e construtiva sobre o futuro” (PINTO, 2011, p.1) 

 
Paulo Freire, destaca que o papel do professor, não é de transferir 

conhecimento, mas de criador de possibilidades para a produção ou 
construção desses saberes, por parte do formando e esse processo ocorre 

em conjunto - educador e educando. Salienta ainda a necessidade de o 
professor ser pesquisador, pois, segundo Paulo Freire, isso “Faz parte da 
natureza da sua prática docente a indagação, a busca e a pesquisa. O de 

que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor se perceba 
e se assuma, porque professor, como pesquisador”  (FREIRE, 2013, p.30) E 

ainda acrescenta que, nessa “[...] formação permanente dos professores, o 
momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 
criticamente a pratica de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 

prática.” (FREIRE, 2013, p.40) Assim, o professor é parte fundamental na 
compreensão e importância do estudo sobre o patrimônio e na construção 

do diálogo com os estudantes para que possam ocorrer os processos 
formativos, que contribuam para um melhor envolvimento e percepção do 
ambiente em que vivem. 

 
Há alguns princípios que corroboram para que seja possível compreender o 

processo permanente e sistemático do trabalho educacional, no aspecto de 
dar significado ao patrimônio cultural. A partir do entendimento de que os 
objetos e expressões do patrimônio cultural são ponto de partida para a 

atividade pedagógica, através da educação patrimonial, é possível ampliar 
esse conhecimento e os dados observados e investigados diretamente. 
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 Assim algumas etapas metodológicas são desenvolvidas nesse processo 
como destacado no Guia de Básico de Educação Patrimonial: 1) 

Observação, com o objetivo de identificar o objeto, sua função e significado, 
além de desenvolver a percepção visual e simbólica, 2) Registro, para 
fixação do conhecimento percebido, aprofundamento da observação e 

análise crítica e o desenvolvimento da memória, do pensamento lógico, 
indutivo e operacional.  3) Exploração, para desenvolvimento das 

capacidades de análise e julgamento crítico, interpretação das evidências e 
seus significados. E por fim, a última etapa 4) Apropriação, consistindo no 
envolvimento afetivo, internalização, desenvolvimento da capacidade de 

auto-expressão, apropriação, participação criativa e na valorização do bem 
cultural. (HORTA, GRUNBERG e MONTEIRO, 1999, p.11) 

 
Através dessas etapas, o estudante tem a possibilidade de compreensão e 
conservação de um bem cultural, conquanto, destaca que a educação 

patrimonial é uma “[...] proposta metodológica partiu dos museus para 
escola” (HORTA, GRUNBERG e MONTEIRO, 1999, p.11), mas Ana Maria 

Marques defende fazer o caminho contrário. No processo de ensino 
aprendizagem é preciso considerar as “noções de tempo cronológico e 
presente”, bem como destaca a fala de Francisco Régis Ramos: “[...] 

caberia duvidar não só dos monumentos autoritários, mas da própria ação 
de dar a algo, a qualquer coisa, o sentido de materialidade memorável”. 

(RAMOS, 2010, p.405) E nesse aspecto há uma importância significativa, 
colocar o estudante em contato como a obra arquitetônica: 
 

“Mesmo existindo atualmente recursos midiáticos que reproduzem 
até mesmo cidades inteiras, talvez a visita in loco, só ela, possa dar 

uma dimensão interpretativa pessoal do estar lá. A visita permite 
colocar os alunos em contato direto com a obra, articular seus 

saberes, escapando também do uso frequente e repetitivo do livro 
didático. ” (MARQUES, 2012, p.7) 

 

O ensino da história, a partir do estudo do Patrimônio Cultural, pode 
assentar-se nas diversas memórias disseminadas nos mais diferenciados 

sujeitos sociais, para que se possa apreender delas as diversas versões e 
olhares, que a experiência histórica local se fundamenta e se constitui, não 
caindo somente na concepção “oficial” de memória e história que está 

alicerçada na visão dominante de apenas um segmento da sociedade ou de 
determinados indivíduos como se fossem os únicos representantes da 

memória social. Assim, Francisco Régis Lopes Ramos, destaca que: 
 

“Abordar esses lugares de memória no ensino de história não é fácil, 

exige tato e faro para o palimpsesto e o holograma que há na pele de 
cada monumento. É imprescindível lidar com deferimentos e 

desprezos, reverências e irreverências, conforme o rumo das muitas 
maneiras de imaginar os lugares de uma cidade. Assim, a valorização 
da memória deixa de ser uma razão a ser defendida para se tornar 

uma razão a ser defendida para se tornar uma razão a ser debatida. ” 
(RAMOS, 2010, p.399) 
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E nessa lógica, RAMOS acrescenta que “Ao assumir o compromisso com a 
pluralidade cultural, o ensino de História abre espaço para um tempo 

instável e apto a perceber a unidade que já não há. ” (RAMOS, 2010, 
p.399)  Ele destaca ainda que nesse caminho “Não é fácil questionar os 
portadores de memória. Antes de tudo, a lembrança carrega consigo um 

forte recurso de legitimidade que afasta e nega outras possibilidades de 
narrar o passado. ” (RAMOS, 2010, p.405) Desta forma, quando o professor 

se entende como parte de um processo, em que ele contribui de forma 
significativa no debate e na compreensão da multiplicidade cultural 
existente em nossa sociedade, leva o estudante a caminhar na mesma 

lógica, despertando o senso crítico sobre os lugares de memória. Nesse 
aspecto, a professora Carmem Zeli de Vargas Gil, salienta que: 

 
“Cabe, então a quem ensina História, problematizar a construção da 
identidade nacional, empreendendo a construção de um outro projeto 

de memória, identidade e cidadania, que incorpore diferentes grupos. 
As aulas de História podem se constituir, então, em lócus privilegiado 

para que os alunos compreendam que o patrimônio não se restringe 
às obras culturais da memória social. Envolve também manifestações 
intangíveis e o não consagrado como elementos fundamentais de 

integração da população com suas condições próprias de existência 
[...] a aula de História necessita ter como foco a construção de 

possibilidades educativas que remetam a diferentes perguntas sobre 
o presente e o passado, desafiando o aluno diante de situações em 
que possa tomar decisões, argumentar, desconfiar de verdades e 

determinismos, compreender processos históricos e perceber 
escolhas realizadas ao longo da história.” (GIL, 2014, p.48) 

 
Portanto, o contato dos estudantes com os vestígios, sinais, marcas e 

documentos de diversos tempos precisa ser valorizado como evidência 
histórica, sendo elas escritas, orais, iconográficas, entre outras, entendendo 
esse conceito no seguinte aspecto: “ver algo como evidência para outra 

coisa, significa que um aspecto não observável deste é inferido, o que 
implica que literalmente, se veja mais do que aquilo que pode ser 

diretamente observado” (VAN DER DUSSEN apud PINTO, 1991, p.157) 
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O ENSINO DE HISTÓRIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA É POSSÍVEL? 
Simone Carneiro da Silva 

 
 
Atualmente o ensino de história como disciplina escolar no ensino 

fundamental, e médio tornou – se um grande desafio para os professores 
dessa disciplina. A História no contexto escolar ainda é vista pelos alunos 

como uma matéria difícil de estudar, em que predomina o exercício da cópia 
e reprodução, decorar e repetir datas e acontecimentos ditos importantes 
para a nação.  

 
Algumas vezes nos deparamos com questionamentos dos alunos, para quê 

estudar História? O que eu quero saber sobre o que aconteceu a mais de 
300 anos? Desconstruir essas falas e ideias já arraigadas pelos nossos 
estudantes não é tarefa fácil, exige do professor diálogo, argumentação e 

principalmente, inovação. No decorrer do primeiro semestre curso do 
Mestrado Profissional em História – ProfHistória fizemos uma revisão 

bibliográfica, em que foi possível observar o quanto as nossas práticas 
cotidianas tem levado os alunos a ter essas falas.  
 

A nossa maneira de ensinar passa pela concepção que temos do que é a 
História, e como ela deve ser ensinada. Desde o seu surgimento no século 

XIX, a História como disciplina escolar e como ciência acadêmica passou por 
mudanças epistemológica e metodológica. A História nos dia de hoje é 
concebida de forma diferente do que foi no passado, a começar pelo 

positivismo, em que História era uma ciência objetiva, narrando os feitos 
dos Grandes Homens, cabendo ao historiador um papel de imparcialidade e 

neutralidade ao lidar com os documentos.  
 

Nesse período considerava apenas os documentos escritos, (textos e 
documentos oficiais) como fonte histórica.  No entanto, no século XX, com 
Escola dos Annales, e mais tarde com a História Cultural, o historiador 

passou a considerar como fonte histórica tudo aquilo que lhe permite 
realizar a pesquisa. 

 
Mas afinal o que são fontes históricas? Fontes históricas é todo vestígio 
deixado pelo homem que permite ao historiador realizar pesquisa, e 

produzir as narrativas históricas, a arte, fotografia, cinema, música, jogos 
eletrônicos, etc.  

 
Ao compreender que a disciplina História e o Ensino de História passou por 
transformações quanto a sua concepção e metodologia, percebemos que é 

possível usar a tecnologia em favor da aprendizagem dos educandos, a 
partir do planejamento do professor, que deixa de exercer a função de 

transmissor de conhecimento, tornando – se um mediador de 
aprendizagens significativas para os educandos. 
 

Nessa perspectiva podemos utilizar a tecnologia, os aparelhos eletrônicos e 
as mídias digitais nas aulas de História, pois a sociedade está em constante 

transformação, e os educandos recebem diariamente inúmeras informações, 
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que dependendo do direcionamento do educador poderá transformar 
informação em conhecimento. 

 
Alguns autores nos ajudam a pensar o ensino de História a partir da 
inserção de fontes para o ensino de História, entre eles destacamos Knauss 

(2008), Cardoso e Mauad (1997), Souza (2012), Sibila (2012), e Molina 
(2008) incentivando os educandos a serem produtores de conhecimento. 

 
Para Knauss (2006) “a História como disciplina tem um encontro marcado 
com as fontes visuais”. Além de Knauss outros autores propõem que o 

estudo de História e a produção textual possam ser estudados a partir das 
fontes visuais.  

 
Ciro Flamarion Cardoso e Ana Maria Mauad escreveram que todos os 
vestígios do passado são considerados matéria para o historiador, incluindo 

novos textos, pintura, o cinema, e a fotografia são fontes dignas de fazer 
parte da história. 

 
Ao considerar a existência de outras fontes históricas para a escrita e o 
ensino de história, o filme pode ser usado como uma metodologia de ensino 

inovadora, ele é uma ferramenta importante para se trabalhar com os 
alunos diferentes assuntos, ou seja, história pode ser ensinada Souza 

(2012) observa que os educandos aprendem “pelos olhos e não somente 
pelos ouvidos”.   
 

“A possibilidade de dar vida à história, de reconstituir grandes épocas 
e eventos, também empolgou educadores, que viram nas imagens 

em movimento uma possibilidade de contribuir de forma decisiva 
para o ensino, especialmente de História”. (MOLINA, p. 71) 

 
Os filmes históricos são artefatos culturais complexos e contribuem para 
diferentes leituras e olhares sobre o passado, a partir da compreensão de 

determinados acontecimentos, pois ele atinge as pessoas de diferentes 
maneiras, produzindo conhecimento histórico.  

 
No entanto, é necessário observar que o filme não é neutro, e sua narrativa 
é produzida por alguém que também não é neutro e nem imparcial, precisa 

ter cuidado de não crer ou fazer os alunos crerem que o filme conta a 
“verdade” sobre determinado acontecimento ou período.  

 
Assim como em um texto escrito faz se necessário questionar os fatos ali 
contidos, deve ser analisado por meio de uma leitura histórica, sendo o 

próprio filme objeto de reflexão e estudo. 
 

Além do filme temos a fotografia que permite ao historiador desvendar as 
várias mensagens de uma época, dos costumes e culturas do período em 
que foi produzida. Ao observar a fotografia percebe – se que ela é uma 

representação do real, permitindo ao aluno elaborar conceitos e 
aprendizagens a partir de uma imagem, sendo ela física ou virtual.  
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Como observa Molina (2012) a utilização das imagens em sala de aula, tem 
função de motivar os alunos a elaboração de conceitos, transformando – a 

num objeto capaz de despertar o interesse dos alunos e facilitar a 
aprendizagem e o conhecimento histórico.  
 

“Nessa perspectiva, propor olhar para fora da sala de aula é propiciar 
que os alunos aprendam a ir além, a apreciar as imagens, 

interpretando – as e analisando sua produção, mensagens e sua 
inserção na vida cotidiana, dotando de significados, também, o 
ensino de História e os saberes que circulam no espaço da sala de 

aula”. (MOLINA, p. 133) 
 

Também podemos citar as mídias digitais como fonte histórica e 
metodologia de ensino. A internet representou a possibilidade dos alunos a 
uma variedade de informação com rapidez, transformando a sociedade 

letrada em sociedade digital.  
 

Embora a internet trouxesse avanços relacionados ao acesso rápido as 
diversas formas de comunicação e informações, as escolas não 
acompanharam com a mesma rapidez esse processo, não se adequaram 

aos usos das tecnologias e mídias digitais. Paula Sibila (2012)  em seu texto 
– O desmoronamento do sonho letrado: inquietação, evasão e zapping 

aborda a questão do desinteresse, e evasão escolar relacionada a falta de 
inovação no uso das metodologias de ensino.  
 

Outra alternativa que pode ser utilizada como metodologia inovadora são os 
jogos digitais, essa ferramenta ainda é pouca incentivada nas escolas, tanto 

pela dificuldade dos professores relacionados ao domínio das tecnologias 
como no controle do que os alunos estão acessando, os jogos permite aos 

alunos aprenderem brincando, compreendendo os processos históricos, 
localização geográfica, regras e leis de determinada sociedade que está 
sendo representada nos jogos. 

 
Diante das possibilidades do uso de diferentes fontes e metodologias para o 

ensino de História, cabe ao professor ter consciência da sua função e do seu 
papel enquanto mediador do conhecimento e ter claro os objetivos e 
resultados de aprendizagem que busca alcançar com os seus alunos. 

 
O professor de história no contexto do ensino fundamental e médio é um 

agente de transformação da sociedade em que vive, buscando sempre 
alternativas para o ensino de História, pois concorrer com toda essa 
modernização tecnológica não tem sido tarefa fácil, exige inovação não só 

das metodologias, mas da postura profissional. Formando e informando se 
constantemente.  

 
Ao estudar os textos da disciplina Narrativa, Imagem e construção do fato 
histórico, comecei a questionar a minha prática como professora de História 

em que atuo há 12 anos na Escola Municipal “Três de Novembro”, do 
município de Santa Rita do Trivelato – MT, principalmente no que refere ao 

uso das tecnologias e jogos eletrônicos em sala de aula, pois pelo 
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Regimento Escolar, é proibido o uso do aparelho celular na escola, exceto 
para fins escolares. 

 
Numa turma do 9º ano vespertino realizei com os alunos a experiência de 
utilizar na aula um jogo de Playstation sobre a Segunda Guerra Mundial, no 

início foi estranho ver os alunos jogando na sala de aula, mas por outro 
lado, percebi o quanto os alunos se envolveram e a partir do jogo fizemos 

uma roda de conversa e socialização dos conceitos aprendidos, a avaliação 
dessa atividade foi positiva, mas não foi uma adesão de 100% da turma, 
alguns alunos não conhecem o Playstation e por isso não participaram do 

jogo.  
 

O grande desafio apresentado para os professores do século XXI a partir 
das leituras realizadas vai além do uso das tecnologias e das diferentes 
fontes históricas, o desafio é superar o medo e arrogância, medo no sentido 

de tentar inovar e não conseguir alcançar os objetivos de aprendizagem e o 
desenvolvimento da consciência histórica em nossos alunos, e a arrogância 

de acreditar que o seu trabalho é bom e não precisa inovar.  
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ENSINO DE HISTÓRIA E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: DIÁLOGOS 
SOBRE PATRIMÔNIO E MUSEUS 

Victor Pereira do Prado 
Jaqueline Ap. M. Zarbato 

 

 
Este texto faz parte da pesquisa desenvolvida em Campo Grande/MS, com 

objetivo de pesquisar o ensino da história e relações com a educação 
patrimonial, tendo o museu como elemento de entrelace histórico-
patrimonial. 

 
Como a educação patrimonial, em campo de análise, favorece o ensino da 

história e a necessidade de abordar o que consta em museus, pela 
perspectiva histórica? Alguns pontos comuns podem ser identificados entre 
as exposições museológicas, como meio de comunicação, espaço de 

representação, e modo de funcionamento das representações sociais 
relacionadas com os processos de comunicação: 1 - Os museus 

estabelecem sistemas de categorização de parcelas da realidade (os bens 
culturais/objetos) contribuindo para a apreensão do mundo (como 
construtores de saberes) permitindo às pessoas orientar-se e relacionar-se 

com o património cultural preservado. (RECHENA, 2011) 2 - Os museus são 
espaços de comunicação e interpretação, materializados na sua forma mais 

evidente, nas exposições museológicas; 3 - Os museus como espaço de 
representação trabalham com modos de fixação simbólica da realidade e 
não com a realidade em si mesma; 4 - Os museus definidos como espaços 

de relação entre o sujeito com o património cultural atribuem à pessoa um 
papel determinante. Os museus criam sistemas de representação simbólicos 

das culturas que musealizam a partir dos vestígios identitários preservados 
nas coleções. 

 
É importante relembrar que o patrimônio musealizado resulta de 
representações sociais comuns a determinada comunidade que atribui valor 

àquele grupo específico de bens, ou seja, o processo de seleção patrimonial 
está sujeito ao mesmo tipo de apreensão, descodificação e categorização a 

que toda a realidade está sujeita, o que explica a razão de em determinadas 
épocas ou sociedades, se valorizar determinado recorte patrimonial e 
noutras valorizar um recorte diferente. 

 
Pensar a questão cultural insere a necessidade da abordagem sobre a 

educação patrimonial, a qual contribui para adentrarmos na história 
regional e local, de forma que possamos participar do processo de 
reconhecimento, valorização e preservação das identidades que são 

representadas pelo patrimônio.  O entendimento de historia local, baseia-se 
na concepção de Raphael Samuel (1990, p 220), para quem: “A história 

local requer um tipo de conhecimento diferente daquele focalizado no alto 
nível de desenvolvimento nacional e dá ao pesquisador uma ideia muito 
mais imediata do passado”. 

 
A preservação da memória é entendida, neste artigo, como elemento 

essencial para a valorização da identidade e da cidadania cultural em 
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determinado lugar e situada num determinado tempo histórico, que 
contribui para a percepção do que fica registrado por diferentes grupos 

culturais acerca dos diferentes elementos patrimoniais. 
 
A partir da fundação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN) teve-se o primeiro ato normativo referente ao patrimônio, o qual 
criou a figura jurídica do tombamento através do Decreto-Lei nº 25, de 

1937.  No art. 1º define o conceito de patrimônio histórico e artístico 
nacional, citando que:  
 

“Constituem o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 
bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 

interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico” 

 
Deste modo, pode-se dizer que a partir de 1930, com a política de 

preservação no Governo Vargas, inseriu-se uma preocupação com as 
‘edificações’, como argumenta Mário Chagas (2009), o patrimônio era 
reconhecido a partir de ‘pedra e cal’. Caracterizou um marco para a 

institucionalização do patrimônio cultural o SPHAN (Sistema de Patrimônio 
Artístico e Nacional), posteriormente chamado de IPHAN (Instituto Nacional 

de Patrimônio Artístico Nacional), os quais possuem o intuito de preservar, 
difundir, produzir conhecimento sobre os elementos patrimoniais, cultura 
material e imaterial e educação patrimonial.  

 
Até mesmo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, expande a 

noção de patrimônio em suas diversas expressões que incorpore significado 
a identidade da nação, quer seja histórico, artístico ou do saber, 

incorporando o termo de definição como patrimônio cultural brasileiro, 
dispostos nos respectivos incisos: 

 

“Os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade nos quais se 
incluem: 
 I – as formas de expressão; 

II – os modos de criar, fazer e viver; 
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.” 
 

Esses elementos favorecem o aprofundamento, a produção de sentido, o 
conhecimento das contribuições culturais de diferentes grupos, uma vez 
que, no Brasil, temos as contribuições de povos originários com as culturas 

advindas de nossos colonizadores, dos escravos, imigrantes europeus, 
asiáticos entre outros. Reconhecer e identificar aspectos que compõem a 
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pluralidade cultural brasileira foi um dos primeiros grandes passos rumo a 
valorização do patrimônio.  

 
Alguns elementos históricos são definidos como primordiais para a história 
local, construindo referenciais para a memória coletiva, a qual não é 

“somente uma conquista, como também um instrumento e um objeto de 
poder” (Le Goff, 1996). 

 
Nesse processo de valorização da memória coletiva, os monumentos se 
configuram legitimadores da rememoração e valorização do passado. E 

constituem-se como elementos que agregam a política do que deve ser 
lembrado. Para Dias (2006, p. 73), uma das características mais relevantes 

do patrimônio é ser tomado como referência para a construção de 
identidades culturais pelas mais diversas estruturas sociais e mesmo pelos 
cidadãos, em nível individual, de forma a converter-se no capital simbólico 

da sociedade. Esse fator é um elemento social de grande caráter subjetivo 
e, como tal, esteve exposto a importantes manipulações em função de 

determinados interesses, de fundo político ou ideológico. 
 
A proposta de inserir ações educativas, de viabilizar a aproximação entre os 

sujeitos que estudam e aprendem, concebe-se num processo que promova 
no ambiente escolar uma possibilidade de leitura da memória coletiva na 

relação com os monumentos históricos, bem como das relações que se 
estabelecem entre análises críticas e analíticas. Conforme Horta, Grunberg 
e Monteiro: 

 
“O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas 

comunidades do seu patrimônio são fatores indispensáveis no 
processo de preservação sustentável desses bens culturais, assim 

como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania. A 
Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” 
que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, 

levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória 
histórico- temporal em que está inserido. Este processo leva ao 

reforço da auto- estima dos indivíduos e comunidades e à valorização 
da cultura brasileira compreendida como múltipla e plural”. (1999, p. 
6) 

 
Ainda na análise sobre patrimônio cultural, Gonçalves (2002. p.121-122) 

afirma que: 
 

“Os patrimônios culturais são estratégias por meio das quais grupos 

sociais e indivíduos narram sua memória e sua identidade, buscando 
para elas um lugar público de reconhecimento, na medida mesmo em 

que as transformam em ‘patrimônio’. Transformar objetos, estruturas 
arquitetônicas e estruturas urbanísticas em patrimônio cultural 
significa atribuir-lhes uma função de ‘representação’, que funda a 

memória e a identidade. (...) Os patrimônios são, assim, 
instrumentos de constituição de subjetividades individuais e coletivas, 
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um recurso à disposição de grupos sociais e seus representantes em 
sua luta por reconhecimento social e político no espaço público”. 

 
A abordagem sobre o patrimônio cultural reflete também o que os grupos 
sociais definem como representação das identidades de cada região, de 

cada grupo, de construções subjetivas que estão ao alcance de todos/as no 
espaço público, o que impulsiona a relação com a memória, pois, o uso do 

patrimônio cultural relaciona-se com a memória social e coletiva e também 
com a história local. Assim, relacionar história e memória são elementos 
presentes nesta análise, pois como afirma Jacques Le Goff (1994, p 477) há 

memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar 
o passado para servir o presente e o futuro.  

 
Conforme aponta Schmidt (2009, p. 17) ao narrarem a sua vida e a do 
outro, ele se inventa e institui seu pertencimento no mundo. Ele se forma 

pela narrativa, ao criar um sentimento de continuidade no tempo e um 
sentimento de coerência interna, que lhe permite se interpretar 

narrativamente, como sendo um sujeito singular, porém, matizado por 
elementos sociais e culturais. A narrativa histórica realizada pelos/as 
educandos/as é bastante significativa, pois como defende Rüsen ela permite 

“as crianças e jovens exprimirem as suas compreensões do passado 
histórico e consciencializarem progressivamente a sua orientação temporal 

de forma historicamente fundamentada.” (BARCA et. al 2010,p. 12).  
 
No papel da escola, percebe-se que o modelo tradicional já não atende às 

demandas. Além disso, tem-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (BRASIL, 1998) a importância do processo de produção do 

conhecimento envolvendo a cultura e os patrimônios, uma vez que é 
necessário nas aulas de história, como aponta o artigo 26 da LDB: 

 
“Os currículos do Ensino Fundamental e Médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela”. (BRASIL, 1998) 
 
As contribuições culturais nas/das edificações, em determinados espaços 

urbanos, encaminha para a compreensão do bem cultural, imerso numa 
sociedade complexa e multifacetada, que no embrenhado das lembranças, 

elege as Igrejas, as praças, os museus, as edificações históricas como 
símbolos e signos de patrimônio cultural. 
 

Há diferentes concepções significativas que nos levam a compreensão da 
análise de Patrimônio Cultural na História e no Tempo Presente, 

principalmente pela leitura acerca de bens culturais e dos conceitos 
utilizados (Gonçalves, 2009, p 25). 

 

Essa dimensão complexa sobre Patrimônio, se caracteriza por contribuir 
para as noções sobre patrimônio cultural. Uma vez que, ao delimitar esse 

campo de análise, há também as categorias materiais e imateriais 
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(intangíveis). Assim, Patrimônio cultural passa a ser compreendido como o 
que se materializa num momento, acontecimento ou em numa cultura, com 

suas representações, quer seja no aspecto material, tateável, ou no que 
tange a imaterialidade do saber e da memória.  É evidente que o patrimônio 
não se constitui apenas de edificações e peças depositadas em museus, 

documentos escritos e audiovisuais, guardados em bibliotecas e arquivos.  
Interpretações e instituições, como lendas, mitos, ritos, saberes e técnicas, 

podem ser considerados exemplos de um patrimonial dito imaterial. 
(Fonseca, 2009, p 71). 
 

Em relação a integração de saberes e técnicas acerca do Patrimônio 
Cultural, percebe-se a busca pela construção de instrumentos que podem 

identificar os bens culturais de natureza diversificada, relacionando a 
produção de sentido no tempo presente. Desta maneira, há a inquietação 
da inserção dos sujeitos históricos neste processo de análise do Tempo 

Presente, como destacam Chaveau e Tétart (1999, p. 16), “a presença 
física no nosso tempo e no nosso tema, isso não pode ser deixado de lado, 

pois é preciso nos reconhecer como sujeitos históricos do nosso tempo”.  
 
Françoise Choay (2006), atribui ao patrimônio cultural, a importância de 

compreender o contexto de maximização dos nacionalismos e, que depois é 
seguido pela fragmentação identitária, potencializou a reflexão social da 

questão do patrimônio cultural. Nesse processo de entendimento, do que 
será valorizado como bem patrimonial e o que será silenciado, abandonado, 
‘derrubado’, circunscreveram-se num ‘modelo nacionalista’. Por isso, a 

problematização no tempo presente evoca a diversidade de sentimentos, de 
pontuações, tensões, conflitos e disputas que precisam ser conhecidas, seja 

da edificação, da festa, do monumento, do objeto patrimonial em questão. 
 

Porém, um objeto patrimonial não funciona sozinho, ele precisa estar 
inserido em um quadro de memória que lhe dê sentido, necessita de uma 
rede de significados que lhe potencialize um significado particular. Ao eleger 

determinados bens materiais ou imateriais, como pertencente ao patrimônio 
cultural da comunidade, estamos selecionando os eventos com os quais 

desejamos compor a fala autorizada sobre o seu passado. 
 
Dias (2006, p.78) aponta que um patrimônio, como objeto de análise, pode 

ter os seus significados e reinterpretações constantes em função de 
realidades socioculturais do presente.  Assim, é no tempo presente que os 

processos de qualificação dos bens patrimoniais envolvem as 
representações de grupos sociais, suas manifestações e, em algumas 
situações da consolidação da dominação política e ideológica de alguns 

grupos. 
 

O tempo que direciona a fundamentação da análise sobre o Patrimônio 
Cultural, já que o tempo “é uma determinação fundamental da existência 
humana. Ele abrange ser humano e mundo, pensamento e ser, interior e 

exterior, cultura e natureza.” (Rusen, 2014, p 254). 
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Para compreender o processo histórico relacionado ao Patrimônio Cultural, é 
necessário analisar a sua trajetória no Brasil, pois há a identificação de dois 

momentos, bem definidos, com relação ao que se considera patrimônio 
cultural. Um primeiro, chamado patrimônio de “pedra e cal”, de valorização 
das edificações, e outro, se constituiu nas últimas décadas do século XX, 

quando começa a valorização das manifestações culturais de diferentes 
grupos sociais. 

  
Assim, os enfoques conceituais e metodológicos dos anos 1980, como 
afirma Márcia Chuva (2008), abriram espaço para mudanças que estão 

ligadas a dois aspectos:  o novo papel do Estado e a inclusão de outras 
esferas do Poder Público, advindos de interesses da sociedade civil 

organizada, com a ampliação da noção de patrimônio, atingindo leque mais 
amplo e diversificado de bens para muito além da perspectiva da identidade 
nacional unívoca. São transformações nas próprias representações sociais 

sobre o Patrimônio Cultural, que só podem ser compreendidas no Tempo 
Presente, pois advêm de sentimentos de pertencimento, num determinado 

tempo histórico a partir das experiências dos sujeitos históricos. 
 
Essa dimensão múltipla e variada sobre as concepções acerca do 

patrimônio, podem ser percebidas pelos termos utilizados: patrimônio 
cultural protegido, o patrimônio cultural de proximidade (do território 

nacional), o patrimônio natural (noção de paisagens), o patrimônio imaterial 
(com os savoir-faire tradicionais, as tradições populares, o folclore), além 
disso, o patrimônio genético já frequenta a mídia e o patrimônio ético 

começa a entrar (Hartog, 2006, p 268/269). Nesse sentido, os estudos no 
tempo presente apontam para a problematização das identidades culturais, 

do conjunto dos saberes, fazeres, expressões, práticas e seus produtos, que 
remetem à história, à memória e à identidade de diferentes grupos. Assim, 

a cultura, a memória, as experiências das pessoas, contribuem para que se 
identifiquem e reconheçam vários traços em comum, a partir do patrimônio 
cultural. 

 
A aprendizagem histórica pelo patrimônio, pode proporcionar a 

compreensão das noções das diferentes temporalidades, ajudar a construir 
uma série de estratégias cognitivas, de aquisição de competências: 
experiencial, interpretativa, orientadora, motivadora. Para Rüsen: 

 
“[...] o aprendizado histórico é aquisição de competência 

experiencial. As crianças e jovens precisam aprender que passado, 
presente e futuro tem qualidades diferentes de sentido ou 
significatividades diferentes. A competência interpretativa diz respeito 

ao saber e à capacitação para o uso reflexivo de modelos de 
intepretação que permitem fazer a travessia ou a mediação da 

diferença temporal. A competência orientadora surge pela aplicação 
refletida de modelos de interpretação repletos de experiências a 
experiências de sofrimento, problemas de ação e processos de auto 

entendimento que ocorrem no presente. A motivação histórica é um 
campo em grande parte ainda inexplorado da pesquisa didática. Deve 

ser tido como inquestionável que identificações históricas tem efeitos 
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sobre estipulações finalistas relevantes para ação e que, mediante a 
interpretação histórica, experiências de sofrimento se convertem em 

tendências volitivas determinadas pelo seu conteúdo. (Rusen, 2012, 
p 187). ” 

 

Nesse processo, a Educação patrimonial favorece um diálogo permanente 
entre os agentes que são responsáveis pela preservação dos bens culturais 

e a fundamentação educacional como uma troca de conhecimento, visando 
sobretudo o entendimento de que as formas de proteção e preservação de 
bens culturais. Capacidade de leitura das fontes e de produção das 

informações pertinente ao tema; capacidade de produzir informações 
inferenciais; capacidade de organizar as informações, sejam elas de tempo, 

espaço ou temáticas; capacidade de desenvolver um texto baseado nas 
informações primárias e, logicamente, e sobre aquelas fontes extras que 
são colocadas à prova e consolidadas. Na pesquisa histórico-didática 

exercida em fontes já organizadas há evidentes limites e esses podem ser 
superados mediante os arquivos simulados. Em primeiro lugar, a pesquisa 

com fontes já organizadas não permite os procedimentos heurísticos. O 
arquivo simulado ou uma pluralidade de arquivos correlacionados entre si 
servem para colocar à prova as capacidades heurísticas. 

 
A metodologia específica da Educação Patrimonial pode ser aplicada a 

qualquer evidência material ou manifestação da cultura, seja um objeto ou 
conjunto de bens, um monumento ou um sítio histórico ou arqueológico, 
uma paisagem natural, um parque ou uma área de proteção ambiental, um 

centro histórico urbano ou uma comunidade da área rural, uma 
manifestação popular de caráter folclórico ou ritual, um processo de 

produção industrial ou artesanal, tecnologias e saberes populares, e 
qualquer outra expressão resultante da relação entre indivíduos e seu meio 

ambiente (Mattozi, 2009, p. 330). 
 
Esse é um dos desafios do conceito de educação patrimonial, um 

instrumento e uma metodologia de conhecimento da cultura, que incentiva 
a leitura do mundo que nos cerca de nossas relações com nosso ambiente. 

Ou como define a publicação Educação Patrimonial: Histórico, conceitos e 
processos, publicado pelo Instituto do Patrimônio histórico e Artístico 
Nacional, (IPHAN): 

 
(…) a Educação Patrimonial constitui-se de todos os processos 

educativos formais e não formais que têm como foco o Patrimônio 
Cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão 
socio-histórica das referências culturais em todas as suas 

manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua 
valorização e preservação. Considera ainda que os processos 

educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do 
conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os agentes 
culturais e sociais e pela participação efetiva das comunidades 

detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem 
diversas noções de Patrimônio Cultural (Iphan, 2014, p. 19). 
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Umas das possibilidades que favorece o aprofundamento sobre o 
conhecimento histórico com a utilização da Educação Patrimonial permite o 

entrelaçamento da ‘valorização’ da cultural regional e do patrimônio como 
fundamento das diferentes interpretações que estudantes e professores/as, 
que possam conhecer, dialogar, aprender e ensinar sobre a história e a 

cultura da cidade e da região. Além disso, essa problematização contribuirá 
com o conhecimento sobre a diversidade cultural, étnica, religiosa e de 

trabalho articuladas à problemática do patrimônio cultural material e 
imaterial. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA E OS INDÍGENAS (IN)VISÍVEIS: A 
NARRATIVA REGIONAL PARAENSE E NACIONAL (SÉCULOS XX-XXI) 

Vinícius Machado Ferreira 
 
 

Os estudos sobre livros didáticos são relativamente recentes (CHOPPIN, 
2004), portanto busca-se nesse ensaio, refletir de forma aprofundada, como 

alguns materiais didáticos na disciplina de História, foram e são trabalhadas 
as questões indígenas, no tocante as abordagens de textos e imagens 
(BITTENCOURT, 1998), desde a construção de uma História Oficial do Pará 

em livros como – “Apostilas de História do Pará” (BRAGA, 1915); “Pontos de 
História do Pará” (VIANNA, 1919) assim como os indígenas que estão 

representados na História oficial do Brasil atualmente, nos manuais – 
“História, sociedade e cidadania” (BOULOS JÚNIOR, 2015); “Estudar 
História, das origens do homem à era digital” (BRAICK, 2015), considerando 

a criação da lei 11.645/08, quando perspectivas sobre os sujeitos indígenas 
tomariam espaços de fala, e esses grupos se manifestariam em capítulos de 

livros destinados a essa temática. Para mais, se pensou como os sujeitos 
indígenas que estão representados nos materiais didáticos pesquisados, as 
formas dessas representações produziriam sentido (CHARTIER, 1991), ou 

seja, como o livro didático em suas possibilidades de uso, influencia na 
prática e construção das noções sobre as pessoas indígenas, na cultura 

escolar do aluno. 
 

Theodoro Braga e a construção da história oficial do Pará 

Republicano (1915) 
 

“A docilidade do gentio não opunha a mais insignificante barreira a 
esse trabalho dos religiosos, e por isso não poucos foram aqueles que 

nascidos nas florestas amazônicas, recebendo de princípio os são 
ensinamentos, não tardassem a apaixonar-se pela realidade da vida 
nova, cujas doutrinas receberam, e de discípulos que, em começo, 

tornaram-se mestres...” (BRAGA, 1915. p. 44) 
 

O trecho acima é parte da V tese de Theodoro Braga, do manual “Apostilas 
da História do Pará” publicado em 1915, esse material foi escolhido para ser 
trabalhado nas escolas de Belém como a História Oficial do Pará. Segundo 

Wanessa Cardoso (2013), o artista historiador Theodoro Braga era 
ativamente envolvido em ações intelectuais que se realizavam na região, a 

exemplo da fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP). 
Por ser assim, Braga foi o responsável por escrever uma das primeiras 
edições didáticas que seria o modelo de uma História Oficial paraense, no 

início de um Brasil republicano. Desse modo, lendo o trecho do livro citado 
acima, o historiador paraense trabalha um olhar colonizador sobre os 

indígenas, de comportamentos de uma “passividade”, “apaixonar-se pela 
realidade da vida nova”, são presentes nos escritos desse autor do século 
XX, ou seja, os indígenas para Theodoro Braga demonstraram total 

aceitação de todo o conjunto de ações que o colonizador estabeleceu na 
Amazônia, sem qualquer resistência desses nativos – posto assim um 

silenciamento sobre as vozes indígenas nesse processo de colonização. 
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Uma História exclusivamente política, Arthur Vianna diante do 
fenômeno da colonização na Amazônia paraense (1919) 

 
“Em 1637 appareceram em Belém os frades franciscanos frei André 
de Toledo e frei Domingos de Brieda, ambos hespanhóis, 

acompanhados por seis soldados, todos vindos do Alto Amazonas 
num pequeno e frágil barco... Os índios destroçaram a expedição e 

mataram-lhe o commandante de muitos soldados; então haviam 
todos os que escaparam voltado ao Perú, com excepção d’elles e dos 
seis soldados.” (VIANNA, 1919. p. 21) 

 
Este trecho encontra-se no 4º ponto de “Pontos da História do Pará” em que 

Arthur Vianna escreve a partir de um olhar exclusivamente político, sendo 
assim, o autor trabalha a ideia dos conflitos, de maneira em que os nativos 
são cruéis aos colonizadores ao ponto de “destroçarem a expedição” que 

fazia sua missão religiosa, lideradas pelos frades franciscanos André de 
Toledo e Domingos de Brieda. Assim, pode se perceber que o indígena é 

trabalhado nesse material didático como Bárbaro, Selvagem, que está 
principalmente destroçando os espanhóis, no lugar de apenas defenderem o 
seu território. Dessa forma, as ideias que estão contidas nos materiais 

didáticos republicanos paraenses do início do século XX, imprimem imagens 
dos indígenas como “passivos” (BRAGA, 1915), “destroçadores” (VIANNA, 

1919), que devem atender as demandas da colonização, ou seja, há um 
silenciamento desses sujeitos, que desvela uma invisilibilidade no processo 
de participação ativa da construção da História Oficial do Pará. 
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Novas perspectivas!? As edições didáticas do século XXI, criadas 
após a Lei 11.645/08  

 

 
Fig. 1 

Fonte: (BRAICK, 2015, pp. 62) 
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A imagem acima traz um recorte mais atual sobre as representações dos 

indígenas no livro didático, Patrícia Braick em “Estudar História, das origens 
do homem à era digital” (2015), destinado ao 6º ano do ensino 
fundamental, trabalha a questão indígena com um olhar bem diferente 

daqueles mostrados até aqui nestes escritos, do início do século XX, com 
elementos na imagem do livro que trabalham a ideia de interculturalidade 

do indígena utilizando um aparelho celular para registrar momentos de seu 
cotidiano, tendo em vista que a lei 11.645/08 já está em vigor no contexto 
da produção desse manual. No entanto, é impreensindivel considerar o que 

Marcio Couto (2014) pontua sobre a construção de estereótipos que a 
historiografia construiu sobre os indígenas, esse sujeitos ainda não falam, 

Braick trabalha um olhar estereotipado sobre a existência dos sujeitos 
nativos, não há uma problematização da realidade e o contexto em que 
esses sujeitos estão inseridos. 

 
A autora se propõe a trabalhar “os primeiros habitantes da América”, mas 

não se preocupa em chamar a atenção de que esses sujeitos passaram por 
um processo histórico de resistência, a imagem daquele livro imprime uma 
imagem de que esses sujeitos ajudaram na formação da cultura americana, 

no entando, as lutas são silenciadas, a autora não problematiza essa 
realidade em que descreve dos dias de hoje. Outro exemplo é o livro de 

Alfredo Boulos Júnior (2015) intitulado “História, sociedade e cidadania”, 
destinado ao público de 6º ano do ensino fundamental, nesse manual o 
autor enfoca na questão da diversidade indígena, como se pode perceber na 

imagem abaixo:  
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Fig. 2 

(BOULOS JÚNIOR, 2015. p.96) 

 
Boulos, traz noções de diversidade linguística, traços físicos, o que é 
interessante para o aluno de 6º ano que está em desconstrução de noções 
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genéricas sobre a questão indígena, entretanto, o autor focaliza em 
aspectos ligados exclusivamente as aldeias, assim, não há uma abordagem 

da interculturalidade com o espaço não indígena, e o aluno, carregado de 
noções estereotipadas (HENRIQUE, 2014) pode reforçar os pressupostos de 
que o índio só é índio se estiver usando seus ornamentos e falando suas 

línguas maternas. 
 

Ensino de História e os silenciamentos indígenas 
As presentes investigações e análises até aqui, permitem entender quem 
são os sujeitos que produzem as narrativas didáticas que tecem o pensar e 

a cultura histórica dos sujeitos da Amazônia e do Brasil, assim como a 
escrita da “história regional” está intrinsecamente ligada aos processos, 

ações e estruturas que regem os projetos políticos para a educação, 
desmistificando a ideia de que a História oficial “Nacional” é diferente da 
História construída no âmbito local. Além disso, a partir dessas 

investigações, se permite pensar a educação que está situada em um 
determinado tempo, como grande veículo de difusão dos interesses políticos 

dos grupos pertencentes a diversas elites, e ainda, como a ideia de uma 
“História verdade” que segundo Elza Nadai (1993), continua se fazendo 
presente na compreensão da cultura histórica dos alunos, e que deve ser 

desconstruída com mais pesquisas e metodologias para o ensino de 
História: 

 
“O ensino de História atualmente passa por uma conjuntura de crise, 
que é, seguramente, uma crise da “História historicista”, resultante 

de descompassos existentes e as múltiplas e diferenciadas demandas 
sociais e a incapacidade da instituição escolar em atendê-las ou em 

responder afirmativamente, de maneira coerente, a elas...” (NADAI, 
1993, p.114) 

 
Considerando as ideias de Elza Nadai, reconhecendo a importância das 
demandas educacionais e, sobretudo, das lutas das minorias que se fazem 

fundamentais na amenização dos silenciamentos dos sujeitos indígenas, no 
que tange as suas experiências de luta cotidianas, suas formas de 

expressarem-se, pensar e viver a História, não como o pensamento colonial 
enxerga essas populações, mas de forma que esses sujeitos tenham espaço 
de fala nos novos materiais didáticos, que a lei 11.645/2008 garante a 

inclusão das Histórias indígenas. Para mais, se faz importante a fala do 
indígena Ailton Krenak, do povo Krenak, comentando: 

 
“E muito significativamente as literaturas dos historiadores, dos 
pesquisadores registram aquela parte da nossa memória que eles 

chamam de mitos ou mitologia, ele separa mito e História. Eles 
separam o que é um personagem mitológico e um personagem da 

História. E eles chegam a dizer: isso aqui existiu é da História e 
aquilo ali não; aquilo ali é mitologia, mito; é piração da cabeça dos 
índios ou dos negros...” (KRENAK, 2012, p.126) 

 
Sob as reflexões do indígena Ailton Krenak, os historiadores devem olhar 

com mais cuidado para a produção da historiografia, percebendo qual 



 

 
 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 471 

contexto os autores produzem suas ideias, e de que maneira essas podem 
influenciar nos usos e apropriações dessas, por isso, cabe o questionamento 

de Krenak, do por que considerar a História dos indígenas como “mitologia” 
no lugar do próprio lugar de fala desses na historiografia? Dessa forma, pela 
voz de um indígena se percebe os silenciamentos e a invisibilidade desses 

sujeitos na participação e na construção da escrita da História, difundida 
nos manuais didáticos desde o início da construção de uma História Oficial 

“regional” e “nacional”.  
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O ENSINO DE HISTÓRIA NAS SÉRIES INICIAIS: POSSIBILIDADES 
DIDÁTICAS 

Wilverson Rodrigo Silva de Melo 
Raquel dos Santos Correa 

 

 
Um Convite a Reflexão... 

A prática docente guarda o desafio de garantir o acesso ao saber 
historicamente construído e acumulado, abarcando ainda, as diversidades e 
singularidades sobre os contextos (tempo e espaço) e educandos, ou seja, 

levar para dentro do currículo o acervo cultural e histórico da humanidade 
além dos aspectos do vivido. O ensino deve ser diferenciado considerando 

fatores como perfil de aluno (exemplo, indígenas e quilombolas) e 
metodologia (ensino significativo e reflexivo). 
 

Assim, pensar um ensino comprometido com a qualidade da educação 
torna-se um caminho trabalhoso, dependendo amplamente das 

subjetividades do professor. Portanto, preparar uma aula diferenciada é 
tarefa difícil, o docente deve ter domínio das ferramentas a serem 
utilizadas, objetivos e métodos avaliativos claros e definidos, horas extras 

para planejar, construir e pesquisar, ter a cotidianidade como ponto inicial e 
ainda dar conta dos conteúdos que preenchem o currículo. Nesse sentido, 

pretendemos explorar as possibilidades didáticas para o ensino de história 
nas séries iniciais. 
 

Dentro desse panorama educacional de impregnação de ideologias da classe 
hegemônica faz-se “necessário um repensar imediato na forma de ministrar 

as aulas na disciplina de História” [OLIVEIRA, 2013:11], pois o ensino de 
história deve ultrapassar o status de repasse de fatos, datas e 

acontecimentos históricos, e contribuir para o desenvolvimento de 
consciências históricas e formação de cidadania dos atores envolvidos. 
Torna-se necessário travar encontros entre as disciplinas, sem 

desconsiderar as singularidades de cada uma, e desqualificando a 
hierarquização presente no currículo. 

 
Ensinar história não se resume em decorar datas e repassar versões de 
acontecimentos passados. História é uma forma de linguagem do homem 

no tempo. Assim como preconiza Borges; Braga [2011]: 
 

“O ensino de história não pode reduzir-se a memorização de fatos, a 
informação detalhada dos eventos, ao acúmulo de dados sobre as 
circunstâncias nas quais ocorreram. A história não é simplesmente 

um relato de fatos periféricos, não é o elogio de figuras ilustres. Ela 
não é um campo neutro, é um lugar de debate, as vezes de conflitos. 

É um campo de pesquisa e produção do saber que está longe de 
apontar para o consenso” [BORGES; BRAGA, 2011, p.5]”. 

 

Silabando História ou Alfabetização Histórica: algumas reflexões 
No contexto das séries iniciais, esbarramos com o processo de 

alfabetização. O encontro com as letras não deve incidir com um contato 
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completamente alheio a compreensão da criança, afinal, vivemos em uma 
sociedade dominada pela leitura e escrita, onde as significações que a 

criança vai estabelecendo é permeada em historicidade, pois a letra inicial 
de seu nome possui uma enredo por trás; o seu nome carrega a história de 
um sujeito e várias outras histórias de outros sujeitos que carregavam o 

mesmo nome; o nome em si, de uma pessoa ou fato, se configura em 
síntese histórica; o título ou nome é o que nos faz lembrar sobre algo sem 

necessariamente contar versões sobre o que determinado termo 
representa. 
 

Ensinar e aprender história significa possibilitar contato com a bagagem 
histórica do conhecimento, é contextualizar e trazer a luz significações aos 

conteúdos, no qual os alunos vão ganhando consciência sobre o que estão 
aprendendo, é também um processo de resgate, transmissão e construção 
de identidade do indivíduo como ser social, onde ele situasse em seu tempo 

e espaço a partir de um olhar crítico sobre passado, presente e futuro. 
Sobre isso esclarecem Souza e Silva [2012]: 

 
“[...] O Ensino de História permite ao aluno, portanto cidadão, o 
desenvolvimento social, cultural, crítico, científico, sagaz [...] Para isso 

faz-se necessário uma metodologia capaz de promover o educando 
afirmando o como ser Sócio Histórico e torna-lo agente de suas 

práticas” [SOUZA; SILVA, 2012:2]. 
 
Torna-se imprescindível, reeducar o olhar sobre a história, encarando as 

disciplinas como partes integrantes de um círculo, no qual cada pedaço 
guarda sua especificidade, mas todos as partes carregam relações entre si, 

garantindo a concretização das linhas gerais dos PCN’s e da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). 

 
No tocante a isto, o professor deve aliar o saber sistematizado com o 
contexto do educando e gradativamente ir ampliando as concepções de 

mundo da criança, pois: 
 

“O estudo de História nas séries iniciais deve partir da própria história 
de vida do aluno, avançando para o estudo da história local que deve 
ser apresentada como algo, vivo, vibrante, capaz de despertar paixão 

e colaborar para a compreensão do mundo” [PEREIRA; PACHECO, 
2011:p.3]. 

 
É neste sentido que a história local revela um novo sentido e um novo 
significado para o processo de aprendizagem, pois se constrói a partir de 

espaços que se preservam, se transformam e se adaptam às dinâmicas da 
sociedade que o criou. Legando a ele sentimentos, memórias e experiências 

coletivas e particulares que tornam um lugar comum em um espaço de 
histórias (com)partilhadas, que se intersectam umas com as outras. Diante 
disso, pensar o contexto local permite criar relações entre fatos mais 

abrangentes por meio de vieses e percepções locais e individuais, criando 
um sistema de valores que se ligam nas teias do coletivo e do mais amplo. 

[CAINELLI; SCHMIDT, 2009]. 



 

Aprendendo 

História: 

ENSINO 
Página | 474 

 
Nora (1993), por sua vez, argumenta que os lugares de memória são 

lugares de lembrança sobre o passado, os quais produzem a sensação de 
verdade e autenticidade a certos acontecimentos do passado. Além disso, 
precisam de identificação do sujeito que o visita no presente para produzir 

sentido, isto é, se for dissociado da realidade e do processo de 
aprendizagem de quem o observa, não será um lugar de memória, e sim, 

um lugar qualquer. Deste modo, é fundamental que a escola, o discente, ou 
mesmo a família, realizem visitas, passeios e contação da sua trajetória 
histórica e da história que se sente pertencido, para assim, na soma dos 

saberes apreendidos por uma criança, ela construa a sua consciência 
histórica a partir de um sentimento de reconhecimento e pertencimento a 

um dado lugar de memória. 
 

“Os lugares da memória são, antes de tudo, restos. A forma extrema 

onde subsiste uma consciência comemorativa numa história que a 
chama, porque ela a ignora. É a desritualização de nosso mundo que 

faz aparecer a noção. O que secreta, veste, estabelece, constrói, 
decreta, mantém pelo artifício e pela vontade uma coletividade 
fundamentalmente envolvida em sua transformação e sua renovação. 

(...) os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não 
há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso 

manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios 
fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais” 
[NORA, 1993, p. 12-13]. 

 
Dito de outra forma, podemos afirmar que os lugares de memória servem 

como meio de interpretação de contextos e geração de sentido histórico 
para a orientação no tempo, isto é, as mudanças, permanências e 

transformações. Ainda que o primeiro contato não gere o significado 
esperado, fazendo uso da problematização, somos capazes de perceber os 
lugares de memória como essenciais para que o nosso passado não seja 

apagado, se tornando comum. 
 

Este saber, quando pensado a partir da “Consciência Histórica” teoricizada 
por Rüsen (2007), se caracteriza enquanto a soma dos saberes aprendidos, 
seja em casa, nas mídias e, sobretudo, na escola. Mais do que um mero 

conhecimento, a consciência histórica oportuniza a interpretação, orientação 
e experiência na vida prática. Logo, quando se faz uso de processos 

didáticos que dialogam com a realidade discente, os elementos formados 
pela consciência histórica permitem que os conteúdos ministrados façam 
sentido, resultando na produção do saber histórico em sala de aula e na 

vida do aluno das séries iniciais do ensino fundamental. 
 

O Ensino de História nas séries iniciais e algumas possibilidades 
didáticas: uma ou duas coisas que sei 
O ensino da história, deve ultrapassar a concepção tradicional e mecânica 

de didática em história, onde o professor se detém em ensinar fatos 
históricos e os conteúdos centrais representam uma forma de oralizar e 

reforçar o calendário, cabendo ao aluno, decorar uma serie de datas. 
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Ao professor recai o trabalho de tornar os conteúdos acessíveis a linguagem 

da criança, de modo a desperta-lhe a necessidade pelo conhecimento e 
clareza sob as confluências entre a história e a realidade. 
 

“Então ao se estudar História seja qual for à modalidade na educação 
básica deve vir a ser compreendida como uma disciplina de reflexão 

da realidade e associação valores e mostrar para o aluno que ele é 
história não na forma de memorização de datas e fatos históricos, 
sim como pessoa dentro de um contexto social. A História não se 

limita só a fatos e datas, mas á torna um indivíduo um ser histórico e 
pensante da sua própria prática” [SOUZA; SILVA, 2012, p.11]. 

 
Ao invés de admirar e vislumbrar figuras ilustres, o aluno precisa tomar 
para si o papel de protagonista da história, entender que a sua história 

(presente) é resultado e parte da história da humanidade, ele não é pois 
somente um ser do agora, e sim mergulhado em historicidade, onde sua 

história se mistura em alguns pontos (e até em todos) com o passado e o 
futuro, e o não conhecer e não compreender os caminhos trilhados pela 
sociedade até os dias atuais, pode implicar em reprodução do modelo social 

posto e reproduzido dentro da escola. 
 

O processo de conscientização histórica se entrelaça com o trabalho do 
professor, requerendo uma reavaliar constante sob sua própria atuação, um 
recriar a cada turma e até a cada aluno, um olhar sensível diante das 

necessidades do aluno, um ensinar e aprender simultâneos. Todavia, a 
organização curricular acaba por limitar as possibilidades de temas e 

conteúdos a serem abordados pelo professor, não implicando em limitação 
didática, podendo dessa maneira, ser explorado diversas ferramentas 

dinâmicas e familiares a criança, considerando aspectos culturais, durante o 
planejamento, a prática docente e os diálogos com a turma. 
 

Sobre isso Monteiro [2013] ressalta: 
 

“Para ensinar história, como qualquer disciplina, realizamos (...) 
processos fundamentais: uma seleção cultural, ou seja, definimos 
entre os vários saberes disponíveis na sociedade, incluindo, 

atualmente, aqueles produzidos pela ciência, os saberes a serem 
ensinados às novas gerações. Esta seleção implica opções culturais, 

políticas, éticas possibilitando ênfases, destaques, omissões e 
negações. Esta seleção é sempre enraizada socialmente e é histórica, 
revelando interesses, projetos identitários e de legitimação de 

poderes instituídos ou a instituir, suscetível a mudanças e 
redefinições. Esta seleção se realiza e expressa nas propostas e nas 

práticas curriculares, processo de constituição do conhecimento 
escolar para a escola e pela escola” [MONTEIRO, 2013: p.10]. 

 

Os conteúdos devem ser apresentados como elementos significativos e 
caminhos para a conscientização e análise crítica sobre o vivido. Contudo, a 

apresentação dos conteúdos em inúmeros casos, é pautada em aulas 
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expositivas, no qual o discurso do professor se sobressai, configurando-se 
um desafio a ser superado, não se trata de abolir as aulas expositivas, mais 

torná-las dinâmicas e dialogadas e abrindo espaço para outras 
metodologias, como por exemplo, a produção de cartilhas pelos alunos, 
onde o professor pode selecionar um tema ou diversos conteúdos e solicitar 

que a turma crie outras versões, ou construa histórias em quadrinhos, 
textos ilustrativos, ou historias através de imagens, culminando na exibição 

do material entre a turma ou na escola. 
 
O uso de recursos tecnológicos, aponta para a importância de constante 

atualização e aperfeiçoamento dos profissionais na educação, no que tange 
a formação e ao conteúdo, além de representar uma ponte entre o universo 

tecnológico para a infância e o saber sistematizado. É nesse sentido que o 
“ensino de história como outras disciplinas requerem que o professor tenha 
conhecimento e saiba utilizar as ferramentas tecnológicas em sua prática 

docente” [OLIVEIRA, 2013:20], assim, currículo, professor e conteúdo não 
devem possuir aspecto estático e homogenizador. 

 
Entre as possibilidades didáticas de aplicabilidade do Ensino de História para 
as séries iniciais, pode-se destacar o uso do cinema, da arte, música, da 

literatura e do teatro, etc. 
 

O cinema é um recurso lúdico, intimo ao universo infantil, sobre o qual o 
professor pode utiliza-lo como artificio introdutório a determinado tema, 
foco central da aula através de análises sobre o enredo do filme em relação 

ao conteúdo em questão, ou como elemento de conclusão, podendo 
exemplificar o assunto discutido em sala e abrir espaço para discussão. 

Considerando a limitação de tempo das aulas, é importante verificar a 
duração do filme e planejar como será exibido, podendo selecionar cenas, 

ou produzir o filme em várias sessões, ou escolher filmes, documentários e 
vídeos de curta duração. 
 

A interpretação de quadros, fotografias ou artefatos históricos, permitem 
analises visuais, contato físico ou visual sobre o que se fala. Permite um 

olhar mais concreto na medida em pode ver-se os detalhes, cores e 
texturas. 
 

O professor pode instigar a curiosidade do aluno, podendo desenvolver um 
roteiro de elementos a serem observados. Com o uso da fotografia por 

exemplo, pode perguntar aos alunos o que eles veem na tela, pedir que 
descrevam os detalhes, as entrelinhas da imagem, verificar elementos 
marcadores de tempo, como vestimentas ou cenário, e ainda analisar a 

data, o autor e o local onde fora produzido a obra. 
 

A música, permite a narrativa de fatos e acontecimentos através de suas 
letras, são pois histórias ritmadas, um recurso intimo ao contexto do aluno, 
que incorpora na aula um aspecto atrativo e diferenciado de se pensar 

história. 
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O teatro, por sua vez, pode ser inserido como a história dramatizada, um 
elemento (in)diretamente fixador de conteúdos quando o aluno é colocado a 

dramatizar. O professor pode trabalhar com peças teatrais prontas, 
colocando o aluno como telespectador diferenciado na medida em que é 
construído previamente um conjunto de elementos a serem observados 

posteriormente, mas também, pode ser analisado as impressões iniciais do 
aluno, aprofundando o tema a partir delas. 

 
Já a literatura é carregada de marcas culturais, pois podem ser analisadas 
obras em grupos após leituras públicas ou individuais, possibilitando um 

canal distinto de se explorar valores, comportamentos, vestimentas, visão 
do mundo, de si e do outro, de outras culturas, sendo um caminho 

diversificado de periodização histórica. 
 
O livro didático é um recurso frequente na sala de aula, que contribui no 

processo de ensino-aprendizagem quando utilizado adequadamente, se 
configurando como elemento da cultura escolar [GARCIA, 2007]. É 

resultado de um conjunto de intenções comerciais e políticas que requer do 
professor um olhar crítico sobre os conteúdos presentes nele. “Também 
chamados de manuais didáticos ou manuais escolares, os livros didáticos 

podem ser compreendidos apenas como um recurso didático ou um suporte 
para o ensino” [GARCIA, 2007:5]. 

 
O professor deve escolher cautelosamente o material a ser utilizado, tendo 
domínio sobre o conteúdo a ser passado e analisado, permitir a expressão 

livre do aluno, e garantindo que o conteúdo seja adequado a faixa etária do 
aluno, para que a aula não se transforme em “sessão da tarde” e se 

debruce no vazio. 
 

Os recursos audiovisuais não podem ser meras ilustrações do conteúdo ou 
exemplos do discurso do professor, devem seguir uma lógica e intenções 
claras sobre o que está sendo analisado. 

 
A qualidade do ensino, perpassa a qualidade na formação docente, 

demandando uma formação densa e continuada dos profissionais da 
educação. Assim, o professor das séries iniciais, pedagogo em excelência, 
deve procurar fundamentar sua prática, não confundindo-se com 

historiador, mas dentro de suas atribuições planejar e propor um ensino de 
história diferenciado, como preconiza Oliveira [2013:20] ao parafrasear 

Paraná [2015]: 
 

“(...) o professor deve organizar seu trabalho pedagógico baseando-

se em fontes históricas diversas como documentos escritos, 
iconográficos, registros orais, testemunhos de histórias local, 

fotografia, cinema, quadrinhos, literatura e informática, esses 
materiais são de grande valia na constituição do conhecimento 
histórico e podem ser aproveitados de diferentes maneiras em aula”. 

 
A mediação didática deve ser acompanhada de adaptações a linguagem do 

aluno e sua cognição, considerando que as informações contidas no livro 
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didático tem um aspecto estático e homogêneo e, as narrativas oficiais são 
colocadas como verdades absolutas e reforçadas pelo calendário. Nesse 

sentido, a prática docente deve ultrapassar as páginas do livro didático, 
destituindo do livro, o papel de centralidade no campo da didática escolar. 
 

Considerações finais 
O professor pode trabalhar história a partir das imagens presentes no livro 

didático, quando possível ampliando e realizando analises em grupo; o 
professor pode realizar comparações entre as imagens do livro e imagens 
de revistas, sites, de outros livros, ou fotos registradas pelos próprios 

alunos; o professor pode trazer outras versões sobre os fatos descritos e 
comparar com a versão do livro. 

 
Aliado as possibilidades didáticas, o professor deve organizar e pensar sobre 
os seus processos avaliativos, ora, do que adianta utilizar recursos 

diferenciados com métodos de avaliação inadequados para determinada 
faixa etária, ou sem critérios previamente escolhidos e explicados para o 

aluno? O avaliar contribui na qualidade do ensino, na medida em que 
permite um acompanhamento sobre o desempenho do aluno, assim como 
identifica as dificuldades e assertivas do educando, auxilia ainda no 

julgamento acerca da metodologia escolhida. 
 

O professor não deve se intimidar com as limitações do currículo, e sim 
priorizar e aperfeiçoar os caminhos metodológicos sobre o que pretende 
ensinar, ou seja, se requer do professor, uma postura crítica, de 

pesquisador, de ser político e comprometido com a qualidade do ensino e 
com o desenvolvimento pleno do educando. 

 
Ensinar história necessita planejamento, transformando aulas engessadas 

em momentos sistematizados ludicamente, onde o aluno é posto a pensar e 
refletir sobre o que sendo discutido, se reconhecendo como fruto e produtor 
da história. 

 
Os recursos didáticos audiovisuais não devem ser utilizados como “passa 

tempo”, e sim com objetivos nitidamente definidos de modo a ocuparem 
nos planos de aula, espaço de suporte didático. Os suportes técnicos devem 
ser agregados as aulas, sendo ferramentas de domínio do professor. 

 
Um ensino diferenciado significa reinventar e elaborar a prática docente, 

destacando a necessidade de atualização e formação continuada, é a 
possibilidade de permitir a formação integral e reflexiva do educando, além 
de compreender que educação e história são construções “coletivas”. 
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