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AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  
“A Terra é plana, vacina faz mal e 

nazismo é de esquerda”: a escola em 
tempos de contraconhecimento 

 
Este livro que o leitor tem em mãos é uma pequena 

tentativa de alunos do terceiro ano de graduação em 
História da Universidade Estadual de Maringá em 
homenagear professores de história e, 
consequentemente, valorizar o ensino de história. Esta 
homenagem e valorização se dá por meio de propostas 
didático-pedagógicas para o ensino e aprendizagem 
histórica, fundamentadas, argumentadas e voltadas para 
a construção de uma sociedade mais “crítica”.  

É certo que o discurso de criticidade não é recente. 
Após a Ditadura Civil-Militar brasileira, no período 
denominado de redemocratização, discussões que já se 
faziam anteriormente, passam a ser materializadas em 
currículos em cada Estado, livros didáticos de história, 
planejamentos de projetos políticos pedagógicos. No 
Currículo Básico para a Escola Pública do Paraná, 
publicado em 1989-1990, por exemplo, em sua parte 
introdutória, reafirmou-se o compromisso com os 
princípios teóricos da pedagogia histórico-crítica, 
apontando o que seria “o grau de consciência político-
pedagógica atingida pelos educadores paranaenses” 
(PARANÁ, 1990, p. 14).  

A pedagógica histórico-crítica tem como base 
superar a velha escola de aspectos conservadores e 
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elitistas, cuja maior preocupação seria satisfazer 
interesses práticos imediatos. Por isso se defendia um 
currículo baseado em Gramsci, capaz de proporcionar ao 
educando uma formação geral humanista, em que a 
capacidade de trabalhar manual e intelectualmente seriam 
equilibradas em uma prática produtivo-política do mundo 
do trabalho industrial. Em poder dos códigos das classes 
dominantes o senso comum seria transformado em 
consciência coerente e homogênea e se atingiria um 
pensamento mundial mais desenvolvido. Os conteúdos de 
ensino deveriam ser o conjunto do saber 
acumulado/sistematizado da humanidade - a tradição 
técnica, científica e cultural - e consistiria nos recursos 
para pensar e agir politicamente, rompendo com a 
sujeição e levando o aluno a assumir-se como 
protagonista social, dirigindo ou controlando quem dirigia 
o destino da sociedade (RAMOS, 2015, p. 111).  
 As correntes pedagógicas consideradas 
“progressistas” ou “críticas” divergiam em algumas 
questões, mas em meio à multiplicidade, apresentavam 
alguns pontos em comum, abarcando a ideia de educação 
crítica.  

Os Consultores Jussara Maria Tavares Puglielli 
Santos e Odilon Carlos Nunes (docentes do Departamento 
de Planejamento e Administração Escolar do Setor de 
Educação da Universidade Federal do Paraná), na parte 
introdutória intitulada “Ensino de 1º Grau: Elementar e 
Fundamental”, assinalavam no currículo paranaense a 
importância do educador Dermeval Saviani, conhecido por 
transferir a concepção gramsciniana para a realidade 
escolar brasileira, no sentido de resgatar a essencialidade 
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da escola e reorganizar seu ensino, de modo que o 
educando tivesse acesso ao conhecimento científico, 
obtendo uma a visão de mundo mais articulada, “menos 
mágica e folclórica” e, assim, habilidade para a atuação 
social (PARANÁ, 1990, p. 16). Em resumo, conforme a 
pedagogia histórico-crítica eleita como alicerce teórico do 
currículo paranaense: 

 
A mediação da escola visa a passagem do saber difuso, 
parcial, desarticulado que a criança apresenta no início 
do processo de escolarização para o saber 
sistematizado, mais organicamente articulado ao final da 
escolarização do aluno favorecendo, desta forma, a 
compreensão das relações sociais nas quais está 
inserido e instrumentalizando-o, ainda que 
parcialmente, para nela atuar (PARANÁ, 1990, p. 16). 
 
O discurso educacional que tratava da necessidade 

de uma leitura crítica da realidade compreendia que esta 
só seria possível tendo como fundamento o saber 
científico. Segundo o currículo paranaense, esse saber 
seria aquele de “maior capacidade explicativa”, o qual 
forneceria uma “explicação mais orgânica dos elementos 
que se compõe a prática social” (PARANÁ, 1990, p. 16). 
Caberia ao professor ter o domínio do conhecimento 
específico de sua disciplina e das formas de transmissão-
assimilação desse conhecimento por meio da “ciência da 
pedagogia”. O professor deveria tornar-se sujeito crítico 
articulador das mudanças históricas, ou melhor, se sua 
função seria formar o sujeito da história, também ele 
precisaria ser este sujeito. 
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 Ressalta-se que esta ideia de alunos e professores 
como agentes críticos, correspondia a um determinado 
momento histórico. Um período marcado pela substituição 
das disciplinas de História e Geografia pela disciplina de 
Estudos Sociais no primeiro grau, cimentada em 
componentes curriculares voltados para o privilégio das 
metodologias de ensino (o aprender a fazer), a 
revalorização da história pátria com seus heróis. 
 A introdução de uma nova disciplina escolar, os 
Estudos Sociais, foi justificada no discurso político-
educacional pela necessidade de mobilizar sentimentos de 
amor e respeito à pátria, da qual compensaria a lealdade 
e os sacrifícios, de modo que se criasse uma autoimagem 
de comunidade integrada capaz de impulsionar o 
progresso econômico da sociedade. Para Bittencourt, esse 
pretexto também viera acompanhado de elementos da 
esfera didático-pedagógica, que apregoava uma 
configuração mais global de currículo ligada aos “Projetos 
de Ciência Integrada” (BITTENCOURT, 2000, p. 132). 
Sendo assim, a construção do conhecimento seria vista 
em sua interdisciplinaridade, o que não pressupunha o 
entendimento sobre as correlações existentes entre os 
campos científicos, mas sim, o privilégio dos métodos, 
considerados válidos para qualquer aprendizagem e 
domínios da ciência. Esses métodos uma vez apreendidos, 
produziriam uma espécie de capacidade geral, seja para a 
área de Ciências Naturais, seja para a área de Ciências 
Humanas.  
 Retirar disciplinas de História e Geografia no 1º 
grau, na direção de uma “forma restritiva de interpretar a 
teoria piagetiana”, foi explicado pelo fato de que somente 
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a partir de dezesseis anos o aluno estaria em estágio 
apropriado de desenvolvimento do pensamento formal 
para alcançar a compreensão dos conceitos históricos, em 
especial de temporalidade. Assim, entendia-se que como a 
aquisição do raciocínio hipotético-dedutivo em história 
apresentava-se como mais difícil de adquirir do que a dos 
conceitos físico-matemáticos, a introdução da história na 
escola deveria ser retardada ao máximo, o que também 
seria visto como razão para sua chamada “dispersão” na 
disciplina de Estudos Sociais (BITTENCOURT, 2000, p. 
132-133). 
  Porque fazemos esta retrospectiva, retomando o 
período pós-ditatorial brasileiro e o exemplo do currículo 
de um dos Estados, o Paraná? Obviamente, a história não 
se repete, porém, alguns fatores parecem semelhantes se 
compararmos este “antes” com a atualidade.  
 Primeiro, discursos conservadores e nostálgicos 
vem se reproduzindo na sociedade. Além de um grupo 
significativo pedir o “retorno” do Regime Militar, por 
considerarem um período regulado pela ordem e pleno 
emprego, se tem a escola militarizada como ideal. O MEC 
vem implementando a militarização da escola com ampla 
divulgação nos canais midiáticos da disciplina, ordem, 
eficiência deste novo paradigma educacional.  
 Tais discursos são interdependentes da 
desqualificação da escola e do professor. A escola seria 
então ineficiente, onerosa ao Estado, atrasada. Os 
professores, são vistos como funcionários públicos com 
inúmeros “privilégios”, demandando um alto nível de 
impostos dos cidadãos, e, em especial nas ciências 
humanas, são tidos como doutrinadores etc.  
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 Desqualificada a escola e o professor, temos o 
outro ponto: o professor ensina coisas erradas. Existe 
uma deslegitimação geral em relação à ciência, que 
envolve desde a ideia de que a Terra é plana, vacina faz 
mal, e, mais recentemente, se denúncia que o homem 
nunca chegou à Lua. No caso de História, o Nazismo, a 
Ditadura Civil-Militar, a escravidão e o genocídio indígena 
são, nesta perspectiva anticientífica, postos “goela abaixo” 
dos alunos. Em outras palavras, a História como campo 
científico é descaracterizado em prol de noções 
problemáticas, pois não baseados na ciência. 
 A História é destituída de sua especificidade quando 
de propõe e se implementa a área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas para o Ensino Médio. Percebe-se uma 
semelhança, nem tão vaga assim, com a disciplina de 
Estudos Sociais. Da mesma forma, a área de Ciências 
Humanas implica em mesclar ciências afins, mas não 
necessariamente iguais. A ideia-chave é de que a História 
(ou a Sociologia, a Filosofia, as Artes) formam um 
conjunto de conhecimentos que podem ser unificados em 
termos de conteúdos e metodologia de ensino. 
 Diante destes fatores, como dissemos, 
entrecruzáveis, temos que rever aquele período que se 
repensa o ensino de história na era da redemocratização, 
considerando suas premissas nos tempos atuais. 
 Face à nostalgia quanto ao Regime Civil-Militar que 
implica a saudade de algo que nunca houve, também em 
relação aos seus desdobramentos e permanências 
históricas, é urgente voltar-se ao seu ensino de forma 
mais contundente, segundo a metodologia da História 
como ciência, ou seja, utilizando a interpretação de 
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diferenciadas fontes históricas do período. Retornamos ao 
currículo do Paraná, tentando substituir o pensamento 
mágico pela ciência. 

Ligada a este primeiro movimento, o segundo, seria 
pautar-se na concepção de que a escola e o fazer do 
professor regula-se pela formação humana e não pela 
disciplina/ordem destituída de criticidade. Neste sentido, 
retoma-se a ideia do currículo paranaense de 1990, de 
que o aluno deverias ser preparado para a crítica e 
intervenção social. Agora, não mais pautados na 
pedagógica histórico-crítica, mas em um vasto referencial 
produzido nestes últimos 30 anos na área de ensino e 
aprendizado histórico. 
 Embora várias correntes sustentem a ideia de 
criticidade que o ensino de História deveria promover, é 
consensual que a natureza do conhecimento histórico é o 
trabalho com fontes históricas. Já na pedagogia histórico-
crítica, a prioridade era o conteúdo histórico.  

O passado é o objeto último, porém, a relação com 
o presente é sempre a tônica, na medida em que 
explicamos o presente, damos conta de nossas 
problemáticas atuais, se percebermos as mudanças e 
permanências históricas. Desta forma, reedita-se também 
a perspectiva de legitimar a História como ciência, com 
metodologia própria e ligada às intencionalidades que 
movem ações no presente para um futuro melhor. Uma 
forma histórica de interpretar a realidade pode “atualizar 
os potenciais racionais” para o reconhecimento, adoção e 
defesa de convicções e pretensões (RÜSEN, 2010, p. 102) 
no sentido de produzir ações que possibilitem da mudança 
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de si e do mundo, subentendendo uma perspectiva de 
futuro. 
 Assumindo o conhecimento histórico como mote, 
possivelmente teremos a transição de um senso comum 
limitado, baseado na dependência, para um senso crítico, 
mais ativo. Para Jörn Rüsen,  
 

O saber histórico pode ser aproximado das crianças e 
dos jovens, como meio de orientação existencial, de 
diferentes maneiras. Eles podem ser manipulados para 
assumir atitudes políticas determinadas, com as quais 
se entregam incondicionalmente aos poderes 
dominantes. [...] Inversamente, eles podem se tornar 
senhores de si nas atitudes que assumam com relação 
aos poderes dominantes, habilitar-se para serem eles 
mesmos a darem forma a suas vidas” (RÜSEN, 2007, p. 
32) 

 
 Rüsen nos falará especificamente sobre o 
conhecimento histórico. Para ele, “conscientização” é a 
“atividade mental da interpretação do passado para 
compreender o presente e esperar o futuro” (RÜSEN, 
2015, p. 23). Implica na “compreensão do mundo e de si” 
em um processo de formação da identidade (RÜSEN, 
2007, p 101), rumo a um “engajamento” ou tomada de 
posição responsável (sustentando valores) junto com 
ações (atuando em sociedade) em relação à vida prática. 
Desta forma, produzindo a própria existência “na luta 
social pelo reconhecimento, na adoção e defesa de suas 
próprias convicções”, de modo a desenvolver a 
capacidade de participar “nos processos culturais que 
determinam o próprio eu, a relação com os demais, o 
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lugar na natureza, em tudo, enfim, a que se refere ao 
perto “práxis” (RÜSEN, 2007, p. 102).  
 Enfim, diante de tempos difíceis, em que a ciência 
é questionada, devemos recuperar a ideia de formação 
para a “crítica”, ou seja, fornecendo condições para que o 
aluno construa sistemas explicativos amplos que possam 
lidar com os fenômenos históricos (CARRAHER, 2011, p. 
XIX). Criticidade para nós atualmente, significa, não 
simplesmente ter acesso a todos os conteúdos históricos, 
mas saber questioná-los, estar a par das questões 
conceituais, dos conflitos entre concepções, conhecer os 
procedimentos que o historiador assume para escrever 
história. 
 Como dissemos no início desta apresentação, este 
livro corre nesta direção: propostas baseadas na reflexão-
ação que a construção do pensamento histórico crítico 
como meta. Ao mesmo tempo, dedicamos este livro a 
todos os professores de história que se empenham em 
transformar o senso comum em senso crítico, no sentido 
de construir um mundo melhor porque mais justo. Uma 
luta de enfretamento diário, na medida em que, se é mais 
visível o estrago social da ideia de que vacina faz mal, 
outras ideias, como aquela de que  nazismo é de 
esquerda, ou de que a Ditadura brasileira foi branda, ou 
ainda, de que a escravidão foi algo necessário e ameno e 
de que não houve e não há genocídio indígena... 
permitem uma mentalidade capaz de deslegitimar a 
democracia que nem bem conquistamos totalmente.  
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