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Não existe tal coisa como um processo de educação neutra. 
Educação ou funciona como um instrumento que é usado para 
facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e 

trazer conformidade com ele, ou ela se torna a "prática da 
liberdade", o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma 

crítica com a realidade e descobrem como participar na 
transformação do seu mundo. 

Paulo Freire 
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AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  

  
Isabel Cristina Rodrigues 

Márcia Elisa Teté Ramos1 

  
O projeto RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA de História 

da Universidade Estadual de Maringá visou proporcionar 
aos futuros professores participação na reflexão crítica, 
planejamento e prática docente, de modo que estes 
construíssem experiências fundamentadas, inovadoras e 
interdisciplinares, buscando a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem de 
História no Ensino Médio. Em última instância, 
objetivava-se o aprimoramento das concepções e 
práticas relacionadas ao processo de ensino-
aprendizagem em História. 

O projeto buscava cumprir o movimento de 
análise, levantamento de problemas, reflexão e estudo, 
para que se perspectivem práticas pertinentes, 
satisfatórias e bem embasadas no que diz respeito ao 
ensino-aprendizagem da história, que hoje, pressupõe 
construção de conhecimento. Entendemos que a 
formação do graduando não se constrói tão somente por 
acumulação de informações, cursos, técnicas, mas pelo 
aprendizado e exercício individual e coletivo, da reflexão 
crítica sobre as práticas e os contextos de trabalho, 
mobilizando saberes de formação, mas também os 
saberes experienciais (TARDIF, 2002), de forma a 

 
1 Coordenadoras do Projeto Residência Pedagógica de História na Universidade 
Estadual de Maringá. 
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oportunizar a reconstrução da identidade profissional e 
pessoal.  

Neste sentido, nos fundamentamos em duas 
preocupações: 1) temas de urgência social e 2) a prática 
da escrita da História. Quanto ao tema fundamental na 
contemporaneidade, entende-se que seria importante 
tratar da questão dos Direitos Humanos. Este tema 
engloba discussões sobre: História e Cultura da África e 
dos afro-brasileiros; História e Cultura Indígena; História 
da Mulher e de Gênero; a questão atual dos refugiados 
de guerra e crise; o respeito à diversidade religiosa, 
étnica, geracional, de classe etc. Entende-se que o 
ensino de história tem um papel social diante destas 
questões, pois como diz Durval Muniz Albuquerque 
Junior (2012), entre as muitas funções da escrita e do 
ensino de história, o mais potente seria compreender o 
Outro e promover o respeito aos princípios democráticos 
de justiça e igualdade.  

Portanto, as atividades propostas neste projeto 
voltaram-se para tal tema, bem como com nossa 
segunda preocupação, que diz respeito à forma de 
apresentação do discurso histórico, seja ele baseado no 
discurso ou na fala. Vemos que nossos graduandos das 
licenciaturas apresentam dificuldades em construir 
narrativas históricas, de forma acadêmica (pela escrita) 
ou de forma escolar (pela aula), por isso mesmo as 
atividades também preparam para a produção de 
narrativas históricas. Diz Ivo Matozzi (2008), que a 
ciência histórica só existe em forma de narrativa, e, por 
sua vez, tudo que aprendemos sobre História deve-se ao 
que está em uma narrativa. Em outras palavras, a 
construção da História depende em saber colocar este 
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conhecimento em narrativa e a compreensão da História 
se dá por intermédio da interpretação desta. A produção 
do significado ocorre quando conseguimos colocar o 
conhecimento histórico em forma de narrativa. Rüsen 
(2007) também argumenta na mesma direção, 
evidenciando que quando falamos “narrativa” não se está 
destacando o caráter literário ou ficcional da História, 
mas afirmando que a narrativa é constitutiva do 
conhecimento histórico, é um procedimento que 
presentifica ou racionaliza o passado. 

Em um mundo marcado por novas racionalidades 
e sensibilidades pautadas na velocidade, superficialidade 
e efemeridade, o que muitos chamam de pós-
modernidade (MARTÍN-BARBERO, 2000), cumpre 
preparar o futuro professor de história para a construção 
do conhecimento histórico fundamentado, articulado e 
pertinente, para além da ideia de que este seria mera 
opinião. Um cotidiano perpassado pelas novas mídias, 
termina por interferir no modo como o sujeito vê a 
realidade, diz o referido autor. Para organizar, dar sentido 
a esta realidade que parece caótica, a este pensamento 
histórico baseado em uma temporalidade intermitente, 
multicausal e dispersa, seria necessário a preparação 
para a escrita, para a aula, pois partimos da ideia de que 
assim se constrói argumentos fundamentados, sólidos, 
encadeados.  

Desta forma, tanto os residentes em suas 
propostas de aulas-oficinas, como os alunos da escola, 
produziram diferentes formas de apresentação da 
narrativa histórica, mas com ênfase na escrita. A 
regência é a forma principal de apresentação da 
narrativa, que será construída de forma fundamentada na 
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noção de aula-oficina concebida por Isabel Barca em 
2004. A aula-oficina tem como base o princípio 
investigativo, considerando o professor-pesquisador, no 
caso, o residente e o preceptor, como o aluno que 
também investiga e por isso é considerado como 
condutor/construtor de seu conhecimento. 

O projeto seguiu algumas premissas: 
1) Apreensão do conhecimento prévio dos alunos: um 
instrumento de pesquisa para realizar um levantamento 
do universo sociocultural dos alunos para que 
posteriormente se empreendesse uma “potencialização” 
da aprendizagem histórica, pois estes conhecimentos 
prévios são marcos a partir do qual os alunos darão 
significado aos conteúdos históricos escolares. 
2) Uso escolar do documento histórico: Para Peter Lee, a 
construção do conhecimento histórico e demanda um 
“compromisso de indagação ”com as “marcas de 
identificação” da história, como “passado”, 
“acontecimento”, “evento”, “causa”, “mudança”, etc., “o 
que requer um conceito de evidência” (LEE, 2006, p. 
136). Também para Isabel Barca, aprendizagem da 
história implica em “uma leitura contextualizada do 
passado a partir da evidência fornecida por variadíssimas 
fontes” (BARCA, 2006,p. 95). Por isso, os residentes, ao 
planejarem as aulas-oficinas, utilizarão de documentos 
ou fontes históricas. 
3) As aulas-oficinas tem como objetivo construir 
conceitos históricos substantivos e estruturais, que são 
necessariamente interdependentes: Os conceitos 
históricos substantivos são específicos da história, e 
estão mais vinculados às informações históricas ou 
conteúdos históricos, por exemplo: Revolução Francesa, 
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Feudalismo, Renascimento, Guerra de Canudos, 
Revolução Industrial etc. Os conceitos de segunda ordem 
são constitutivos da cognição histórica, isto é, dizem 
respeito aos fundamentos teóricos e metodológicos da 
história, à natureza do conhecimento histórico, entre 
outros: explicação histórica, fontes e evidências, 
consciência histórica, inferência, imaginação histórica, 
interpretação, narrativa etc. Tais conceitos também são 
ligados à noção temporal, como mudança, permanência, 
evolução e transição (LEE, 2001).  
4) Apresentação ou divulgação dos resultados: Também 
integra a construção do conhecimento histórico, a 
capacidade de apresentar, divulgar, comunicar os 
“resultados” do conhecimento histórico produzido. Isabel 
Barca resume: seria “exprimir a sua interpretação e 
compreensão”, ou seja, a história aprendida, “utilizando a 
diversidade dos meios de comunicação atualmente 
disponíveis”. (BARCA, 2004, p. 134). Assim, tanto o 
residente como o aluno da escola deverão apresentar o 
resultado de suas atividades em variadas formas. 
 Integraram este projeto como Residentes: 
 

ALANA TREVISAN DE BRITO 
AMANDA PAIXAO CARNEIRO 
ANA CAROLINA NERIS SANTOS 
ANA CLAUDIA DE SOUZA CAMARGO 
ANA PAULA BATISTON MENDES 
CRISTIANE BRITO SANTANA ALVES 
DAIANE APARECIDA DA ROCHA 
DAIANE FENTI RODRIGUES 
DANIEL NUNES FERREIRA JUNIOR 
DAVI ANTONIO SODRE ROCHA 
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DEBORA GIORNO 
EDUARDO DE MORAES FARIA 
ELOARA DOS SANTOS COTRIM 
FERNANDA DA SILVIERA 
FERNANDO LUTIELI FERRAZ DE AGUIAR 
GABRIELLE LEGNAGHI DE ALMEIDA 
GEOVANA PELOI MANTOANI 
GUILHERME MENEGHETTI XAVIER DA SILVA 
HEVERTON RIGONATO 
JONATAS FRAGASSO DE LIMA 
LARISSA MORAIS VANZELA 
LUCAS FERDINANDI 
MATHEUS CARDOSO SANTANA 
MATHEUS SCANDOLEIRA MARQUES 
MURILO MOREIRA DE SOUZA 
SARA FERNANDA ZAN 
TAINARA CRISTINA EGIDIO CAMARGO 

 
 Participaram deste projeto como Preceptor e 
Preceptoras: 
 

PEDRO FERREIRA DE FREITAS (Colégio Estadual 
Idália Rocha - Ivaiporã) 
SANDRA REGINA FRANCHI RUBIM (Escola 
Estadual Vital Brasil - Maringá) 
SIRLEI MARIA SIOFRE (Colégio Estadual Alfredo 
Moisés Maluf - Maringá)  
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  SSOOBBRREE  AA  

EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  NNOO  RREESSIIDDÊÊNNCCIIAA  

PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  DDEE  HHIISSTTÓÓRRIIAA  NNAA  UUEEMM  
 

Daniel Nunes Ferreira 
Débora Giorno 

Geovana Peloi2 
 
 Os desafios na inovação da educação, sobretudo, 
na formação inicial dos futuros professores, alunos dos 
diversos cursos de licenciatura, estão conquistando 
atualmente um campo cada vez maior nas diretrizes 
educacionais. Podemos observar que a discussão acerca 
do desenvolvimento das práticas dentro de sala de aula 
tem sido fundamental e central para uma formação mais 
qualificada.  
 Partindo dos desdobramentos das políticas 
educacionais e da sua relevância para a formação inicial 
de professores, abordaremos a importância do Programa 
Residência Pedagógica da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) fundação 
do Ministério da Educação (MEC), o qual participamos, e 
quais resultados obtivemos a partir dele.  
 É importante salientar, que o programa busca, 
sobretudo, aperfeiçoar a formação dos alunos do curso de 
licenciatura através da intervenção pedagógica, ou seja, 
da realização de regências e demais atividades nas 
escolas e da observação em sala de aula junto ao 
professor preceptor ligado também ao programa, de 

 
2 Acadêmicos do curso História e bolsista do Programa Residência Pedagógica. 
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forma a contribuir decisivamente para a formação de 
profissionais cada vez mais qualificados e aptos a 
realizarem um ensino de qualidade nas escolas.  
 A CAPES em parceria com a IES (Instituições de 
Ensino Superior) contempla a residência pedagógica 
juntamente às redes públicas de educação básica do 
Brasil, para o desenvolvimento de projetos que 
constituam avanços, tanto na teoria, quanto na prática 
dos cursos de licenciatura. Dessa forma, o intuito da 
CAPES e da IES, é estabelecer e fortalecer as relações 
entre as Instituições de Ensino Superior e as escolas, 
rompendo com todas as barreiras existentes entre elas, 
aperfeiçoando o contato entre os alunos de licenciatura e 
o ambiente escolar.  
 A Residência Pedagógica depende de um discente 
ligado a um curso de licenciatura, de um professor 
preceptor da educação básica que se encontra na escola 
e de um docente orientador da IES na Universidade, o 
qual faz toda a parte de orientação dos residentes. A 
coordenação do PRP é feita também por um docente da 
IES, coordenador Institucional.  
 Do Projeto enviado à CAPES e à IES pelas 
professoras Márcia Elisa Teté Ramos e Isabel Cristina 
Rodrigues do curso de História da Universidade Estadual 
de Maringá, “Direitos Humanos no Ensino e 
Aprendizagem Histórica: reflexões e práticas”, buscam 
sobretudo proporcionar aos alunos do curso de história 
uma maior participação no planejamento, nas práticas 
docentes e na reflexão crítica, capaz de construir 
experiências inovadoras.  
 No Projeto, é retratado também a importâncias 
dessas relações práticas em sala de aula, de ter o contato 
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com os alunos da educação básica e com os professores, 
uma vez que o conhecimento não deve ser tão somente 
por leituras e acúmulo de informações dentro da 
Universidade.  
 Esse Projeto fundamenta-se, sobretudo nos temas 
de urgência social e na prática da escrita da História. 
Dessa forma, é abordado em sala de aula, através de 
regências, participações e aulas oficinas, a questão dos 
Direitos Humanos, bem como temas relacionados como a 
cultura Africana, Indígena, História das mulheres, a 
questão do Gênero, diversidade religiosa, enfim. O 
Projeto busca principalmente o desenvolvimento da 
produção de narrativas históricas fundamentadas.  
 As atividades que consistem no projeto são: 
Observação de campo, produção de pesquisa e 
aplicação, reuniões semanais que envolvam discussões 
centrais da residência bem como desenvolvimento das 
atividades e leituras referenciais, regências e aplicações 
de aulas oficinas, relatórios finais e análises.  
 É relevante salientar ainda, a importância do PRP 
para o desenvolvimento da relação Residente – Aluno, 
Residente – Escola. Os relacionamentos são 
fundamentais e por tanto, constituem um campo de 
importância no Projeto. O bom relacionamento com os 
alunos e com os funcionários da escola, bem como 
professores, e equipe pedagógica é fundamental não só 
para o futuro professor, como para a construção social e 
pessoal dele. 
 Dessa forma, o objetivo do trabalho é abordar as 
experiências e resultados obtidos através do programa 
Residência Pedagógica e de que maneira contribuiu para 
formação enquanto futuros professores de história. 
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Segundo o EDITAL CAPES nº 06/2018, o 
Programa de Residência Pedagógica, visa aperfeiçoar a 
formação dos discentes de cursos de licenciatura por 
meio da atuação em campo, induzir a reformulação do 
estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, 
fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e as 
escolas e por fim promover a adequação dos currículos e 
propostas pedagógicas das instituições acadêmicas 
conforme a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). 

A contribuição financeira é também um dos pontos 
mais importantes do Programa de Residência 
Pedagógica, principalmente pelo fato de auxiliar para a 
permanência dos bolsistas na universidade e também 
para a aproximação destes com a realidade das salas de 
aulas. A bolsa contribui ainda para incentivar a 
valorização aos futuros docentes e o pleno 
desenvolvimento do ensino de história.  

A partir da visão dos residentes, a contribuição 
financeira entra ainda como um auxílio na renda destes 
bolsistas, ajudando nas despesas acadêmicas ou 
pessoais, considerando principalmente que muitos 
bolsistas vêm de famílias de baixa renda, com renda 
mensal de até dois salários-mínimos e necessitam de 
uma renda para a continuar os estudos, sendo assim sem 
a necessidade de se dividir entre universidade e/ou 
emprego e dedicar-se mais ao curso e à bolsa. 

Além dos residentes que recebem uma bolsa 
integral de R$ 400,00, segundo o EDITAL CAPES nº 
06/2018, entra também na modalidade de bolsas o 
Coordenador Institucional, que recebe R$ 1.500,00, o 
Docente Orientador, que recebe o valor de R$ 1.400,00 e 
o Preceptor que recebe o valor de R$ 765,00.  
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A concessão das bolsas, assim se insere de uma 
forma assistencial e de apoio aos estudos para os 
residentes. Para os professores, tanto na educação 
básica, quanto na superior, a concessão de bolsas opera 
de forma compensatória frente às novas demandas 
exigidas pela docência (CRUZ; SILVA, 2018). Além do 
assistencialismo, o Programa de Residência Pedagógica, 
exerce uma valorização à docência e um incentivo para 
os docentes em formação, assim como também para os 
que já exercem a função há anos. 
 O início do Projeto se deu no dia 01 de agosto de 
2018 com lançamento do edital no dia 01 de março do 
mesmo ano. Os cursos de licenciatura habilitados para a 
integração do Projeto são: Arte, Educação Física, Língua 
Portuguesa, História, Geografia, Língua Inglesa, Língua 
Espanhola, Matemática, Ciências, Física, Biologia, 
Química, Sociologia e Filosofia. Também estão 
habilitados os cursos de Pedagogia, Licenciatura 
Intercultural Indígena e Licenciatura em Educação do 
Campo. 
 Os discentes do curso de História, da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), iniciaram a participação no 
PRP entre os anos letivos de 2018/2019 com previsão de 
permanecer até o encerramento do Programa em janeiro 
de 2020.  
 O programa ocorre em diversas escolas de 
Maringá, dentre elas, o Colégio estadual Vital Brasil– 
Ensino Fundamental e Médio cujo é o foco deste trabalho. 
A PRP é coordenada pelas docentes da UEM e nos 
respectivos colégios pelas professoras preceptoras das 
próprias escolas. 
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 Acreditando que cada aluno apresenta suas 
especificidades e particularidades, é necessário que o 
professor tenha o cuidado em perceber e saiba lidar com 
os diferentes tipos de estudantes que o esperam em sala 
de aula.  
 Antes de tudo, é preciso de acordo com (Fonseca, 
1998) revermos algumas noções da nossa cultura e 
desconstruir todo e qualquer estereótipo que atrapalhe a 
nossa observação. É necessário que haja uma interação 
criativa, facilitando o interesse e consequentemente o 
contato entre professor/aluno. 
 Fonseca (1998) ao trabalhar a questão do método 
etnográfico enquanto um forte instrumento na ação 
educativa exemplifica de que forma ele deveria ser 
utilizado. O foco, entretanto, é retratar a importância do 
meio social, que muitas vezes é deixado de lado em 
relações profissionais como é o caso do professor e do 
aluno em sala de aula. 
 O seu uso vai além de técnicas e orientações 
teóricas, o método etnográfico exige uma dedicação muito 
grande daquele que está comprometido em realizá-lo. É 
preciso, de acordo com Fonseca (1998) uma reflexão 
interdisciplinar, para que seja possível alcançar os 
resultados, não podemos isolar o indivíduo e sair de sua 
realidade, a realidade dele é de suma importância para a 
compreensão geral.  
 É nesse sentido, que buscamos neste trabalho, 
compreender de que forma se dão as possíveis relações 
dentro de sala de aula, como foram as experiências que 
obtivemos tanto nas observações quanto nas regências, e 
como é necessário compreender além do que temos em 
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sala, e visualizar, se possível a dimensão social cujo 
aluno está inserido.  
 A realidade vivida dos alunos deve ser observada 
pelo professor de forma singular, levando em conta os 
diferentes aspectos sociais, culturais e psicológicos. 
Obviamente no dia a dia do âmbito escolar, temos um 
tempo restrito para o curso da aula e desenvolvimento 
das atividades, por isso, acaba se tornando um pouco 
mais complicado o contato direto com cada estudante, 
mas, os elementos a serem seguidos para a 
compreensão dos indivíduos são os mesmos.  
 Para a realização de todo esse trabalho de 
observação e regências foi levado em consideração 
então, a realidade escolar do colégio cujo participamos, 
visto que cada escola possui suas facetas e 
características próprias, conforme (EZPELETA; 
ROCKWELL, 2007) abordam e a particularidade de cada 
aluno.  

Não se encontra com facilidade nos meios mais 
eruditos uma contestação dos Direitos Humanos, todavia, 
essa que há muito tempo era uma verdade 
inquestionável, hoje perdeu esse status. Essa perda de 
credibilidade é uma das muitas demonstrações da 
desconexão das classes intelectualizadas com as que 
possuem essa possibilidade dirimida. 

Dado esse fato, podemos constatar que o 
professor possui posição central nesse problema. Como 
aquele encarregado de desenvolver a “massa cinzenta” 
da sociedade, ele com certeza tem um papel atuante na 
formação cidadã do aluno. Todavia, não podemos 
esquecer que na grande maioria das vezes os 
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professores não são equipados com as ferramentas 
mínimas para que realizem suas funções. 

Como forma de fundamentar a importância dos 
Direitos Humanos, faremos uma breve explanação sobre 
a temática. A necessidade de um ensino, que consolide 
esses direitos deve ser tão clara quanto 1+1. Uma jovem 
democracia como a nossa, possui diversos problemas 
que necessitam de aperfeiçoamento, não vamos aqui, 
falar das questões que já não podem ser solucionadas, 
como a “abertura lenta, gradual e segura”, segura, 
principalmente para os criminosos da ditadura. 

O enfoque das práticas cidadãs, deve se voltar 
para a consolidação dos pilares democráticos, que são, 
indubitavelmente, os mesmos encontrados na carta 
magna dos Direitos Humanos. Logo, nota-se que 
defender os DH é fortalecer a democracia. Por isso, 
quando apresentado temas onde a democracia não está 
presente, seria interessante demonstrar e explicar de 
forma comparativa as impossibilidades que uma “não-
democracia” significa.  

É óbvio que essas comparações não necessitam 
de dogmatismos, porém, em um mundo de pós-verdades 
e Fake News, apresentar verdades fechadas torna-se 
cada vez mais importante, em outras palavras, o debate e 
o questionamento é sempre bem-vindo, porém, uma 
opinião que defenda o nazismo é simplesmente errada, 
assim como um discurso que enaltece a ditadura também 
é. Essas questões possuem verdades claras, opiniões 
que defendem um ou outro não devem ser impedidas de 
serem ditas, mas ao serem ditas, devem, logo em 
seguida, serem fortemente combatidas. 
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Tal posicionamento deve estar evidente, para que 
o “combate” não se torne pessoal. Nesse ponto, uma 
questão se levanta, “qual é a régua moral que define o 
que deve ser combatido?” O parâmetro definidor são os 
Diretos Inalienáveis de todo cidadão. Logo, um Estado ou 
grupo político que não respeita esses direitos deve ser 
fortemente combatido. Óbvio que esse combate não deve 
romper os próprios limites que se defende, ou seja, não 
se defende a morte de um assassino, uma vez que essa 
tese iria apenas criar mais um rompedor do Direito 
máximo de um ser humano, a vida. Essas regras podem 
ser muito bem encontradas no conflito filosófico da 
tolerância (devemos ser tolerantes com os intolerantes?).  

Por fim, buscamos deixar claro que hoje, mais do 
que nunca, é necessário ações mais assertivas em 
defesa dos Direitos Humanos e da Democracia, acreditar 
que uma posição passiva irá melhorar a situação não é 
uma escolha racional. O mundo enfrenta um 
questionamento da Democracia, assim como observa o 
florescimento de grupos que possuem nos Fascismos sua 
inspiração. Com isso, seria necessário um trabalho de 
larga organização, porém, devido a nosso momento 
político, devemos agir como se a ajuda nunca fosse vir. 

As regências até então exercidas, partiram da 
construção de aulas-oficinas e da importância de se 
discutir e inserir os Direitos Humanos na formação cidadã 
do aluno. As séries e temas trabalhados foram 
respectivamente, sexto ano do Ensino Fundamental, o 
papel das mulheres no Antigo Egito e no sétimo ano do 
Ensino Fundamental, foi trabalhado o tema mulheres 
artistas no Renascimento. Desta maneira foi produzida 
uma ponte com discussões sobre Direitos Humanos e os 
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direitos das mulheres atualmente, seguindo o 
componente curricular das respectivas séries.  

A escolha do tema partiu da falta e também da 
necessidade de se discutir questões de gênero e os 
direitos das mulheres na educação básica, além da 
participação destas como sujeitos na história. No artigo, 
“Jovens e sujeitos da História”, os autores Luis Fernando 
Cerri e Mariela Coudannes Aguirre, discutem as 
concepções de jovens brasileiros, argentinos e uruguaios 
sobre os sujeitos na história, a partir de dados obtidos 
através da pesquisa internacional “Jovens brasileiros e 
argentinos diante da História”. É importante destacar aqui 
uma conclusão chegada pelos autores: a questão 33, 
solicitava aos alunos assinalar os sujeitos que tinham 
mais conhecimento sobre e entre os nomes foi escolhido 
para cada país uma figura feminina que fez parte da 
história social ou política de seus respectivos países. Ao 
analisarmos as médias das respostas constatamos que 
as figuras femininas são as menos reconhecidas pelos 
jovens. Anita Garibaldi por exemplo que lutou contra o 
Império brasileiro durante a Revolução Farroupilha e foi 
escolhida como a personagem feminina para representar 
o Brasil no questionário, recebeu uma média de 0,01 se 
comparado com Tiradentes, sujeito histórico da 
Inconfidência Mineira, que recebeu a maior média de 
0,66. Podemos assim concluir, que o pouco conhecimento 
das figuras femininas da história, indica uma cultura 
histórica masculina, com foco apenas nestes sujeitos. 

Partindo assim da necessidade, de trazer também 
para o ensino da história o papel das mulheres como 
sujeitos, os alunos foram inicialmente questionados sobre 
o conhecimento deles, sobre o assunto, a fim de se 
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compreender o alcance do entendimento destes. No sexto 
ano foi questionado, logo no início da aula, se estes 
sabiam que no Egito Antigo, mulheres da corte podiam 
deter diante da falta de um regente homem o título de 
Faraó e exercer da mesma maneira o poder ou se estes 
sabiam que Peseshet, foi uma das primeiras mulheres 
que se tem registro a exercer a função de médica durante 
a Quarta Dinastia. Assim como feito nos sextos anos, 
embora com temas diferentes, questionamos se os alunos 
dos sétimos anos conheciam alguma mulher pintora e 
escultora do Renascentismo e como esperado poucos 
sabiam, no entanto todos conheciam figuras como 
Leonardo da Vinci ou Michelangelo. 

O planejamento das aulas partiu da percepção de 
que o aluno não é uma tábua rasa e em branco, mas da 
percepção de que o aluno é um agente de seu próprio 
conhecimento, com conhecimento prévio e de 
experiências individuais diversas. Partimos também da 
discussão sobre fontes históricas, percebemos que os 
alunos dos sextos anos apresentavam uma grande 
dificuldade de compreender o que era uma fonte, seja ela 
material ou imaterial ou qual o papel das fontes para o 
ensino de história. Por exemplo, estes não compreendiam 
os hieróglifos como uma escrita e nem compreendiam 
como atualmente os historiadores e estudiosos 
conseguem traduzir ou interpretar tais “desenhos”. 

Para tratar sobre mulheres no Antigo Egito foi 
apresentado o papel destas de maneira geral na antiga 
civilização, politicamente e socialmente. Posteriormente 
discutimos a diferença entre mulheres da elite e mulheres 
das camadas mais baixas. Depois apresentamos 
mulheres que se destacaram durante o período, como a 
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Cleópatra, Peseshet, Hatshepsut, Nefertiti e por fim a 
deusa Isis, algumas exercendo a função de Faraó, como 
a Hatshepsut, já outras se destacando como rainhas, 
como a Nefertiti e a Cleópatra e outras como Peseshet, 
que se destacou como a primeira mulher médica, e a 
deusa Isis, que dentro da mitologia egípcia tinha papel 
fundamental ao lado do seu marido-irmão Osíris.  

Durante as aulas dos sétimos anos, seguindo o 
componente curricular sobre Renascimento, discutimos a 
presença de mulheres artistas durante o período. 
Observamos que a maioria não conhecia nenhuma 
mulher artista do período, porém todos conheciam artistas 
como Michelangelo, Rafael Sanzio ou Leonardo da Vinci. 
Portanto, iniciamos apresentando o papel da mulher 
durante o período renascentista, o papel delas dentro da 
sociedade e se tinham ou não direitos políticos e sociais, 
como acesso ao estudo e formação acadêmica. Além 
disso, discutimos também a diferença entre mulheres da 
elite e mulheres de camadas mais baixas. Apresentamos, 
as principais mulheres artistas que se destacaram durante 
a época, como Artemisia Gentilheschi, Sofonisba 
Anguissola e Properzia da Rossi, que enfrentaram 
tradições e se especializaram nas artes, da pintura e 
escultura, se destacando na sociedade intelectual do 
período.  

Por fim, em ambas as aulas, discutimos questões 
sobre Direitos Humanos e questões sobre gênero. 
Apresentamos a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948 e a evolução desta nos últimos anos, 
além da fundação da Entidade das Nações Unidas para a 
Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres 
ou também conhecida como ONU Mulheres. Estes 
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dispositivos que se destinam a promover empoderamento 
feminino e igualdade gênero e algumas convenções como 
a Convenção Interamericana Sobre a Concessão dos 
Direitos Civis à Mulher (1948) outorga às mulheres os 
mesmos direitos civis de que gozam os homes, 
promulgada no Brasil em 1952 por meio do decreto no. 
31.643 de 23 de outubro. 

Como atividade e conclusão das aulas, pedimos 
aos alunos dos sextos anos para desenvolverem uma 
história em quadrinhos, com o tema mulheres no Egito 
Antigo e  deixamos os alunos livre para escreverem e 
desenharem conforme preferiam. Optamos pela atividade, 
com o intuito de incentivar a criatividade e analisar se o 
conteúdo foi compreendido pela sala. 

Para a preparação da aula, muito tempo foi 
despendido. Inicialmente com a introdução da própria 
Revolução Francesa, foram utilizados dois livros que são 
referências na área, falamos de Vovelle em “A Revolução 
Francesa 1789-1799” e “A Revolução Francesa explicada 
à minha neta.” 

Com a fundamentação do plano de fundo, um foco 
nos Direitos Humanos se mostrou necessário, para isso, 
as próprias fontes se mostraram os mais adequados, 
falamos da Carta Magna publicada pós a Segunda Guerra 
Mundial e a própria Declaração Universal do Homem e do 
Cidadão. 

Por fim, a constituição cidadã também foi fonte da 
nossa preparação, uma vez que nosso objetivo foi 
relacionar a transformação dos Direitos Humanos e sua 
relação com a vivência deles, principalmente os direitos 
políticos. 
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Realizada a etapa de consulta, fomos à arquitetura 
das aulas. A ideia geral era fazer um ensaio de desenho 
constitucional, em outras palavras, que os alunos 
formassem através do debate, as prioridades do país. 
Para isso, apresentamos duas etapas, a primeira seria a 
definição das regras. Foi definido que as prioridades 
seriam apresentadas por grupos (partidos), e que a 
seleção das prioridades seria definida por votação de 
maioria simples em dois turnos. Foi definido também que 
o professor seria o intermediador, passando a palavra aos 
alunos (constituintes) quando for solicitado pelos 
mesmos. Foi função do professor também, questionar 
possíveis falhas e enaltecer pontos fortes das prioridades. 
Por último, foi definido que as prioridades defendidas 
pelos partidos seriam vocacionadas por um 
representante, que seria na prática, a voz central dos 
partidos. 
 A participação dos alunos foi positivamente 
surpreendente, apesar de ser fornecido pouco tempo para 
pesquisa, a grande maioria trouxe argumentos poderosos. 
Em alguns casos, após realizado os devidos 
questionamentos, as cognições e as falhas foram 
melhoradas, dando um refinamento para a ideia inicial. 
 Inúmeras ideias foram propostas, algumas 
reconhecidas no mundo todo como: ligar o 
desenvolvimento de setores estratégicos a recursos 
nacionais, aplicação ostensiva dos médicos da família, 
educação em massa de condenados, ressocialização de 
presidiários. 

O debate ocorreu com a interação de inúmeras 
pessoas, perguntas construtivas foram feitas, as críticas, 
aperfeiçoaram as ideias e fortaleciam o processo de 
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aprendizagem e adaptação. A capacidade argumentativa 
como um todo foi muito bem trabalhada, assim como o 
trabalho em grupo. 

Digno de nota foi a cordialidade que os alunos 
tinham um com o outro, sempre esperando sua vez de 
falar com a mão levantada, não interferindo na fala de 
ninguém ao mesmo tempo em que postavam suas vozes 
com serenidade e respeito.  
 Acima de tudo, observar alunos que possuem por 
volta dos 14 anos de idade, buscando dialogar, escutando 
o contraditório, cedendo a opções mais racionais e 
viáveis, defendendo posições da qual acreditavam ser 
necessária. De certa forma, encontramos na sala de aula, 
um tipo ideal de congresso, pois, mesmo que as 
prioridades não tenham sido perfeitas, a forma que elas 
foram construídas e debatidas demonstrou o quanto os 
direitos políticos inalienáveis são importantes. 

O planejamento das aulas teve como base o texto 
Para uma Educação Histórica de Qualidade, organizado 
por Isabel Barca, ou seja, a partir do texto planejamos 
uma aula-oficina com um tema que seguia o componente 
curricular, fazendo uma correlação com o tema Direitos 
Humanos. Desta maneira desenvolvemos atividades com 
os alunos e discutimos alguns pontos importantes sobre 
questões de gênero, direitos políticos, sociais e civis. 

No geral os alunos demonstraram interesse pelas 
aulas e um alto de grau de participação. Observamos que 
os alunos procuravam explicações e questionavam sobre 
as situações do passado, o que por si só já revela um 
esforço para a compreensão histórica, tanto dos fatos, 
como dos sujeitos. Além disso, ainda que não 
compreendessem o papel das fontes no ensino de 
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história, os alunos não demonstraram afastamento ou 
desinteresse, mas uma necessidade de compreender. 

Concluímos assim, que as aulas se desenvolveram 
de maneira tranquila e muito participativa, os alunos se 
identificaram com os temas escolhidos e não deixaram de 
questionar e argumentar, pelo contrário estes instigados 
pelo questionamento dos professores logo avançaram 
nas principais questões, identificando os sujeitos 
históricos e os contextos históricos de cada período 
trabalhado, fazendo até mesmo uma correlação com o 
presente e com as realidades individuais de cada um. 
 O Colégio Estadual Vital Brasil tem como um dos 
seus principais objetivos desenvolver e promover a 
aprendizagem de todos os estudantes. Enquanto uma 
Escola Inclusiva tem, por tanto, como público-alvo todo e 
qualquer estudante e é claro, os alunos da educação 
especial.  
 Atualmente a perspectiva em relação à Educação 
Especial e Inclusiva é outra, mas, segundo (KASSAR, 
2011) no Brasil, o atendimento e a educação às pessoas 
com deficiências, por muito tempo foi isolado do restante 
da população que não apresentava deficiências, de forma 
que não houvesse qualquer tipo de interação entre 
ambos, agravando as diferenças e dificuldades.  
 A educação inclusiva começa a ganhar força 
somente em meados de 1994 com a Declaração de 
Salamanca, que retratava sobre os princípios e práticas 
na área das necessidades educativas especiais. Um dos 
principais pontos tratados na declaração era justamente a 
inclusão de pessoas com necessidades especiais dentro 
do sistema regular de ensino.  
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 É neste contexto, que surge uma onda de 
discursos e conjuntos de políticas sociais favoráveis a 
uma educação inclusiva no Brasil. O objetivo central por 
tanto, é que os alunos pudessem estudar na mesma 
escola que os demais que não apresentavam 
deficiências, e que contassem com a área da educação 
especial.  
 A educação especial é uma área de conhecimento 
que tem como propósito prestar o atendimento 
educacional especializado e buscar novas estratégias 
para o ensino dos alunos com necessidades especiais. 
Ela é um suporte essencial e perpassa desde a educação 
básica até o ensino superior.  
 No momento atual, a educação inclusiva é uma 
realidade. Observamos uma educação voltada dentro de 
sala de aula para toda e qualquer pessoa. As leis e 
estatutos brasileiros garantem o acesso dos estudantes 
com necessidades especiais nas escolas e universidades 
regulares e os seus direitos. 
 Nas turmas que realizamos a residência, 
observamos alguns alunos com necessidades especiais. 
O mais comum, entretanto, é o TDAH (Transtorno Déficit 
de Atenção e Hiperatividade). Só nas turmas de sexto ano 
da escola, são um total de 8 alunos com TDAH. Nos 
sétimos anos totalizam mais 8 alunos com o mesmo 
transtorno. E nos oitavos anos, 7 alunos apresentam 
quadro de TDAH.  
 Os alunos que têm esse transtorno recebem a 
mediação na escola da professora-tutora da área, nas 
mais diversas formas, tanto na organização das ideias, 
estimulação da participação oral em sala, auxílio na 
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compreensão de atividades e provas e até mesmo maior 
tempo para realização das avaliações.  
 Três alunos de todas as turmas que 
acompanhamos apresentam dificuldade acentuada na 
vista, um possui a Síndrome de Irlen, caracterizada por 
uma disfunção perceptual e dificuldades no 
processamento visual. E dois alunos são autistas.  

A grande maioria dos alunos que se encontra na 
ficha e que recebem apoio pedagógico fazem o uso 
contínuo de remédios para a ansiedade e hiperatividade.  
 Das turmas que fazemos o acompanhamento 
apenas dois alunos necessitam da profissional de apoio o 
período todo das aulas devido ao quadro de dependência. 
Um deles é cadeirante, tem hidrocefalia congênita e má 
formação cerebral.  
 A interação das professoras-tutoras da área, na 
escola, com os alunos de necessidades especiais é muito 
boa. Auxiliam diretamente nas atividades diárias, no 
aprendizado, na comunicação e na compreensão. A 
mediação muitas vezes também é feita através de 
imagens, o que facilita o entendimento. A utilização de 
recursos de alta tecnologia capazes de estimular o 
aprendizado também é disposta aos alunos através dos 
professores-tutores. 
 O contato que tivemos com os profissionais da 
área da educação especial e com os alunos de 
necessidades especiais foi muito importante para a nossa 
formação enquanto futuros docentes. A professora-tutora 
consegue inserir aquele aluno que tem dificuldade, à 
realidade da aula, com maiores explicações e 
instrumentos adequando sempre à necessidade de cada 
um.  
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O Programa de Residência Pedagógica, sendo 
assim é muito importante na formação dos discentes dos 
cursos de licenciatura, já que estes conseguem vivenciar 
o espaço escolar, antes mesmo da formação. Além disso, 
como dito, a concessão das bolsas possibilita que o aluno 
permaneça na universidade e contribui para o 
desenvolvimento e valorização da docência. 

Os principais resultados do programa são a chance 
de vivenciar um ambiente escolar desde cedo e um maior 
aprendizado e desenvolvimento da docência. 
Observamos que com o passar das aulas, ganhamos 
mais confiança e avançamos ainda mais no conteúdo e 
no desenvolvimento destes. Além disso, vivenciamos a 
rotina escolar, desde a construção de um plano de aula, 
até as individualidades dos alunos.  

A experiência foi como um todo muito prazerosa e 
recompensadora. Os alunos se mostraram muito 
receptivos e participativos, assim como a equipe 
pedagógica, demais professores e a professora 
preceptora que nos recebeu e nos orientou durante o 
planejamento das aulas. 

 Dessa maneira, concluímos que o Programa de 
Residência Pedagógica, agrega muito para nós, 
residentes, já que podemos assim vivenciar o ambiente 
escolar e aprender na prática com alunos e demais 
professores. Reforçamos também a importância de 
ações, como o Programa de Residência Pedagógica, que 
integram a Política Nacional de Formação de Professores 
e a necessidade da permanência e da manutenção, 
destas ações que tanto contribuem para o 
desenvolvimento da docência no Brasil. 
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LLEEIITTUURRAASS  SSOOBBRREE  AA  PPEESSQQUUIISSAA  CCOOMM  

SSUUJJEEIITTOOSS  EESSCCOOLLAARREESS  
 

Márcia Elisa Teté Ramos3 
 

Ele é considerado rebelde, apolítico, desinteressado, 
presentista, “aborrecente”, disperso, confuso... 
Supostamente, quer mudar o mundo, ou se rebela sem 
causa ou “só vai entender quando tiver um filho”. O jovem 
é repetidamente rotulado de forma pejorativa, pelos 
adultos, pais e professores e pela mídia em geral.  

Fixados em uma imagem típica e essencialista de 
adolescente, a despeito de que a infância e a 
adolescência são construções histórico-culturais, a 
inquietude, a curiosidade, a impulsividade, a energia, a 
necessidade de explorar, ou mesmo de quebrar regras e 
normas, são características que costumam não ser 
entendidas como “expressão e produto da era em que 
vivemos”, e este “adolescente” hiperativo não é visto 
como “protagonista de um tempo/espaço cada vez mais 
fluído, instável, matizado, rápido e desconcertante” 
(COSTA, 2008, p. 274). 

Uma definição sociológica da juventude é vista por 
José Machado Pais (2003) como quase mito, já que parte 
de problemas vistos como inerentes ao jovem. O autor 
entende a juventude como construção ao mesmo tempo 
sociológica (da ciência da sociologia) e social (da 
sociedade), ou seja, a juventude é representação, ou 

 
3 Docente do curso de história da Universidade Estadual de Maringá e do 
Mestrado Profissional em Ensino de História. Coordenadora do Projeto 
Residência Pedagógica de História (UEM).  
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mesmo mito, mas também realidade, já que ambas as 
construções partem de uma realidade material e social. 
Ainda, argumenta o autor, que uma (invenção) incide 
sobre a outra (realidade) e os próprios sujeitos jovens 
terminam internalizando um “jeito jovem de ser” que é 
repetido na sociedade. Neste contexto, enunciar ideias e 
noções sobre a “juventude” ou a “adolescência”, e ainda a 
“pré-adolescência”, interfere na forma como este jovem se 
vê e vive a sua própria realidade. De qualquer modo, tal 
“realidade” a partir da qual se constroem noções sobre a 
juventude nunca são inerentes a uma “natureza” ou 
“essência” que estariam necessariamente ligadas à idade 
ou a fase da vida deste sujeito. 

A ideia de que a “adolescência” seria uma fase em 
que o sujeito tem certas disposições ligadas ao nível 
biológico, como por exemplo, de ser indisciplinado e 
instável devido ao argumento recorrente sobre as 
transformações físicas e psíquicas em que este se 
encontra (CÉSAR, 2008), chega aos nossos licenciandos. 
No processo de elaboração de um instrumento de 
pesquisa destinado aos alunos das escolas das quais 
trabalhariam como Residentes, bem como na 
avaliação/análise que se fez das respostas, os integrantes 
do projeto Residência foram discutindo estas 
representações em relação ao jovem aluno da Escola 
Básica. É um processo de realimentação, já que são 
jovens pesquisando outros jovens (mas, geralmente de 
uma idade menor) e se pensando como jovens 
pesquisadores e professores.  

O que notamos foi que, os alunos da Escola Básica 
(11-17 anos) e os alunos-estagiários (20-26 anos), ainda 
que pertencentes à mesma cultura e relativamente 
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próximos em ternos de faixa etária, – pois que a diferença 
de idade era de aproximadamente de uma década –, 
integravam universos simbólicos díspares em alguns 
aspectos, mas muito parecidos em outros. 

Segundo Steven Johnson, as aceleradas mudanças 
tecnológicas no campo das mídias, significa também 
aceleradas mudanças de percepções, sensibilidades, 
experiências etc. Argumenta que o livro imperou como 
“meio de comunicação de massa” durante vários séculos, 
os jornais, cerca de 200 anos para inovar, o cinema 
durante 30 anos, antes de se instaurar o rádio, e depois, a 
televisão e enfim, o computador: “a cada inovação, o hiato 
que mantinha o passado à distância ficou menor, mais 
atenuado” (JOHNSON, 2001, p. 08). Para o autor, à 
medida que os estágios foram se abreviando, as pessoas 
passaram a vivenciar as transições. Exemplifica o que diz, 
citando o fato de que “Rousseau viveu a vida inteira sob o 
feitiço da prensa tipográfica”, enquanto “Freud nasceu nos 
dias de glória do telégrafo e percorreu todo o caminho até 
os primeiros balbucios da televisão” (JOHNSON, 2001, p. 
09). Vale ressaltar que a Internet teve uma progressiva 
popularização, vinte vezes mais veloz que o telefone, dez 
vezes mais do que o rádio e três vezes mais que a 
televisão (PUSANI; PIOTET, 2010, p. 20). Isso quer dizer 
que quanto mais são recentes as gerações, mais tiveram 
a oportunidade de experienciar mudanças culturais 
significativas. Pode-se até mesmo considerar que as 
gerações “encurtaram”, se tivermos como base as 
mudanças paradigmáticas associadas às mudanças de 
“fases” da cultura. 

Para investigar estas mudanças, aplicamos um 
questionário nas escolas envolvidas no projeto 
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Residência, contando com um estudo inicial, em que os 
alunos do Ensino Fundamental II deveriam responder em 
uma primeira parte, sobre ano, idade e sexo.  

Em uma segunda parte, quanto ao universo cultural, 
o aluno deveria dar três respostas ou justificativas às 
seguintes questões: 1) Quais os filmes preferidos? 2) 
Quais os livros prediletos? 3) Quais os canais do Youtube 
que você mais assiste? 4) Quais séries você assiste? 5) 
Você prefere filmes ou séries? Por quê? 6) Quais as 
músicas que você mais escuta? Banda/artista; 7) Quais 
suas atividades de lazer? 8) Quais esportes você pratica? 
9) Você lê/assiste notícias? Onde as encontra? 10) O que 
você gosta de comer?; 11) Quem você admira? Por quê? 
12) Você frequenta alguma instituição religiosa? 
(igreja/terreiro/centro espírita/mesquita/templo/casa de 
rezas/célula).  

Na terceira parte, fizemos perguntas quanto ao 
entendimento da história. 1) O que é história? (coloque 
(F) para falso e (V) para verdadeiro). História é apenas o 
estudo do passado e das coisas antigas; Todas as 
mulheres e todos os homens constroem a história; A 
história estuda as relações sociais nos diferentes tempos 
e espaços; Só alguns personagens importantes 
constroem a história; A história é feita de permanências e 
mudanças; 2) Marque um X no que você entende por 
fonte histórica: filmes; documentos escritos; cartas; 
fotografia; pintura rupestre; música; documentários; 
monumentos; partituras de música; arquitetura; escultura; 
obras de arte; objetos domésticos; roupas; instrumentos 
musicais e 3) Você acha importante estudar história? Por 
quê? 
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Este questionário foi aplicado no ano de 2018 e 
serviu para prepararmos um questionário mais enxuto que 
deveria ser respondido de forma on line em 2019 (as 
questões sobre religião e comida foram retiradas, por 
exemplo), pelo Ensino Fundamental e pelo Ensino Médio.  

De forma breve, pois as respostas dos alunos 
demandariam um texto bem mais longo, podemos inferir 
das 424 respostas obtidas, alguns dados e análises. Os 
alunos que mais responderam as questões foram os 6º 
EF (31,6%), 8º EF (21,9%), 1º EM (17,2%) 7º EF (16,5%), 
o que foi visto como referente à proporção de número 
matriculados nas séries. Como temos mais respondentes 
do Ensino Fundamental II, algumas respostas nos 
mostram um universo cultural mais próximo da faixa etária 
de 11-14 anos. Provavelmente, o primeiro item da lista de 
predileções nos leva a perceber que se refere ao Ensino 
Fundamental II e os demais, do Ensino Fundamental II e 
do Ensino Médio. Diante desse dado, já pudemos 
entender que existe uma diferenciação, embora mínima, 
entre as predileções dos grupos de alunos.  

Segundo José Machado Pais, a juventude é uma 
categoria social homogênea, quando os vemos como 
conjunto de indivíduos situados em uma dada fase da 
vida, definida em termos de faixa etária e ao mesmo 
tempo um grupo social heterogêneo, se levado em conta 
sua pertença em diferentes situações, classes sociais, 
gênero, etnia, lugar. (PAIS, 2003, p. 29). 

Quanto aos livros preferidos: 1. Diário de um banana 
(Jeff Kinney), sendo a primeira edição em 2007, conta a 
história Greg Heffley, aluno do Ensino Fundamental, que 
precisa enfrentar desafios como o de lidar com os alunos 
do Ensino Médio, os veteranos. 2. A culpa é das estrelas 
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(John Green), de 2014, é uma história densa, embora 
designada ao público juvenil, sobre uma adolescente com 
câncer; 3. Harry Potter (J. K. Rowling), uma série de sete 
romances de fantasia e aventura, narrando a história de 
um jovem chamado Harry James Potter, que descobre 
aos 11 anos de idade ser um bruxo quando convidado 
para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, 
publicado de 1997 a 2007; 4. Marley e eu (John Grogan), 
baseado numa história real, que conta a vida e o amor de 
seu dono, com lançamento no Brasil em 2005; 5. Como 
eu era antes de você (Jojo Moyes), história de Louisa 
Clark que consegue trabalho como cuidadora de um 
tetraplégico, Will Traynor, e acaba se apaixonando por 
ele. Will busca um país onde é possível realizar um 
suicídio assistido (eutanásia), o que mostra um tema 
polêmico.  

Algumas hipóteses podem ser levantadas em 
relação a tais respostas e a primeira deve ser a ideia de 
que jovens não leem, precisando ser revisada. Nota-se 
que os livros mencionados não integram o rol de leitura 
obrigatória da escola, portanto, são livros procurados por 
conta própria, talvez por influência dos amigos ou dos 
filmes. Os livros citados nos reportam a best-sellers, pois 
todos foram adaptados para filmes. Os livros 4 e 5 não 
foram produzidos para o público juvenil, mas para um 
público mais amplo. Os livros 2 e 5 tratam de temas 
densos. Os Residentes leram todos estes livros, menos o 
livro 1, destinado ao público de 12-14 anos.  

Quanto aos filmes: 1. Os Vingadores (2012, 2015, 
2018 e 2019) ; 2. Velozes e Furiosos, total de nove filmes, 
de 2001 a 2020; 3. Coringa (2019); 4. Harry Potter, total 
de 10 filmes, de 2001 a 2018 e 5. Como eu era antes de 
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você, 2016. Os filmes de 1 a 3 não são adaptações de 
livros. Os filmes 1 e 2 são correspondentes ao gênero 
“aventura”. O filme 3, Coringa, é impactante, tem cenas 
violentas, inclusive de assassinatos e apesar de ganhar 
classificação para maiores de 17 anos nos EUA, foi 
classificado para maiores de 16 anos no Brasil. Os filmes 
lembrados pelos alunos referiam-se aos filmes em cartaz 
na época, exceto os filmes 4 e 5. Os Residentes 
assistiram todos estes filmes e lembraram que tanto os 
livros quanto os filmes da série Harry Potter se tornaram 
“clássicos”. 

Quanto aos canais de Youtube mais citados tivemos: 
1. Você sabia? 2. Renato Garcia e 3. Felipe Neto. 
Percebe-se que 2 e 3 referem-se a yutubers famosos em 
nosso contexto. São canais de opinião, muitas vezes 
ligados á política. O canal 1, volta-se mais para 
“curiosidades”, inclusive em relação à História. Estes 
canais são conhecidos por todos os residentes.  

Quanto às três Séries mais citadas: 1. Sobrenatural; 
2. Lúcifer e 3. La casa de papel, o gosto se aproxima dos 
residentes, destacando  a série 3, que fez muito sucesso 
entre os brasileiros e apresenta uma crítica à sociedade 
espanhola, também muito assistida pelos Residentes. 

 Os alunos preferem as séries, por serem mais 
longas e mais complexas. 

Sobre as Músicas: 1. Funk e Sertanejo (empatados); 
2. Eletrônica; 3. Internacional e 4. Trap. Teste último é um 
subgênero do rap, misturado com música eletrônica, se 
originou na década de 2000 nos Estados Unidos, 
ganhando maior popularidade em meados de 2007 com o 
surgimento de vários grupos de rap. Apenas este gênero 
musical era desconhecido por alguns Residentes. Os 
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outros gêneros, especialmente o 2 e o 3, são apreciados 
pelos Residentes, acrescentando o gênero Rock e MPB.  

Sobre o tipo de lazer: 1. Jogos com bola (grande 
parte); 2. Dormir e 3. Bicicleta. Chamou a atenção que os 
alunos considerassem o dormir como lazer, pois 
demonstra que os alunos têm uma rotina sobrecarregada 
durante dia. Interessante também foi perceber que a 
internet não entrou na lista, talvez por ser tão inserida no 
cotidiano, que não foi lembrada. 

Quanto aos Noticiários: 1. Não assistem; 2. TV e 3. 
Internet. Já era esperado que os alunos não 
demonstraram interesse em notícias, mas mais uma vez 
refletimos se não veem notícias no Facebook, por 
exemplo. Algo tão enraizado que os alunos não se dão 
conta que veem sim as notícias.  

Quem admira mais: 1. Mãe (grande parte); 2. Pais; 
3. Pai; 4. Família. Tivemos algumas exceções, como 
Neymar, Cristiano Ronaldo, professores, meu melhor 
amigo. Se fosse realizada esta pesquisa com os 
Residentes, as respostas seriam as mesmas. Parece que 
as mães são reconhecidas como as “heroínas” de grande 
parte dos jovens, e, as justificativas são: 1. Ela é 
atalhadora/compromissada/trabalhadora (grande parte); 
2. Amorosa/amiga/companheira; 3. Inspiradora e 4. 
Sofreu muito.  

Sobre a questão: O que é história? Responderam: 
História é apenas o estudo do passado e das coisas 
antigas (44%); Todas as mulheres e todos os homens 
constroem a história (41,9%); A história estuda as 
relações sociais nos diferentes tempos e espaços 
(65,2%); Só alguns personagens importantes constroem a 
história (8,9%); A história é feita de permanências e 
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mudanças (46,8%). Foi surpresa ver que ainda temos 
alunos com a ideia de que a história é pautada por 
personagens importantes, e, uma grande parte tem uma 
visão simplista da história como estudo do passado e das 
coisas antigas, algo próprio de uma visão tradicional. O 
que foi discutido em nossas reuniões, foi que mesmo que 
os professores-titulares, os preceptores, seguissem uma 
linha de ensino e aprendizagem histórica mais renovada, 
alguns alunos tem um posicionamento tradicional frente à 
história como disciplina escolar. Vale dizer que quando foi 
realizada esta parte da pesquisa, as aulas-oficinas já 
tinham sido realizadas, com o fundamento didático-
pedagógico voltado para o professor-investigador, ou 
seja, aquele que recolhe os conhecimentos prévios dos 
alunos para planejar as aulas, utiliza fontes históricas, 
entende a história na relação entre passado-presente-
futuro e acredita que a função do ensino de história é a 
compreensão do Outro (cultura, etnia, religião, gênero, 
geração etc.). Verena Alberti lembra uma aula que teve 
com Rosalyn Ashby, em que a pesquisadora da History 
Education explicava a posição de default, ou seja, 
mesmo” que os alunos “tenham prendido algo, que 
tenham adquirido novo conhecimento sobre determinado 
assunto ou forma de pensamento, é comum  voltarem 
àquela posição inicial, instalados que estavam, com suas 
noções preconcebidas” (2010, p. 88). 

Este “retorno” ao que se pensava antes, mesmo que 
já tenha sido desconstruído em sala de aula, deve-se, 
provavelmente, às mensagens/crenças/concepções que 
circulam na sociedade. O senso comum pode ser 
transformado em senso crítico pela aprendizagem 
histórica, mas o senso comum, com todos os seus 
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dispositivos de divulgação (representados nos discursos 
políticos, na mídia, na família) pode ter a força para fazer 
com que o sujeito volte a ele.  

A evidência histórica é a base para a construção do 
conhecimento histórico  e consiste na capacidade de criar 
hipóteses sobre iniciativas, ações e intenções não 
expressas de maneira direta e objetiva nas fontes em 
análise. A evidência possibilita narrativas explicativas do 
não explícito na fonte, ou até mesmo que foram 
intencionalmente deixados à parte. Enquanto a fonte 
histórica supostamente reproduz o passado, restando 
apenas perceber o que ela retrata, a evidência é qualquer 
fonte como registro do passado passível de interpretação, 
capaz de dar respostas às questões estabelecidas em 
relação ao contexto da sociedade que a produziu 
(ASHBY, 2003). Por siso perguntamos aos alunos o que 
eles consideravam fonte histórica  
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Pelas respostas, vimos que diante de materiais que 

são fontes históricas, pois registram a ação humana do 
tempo e são passíveis de interpretação histórica, os 
alunos tiveram dificuldade em reconhecer alguns deles 
como fontes históricas, talvez ainda presos a uma ideia 
tradicional de fonte histórica.  

Sobre a pergunta: Você acha importante estudar 
história? Por quê? Prevalece uma visão de que: 1. A 
disciplina da história serve ao propósito de apenas saber 
sobre o passado. Alguns responderam de forma mais 
elaborada, relacionando presente e passado: 2. Estudar o 
passado para compreender a atualidade, e, poucos 
percebem que a história pode fornecer 3. Uma visão 
crítica. Como o questionário era preenchido de forma 



Residência Pedagógica 
____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

50 

anônima, poucos responderam que a história 4. Não 
serve para nada. Estes podem realmente não ver sentido 
nenhum para o estudo da história, ou podem ter 
manifestado resistência ou indiferença em relação ao 
questionário. 

Estes resultados nos fizeram repensar algumas 
ideias sobre o aluno como sujeito do conhecimento, bem 
como nos repensar como pesquisadores/professores e o 
futuro que almejamos para o ensino e aprendizagem 
histórica.  

Maria Auxiliadora Schmidt acredita que 
necessitamos mudar a visão que temos da escola: ao 
invés de ver a escola – e acrescentamos, a universidade 
– “com a função de ensinar”, o que está relacionado ao 
professor como “um mero transmissor/reprodutor de 
conhecimento, depositador de conhecimentos”, há que se 
perceber a escola [e a universidade] como “espaço da 
experiência (individual e social) dos sujeitos com o 
conhecimento” que na (pós)modernidade, apresenta-se 
como baseado em racionalidades diferentes, instáveis, 
líquidas e imprevisíveis. Ainda: “torna-se fundamental 
entender as crianças e os jovens como construções 
históricas, sociais e culturais”, além de entender “as suas 
aprendizagens históricas também a partir das condições 
históricas objetivas...” (SCHMIDT, 2009, p. 11). 

Partindo destes pressupostos, concluímos que o 
currículo ativo é construído nos espaços cotidianos, de 
forma reticulada, eliminando-se as fronteiras entre ciência 
(em geral, saber considerado válido) e o senso comum. 
Em nossa experiência de Residência, de elaborar e 
aplicar um instrumento de pesquisa para buscar 
predileções cultuais e conhecimentos dos alunos, nos fez 
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refletir sobre como podemos desenvolver uma relação 
orgânica entre teoria e prática no processo de formação 
docente, e, principalmente, para buscarmos reinventar 
constantemente os currículos (os saberes/conteúdos a 
serem ensinados), tanto o escolar como o acadêmico. 
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CCOOLLÉÉGGIIOO  EESSTTAADDUUAALL  VVIITTAALL  

BBRRAASSIILL//PPRR::    
UMA ANÁLISE DAS ESTRUTURAS FÍSICA E 

PEDAGÓGICA 

 
Eduardo de Moraes Faria 

Matheus Scandoleira Marques4 
Sandra Regina Franchi Rubim5 

 
O ambiente escolar se estrutura como um local de 

interação social, transmissão de conhecimento e 
formação de cidadania, com constante participação entre 
a equipe pedagógica e administrativa, bem como os 
alunos para alcançar esses básicos objetivos. Entretanto, 
coexiste a atuação influenciadora do espaço físico, os 
recursos tecnológicos e iniciativas pedagógicas. Desta 
forma, toda a escola adquire caráter de educadora e 
motivadora. Sendo assim, um espaço de formação deve 
ser pensado para tanto.  

Ao considerar os objetivos a serem alcançados, 
assim como a educação em sua totalidade naquele 

 
4 Acadêmicos do curso História e bolsista do Programa Residência Pedagógica.  
5 Preceptora do Programa Residência Pedagógica, do Colégio Estadual de 
Maringá - PR. Doutora e Mestre em Educação pelo Programa de Pós-
Graduação em Educação - PPE, da Universidade Estadual de Maringá - UEM. 
Graduada em Estudos Sociais/História pela Universidade do Oeste Paulista - 
UNOESTE. Especialista em Psicopedagogia pela Universidade Paranaense - 
UNIPAR, em Psicopedagogia Clínica e Institucional pelas Faculdades 
Integradas do Vale do Ivaí - UNIVALE e em Educação Profissional e de Jovens 
e Adultos pelo Instituto Paranaense de Ensino e Faculdade de Tecnologia 
América do Sul. E-mail: srfrubim@gmail.com. 
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espaço determinado, a estrutura física deve condizer com 
o que dela se espera. Nesses termos, faz-se necessário 
um efetivo desenvolvimento tanto das práticas 
pedagógicas quanto o desempenho dos estudantes. O 
documento que representa nisso tudo o papel principal diz 
respeito ao Projeto Político Pedagógico - PPP, que 
contém em si a descrição e previsão de todo o espaço da 
escola, bem como a destinação das salas e definição de 
laboratórios e afins.  

A análise que se pretende realizar caminha no 
sentido de verificar a adequação do PPP à realidade 
fática da infraestrutura física do Colégio Estadual Vital 
Brasil, em Maringá/PR. Além disso, analisar os demais 
aspectos de infraestrutura que apresenta além desta, e 
valorar seu ambiente com base nesses parâmetros de 
aprendizagem, ou seja, as práticas pedagógicas. 

Utilizam-se, para tanto, os resultados do Terceiro 
Estudo Regional Comparativo e Explicativo - TERCE 
(UNESCO, 2015), a fim de estabelecer um parâmetro, 
para assim chegar à conclusão sobre a adequação do 
Colégio Estadual Vital Brasil ao oferecimento de uma 
escola propícia ao desenvolvimento da atividade 
pedagógica. 

Na análise escolar, bem como no estudo da 
história, a bibliografia desempenha um papel fundamental 
e principal em matéria de estudos científicos. Portanto, os 
fundamentos teóricos caminham no sentido de justificar a 
análise dos fatos colhidos sob a ótica da comparação 
bibliográfica e documental que, para o caso, se adequou 
perfeitamente.  

Utilizou-se neste artigo a análise documental 
advinda de artigos científicos e periódicos e que oferece 
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uma forma de compreensão geral da contemporaneidade 
no quesito estrutura escolar.  A pesquisa documental, 
nesse sentido, oferece a base perfeita para tanto, visto 
que é a forma de instigar o pesquisador a buscar formas 
de analisar a realidade. 

Nessas condições, Pimentel (2001) infere que: 
 

Dependendo do objetivo da pesquisa, a análise de 
documentos pode se caracterizar como instrumento 
complementar ou ser o principal meio de concretização 
do estudo, como é o caso da investigação historiográfica 
(...). A pesquisa historiográfica constitui-se em evidências 
coordenadas e interpretadas, exigindo do pesquisador o 
trabalho de suplantar sua própria contemporaneidade 
sem deixar-se cair, entretanto, num historicismo que se 
traduziria em anacronismo, numa interpretação errônea, 
distorcida do passado. A investigação confere um valor 
histórico ao documento à medida que o pesquisador é 
capaz de superar os limites inerentes ao próprio material 
com que trabalha e, ao mesmo tempo, reconhece serem 
sua postura e experiência de vida compostas por uma 
bagagem que é histórica (PIMENTEL, 2001, p. 191-193). 
 

Faz-se necessário o apoio de procedimentos 
metodológicos adequados, que permitam a aproximação 
ao objeto de estudo em questão. 

Além disso, também se pretende usar da análise 
“[...] de caráter exploratório e descritivo” (SÁ, 2017, p. 
391), com o fim de verificar o estado da arte. Desta forma, 
na análise específica do Colégio Estadual Vital Brasil, de 
sua história que proporcionou a estrutura que hoje 
apresenta e que hoje ainda oferece como espaço 
educativo, se pode determinar a sua adequação à 
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normativa atual de infraestrutura educacional básica, e se 
esta cumpre com seu papel. 

Não há como negar a importância do professor na 
formação dos alunos, mas também a adequada 
ambientação da escola e a harmonização de seus 
espaços contribuem para o processo educativo. Monteiro 
e Silva (2015), sobre o aproveitamento dos espaços 
físicos e pedagógicos, afirmam que: 
 

Os insumos escolares são muito relevantes na definição 
dos resultados educacionais e não devem ser tratados 
como inutilidade (...). Prédios e instalações inadequadas, 
a inexistência de bibliotecas, espaços esportivos e 
laboratórios, a falta de acesso a livros didáticos, materiais 
de leitura, a relação inadequada ao tamanho da sala de 
aula e o número de alunos, são problemas que 
influenciam diretamente no desempenho dos alunos 
(MONTEIRO; SILVA, 2015, p. 22-23). 

  
Em um espaço adequado, a criança/adolescente 

pode focar-se primariamente no objeto de seu estudo, e 
poder esforçar-se no processo de aprendizagem. Ou seja, 
a estrutura da escola influencia diretamente nos 
resultados de desempenho escolar.  

Vale trazer o pensamento do educador Anísio 
Teixeira, analisado por Dórea (2000). A autora salienta 
que: 
 

[...] O mal do brasileiro era a falta de escolas, mas era 
também a própria escola existente. Considerava que 
mais grave do que a negligência em abrir escolas, era 
julgar que o programa escolar se limitasse à simples 
"alfabetização". Para ele, a escola deveria ensinar a 
criança a "viver melhor", proporcionando padrões mais 
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razoáveis de vida familiar e social, promovendo o 
progresso individual e criando hábitos de leitura, estudo e 
meditação. Segundo Anísio, outra preocupação básica do 
sistema escolar deveria ser a criança do povo, pois esta 
só tinha a escola como meio de formação. Assim, a 
escola deveria oferecer a essas crianças algo mais do 
que o simples ensino; deveria preparar-lhes, 
simultaneamente, o caráter, a ambição e o hábito de 
fazer bem tudo quanto lhes fosse necessário fazer 
(DÓREA, 2000, p. 152, grifos da autora).  
 

Neste pensamento elevado de entregar aos 
estudantes bons hábitos e boas práticas, ademais de 
ensinar-lhes a “viver melhor”, logicamente a estrutura 
escolar tem um papel fundamental e imprescindível. Isso 
porque, na proposição de um padrão melhor, isso inclui 
também o espaço físico onde essa importante empreitada 
acontece, e deve mesmo ser esse espaço um exemplo de 
padrão adequado para uma educação de um modo de 
vida melhor e diferente da realidade desse período. Vale 
relembrar, ainda, que a própria construção da escola 

Indicando exatamente isso, temos o plano 
arquitetônico do mesmo Anísio Teixeira para a educação 
do Distrito Federal da época, o Rio de Janeiro. Partiu do 
pressuposto de uma escola modelo, “templo” de 
civilização, e o espaço adequado para formar o novo 
cidadão de uma sociedade republicana (DÓREA, 2000). 
Isso o traz às considerações sobre a estrutura das 
escolas, que eram, em sua maioria, casas antigas 
redesignadas como escolas, e que em sua maioria não 
contavam com a infraestrutura adequada. 

Hoje em dia nossa realidade não dista muito disso, 
conclui Soares Neto et al. (2013). O autor destaca que: 
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[...] Ressalta-se a contribuição política e social deste 
estudo ao ressaltar as desigualdades de infraestrutura 
existentes entre as escolas. Este estudo demonstra o 
quanto o Brasil ainda está distante, não somente da 
equidade entre as escolas, mas também da garantia de 
um padrão mínimo de qualidade. Há um percentual alto 
de escolas que não possuem requisitos básicos de 
infraestrutura, como sala de diretoria, sala de professor e 
biblioteca. Assim, fica transparente a necessidade de 
políticas públicas que visem a diminuir as discrepâncias e 
promover condições escolares mínimas para que a 
aprendizagem possa ocorrer em um ambiente escolar 
mais favorável (SOARES NETO et al., 2013, p. 97). 

 
Como se pode perceber, o estudo dessa disciplina 

constitui ainda hoje preocupação dos estudiosos e 
apresenta um dos maiores problemas da educação 
brasileira na atualidade. Logicamente, uma gestão escolar 
mais eficiente pode transformar o desempenho escolar, 
porém, ainda assim, não se pode negar a importância do 
espaço físico. 

Para a análise prática da estrutura do Colégio, 
decidiu-se pela divisão em infraestrutura física e 
infraestrutura pedagógica. Isso porque, em matéria de 
infraestrutura, se pensa obviamente em espaço físico e 
afins, porém se deixa de lado a análise da parte 
pedagógica, apesar de ser essa a mais importante, como 
sublinha Raedó (2019): 
 

Un centro educativo sin proyecto pedagógico claro es 
como un barco sin rumbo. El equipo directivo y educativo 
son el capitán y tripulación que guían a los alumnos en la 
senda del crecimiento integral sano. El proyecto 
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pedagógico del centro es “la mano”, la infraestructura y 
equipamiento es “el guante” que se adapta a esa mano 
(RAEDÓ, 2019, p. 1, grifos do autor). 

 
Assim, se percebe que a infraestrutura pedagógica é 

como a “mão” à que se deve adequar a “luva” da estrutura 
física do colégio. Em última instância, que fundamenta e 
dá sentido ao prédio e espaço da escola. 

O Projeto Político Pedagógico do Colégio apresenta, 
em seu papel de planejar e acompanhar as atividades da 
instituição, uma estrutura física com 11 salas de aula, 
mais espaços únicos para práticas na sala multiuso, 
laboratório de informática; biblioteca; secretaria; sala da 
direção; sala dos professores; almoxarifado; quadra 
esportiva coberta; refeitório; cantina; e depósito para 
merenda. Entretanto, há oferta de duas salas para 
atuação da equipe pedagógica e igualmente miniquadras 
esportivas descobertas. Em matéria de sanitários, 
divididos em masculino e feminino, se verificam dois 
banheiros para cada sexo. 
 Existe a menção da reserva de um espaço como 
sala de apoio para realização de reforço em Língua 
Portuguesa e Matemática no contraturno para até 20 
alunos com carga horária de quatro horas/aulas 
semanais, para cada disciplina. 
 Quanto aos recursos tecnológicos ofertados para 
suporte administrativo e pedagógico, conta com 20 
computadores no laboratório de informática e 10 para uso 
dos profissionais da instituição, constam cinco 
impressoras; dois scanners e dois aparelhos de som e 
três micros systems. Para uso em sala de aula, são 
ofertados dois retroprojetores; 18 televisores, na qual 11 
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são televisões pen-drive; sete vídeos cassetes e um 
aparelho de DVD; dois microfones e por fim, um único 
aparelho de fax e dois mimeógrafos a álcool. 
 O projeto destaca que esses recursos são 
importantes para a inclusão digital e execução de 
diferentes práticas pedagógicas. É interessante a 
constatação que não são todos os professores que 
utilizam o laboratório de informática, mas que o uso das 
televisões pen-drive atinge o 100%. 

Beltrame e Moura (2009) refletem que a presença de 
uma boa infraestrutura permite coordenar atividades, 
sendo a presença da sala “Hora Atividade” como um bom 
exemplo. Não apresentado nas diretrizes do PPP, o 
espaço permite aos professores prepararem suas aulas e 
se colocarem a disposição para conversar com os pais 
dos alunos. O local possibilita aos profissionais, a 
realização de todos os seus compromissos didáticos em 
horário de trabalho.  

As salas de apoio deixaram de existir em prol do 
programa “Mais Aprendizagem”6. Na prática, o reforço 
escolar no período contra turno ainda se mantém, mas 
com a substituição de projeto, que o atual governo 
entende como mais eficiente. 

O projeto pedagógico não veicula o vestiário dos 
professores, na qual serve para guardar pertences dos 
profissionais e materiais didáticos; o “Arquivo Inativo” com 
a função de arquivar todos os documentos dos alunos; a 

 
6 “Esse Programa atenderá os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio com necessidades de reforço em leitura, escrita, interpretação 
e resolução de problemas, para que consigam prosseguir sua trajetória escolar, 
acompanhando com êxito as aulas na turma de matrícula regular” (NÚCLEO 
REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE WENCESLAU BRÁS, 2019). 
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casa do caseiro; a sala de Educação Física e sua atuação 
como depósito esportivo; e a presença de 30 fones de 
ouvidos para uso na informática. 

Os banheiros ofertados aos alunos não 
correspondem com dois para cada sexo, mas somente 
um para cada. Outro ponto negligenciado é o Laboratório 
de Ciências, que permite ao professor realizar atividades 
práticas. 

No tocante à estrutura pedagógica, foram realizadas 
in loco entrevistas com funcionárias desse setor do 
Colégio Vital Brasil, nas pessoas da pedagoga Sueli, e da 
professora Elisângela. A primeira é pedagoga do Colégio 
no período da manhã, e a segunda, professora de apoio 
no período da manhã, e pela tarde professora da sala de 
apoio do Projeto “Mais Aprendizagem” do Governo do 
Estado. Ressalta-se, ainda, que todas as informações a 
seguir apresentadas ao leitor foram obtidas nessas 
entrevistas, sobre o Colégio e sua estrutura, e constam 
também do Projeto Político-Pedagógico do Colégio 
(MARINGÁ, 2016).  

Antes de abordar o que é oferecido aos estudantes, 
ressalta-se a preocupação constante da equipe 
pedagógica com a excelência do ensino oferecido, para o 
que proporciona aos professores, a cada começo de 
semestre, uma formação continuada, inserido no 
calendário escolar. Isso para o fim de balancear, por meio 
de estudos teóricos, as orientações da Secretaria de 
Educação com as especificidades da escola, e poder, 
desta maneira, organizar o funcionamento, articulações e 
o plano de ação da escola. Também se deve levar em 
consideração o fato de que se trata de uma escola 
pequena, o que possibilita um cuidado mais atento por 
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parte das pedagogas, que podem, desta forma, oferecer 
um auxílio mais particular aos estudantes. 

Neste pormenor, abarca-se também o coletivo, que 
é a reunião com todos os professores da escola, para o 
processo coletivo de tomada de decisões, além, é claro, 
do Conselho Escolar, que se estrutura como superior a 
todos. Neste ponto, a pedagoga faz a observação de que 
se não houvesse uma rotatividade tão grande de 
professores, a tomada de decisões seria melhor. 

Especificamente no que tange à oferta aos alunos, 
além do horário de aula previsto, com o qual já existe uma 
grande preocupação, a escola busca oferecer mais. 
Como exemplo, a pedagoga cita os projetos de extensão 
oferecidos pela escola, como o projeto de robótica 
ofertado pela escola em parceria com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial - SENAI, que ocorre uma vez 
por semana durante o período de quatro semanas. Além 
desse projeto, a escola oferece também um projeto 
esportivo, que se realiza no turno vespertino com os 
esportes de futsal e voleibol. 

Também é oferecido aos alunos, no contra turno de 
cada período, o reforço escolar referente ao conteúdo que 
estão vendo em seu turno normal. É direcionado aos 
alunos dos 8.º anos, na disciplina de matemática, e ainda 
aos alunos dos 9.º anos com estagiários da Universidade 
Estadual de Maringá - UEM, por meio de monitoria com a 
parceria da instituição de ensino superior.  

Com relação a assuntos já abordados, ou seja, na 
área da defasagem de conteúdos, a escola oferece o 
programa “Mais Aprendizagem”, do Governo do Estado, 
que aborda o que já foi visto em leitura/escrita de textos e 
cálculos matemáticos para todos os alunos de uma turma 
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específica (mesmo os que não têm necessidades 
especiais). Também se disponibiliza uma sala de apoio 
multifuncional, com a assistência da professora 
Elisângela, esta especificamente para os alunos que têm 
necessidades especiais. 
Sobre esse assunto, a professora explicou melhor que se 
trata de um programa que, apesar de ser visto como sala 
de reforço, não o é, justamente porque não trabalha com 
tarefas e se foca na superação de dificuldades, bem como 
na diminuição de distâncias na aprendizagem. Para esse 
efeito, a professora responsável (a própria professora 
Elisângela) é especialista em educação especial, além de 
ser pedagoga de formação. Além disso, a sala de apoio 
desse projeto dá especial atenção às disciplinas de 
português e matemática, levando em consideração as 
especificidades de cada aluno, com um plano 
individualizado para cada um, de acordo com suas 
necessidades. Ela ressalta que todos estes programas 
são oficiais, e que advém de resoluções específicas da 
Secretaria de Educação do Estado. 

Todas essas iniciativas levam em consideração 
também a avaliação diagnóstica da Prova Paraná7 para a 
qual a escola se prepara, com a aplicação de simulados e 
estímulo a que os estudantes participem.  

Chama a atenção, ainda, o funcionamento do 
Conselho de Classe na escola. Cada sala do Colégio tem 

 
7 “A Prova Paraná é uma avaliação diagnóstica que tem como objetivo fornecer 
informações sobre o nível de apropriação dos conhecimentos, em relação aos 
conteúdos e habilidades considerados essenciais para aquela etapa de ensino, 
além de apoiar professores, equipes gestoras e pedagógicas na organização de 
ações e estratégias que contribuam para o ensino aprendizagem dos estudantes” 
(GOVERNO DO PARANÁ, 2019). 
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um professor que é designado o monitor da sala, cuja 
função concerne em ter um relacionamento mais próximo 
com os alunos e ouvi-los em suas queixas e críticas, para 
facilitar a solução de quaisquer problemas. Além disso, se 
responsabiliza por elaborar o mapa de sala para os 
alunos. 

Ao presenciar o Conselho de Classe no Colégio, se 
pode perceber como o exercício da construção 
democrática da gestão escolar realmente ocorre na 
prática. O aluno líder da sala, eleito no começo do ano, 
entra na sala com a folha preenchida pelos próprios 
estudantes, sob o auxílio do professor monitor. Percebe-
se a preocupação com as boas experiências e com as 
necessidades, e mesmo com a atitude ativa dos 
estudantes, em perguntar-lhes o que acham que seria 
melhor para o período seguinte. Ele lê tudo o que os 
estudantes acreditam que seja o importante para a boa 
condução pedagógica das aulas, ao fim do que se retira, 
e deixa que os professores discutam a situação da turma 
e dos alunos individualmente (MARINGÁ, 2016, p. 28).  

Além disso, o Colégio também busca inserir, nesse 
contexto de gestão democrática, os pais na vida escolar 
de seus filhos, e os convidam a participar de uma reunião 
geral, realizada por série (uma série a cada dia) 
(MARINGÁ, 2016, p. 38-39). Nessa reunião, realizada 
anualmente, no início do ano, os pais são convidados a 
comparecer à escola, para a entrega do livro didático, e 
explicações de questões gerais como o uso de uniforme, 
cuidado com os materiais didáticos, e o cuidado dado às 
indisciplinas. Estas são anotadas individualmente, num 
livro específico para essa finalidade e que tem as folhas 
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individuais destinadas a cada estudante (MARINGÁ, 
2016, p. 31): 

A folha contém descrições do aluno e seus dados 
pessoais, permissões dos pais, e o espaço destinado 
para anotações de indisciplinas. Esse livro é de inciativa 
da própria escola, que assim decidiu por facilitar a tomada 
de ações em casos específicos. No sentido da análise de 
medidas a serem tomadas, a escola leva cada caso em 
análise particular e imparcial, lembrando sempre que 
cada caso é um caso.  

A média escolar é de 6,0 (seis pontos). O aluno leva 
o boletim para os pais, e, em casos críticos, de média 
inferior a esse valor, o aluno só retira o boletim em 
companhia dos pais e professores, que então discutem 
como fazer para melhrorara nota e o rendimento do 
estudante. O professor pode, ainda, convidar os pais para 
comparecerem à escola em sua hora-atividade, para o fim 
específico de discutir essa problemática, diretamente com 
os pais, e assim poderem decidir como agir.  

Em matéria macrorregional, a análise do TERCE 
(UNESCO, 2015, p. 104-109) indica dados relevantes, 
como, por exemplo, o fato de que o uso de computadores 
em aula pode diminuir o desempenho escolar, e seu uso 
fora de sala aumenta o nível do desempenho dos 
estudantes. Mais ainda, no tocante ao docente, oferece 
propostas que poderiam desenvolver na perspectiva 
nacional, a educação como um todo, tais como o 
“Desarrollo de programas que refuercen estrategias y 
prácticas del aula” e também “Fortalecer los programas 
de formación inicial docente”, como forma de preparar os 
professores para favorecer a aprendizagem dos 
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estudantes levando em consideração seus contextos 
sociais.  

Do ponto de vista pedagógico, seria o básico para 
um desenvolvimento adequado da educação básica. Do 
Colégio Vital Brasil, se pode dizer que oferece formação 
adequada aos docentes, já que promove semestralmente 
formações continuadas, além mesmo de abrigar 
programas de desenvolvimento dos estudantes, tais como 
o programa Residência Pedagógica. 

Ainda, do ponto de vista estrutural, a escola 
apresenta parâmetros capazes de fazer frente às 
necessidades pedagógicas dos estudantes que a 
frequentam, levando em consideração o ambiente onde 
se situa (ambiente urbano). No nível  indicado por Soares 
Neto et al (2013, p. 90), a infraestrutura do Colégio Vital 
Brasil se enquadra na descrição de nível 3, ou seja, 
adequada, faltando, para que seja de nível 4 ou 
avançada, apenas o laboratório de ciências, que a escola 
não apresenta. Está, desta forma, entre o 14,9% das 
escolas do país, conforme indicado ainda por Soares 
Neto et al (2013, p. 92). 

No que tange para além da infraestrutura escolar, 
também outros fatores associados, como o nível 
socioeconômico dos estudantes, o tipo de escola e 
entorno social etc., influenciam nossa análise, e oferecem 
variáveis a serem levadas em consideração. Isso 
logicamente pela grande desigualdade social que 
apresenta o nosso continente, e que, mesmo na 
educação apresenta seus efeitos, seja no quesito do local 
da escola (ambiente rural ou urbano), seja pelo público 
que a frequenta. Desta forma: 
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Los recursos de  las  escuelas  también  se  asocian  al  
aprendizaje  y  determinan  algunas  importantes 
condiciones de trabajo y cuidado de los estudiantes. Los 
recursos escolares están desigualmente distribuidos 
entre las escuelas y tienden a ser menores en aquellas 
instituciones que atienden a niños y niñas económica y 
socialmente desfavorecidos. Por un lado, la disponibilidad 
de infraestructura se vincula a los resultados de los 
estudiantes en casi la totalidad de los países, grados y 
disciplinas antes de considerar el nivel socioeconómico. 
Una vez que se toma en cuenta esta última variable, 
desaparece la relación significativa de la infraestructura 
en la gran mayoría de los países en las disciplinas 
evaluadas en tercer grado y en parte importante de ellos 
en sexto (UNESCO, 2015, p. 145). 

 
         Para chegar à conclusão, levamos em consideração 
o público ao qual se destina a escola em questão, seu 
espaço, tanto sua infraestrutura física como sua 
infraestrutura pedagógica. Portanto, diante de todo o 
exposto, o Colégio Vital Brasil encontra-se em um nível 
adequado ao que se espera da escola para que promova 
uma educação básica de qualidade aos estudantes. 
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PPEERRCCEEPPÇÇÕÕEESS  DDAA  RREEAALLIIDDAADDEE  

EESSCCOOLLAARR::  
UMA DISCUSSÃO DE CONCEITOS E 
EXPERIÊNCIA NO PROGRAMA DE 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO COLÉGIO 
ESTADUAL ALFREDO MOISÉS MALUF 

 

Lucas Ferdinandi8 

 

Ao adentrar a sala de aula, logo foi possível 
vislumbrar os contornos de um raciocínio que aprendi ao 
longo de leituras que realizava na época do ingresso na 
Residência Pedagógica; citando assim Terry Eagleton em 
sua obra A Ideia de Cultura ao referir-se as questões 
sobre cultura no processo de imperialismo:  

 
Aqueles que  proclamam a necessidade de um período de 
incubação ética para preparar homens e mulheres para a 
cidadania política são também aqueles que negam a povos 
colonizados o direito de autogovernar-se até que estejam 
“civilizados” o suficiente para exercê-lo responsavelmente. 
Eles desprezam o fato de que, de longe, a melhor preparação 
para a independência política é a própria independência 
política ironicamente, então, um argumento que procede da 
humanidade para a cultura e daí para a política trai, seu 
próprio viés político... (EAGLETON. 2005, p. 204). 

 

 
8 Bolsista do programa de Residência Pedagógica em História – UEM. 
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É claro que a sala de aula não é a mesma coisa 
que o processo de imperialismo, porém, não consigo 
deixar de sentir que dessa citação podemos emprestar 
conceitos e críticas para a o trabalho que pretendo aqui 
empenhar. Primeiramente a citação de Terry Eagleton faz 
menção a dimensão ética das relações no tempo e 
espaço, e este é o primeiro empréstimo que faço a 
realidade da sala de aula: como professor estou 
convencido de que esta aporia faz jus ao que se produz 
na escola, refiro-me a esta incubação ética do indivíduo 
sobre sua própria vida frente a realidade da sociedade 
dita civilizada. E como pesquisador frente a este brilhante 
excerto que a pouco fiz menção, tenho dito que na prática 
da realidade escolar o protagonismo do aluno em relação 
a seu auto cultivo está deslocado em detrimento de 
casualidades que não dizem respeito a educação em si, 
mas a corrupção de nosso propósito pedagógico. Assim 
dito, quero preparar-me para esclarecer essa experiência 
denunciante a luz do ensino de história.  

À medida que procedi na aplicação de meus 
conhecimentos no exercício de professor de história, foi 
natural para mim que questões das mais variadas 
naturezas aparecessem; questões de ordem subjetiva, 
como: Quais as implicações do exercício da profissão de 
professor na saúde psicológica e qualidade de vida do 
indivíduo que exerce este papel? E outras questões de 
ordem objetiva como: Como otimizar o processo de 
ensino da história na sala de aula? 

Particularmente, entendi tais questões como dupla 
constatação: A medida da surpresa das constatações é 
proporcional a medida das falhas e lacunas em minha 
formação como professor de história. Iniciava assim uma 
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pesquisa contínua cabendo-me aqui uma dupla tarefa. 
Onde por um lado trabalharia o conteúdo tido como 
objetivo da matéria de história a luz das demandas do 
sistema (o vestibular, o mercado de trabalho); conteúdos; 
avaliações; revisões; exercícios, por outro lado também 
buscaria trabalhar e pesquisar aspectos metodológicos 
subjetivos que permitissem uma otimização do todo. A 
dicotomia estava assim posta: se por um lado meu aluno 
busca passar no vestibular para continuar sua caminhada 
(sabe-se lá para onde, para onde quiser ou puder, 
provavelmente) seria pela natureza incerta dessa mesma 
caminhada que eu deveria inspirá-lo a instrução de seu 
tempo, sobre questões do seu presente e do seu mundo. 
Começava assim uma escalada teórica dentro da 
metodologia de aulas que eu me dispus a empenhar e 
naturalmente, sinto-me obrigado a adiantar ao leitor: 
tentativa e erro, acertos, limitações, falhas e superações.  

Primeiramente me pareceu necessário dimensionar 
o todo da experiência como por exemplo: o espaço físico, 
refiro-me a escola, a sala de aula e suas possíveis razões 
de ser na sociedade; os protagonistas deste espaço, 
refiro-me assim a mim mesmo, os alunos e 
consequentemente as relações sociais entre tais 
personagens; por fim o tema da reunião de todos estes 
elementos: o ensino de história. A essa altura fica óbvio 
que este ensaio se constrói por camadas das quais 
discutiremos pacientemente, as vezes isoladamente e por 
vezes em conjunto. 

Assim, recorri a autores que me pareciam dispor de 
conceitos que englobassem todas as camadas dessa 
estrutura que acabei de descrever; para o entendimento 
do espaço físico e seu propósito social recorri ao conceito 
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de Sociedade de Controle de  Gilles Deleuze, porém, 
pareceu necessário dar um passo atrás nessa questão, 
pois os processos e estruturas contempladas dentro deste 
conceito encaixam-se apenas em parte obrigando-me a 
recorrer ao conceito de Sociedade Disciplinar de Michel 
Foucault que trata de estruturas institucionais do século 
XX e ironicamente em partes se mostraram mais 
adequadas a comparação. Por conseguinte, e 
contemplando assim a camada que diz respeito as 
relações dentro da escola e sala de aula, busquei 
respaldo nos conceitos de Tática e Estratégia de Michel 
De Certeau e Relações de Poder de Michel Foucault. E 
por fim para abraçar a aula de história como propósito 
final desta reunião, em Jörn Rüsen busquei uma teoria da 
história que enquadrasse a didática da história como 
elemento constitutivo da história compondo parte da 
natureza antropológica do homem, discussão esta, muito 
bem situada sob sua interpretação do conceito de 
“Consciência Histórica”.  
 Anteriormente mencionei alguns autores e seus 
respectivos conceitos a modo de introduzir a necessidade 
de um referencial teórico na prática das aulas de ensino 
de história, a modo de que assim posso apontar 
pontualmente como mudanças na prática das aulas 
surtiram efeito (ou deixaram de surtir). Se ao final da 
introdução empenhei por camadas o total da discussão 
que pretendo descrever, agora na metodologia farei o 
caminho inverso, começando pela teoria, seguida da 
discussão das relações e só por último discutirei o 
espaço. Primeiramente considero de grande necessidade 
desmembrar melhor minha relação com aquilo que 
considero a ponta de lança teórica dentro da metodologia 
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geral: o conceito de Consciência Histórica, mais 
especificamente pela interpretação de Jörn Rüsen. 
 A teoria da história de Jörn Rüsen  me chamou a 
atenção pois, tratando-se a escola de uma instituição que 
por muitas vezes molda tanto o indivíduo objetivo 
(cidadão) como o indivíduo subjetivo (identidade) e tendo 
na aula de história um campo de discussão e 
compreensão do tempo, vi a possibilidade de unir teoria e 
prática a partir deste autor pois uma das primeiras coisas 
que percebo no universo escolar dos ensinos fundamental 
e médio, são seu propósito calcado no ingresso do ensino 
superior. Aqui reside minha primeira grande crítica e a 
primeira grande razão desta escalada teórica na didática 
da história; a escola parece deslocar a faculdade do 
sentido da compreensão do homem no tempo (a aula de 
história) para um fim futuro que não o presente. Isso 
passou a me parecer uma racionalização fútil do 
conhecimento histórico como produto científico, em outras 
palavras o “conhecimento pelo conhecimento”, e devo 
apontar que o grande reflexo dessa dinâmica repousa em 
dois aspectos principais desse “conhecimento” adquirido 
pelos alunos ao que pude observar e que considero 
negativo; 1.) Tendência ao esquecimento da experiência 
adquirida com as aulas; 2.) Esvaziamento do significado 
da experiência em sala de aula. 
 A aplicação teórica do conceito de Consciência 
Histórica abriu caminho para a resolução desta aporia no 
seguinte sentido: Uma reaproximação entre as 
características científicas e filosóficas da historiografia e 
didática da história deslocou a validade do conhecimento 
por ele mesmo para a validade do conhecimento histórico 
pela sua utilidade prática. Em outras palavras quero dizer 
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que a utilidade da experiência do conhecimento da 
história voltou-se para o auto cultivo do aluno no presente 
uma vez que refletimos o conhecimento histórico no 
indivíduo e sua subjetividade, ao invés de calcarmos a 
utilidade da experiência do conhecimento da história para 
fins futuros, uma vez que o indivíduo que desenvolve seu 
aparato cognitivo por meio da aprendizagem da história 
no presente, estará munido de condições epistemológicas 
plenas para lutar sua vaga nas mais variadas carreiras 
que optar, seja esta voltada para o ensino superior ou 
não. 
 O empenho do conceito de Consciência Histórica 
casa perfeitamente com essa readaptação pois como 
aponta Luis Fernando Cerri:  O conteúdo da consciência 
histórica de Rüsen é constituído e moldado pela narrativa 
histórica, que conecta a interpretação do passado, a 
compreensão do presente e projeta um futuro. (CERRI, 
2012, p. 10) 

É importante mencionar mais uma vez que essa 
mudança teórica esvazia a história de um sentido 
teleológico, pois o passado passa a ter um sentido 
apenas a partir de sua interpretação no presente, reside 
aqui o perigo de relativismos radicais onde sem um fim 
último e comum, a história correria o risco de perder sua 
utilidade, porém sem grandes problemas podemos nos 
ancorar em elementos objetivos da realidade do aluno, 
pois antes de começarmos a raciocinar e reconstruir o 
passando em nossa consciência, fomos todos 
constituídos por ele dentro da composição cultural de 
nossas vidas em sociedade, voltar a aula de história para 
isto permitiu condições de que o aluno crie uma relação 
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particular com o conhecimento histórico, permitindo a ele 
próprio voltar a si mesmo para sua vida enquanto estuda. 

Neste ponto fica claro que o conceito de 
Consciência Histórica de Rüsen une duas características 
que não se separam da experiência de ser humano: 
orientação e identidade. Em outras palavras podemos 
supor que Consciência Histórica implica na busca da 
própria identidade como orientação no tempo, ela é dupla; 
orientadora e constituidora do indivíduo. Esse aspecto me 
parece casar-se perfeitamente com os propósitos da 
escola como instituição formadora do indivíduo na 
sociedade e também como indivíduo subjetivo dado sua 
experiência social dentro do universo escolar, podemos 
mencionar aqui uma natureza de consciência constitutiva 
a Consciência Histórica pois segundo Luis Fernando 
Cerri: 

 
A ideia da consciência constitutiva, quando objeto de 
pesquisas dentro e fora do ambiente escolar, 
redimensiona as pesquisas educacionais na direção da 
consideração das ideias dos alunos, como também as 
ideias das pessoas comuns de toda a sociedade, como 
se relacionam com o seu passado. Ou seja, todo ser 
humano, em ambiente de escolarização ou não, recorre 
a alguma forma de atribuição de sentido ao agir no 
mundo, na intenção de satisfazer os seus interesses. 
(CERRI. 2012, p. 12). 

 
Assim fica claro meu posicionamento quanto ao 

entendimento da Consciência Histórica como mecanismo 
que constrói o indivíduo a partir de seu protagonismo na 
vida e consequentemente, na sala de aula. Entendo que 
esta consciência leva o indivíduo a relacionar-se com o 
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tempo por meio de atribuições de significados e busca na 
vida, e isso vale tanto para mim como professor de ensino 
de história quanto para meu aluno. Isto redimensionou 
completamente a minha expectativa nas relações e 
ensino dentro na sala de aula pois a partir desta 
constatação ficou claro que a didática da história não 
poderia ser a mera transmissão do dado científico calcado 
no objetivo assertivo de uma questão de prova (qualquer 
que seja a prova: de vestibular, avaliação escolar ou 
concurso público), mas antes disso deveria ser 
constatada como transmissão de experiência e diálogo 
entre núcleos (consciências) de produção de sentido, 
pessoas que buscam sentido e propósito para suas vidas. 
Por fim, se a produção historiográfica pode ser encarada 
como esse poço de possibilidades para orientação no 
tempo por meio da atribuição de sentidos, por 
consequência cabe ao professor e a didática da história 
manejar a otimização desta ponte entre o historiador que 
produz o conhecimento científico e a utilidade deste 
conhecimento para o desenvolvimento da vida prática dos 
alunos e das pessoas como um todo, em outras palavras 
o professor de história deve facilitar e induzir o processo 
dialético onde ao internalizar novas experiências sobre o 
passado o indivíduo se reconstrua enquanto sujeito no 
tempo presente. 

Por hora é o suficiente sobre teoria da história e 
papel da didática da história, como mencionei ao final da 
introdução deste escrito, passarei agora a me debruçar 
sobre os conceitos e as razões do uso destes para a 
composição das relações dentro da sala de aula a modo 
que me faça ainda mais claro sobre como essas relações 
influem na transmissão do conhecimento. 
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O fio condutor desta parte do raciocínio repousa na 
máxima de que o aluno não é uma tela em branco e 
mesmo amordaçado muitas vezes pela imposição 
autoritária da disciplina jamais se faz passivo aos 
acontecimentos da sala de aula, é necessário entender 
que a escola e a sala de aula é configurada pelas 
demandas da sociedade, ao passo que concebe a 
aprendizagem e a transmissão do conhecimento a partir 
destes preceitos, estes preceitos serão discutidos ao final 
da metodologia e por hora vou me debruçar sobre alguns 
aspectos das relações dentro deste ambiente. 
Resumidamente, lanço mão de uma breve descrição 
acerca da concepção de poder por Michel Foucault 
parafraseado por Maria Regina dos Santos Prada a fim de 
iniciarmos a discussão mais amplamente: 

 
O poder deve ser analisado como algo que funciona em 
cadeia, não está localizado aqui ou ali, nem está nas 
mãos de alguns. O poder não é um bem, mas é algo 
que se exerce em rede, e nessa rede todos os 
indivíduos circulam, sendo que qualquer um pode estar 
em posição de ser submetido ao poder, mas também de 
exercê-lo. Nessa perspectiva, não se trata da questão 
de “quem tem o poder”, mas de estudá-lo no ponto em 
que se implanta e produz seus efeitos reais. É nesse 
contexto que o autor parece se interessar pelos efeitos 
de verdade produzidos pelo poder, como esse último se 
legitima nas relações criando discursos que funcionam 
como norma. (PRATA, 2003, p. 2). 

 
 Essa definição de poder nos serve a medida que 
busco sustentar a natureza de orientação no tempo por 
meio da busca da identidade que descrevi pela visão de 
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Jörn Rüsen, pois se ao raciocinar e reconstruir o passado 
em nossa consciência (sobretudo na aula de história) 
devemos levar em conta que fomos todos constituídos 
pelo próprio passado que age na composição cultural e 
suas normas, assim consequentemente, também age 
sobre as relações que acontecem dentro da sala de aula. 
A tomada de consciência sobre o jogo de poder dentro 
das relações é essencial no planejamento e prática 
pedagógica uma vez que o professor acaba por 
representar um ponto de verticalização hierárquica no 
micro tecido social da sala de aula e, consciente ou não, a 
sala de aula será um dos epicentros da experiência social 
do aluno enquanto identidade subjetiva que se forma no 
tempo, fica claro que na minha percepção, o desempenho 
ético e político do professor causará ecos dentro do 
desenvolvimento da identidade subjetiva do aluno, seja 
pela reprodução do posicionamento do professor seja 
pela subversão do exemplo. Gostaria ainda de 
acrescentar que pela sua posição de superioridade 
hierárquica considero também que a regência do 
professor sobre os afetos éticos e políticos dos alunos 
para com os próprios alunos somarão ainda mais nesta 
conta de ecos e impactos na formação da identidade do 
aluno como um todo. 
 A partir desta percepção, gostaria de convidar o 
leitor para mais um salto na imersão sobre as dinâmicas 
de relação dentro da sala de aula. Se a pouco 
constatamos um princípio de poder na natureza das 
relações sociais a modo de medir práticas e 
consequências na sala de aula, lançarei mão dos 
conceitos de Tática e Estratégia de Michel De Certeau a 
modo de delinear formas das práticas do poder nas 
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relações, sobretudo no caráter hierárquico que repousa 
na relação entre aluno e professor e sua relação com a 
didática da história. 
 Michel De Certeau em seu livro A Invenção do 
Cotidiano, discorre sobre as práticas cotidianas como 
forma de ação do ser individual e social que se apropria 
dos elementos de uma cultura preexistente a fim de torná-
la comum a sua própria vida, porém, De Certeau ao invés 
de partir do indivíduo como centro de seu próprio cultivo 
subjetivo, determina ao contrário que são as relações 
sociais que o edificam como sujeito. As forças que agem 
por entre as relações incutidas no cotidiano se 
esclarecem sobretudo por duas formas cujos traços mais 
característicos estão na sua relação com o espaço e o 
tempo e podem ser observados nas ações corriqueiras do 
dia a dia como os usos e consumos, sejam estes usos de 
elementos imateriais como a linguagem, símbolos ou 
também objetos da materialidade do espaço e as coisas. 
Ou seja, esta perspectiva é interessante a medida que 
postula que o indivíduo além de necessariamente imerso 
e moldado em seu meio cultural, também 
necessariamente age sobre este à medida que se 
relaciona com o tempo de sua vida na lida do presente, a 
lógica deste pensamento torna-se essencial para a 
metodologia pois nos permite perceber o indivíduo como 
produto da cultura que está inserido e ao mesmo tempo, 
agente protagonista deste meio onde ao relacionar-se 
com o presente, lança mão das referências que o 
circundam a modo de subvertê-las em proveito de sua 
própria subjetividade. Para ser mais enfático sobre a 
importância deste movimento à metodologia, faço um 
paralelo de grande valia desta ideia, com a consciência 
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história de Jörn Rüsen e a importância da didática da 
história neste processo ao mencionar Luis Fernando Cerri 
ao discorrer sobre o aprendizado histórico: 
 

Um movimento duplo de aprendizado, de passagem do 
dado objetivo à apropriação subjetiva, e da busca 
subjetiva de afirmação ao entendimento objetivo. 
Significa também que ao buscar localizar 
socialmente/culturalmente o sujeito recorre à 
temporalidade, seja de experiências que o definem 
enquanto sujeito, ou o contrário, projetando sua 
subjetividade como filtro de interpretação do mundo. Um 
processo dialético onde ao interiorizar novas 
experiências acerca do passado, refaz-se enquanto 
sujeito no tempo presente. (CERRI, 2012, p.13). 

 
 Assim, se tomarmos o conhecimento histórico 
científico como um dos espaços de experiência no qual o 
indivíduo busca referências a fim de atribuir sentido as 
suas ações no presente partindo de suas carências e 
interesses individuais, à didática da história cabe a função 
de agir sobre a prática dos historiadores a modo de 
garantir que a ciência da história seja útil para o 
desenvolvimento das mais variadas orientações da vida 
prática dos indivíduos. Assim concluímos brevemente 
a relação que o agir no presente cotidiano tem com a 
didática da história, mas ainda nos falta delinear as 
formas destas forças que agem nas relações de poder no 
cotidiano da sala de aula, para tal, nos debrucemos assim 
sobre os conceitos de Tática e Estratégia de Michel De 
Certeau. 
 Os conceitos de Michel De Certeau 
contextualizados em sua obra buscam discorrer sobre as 
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operações dos indivíduos que são supostamente 
entregues à passividade e à disciplina, Tática  e 
Estratégia voltam-se para modos de operação ou 
esquemas de ação, visando assim a lógica das ações que 
compõem a cultura e a instrumentalização dos elementos 
desta. O que distingue Estratégia e Tática neste caso são 
os tipos de operações executadas em espaços distintos, 
pois enquanto uma busca dominar, manipular e impor, a 
outra busca consumir, usar e subverter, assim, sem sair 
do lugar onde tem que viver sob a tutela de uma lei 
impositiva, o indivíduo mesmo inconscientemente, 
instaura a pluralidade e criatividade. 
 A Estratégia, calculada e manipuladora das 
relações de poder se faz possível a partir do momento em 
que um sujeito de querer e poder (instituição) pode isolar-
se a si mesmo. É natural da estratégia o estabelecimento 
de um lugar tido como próprio, uma base de onde pode 
gerir as relações com exterioridade de seus alvos. O 
estabelecimento deste lugar próprio permite a estratégia a 
capitalizar vantagens conquistadas, preparar novas 
expansões e obter independência em relação a 
variabilidade das circunstâncias, e também exerce o 
domínio pela vista, pela panóptica, pois ver de longe, 
também é poder prever. 
 Por sua vez, a Tática é determinada pela ausência 
do estabelecimento de um lugar tido como próprio, 
nenhuma condição exterior fornece a tática condição de 
autonomia, a tática não possui lugar se não o lugar do 
outro, é o movimento dentro do campo de visão do 
inimigo, não pode dar a si mesma um projeto global de 
totalizar o adversário, opera golpe por golpe, aproveitando 
ocasiões, a medida do improviso. Assim, enquanto a 
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Tática é determinada pela ausência de poder, a 
Estratégia é organizada pelo postulado de um poder.  
 Apesar das características amplas e abstratas, 
podemos deduzir as ações dentro do universo escolar a 
partir destes conceitos a modo de entender melhor as 
relações de poder dentro da sala de aula e para que 
possamos também contemplar pelo filtro das relações 
sociais, os desafios e implicações da didática da história. 
Em minha experiência na sala de aula, não pude deixar 
de notar que o ensino da história e toda prática 
pedagógica, parece ser peneirado por este filtro dos usos 
e consumos, pois se de um lado como professor e 
pesquisador lancei mão do uso da Estratégia ao mapear, 
calcular, manipular, vigiar e impor, as vantagens que a 
racionalização do método me dá pela via da antecipação 
e planejamento, na prática demonstrou-se em algum nível 
ser necessariamente subvertida e reapropriada pela 
Tática do uso que os alunos fizeram dos conteúdos logo 
no instante em que fora apresentado. Assim, na medida 
que postulei o meu poder como professor e autoridade, 
percebi que pela natureza da ausência de poder do aluno 
na hierarquia na sala de aula, se dava de maneira tão 
natural o desvio. A conclusão desta constatação é 
imperativa e absoluta; qualquer planejamento, ou viés 
pedagógico que não leve em consideração a natureza 
subversiva do consumo e reapropriação do conhecimento 
histórico está fadada a ineficiência e consequências que 
não podem ser medidas para todos os personagens do 
tecido social da sala de aula.  

Assim, como professor de história não pude deixar 
de (ironicamente) relacionar as dinâmicas antropológicas 
da experiencia na sala de aula, com as experiências 
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humanas da história, e nesta ironia ocorreu-me a 
constatação do óbvio; um dos grandes serviços destas 
teorias seria justamente romper a distância da realidade 
histórica em relação a realidade do cotidiano da vida, a 
presentificação como exercício de resgate da experiência 
da vida na história, tão bem captada nesta citação de 
Michel De Certeau sobre os usos dos elementos da 
composição cultural na conquista espanhola: 

 
Assim o espetacular sucesso da colonização espanhola 
no seio das etnias indígenas foi alterado pelo uso que 
dela se fazia: mesmo subjugados, ou até consentindo, 
muitas vezes esses indígenas usavam as leis, as 
práticas ou as representações que lhes eram impostas 
pela força ou pela sedução, para outros fins que não os 
dos conquistadores. Faziam com elas outras coisas: 
subvertiam-nas a partir de dentro – não rejeitando-as ou 
transformando-as, mas por maneiras de empregá-las a 
serviço de regras, costumes ou convicções estranhas a 
colonização da qual não podiam fugir. Eles 
metaforizavam a ordem dominante: faziam-na funcionar 
em outro registro. Permaneciam outros, no interior do 
sistema que assimilavam e que os assimilava 
exteriormente. Modificavam-no sem deixá-lo. 
Procedimentos de consumo conservavam sua diferença 
no próprio espaço organizado pelo ocupante. (DE 
CERTEAU, 1990, p. 94-95.) 

 
A partir desta leitura fica claro então que o 

conhecimento, símbolos e linguagem são justamente os 
objetos de manipulação do indivíduo que age no cotidiano 
que é necessariamente imerso em alguma cultura. Uma 
reflexão mais aprofundada sobre esta constatação me 
levou a reafirmação de Jörn Rüsen sobre a dinâmica da 
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Consciência Histórica  implicada na busca da identidade 
como forma de orientação no tempo, pois quando 
pensamos na dinâmica dos usos e consumos posta por 
Michel De Certeau acerca da manipulação  do 
conhecimento e símbolos pela via da linguagem, 
chegamos a uma série de constatações acerca da relação 
que agir por meio do uso e reapropriação da linguagem 
tem com o tempo, comunicação esta que é instrumento 
chave e base na produção da ciência histórica e também 
no manejo do conhecimento histórico pela didática da 
história na práxis pedagógica da sala de aula: 

 
O enunciado supõe; 1. Uma efetuação do sistema 
linguístico por um falar que atua suas possibilidades (a 
língua só se torna real ao falar); 2. Uma apropriação da 
língua pelo locutor que fala; 3. A implantação de um 
interlocutor (real ou fictício) e por conseguinte a 
constituição de um contrato relacional ou de uma 
alocução (a pessoa fala a alguém); 4. A instauração de 
um presente pelo ato do “eu” que fala, e ao mesmo 
tempo, pois “o presente é propriamente a fonte do 
tempo”, a organização de uma temporalidade (o 
presente cria um antes e um depois) e a existência de 
um agora que é presença no mundo. (DE CERTEAU, 
1990, p. 96.) 

 
Por fim, concluo a necessidade da tomada de 

consciência sobre os seguintes aspectos da da 
experiência da didática da história dentro da sala de aula; 
as ações dos indivíduos na sala de aula como uma forma 
de relacionamento com o tempo e matéria essencial da 
didática da história; a consideração destes rudimentos 
primordiais na composição de quaisquer trato pedagógico 
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referente a didática da história; os embates das relações 
de poder como parte do processo do aprendizado 
histórico; o estímulo da tomada de consciência sobre a 
crítica histórica e consciência histórica como formas de 
ferramentas para a lida com a vida. 

Chego ao fim da minha reflexão sobre os 
elementos constitutivos das relações sociais dentro da 
sala de aula que se relacionam com a consciência 
histórica e didática da história. Passemos então para a 
última parte da metodologia que são as considerações em 
direção do entendimento do espaço físico e seu propósito 
social, apoiando-me nos conceitos de Sociedade de 
Controle de Gilles Deleuze e Sociedade Disciplinar de 
Michel Foucault.  
  Ao discutir sobre características do ser humano 
como a Consciência História, a construção da 
subjetividade do indivíduo a partir da cultura na qual este 
está inserido, sua relação com o cotidiano da sala de aula 
e o papel da didática da história nesta dinâmica, é 
necessário aplicarmos estes filtros a instituição na qual se 
concentra nossa observação: a escola como instituição 
física e política. 
 O mecanismo da escola é marcado pela 
configuração da sociedade a qual está inserida, não nos 
cabe uma análise tão ampla que dê cabo de abarcar a 
sociedade brasileira e suas nuances em relação a 
educação na contemporaneidade, porém, partimos da 
premissa de que está para além da conjuntura do 
presente, carrega em si parte do papel na definição do 
sujeito, seja pelas relações de poder entre os 
personagens do ambiente escolar ou seja nas escolhas 
que esta tem sobre aprendizagem e como o 
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conhecimento é transmitido dentro deste circuito. 
Emprestaremos do conceito de Sociedade Disciplinar de 
Michel Foucault algumas reflexões   que parecem possuir 
uma relação de herança com a instituição da escola na 
sociedade, assim poderemos situar alguns aspectos 
como sua estrutura hierárquica, as práticas de 
enclausuramento e também o domínio sobre a 
normatização das práticas que segundo que segundo 
Michel Foucault: 
 

Trata-se de produzir corpos dóceis, tornando o exercício 
do poder economicamente menos custoso possível, 
estendendo os efeitos do poder social ao máximo de 
intensidade e tão longe quanto possível, e ainda ligando 
o crescimento econômico do poder ao rendimento dos 
aparelhos pelos quais se exerce, sejam pedagógicos, 
militares, industriais, médicos. Em suma, fazendo 
crescer tanto a docilidade quanto a utilidade de todos os 
elementos do sistema. (FOUCAULT, 1977, p.191). 
 

O espaço escolar assim acaba por estruturar-se a 
modo de articular a prática de um poder que está envolto 
por uma norma, daquilo que é normal ou anormal, correto 
ou errado, reforçando assim narrativas que influem sob o 
desenvolvimento subjetivo do indivíduo, o qual por sua 
vez pode resistir ou acatar, pela reprodução ou subversão 
do mesmo. Uma das grandes limitações que o espaço 
físico da escola parece obedecer, são as normas que se 
voltam para o utilitarismo do ensino, que muitas vezes por 
parte das famílias atribui total responsabilidade a escola e 
seu corpo docente o manejo da educação ética do aluno, 
e por outro lado, acaba por cobrar um desempenho 
técnico da capacidade do aluno de competir dentro dos 
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exames de acesso a outras instituições da sociedade, 
seja no caso do ensino superior, ou o mercado de 
trabalho. Em ambos os casos, são estes os aspectos que 
me sinto confortável a emprestar do conceito de 
Sociedade Disciplinar. No entanto, o problema da análise 
de Michel Foulcault para esta análise a meu ver é o 
isolamento e uma não comunicação de instituição para 
instituição, o que não corrobora com a o status da nossa 
sociedade hiper conectada onde os indivíduos tem 
acesso (mesmo que limitado) a estruturas, normas e 
discursos que estão muito além do espaço da realidade 
física do cotidiano. 

O espaço físico da escola parece estar permeado 
assim, não apenas pelos problemas da realidade física da 
escola (que já são vários), mas também pelas 
consequências que a experiência da realidade estendida 
pela hiper conectividade traz ao sujeito. Guilles Deleuze 
(1990) precisa uma interpretação da Sociedade 
Disciplinar e atualiza a discussão sob o conceito de 
Sociedade de Controle onde esta é marcada pela 
interligação dos espaços, onde ao contrário da Sociedade 
Disciplinar que atrelava o indivíduo a sua posição na 
massa cuja informação era acessada a partir do seu 
posto na hierarquia, agora parece haver uma maior 
horizontalidade na prática do poder, o que ao meu ver, 
implica no esvaziamento da figura de autoridade do 
professor diluindo assim o poder entre todos os indivíduos 
do tecido social da sala de aula, e também expondo os 
indivíduos aos impactos de outras instituições como a 
política, mercado de trabalho, internet e etc...  

O espaço da sala de aula, parece então absorver os 
impactos dos afetos do cotidiano da realidade física do 
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aluno, adjunto aos impactos da realidade virtual a qual 
estes partilham com o mundo, esta constatação torna 
ainda mais difícil a manutenção das estratégias de um 
outro momento da práxis na educação, como o 
enclausuramento, a condução da criatividade pela 
disciplina e repressão moral. A sala de aula, frente a um 
mundo extremamente virtual extremamente maior, parece 
ser subjugada tanto pelo apelo as paixões de interesses 
da subjetividade do aluno, quanto pela oferta de 
ferramentas, pois da mesma maneira que a internet traz 
um espaço de entretenimento passivo, ela também traz a 
possibilidade de um espaço de auto cultivo ativo pelo 
conteúdo que dispõe.  
 A aplicação da carga teórica descrita na 
metodologia, diz respeito sobretudo aos posicionamentos, 
visão e trato para com o ensino de história. O conteúdo 
em si ainda permaneceu ligado a estrutura curricular 
estabelecida, sendo esta adaptada a metodologia de 
aula-oficina ao invés de permanecer apenas expositiva, 
conteúdos que pudessem competir ainda em nível de 
desigualdade em relação aos conteúdos que os alunos 
consomem dentro da sua relação para com a mídia da 
internet foram levados em consideração e postos em 
prática. Porém as maiores mudanças foram no trato 
político e ético na minha relação como professor em 
relação a eles, a reconfiguração dos papéis dentro da 
sala de aula, e a fonte da ordem na condução do 
processo. 
 Assumi que a sala como um todo possui uma 
personalidade que é multifacetada e que minha 
permanência deveria estar voltada para a influência sobre 
a vontade dessa personalidade e não deveria me focar 



Construindo Futuros 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

89  

em domá-la. A medida que consegui mapear as 
características dessa personalidade naturalmente 
ambígua, pude me focar em reforçar as características 
que corroboravam com o objetivo da aula e desviar as 
características que tornavam penoso o alcance do bom 
andamento das aulas. 
 A renúncia a voz de autoridade foi essencial para o 
sucesso deste processo, salvo em casos extremos de 
descontrole, a voz de autoridade nunca deveria ser posta 
sobretudo pela minha figura que ainda está calcada numa 
herança de autoridade e repressão. O deslocamento da 
figura paternal autoritária para a figura de um equivalente 
experiente acabou por limpar as vias de comunicação do 
medo (causado pela possibilidade de repressão) e 
também do excesso de respeito (estrangulamento 
causado pelo não protagonismo do aluno frente a uma 
autoridade do conhecimento). A ausência de repressão 
por via da autoridade rendeu-me uma espécie de respeito 
afetivo para como essa “persona” multifacetada da sala, e 
pelo reconhecimento deste benefício, mostrou-se mais 
eficiente deslocar o papel de vigilante da minha figura 
para eles mesmos, pois, o aluno pelo reconhecimento do 
trato respeitoso de minha parte e renúncia do poder 
autoritário frente a possibilidade de fazê-lo, constrange-se 
em atrapalhar um amigo que está buscando lhe conduzir 
para um caminho que supostamente lhe é benéfico. Em 
suma, os alunos pela gratidão ao respeito e paciência 
despendidos por mim, davam conta de reprimir-se a si 
mesmos em momentos de descontrole, numa espécie de 
consenso moral sobre o benefício da aula. 
 A renúncia da figura detentora do conhecimento 
absoluto pela minha parte foi essencial para deslocar o 
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aluno da posição passiva frente ao conhecimento para o 
papel de produtor ativo de seu próprio conhecimento. 
Alguns alunos apoiam-se na auto sabotagem para fazer 
valer sua falta de empenho, isso foi desfavorecido a partir 
do momento que eu mesmo passei a me colocar em pé 
de igualdade no sentido de capacidade cognitiva em 
relação a eles. Esta medida também contribuiu dentro do 
relacionamento entre os próprios alunos, uma 
horizontalização do reconhecimento sobre as 
capacidades cognitivas de todos, desempoderou os 
alunos que pelo seu alto desempenho coagiam aqueles 
que se acreditavam burros, busquei transformar a 
inteligência em uma característica ativa e construída e 
negar uma ideia de “dom” ou capacidade inerente. Isso 
reconfigurou uma predisposição a participação, uma vez 
que a dicotomia do “certo/errado” foi substituída pela ideia 
do auto cultivo contínuo. Dentro da sala de aula, seria 
justamente por não saber ou não ter certeza que um 
aluno deveria agir e se expressar, pois pela condição de 
humano no tempo, já está apto a intrigar-se pela história e 
questioná-la a partir de suas preocupações do presente. 
Esse conforto só foi possível pela defesa da dúvida como 
instância valorizada dentro da sala de aula. Qualquer 
ponto deve ser válido como ponto de partida para a 
pesquisa na história. 
 Todos estes processos de reestruturação da 
dinâmica social da sala de aula, contribuiu em muito para 
a reconfiguração da utilidade do conhecimento histórico, 
pude perceber uma reaproximação entre história e a vida 
prática do aluno, onde este pode acessar o conhecimento 
histórico a partir das mazelas de sua vida particular. Logo 
o conhecimento histórico pareceu transcender o 
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utilitarismo do dado histórico em nome do exame. Alunos 
que dispunham de habilidades ou dúvidas, poderiam ter 
trabalhos adaptados as suas predileções, seja um aluno 
que gosta de poesia, situar sua habilidade sobre o 
conhecimento histórico em relação a literatura, seja o 
aluno que desenha, poder situar o conhecimento histórico 
sobre a prática de sua arte plástica, e não menos 
obstante, quaisquer aluno que apresentasse com 
veemência alguma curiosidade sobre o contexto histórico 
a qual estávamos abordando, e onde o livro didático ou 
meu próprio conhecimento falhava, ali surgia sempre a 
possibilidade para a realização de uma pesquisa 
específica, avaliada de modo específico, mas situada num 
andamento e contribuição geral para o desenvolvimento 
do assunto ao longo das aulas. 
 Os exames foram aplicados de maneira tradicional, 
porém eu busquei fazer um deslocamento da sua 
importância, apesar da nota para o cumprimento da 
média, ali busquei ressaltar os atributos da comunicação, 
da capacidade de sintetizar ideias, criar metáforas, buscar 
recursos na linguagem para fazer valer a exposição e 
tradução de todo conhecimento que fora adquirido dentro 
da sala de aula, o trabalho em deslocar a importância do 
exame para o cumprimento de rotinas formais do 
funcionalismo da escola para a um espaço de medição 
das capacidades individuais em desenvolvimento foi 
necessária, mas incompleta.  
 A insistência no diagnóstico de rebeldia do aluno 
me parece ser um movimento de preguiça epistemológica 
por parte do professor contemporâneo, a sala de aula 
parece assim ser um lugar de desencontro de gerações 
constante, e a partir das revoluções das comunicações 
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este processo de choque parece agravar-se cada vez 
mais, pois me parece que esse avanço exponencial vem 
a reboque da apresentação de um novo sujeito histórico 
que atua suas possibilidades sob uma estrutura arcaica e 
despreparada, a indisciplina tão somente é um sintoma, e 
a autoridade tão somente um remendo pobre e 
preguiçoso frente aos objetivos do florescimento ético e a 
condução de um indivíduo frente as ferramentas do auto 
cultivo. 
 Gostaria de constar que a maioria dos problemas 
dentro da sala de aula partem de choques morais de 
tradição e costumes, e que o professor de história deve 
sobreolhar esses aspectos de sua própria personalidade, 
da mesma maneira que o juiz deve abdicar de suas 
paixões na aplicação da lei. 
 Lecionar sobre a história, é criar condições para 
que o aluno pesquise na vida, sobre a vida, e a partir da 
sua subjetividade, espelhar-se na experiência da 
humanidade a modo de encontrar-se no tempo e na 
existência e então atribuir, seu significado e 
direcionamento. 
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OOSS  PPOOVVOOSS  KKAAIINNGGAANNGG,,  OO  DDIIRREEIITTOO  ÀÀSS  

CCIIDDAADDEESS  EE  OO  EENNSSIINNOO  DDEE  HHIISSTTÓÓRRIIAA  

IINNDDÍÍGGEENNAA    
 

Isabel Cristina Rodrigues9 
Eliane Jatobá10  

Heverton Rigonato11  
 

Nos últimos trinta anos muitas cidades têm convivido 
com a intensificação do deslocamento de grupos 
indígenas de diferentes etnias, que viajam para os centros 
urbanos, com suas famílias, compostas de adultos, 
crianças, jovens e idosos, e têm ocupado diversos pontos 
das cidades – ruas, esquinas, semáforos, feiras livres, 
parques e praças, pontes, viadutos, marquises, terrenos 
baldios etc.- por períodos sempre curtos, que podem 
variar de quinze a trinta dias.  

Os motivos para esses deslocamentos também são 
variados, mas podemos afirmar que, recorrentemente, 
são justificados pela venda do artesanato produzido pelas 
famílias nas terras indígenas. A venda destes representa 
um incremento à renda dessas famílias que os produzem 
e os trazem para serem comercializados nos centros 
urbanos. Pelos estudos que realizamos junto ao povo 
Kaingang no Paraná, podemos afirmar que a venda do 

 
9 Docente do curso de História da Universidade Estadual de Maringá de do 
Mestrado Profissional em Ensino de História. Coordenadora do Laboratório de 
Ensino de Multimeios em História. Coordenadora da Residência Pedagógica 
História. 
10 Professora da Rede de Educação Básica, SEED/Paraná.  
11 Acadêmico do curso História e bolsista do Programa Residência Pedagógica. 
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artesanato se constitui num mote para a mobilidade desse 
povo, que está retomando e reocupando antigos 
territórios (emãs) por onde se movia antes da chegada 
dos povos estrangeiros que usurparam, privatizaram e 
cercaram seus territórios, impedindo-os de caminhar 
livremente por um espaço que antes era de livre 
circulação. Nos deslocamentos para as cidades, os 
Kaingang do Paraná, buscam a continuidade, atualização, 
ressignificação e revitalização de suas práticas e 
costumes tradicionais (RODRIGUES, 2012).  

Até o começo dos anos 2000, a presença indígena 
nas cidades do interior do Paraná não era muito 
percebida pelos não indígenas, pois não era nem intensa 
e nem frequente. Essa realidade começou a mudar e a 
vinda para as cidades começou a se intensificar a partir 
da promulgação da Constituição Federal de 1988, que 
garantiu aos povos indígenas o direito à cidadania, uma 
vez que os indígenas, no Brasil, antes de 1988, eram 
tutelados pelo Estado Brasileiro, ou seja, eram 
considerados incapazes de gerir suas próprias vidas e de 
administrar seus territórios.  A tutela foi oficializada pelo 
governo brasileiro a partir da Constituição de 1891, 
embora fossem tutelados desde o período colonial. E com 
a definição jurídica de povos tutelados, o Estado brasileiro 
instituiu, em 1910, um órgão tutelar responsável para 
“cuidar dos assuntos dos índios” - o “Serviço de Proteção 
ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionaes” 
(SPILTN), que logo depois, em 1918, passou a se chamar 
apenas Serviço de Proteção ao Índio (SPI), extinto em 
1967 e substituído, em 1971, pela Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI).  
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Quando os povos indígenas conquistam o direito à 
cidadania e a tutela, aos poucos vai deixando de existir, 
puderam iniciar a retomada de diversas práticas do 
passado que haviam sido reprimidas e proibidas durante 
a vigência e administração do SPI, e posteriormente, pela 
Funai, dentre as quais podemos citar: o impedimento de 
falar as línguas maternas, de praticar rituais e cerimônias 
tradicionais tanto festivas quanto fúnebres; além de impor 
aos diferentes povos indígenas, costumes e práticas não 
indígenas como a religião cristã, implantação das roças 
comunitárias obrigando os indígenas a trabalharem em 
regime de semiescravidão etc. 

Os deslocamentos para as cidades foram sendo, 
aos poucos, retomados nos territórios pelos quais os 
diferentes grupos indígenas costumavam circular desde 
tempos imemoriais (MOTA & NOVAK, 2008).  Os estudos 
de História Indígena, produzidos a partir da segunda 
metade da década de 1990, impulsionaram outra 
abordagem que, ao contrário da historiografia tradicional 
que os invisibilizou e apagou a presença desses sujeitos 
na formação da história do Brasil, por meio da difusão das 
teorias evolucionista, integracionista e assimilacionista, 
trouxeram uma nova abordagem: o protagonismo 
indígena. 

Esse viés interpretativo do protagonismo indígena 
busca na documentação existente - desde os primeiros 
registros do período pós-contato no século XVI (cartas, 
descrições de cronistas e viajantes, até a documentação 
oficial do período imperial) e, posteriormente, do 
republicano, como os documentos oficiais do SPI e da 
FUNAI (livros de registros de nascimentos, casamentos e 
óbitos, livros de inventário patrimonial dos postos 
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indígenas, livros de registros escolares, ofícios, cartas, 
telegramas, recibos, notas fiscais etc.); e dos documentos 
dos arquivos públicos estaduais (jornais de circulação 
estadual, regional e local; revistas; livros, documentos 
escritos e imagéticos); e de outros centros de 
documentação e pesquisa, museus, universidades, que 
foram reunindo e sistematizando documentos existentes e 
criando documentos como os oriundos da histórias oral e, 
assim, contribuindo para a produção de pesquisas - 
capazes, por meio dessas fontes, de dar visibilidade aos 
povos indígenas que no passado foram combatidos e, 
intencionalmente, excluídos da produção da história do 
Brasil. Mesmo assim, estes não sucumbiram diante das 
investidas do projeto assimilacionista e integracionista 
adotado pelo Estado Nacional Brasileiro.    

Durante os últimos trinta anos, a produção 
especializada sobre a história dos povos indígenas no 
Brasil vem crescendo e contribuindo para restabelecer o 
lugar de direito que os diferentes povos indígenas 
ocupam na história do Brasil. Ao mesmo tempo vem 
aumentando também a formação educacional dos 
indígenas que têm assumido, paulatinamente, os lugares 
que lhe pertencem. Hoje são professores, escritores, 
profissionais de diversas áreas que, junto com as 
lideranças antigas e novas, tem reivindicado seus direitos 
e seus espaços de atuação.  

A partir dos anos de 1970, os movimentos sociais 
indígenas tomaram um forte incremento não apenas no 
Brasil, mas na América Latina. Gersem Baniwa fala a 
esse respeito quando explica o Movimento Pan Indígena, 
unindo e articulando povos distintos, muitos dos quais 
eram inimigos nas antigas guerras intertribais (LUCIANO 
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BANIWA, 2006, p.101), e impulsionou o desejo, a 
organização e as ações em torno da luta pela reconquista 
e retomada dos territórios e da reafirmação das 
identidades étnicas indígenas. Essas organizações dos 
povos indígenas resultaram na conquista dos direitos 
garantidos na Constituição de 1988 (LUCIANO BANIWA, 
2006). 

Diante do avanço da reconquista da autonomia, que 
tem resultado em garantia de direitos para povos das 
trezentas e cinco etnias existentes atualmente no Brasil 
(IBGE, 2010), essa situação tem gerado manifestações e 
ações diversas por parte de vários segmentos da 
população não indígena e por parte do poder público, em 
especial do Ministério Público Federal ou Estadual 
(MPF/MPE) e das Prefeituras Municipais/Secretarias 
Municipais de Assistência Social e Cidadania (SASC), 
com a relação à presença dos indígenas nas cidades.  

A presença dos indígenas nas cidades não é 
acolhida da mesma forma como os cidadãos e cidadãs 
acolhem os investidores de outras localidades e mesmos 
os estrangeiros. O que pode ser percebido quando se 
trata da presença dos indígenas nas ruas das cidades 
vendendo seus artesanatos, é uma reação 
preconceituosa, discriminatória e de negação do direito de 
liberdade de ir e vir desses povos. Isso pode ser visto 
tanto de forma personalizada, quanto institucionalizada.  

De forma personalizada, diferentes reações que 
variam desde manifestações e ações de caridade até 
reações violentas envolvendo destratos, maus tratos e 
telefonemas para Conselhos Tutelares e Delegacias de 
Polícia pedindo providências para retirá-los das ruas.  
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Já de forma institucionalizada tais manifestações querem 
se valer de argumentos de ordem legal e jurídica, como: 
preocupação com integridade e segurança física,  perigos 
do trânsito e do “estar na rua”; situação de vulnerabilidade 
das crianças; preocupação com exploração do trabalho 
infantil. Esses são argumentos que demonstram o 
desconhecimento da história e das culturas indígenas, em 
especial dos Kaingang, como a notícia abaixo, publicada 
pelo Jornal Gazeta do Povo, em 26/02/2013:  

Venda de artesanato indígena expõe crianças a risco 
social 
Filhos de índias passam o dia na rua, se alimentam 
mal e dormem na rodoviária de Curitiba. Situação 
preocupa assistência social12  

 

São reportagens dessa natureza que circulam nas 
mídias e redes digitais/sociais, cujo padrão de análise é 
balizado por uma interpretação estereotipada e 
etnocêntrica da história, na qual os princípios, ideias, 
teorias explicativas do mundo e da ciência cartesiana, são 
usados para explicar práticas e modos de vida de outros 
grupos humanos. O uso do etnocentrismo europeu, ao 
longo da construção da história do contato dos povos 
indígenas com os estrangeiros no Brasil, gerou os 
estereótipos que hoje são combatidos pelos indígenas e 
pela produção acadêmica especializada envolvendo 
esses povos. As ideias de que são preguiçosos, sujos, 
indolentes selvagens, incapazes ainda estão fortemente 
presentes na sociedade brasileira em todos os segmentos 

 
12 Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/venda-
de-artesanato-indigena-expoe-criancas-a-risco-social-
8d18wrvrnea5p4wij8oobuxm/  Acesso  em: 10 set. 2019. 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/venda-de-artesanato-indigena-expoe-criancas-a-risco-social-8d18wrvrnea5p4wij8oobuxm/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/venda-de-artesanato-indigena-expoe-criancas-a-risco-social-8d18wrvrnea5p4wij8oobuxm/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/venda-de-artesanato-indigena-expoe-criancas-a-risco-social-8d18wrvrnea5p4wij8oobuxm/
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sociais, sejam ricos ou pobres, sejam analfabetos ou 
altamente letrados. O preconceito está entranhado e é 
praticado por pessoas de todas as classes e por todas as 
instituições civis, políticas e jurídicas. 

Nas escolas, a história indígena ainda vem sendo 
ensinada, com poucas variações, da forma 
correspondente a que foi concebida por Carl Friedrich 
Philipp von Martius, na sua célebre e premiada 
monografia, de 1843, intitulada “Como se deve escrever a 
história do Brasil?”, na qual o autor descreve e qualifica 
as “três raças formadoras da nação brasileira”, apontando 
a posição social ocupada pelos indígenas como sendo a 
menos evoluída e mais inferior. Trata-se ainda de abordar 
a história indígena no período pós-contato com os 
estrangeiros, apenas nas primeiras décadas do século 
XVI. Após esse período os indígenas desaparecem dos 
programas, currículos e dos conteúdos dos livros 
didáticos, retornando apenas na década de 1980, na 
Assembleia Nacional Constituinte de 1987.   

As ações e reações tanto das pessoas, quanto dos 
diferentes órgãos do poder público, são limitadas e não 
tem contribuído para gerar um bem estar com dignidade, 
aos povos indígenas que estão em situação de passagem 
pelas ruas das cidades e que deveriam receber uma 
acolhida adequada, satisfatória e que correspondesse às 
suas necessidades e expectativas. Falta conhecimento, 
estudo e vontade política para que um trabalho 
sistemático e efetivo possa oferecer uma acolhida digna e 
um tratamento adequado. 

Em razão dos argumentos acima, é que este texto 
se apresenta para indicar que os conteúdos das mídias 
digitais quando abordam a presença indígena nas 
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cidades, estão carregados de ideias preconceituosas e 
racistas que não contribuem para o conhecimento da 
história e das culturas indígenas.  

Lembrando o ditado popular: “ninguém dá o que não 
tem!” Isso quer dizer que a história que vem sendo 
ensinada nas escolas de educação básica e superior, 
continua reproduzindo os erros da história ensinada no 
passado, sob a perspectiva que acreditava que os povos 
indígenas eram inferiores e precisavam ser civilizados.  

A abordagem da forma como as mídias apresentam 
os povos indígenas nas cidades, deve contribuir para a 
desconstrução dos estereótipos, dos preconceitos e dos 
racismos, que infelizmente, ainda são difundidos pela 
escola e pelas diferentes disciplinas acadêmicas e 
escolares. O ensino de história tem um papel fundamental 
nessa desconstrução! 

A presença indígena nas cidades tem gerado 
diferentes tipos de materiais – documentários, entrevistas, 
reportagens para redes de televisão locais/regionais, 
vídeos, postagens e comentários diversos nas redes 
sociais. Nós, professoras e professores de história 
podemos utilizar esses materiais como fontes ou recursos 
didáticos para discutir, problematizar, sensibilizar e 
provocar estudantes de todos os níveis de ensino 
(educação básica e superior) para a necessidade de 
estudar a história dos povos indígenas no Brasil, 
começando pela história do tempo presente. Ou seja, da 
presença deles nas ruas cidade.  

Partir da realidade vivida pelos povos indígenas na 
atualidade é um importante passo para a construção de 
um raciocínio histórico, balizado pelas categorias básicas 
da história, dentre as quais: tempo e espaço, 
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temporalidade, permanência-mudança. Categorias que 
nos permitem como professoras e professores abordar a 
história e as culturas dos diferentes povos indígenas a 
partir de suas especificidades étnicas, históricas e 
culturais, em movimento, portanto, em mudança.           
Desconstruir as ideias cristalizadas de indígenas 
congelados no passado, como as imagens canônicas 
apresentadas nos livros didáticos, como as de Debret, 
Jean de Lery, André Thévet, Théodor de Bry, Hans 
Staden, para citar apenas alguns, como sendo imagens 
que correspondem aos “índios originais, verdadeiros” em 
contraposição aos indígenas que são vistos atualmente 
nas cidades, mas cuja realidade se insiste em negar, 
argumentando simploriamente que não são mais índios 
porque não vivem mais como índios nos seus locais 
originais, quais sejam: nos territórios onde abundavam 
flora e fauna exuberantes, destruídas e usurpadas pelos 
não indígenas, como defendida e difundida pela tese do 
vazio demográfico: sertão vazio e desabitado (MOTA, 
1994). 

O descompasso entre a história ensinada/aprendida 
nas escolas e a visão da presença e convivência com os 
indígenas nas cidades, em situação de passagem 
constitui-se como a problemática inicial para a 
desconstrução da ideia de história indígena como 
pertencente ao passado longínquo e inexistente no tempo 
presente. Os povos indígenas pertencem e estão no 
nosso presente. E a eles é preciso restabelecer o papel 
de sujeitos históricos e políticos que sempre 
desempenharam. Para isso é necessário estudar a 
história indígena de forma contextualizada (nos diferentes 
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períodos da história do Brasil e do mundo) e em relação à 
situação de contato com os povos não indígenas. 

Apresentamos abaixo uma sugestão de 
encaminhamento metodológico para planejar o trabalho 
sobre história e culturas dos povos indígenas, seguindo 
alguns passos básicos: A) selecionar, nas mídias digitais, 
uma ou duas matérias sobre a presença indígena nas 
cidades, partindo de onde moramos objetivando suscitar o 
levantamento das problemáticas apresentadas pela 
matéria; B) estabelecer um recorte temporal e espacial 
que responda às necessidades de resolução das 
problemáticas levantadas; C) identificar a etnia a qual 
pertencem os indígenas das matérias selecionadas; D) 
realizar pesquisa em sites especializados, como o do 
Instituto Socioambiental (www.socioambiental.org) e 
Povos Indígenas no Brasil Mirim (https://mirim.org/),  
Fundação Nacional do Índios (www.funai.gov.br), 
Biblioteca Digital Curt Numuendaju 
(http://www.etnolinguistica.org/), entre outros, que trazem 
muitas referências a documentos históricos, linguísticos, 
antropológicos, imagéticos; estudos bibliográficos e 
proposição de atividades tanto para conhecer a história, 
quanto as lógicas próprias de conhecimentos/saberes, de 
organização social, linguística, política e jurídica, 
cosmológica dos indígenas que estão sendo estudados; 
E) de posse desse instrumental de estudos, planejar 
projetos, oficinas e/ou atividades para as diferentes séries 
e/ou níveis da educação.  
          Professoras e professores de posse desses 
apontamentos arrolados acima terão mais conhecimentos 
para compreender que a história dos povos indígenas 
está muito mais presente nas nossas realidades 

http://www.socioambiental.org/
https://mirim.org/
http://www.funai.gov.br/
http://www.etnolinguistica.org/
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históricas, culturais e sociopolíticas do que conhecemos e 
assim planejarem suas atividades didático-pedagógicas, 
salientando o que antes não aparecia na abordagem da 
temática indígena: o protagonismo indígena, ou seja, 
conhecer a atuação dos povos indígenas como sujeitos 
históricos de suas próprias ações e em interação com 
outros grupos não indígenas nos diferentes contextos 
históricos e políticos. 

Disponibilizamos abaixo o Quadro 1, a título de 
sugestão, contendo matérias/reportagens, disponíveis nas 
redes sociais e sites, para serem utilizadas nas aulas e/ou 
aulas-oficinas como material didático que possa instigar a 
problematização e o estudo sobre os Kaingang no 
Paraná, pois esse povo é o que encontramos de 
passagem pelas ruas de muitas cidades do estado do 
Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 
QUADRO 1: MATÉRIAS PUBLICADAS NAS MÍDIAS DIGITAIS 
SOBRE A PRESENÇA INDÍGENA NAS RUAS DAS CIDADES 

Matéria  Dados da matéria  

 
         
1  

Casa do Índio começa a funcionar; capacidade é para 50 
pessoas 
Data: 27 de outubro de 2017 
Endereço: 
http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=3fbb
be6b55553f&id=31998  
Reportagem  

http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=3fbbbe6b55553f&id=31998
http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=3fbbbe6b55553f&id=31998
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2 

EVENTO - Abordagem a famílias indígenas, o direito às 
cidades com proteção à infância 
Data: 16/09/2014 
Endereço: 
http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/art
icle.php?storyid=11890 
Reportagem  

3 PARANÁ – Doação de cestas básicas beneficiam 
comunidades indígenas em situação de risco 
Endereço:https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3010-
parana-doacao-de-cestas-basicas-beneficiam-comunidades-
indigenas-em-situacao-de-risco 
Data: Terça, 20 de Agosto de 2019, 14h17 
Reportagem  

 
4 

Localização e Contato Centro Cultural Kaingang 
Endereço: 
https://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=1048&Itemid=1180 
Reportagem  
Data: sem data  

5 Indígenas ocupam prédio do Ministério da Saúde em 
Curitiba 
Endereço:https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/03/
26/indigenas-ocupam-predio-do-ministerio-da-saude-em-
curitiba.ghtml 
Data: 26/03/2019 13h55 
Reportagem 

6 Comissão entrega relatório sobre vulnerabilidade dos 
indígenas em Maringá 
Endereço:https://paranaportal.uol.com.br/politica/548-
indigenas-maringa/ 
 Data: 25 de agosto de 2018, 16:23 
 Reportagem  

http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=11890
http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=11890
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3010-parana-doacao-de-cestas-basicas-beneficiam-comunidades-indigenas-em-situacao-de-risco
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3010-parana-doacao-de-cestas-basicas-beneficiam-comunidades-indigenas-em-situacao-de-risco
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3010-parana-doacao-de-cestas-basicas-beneficiam-comunidades-indigenas-em-situacao-de-risco
https://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1048&Itemid=1180
https://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1048&Itemid=1180
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/03/26/indigenas-ocupam-predio-do-ministerio-da-saude-em-curitiba.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/03/26/indigenas-ocupam-predio-do-ministerio-da-saude-em-curitiba.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/03/26/indigenas-ocupam-predio-do-ministerio-da-saude-em-curitiba.ghtml
https://paranaportal.uol.com.br/politica/548-indigenas-maringa/
https://paranaportal.uol.com.br/politica/548-indigenas-maringa/
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7 

Indígenas bloqueiam BR-373, em Mangueirinha, durante 
protesto nesta quarta 
 Endereço:https://ricmais.com.br/noticias/politica/indigenas
-bloqueiam-br-373-em-mangueirinha-durante-protesto-
nesta-quarta/ 
Data: Por Redação ric 19/12/2018 às 17:11 
Reportagem  

8 Prefeitura de Maringá abriga índios em situação precária 
nos arredores da cidade 
Endereço: https://g1.globo.com/pr/norte-
noroeste/noticia/prefeitura-de-maringa-abriga-indios-em-
situacao-precaria-nos-arredores-da-cidade.ghtml 
Data: Por Ederson Hising, G1 PR 
21/07/2017 23h21  Atualizado há 2 anos 
Reportagem com entrevista :tempo da entrevista 02:46 
outra entrevista 04:40 minutos. 

9 Escritório do ministro Ricardo Barros é invadido por 200 
índios em Maringá 
Endereço:https://tnonline.uol.com.br/noticias/maringa/66,3
91448,26,10,escrtorio-do-ministro-ricardo-barros-e-
invadido-por-200-indios-em-maringa.shtml 
Data: 26 de outubro de 2016 
Reportagem  

10 Criança indígena atropelada por moto em Maringá morre, 
diz prefeitura 
https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/crianca-
indigena-atropelada-por-moto-morre-em-maringa-diz-
prefeitura.ghtml 
Data: Por RPC Maringá 
22/04/2018 15h49   
Reportagem   

https://ricmais.com.br/noticias/politica/indigenas-bloqueiam-br-373-em-mangueirinha-durante-protesto-nesta-quarta/
https://ricmais.com.br/noticias/politica/indigenas-bloqueiam-br-373-em-mangueirinha-durante-protesto-nesta-quarta/
https://ricmais.com.br/noticias/politica/indigenas-bloqueiam-br-373-em-mangueirinha-durante-protesto-nesta-quarta/
https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/prefeitura-de-maringa-abriga-indios-em-situacao-precaria-nos-arredores-da-cidade.ghtml
https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/prefeitura-de-maringa-abriga-indios-em-situacao-precaria-nos-arredores-da-cidade.ghtml
https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/prefeitura-de-maringa-abriga-indios-em-situacao-precaria-nos-arredores-da-cidade.ghtml
https://tnonline.uol.com.br/noticias/maringa/66,391448,26,10,escrtorio-do-ministro-ricardo-barros-e-invadido-por-200-indios-em-maringa.shtml
https://tnonline.uol.com.br/noticias/maringa/66,391448,26,10,escrtorio-do-ministro-ricardo-barros-e-invadido-por-200-indios-em-maringa.shtml
https://tnonline.uol.com.br/noticias/maringa/66,391448,26,10,escrtorio-do-ministro-ricardo-barros-e-invadido-por-200-indios-em-maringa.shtml
https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/crianca-indigena-atropelada-por-moto-morre-em-maringa-diz-prefeitura.ghtml
https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/crianca-indigena-atropelada-por-moto-morre-em-maringa-diz-prefeitura.ghtml
https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/crianca-indigena-atropelada-por-moto-morre-em-maringa-diz-prefeitura.ghtml
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11 Pesquisadores do Paraná assinam manifestação pública 
contra risco de despejo dos indígenas da aldeia Curva 
Guarani 
Endereço:https://cimi.org.br/2018/10/pesquisadores-do-
parana-assinam-manifestacao-publica-contra-risco-de-
despejo-dos-indigenas-da-aldeia-curva-guarani/ 
Data: 17/10/2018 
REPORTAGEM 

12 Paraná tem 7 áreas sob risco de conflito entre índios e 
produtores rurais 
Endereço:https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/qu
estoes-indigenas/123391-parana-tem-7-areas-sob-risco-de-
conflito-entre-indios-e-produtores-
rurais.html#.XZCmbUZKjIU 
Data:  05/06/2013 
Reportagem 

 

Apresentamos a seguir, um projeto desenvolvido 
como produto final no Mestrado Profissional em Ensino de 
História – PROFHISTÓRIA/UEM, por uma das autoras 
desse capítulo, professora Eliane Jatobá, na Universidade 
Estadual de Maringá. O projeto foi motivado pelas 
limitações encontradas diante da abordagem da temática 
indígena na escola, sejam pelas limitações dos conteúdos 
contidos nos livros didáticos (JATOBÁ, 2018), sejam 
pelas de formação inicial e continuada, mesmo após a 
promulgação da Lei 11.645/2008, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena 
na educação básica. Nesse sentido foi desenvolvido e 
aplicado material didático para duas turmas do colégio 
estadual onde a professora atua e que contemplasse 
história e culturas indígenas no Brasil, com ênfase 
especial nos estudos de história e cultura indígena local. 

https://cimi.org.br/2018/10/pesquisadores-do-parana-assinam-manifestacao-publica-contra-risco-de-despejo-dos-indigenas-da-aldeia-curva-guarani/
https://cimi.org.br/2018/10/pesquisadores-do-parana-assinam-manifestacao-publica-contra-risco-de-despejo-dos-indigenas-da-aldeia-curva-guarani/
https://cimi.org.br/2018/10/pesquisadores-do-parana-assinam-manifestacao-publica-contra-risco-de-despejo-dos-indigenas-da-aldeia-curva-guarani/
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/questoes-indigenas/123391-parana-tem-7-areas-sob-risco-de-conflito-entre-indios-e-produtores-rurais.html#.XZCmbUZKjIU
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/questoes-indigenas/123391-parana-tem-7-areas-sob-risco-de-conflito-entre-indios-e-produtores-rurais.html#.XZCmbUZKjIU
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/questoes-indigenas/123391-parana-tem-7-areas-sob-risco-de-conflito-entre-indios-e-produtores-rurais.html#.XZCmbUZKjIU
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/questoes-indigenas/123391-parana-tem-7-areas-sob-risco-de-conflito-entre-indios-e-produtores-rurais.html#.XZCmbUZKjIU
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O projeto de confecção e aplicação de material didático 
durou 16 horas/aula (h/a), sendo 2h/a em cada dia e foi 
realizado durante o período de 27/09/2018 à 22/11/2018. 
Foi aplicado em duas turmas do 7º ano do Ensino 
Fundamental, turmas A e B, com 16 alunos cada uma. 

O presente projeto trabalhou em três eixos: 1 – A 
diversidade dos povos indígenas no Brasil; 2 – Quem são 
e onde estão os índios no Brasil e 3 - Eu e o mundo: 
história e cultura indígena regional. A base para 
elaboração e reelaboração das atividades desenvolvidas 
no projeto foi retirada do livro “Quebrando preconceitos: 
subsídios para o ensino das culturas e histórias dos povos 
indígenas”, de Célia Collet, Mariana Paladino e Kelly 
Russo.  

A primeira atividade foi realizada com os alunos 
em 27/09/18, se iniciou com a explicação do projeto, do 
porquê da confecção e aplicação de um material 
adicional, que seria além do livro didático. Foi explicado 
que cada aluno montaria seu próprio material e o 
guardaria em uma pasta de atividades, textos e 
produções suas, para que depois fosse avaliado. As 
pastas foram cuidadosamente utilizadas e a maioria dos 
alunos agiu com responsabilidade na guarda e montagem 
de seu “portfólio”. 

No início do Tema 1 – A diversidade dos povos 
indígenas no Brasil, foram retomados alguns conceitos 
que são trabalhados com os alunos desde o 6º ano e 
discutidos oralmente como: cultura, diversidade, 
identidade cultural, momento no qual eles puderam expor 
seus conhecimentos sobre tais conceitos. Após isso, 
ainda dentro da discussão, foi proposta à questão escrita 
no quadro de giz: “Há diversidade entre os povos 
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indígenas do Brasil?” para ser respondida após a exibição 
do vídeo. 

O vídeo selecionado foi o primeiro da série “Índios 
no Brasil” (MEC/Vídeo nas Aldeias, 2001)13 indicado 
como atividade por Colett; Paladino; Russo (2013, p.48). 
O primeiro vídeo “1. Quem são eles?” utiliza uma 
linguagem dinâmica com várias pessoas não indígenas 
de diferentes estados do Brasil respondendo perguntas 
sobre as suas visões acerca dos povos indígenas. O 
vídeo foi utilizado por meio de pausas, em que a cada 
questão proposta pelo mesmo aos seus entrevistados, 
elas eram também propostas aos alunos para a 
discussão.  

Ainda dentro do eixo Diversidade, a segunda 
atividade realizada em 04/10/18 incluiu a visita no 
laboratório de informática da escola14. Os alunos foram 
direcionados a pesquisar no site do Instituto 
Socioambiental, o PIB (Povos Indígenas no Brasil)15. 
Após o momento inicial de exploração do site, eles foram 
direcionados por meio de explicações a utilizar os 
recursos e organizar a página de acordo com os estados 
e as famílias linguísticas. Em duplas, escolheram apenas 
uma etnia e fizeram uma pesquisa sobre os seguintes 
quesitos: autodenominação, população, onde vivem, que 
língua falam e quais os maiores problemas atualmente 

 
13Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iZuFu004o1k&t=28s. 
Acesso em 20 set.2016. 
14 Nas escolas estaduais da rede pública do Paraná há o Proinfo, laboratório de 
informática que nessa escola conta em sala reservada, com 14 unidades ou 
estações mais a internet cabeada e que funciona regularmente.  
15 Disponível  em: 
https://pib.socioambiental.org/pt/P%C3%A1gina_principal. Acesso em 13 
ago. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=iZuFu004o1k&t=28s
https://pib.socioambiental.org/pt/P%C3%A1gina_principal
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enfrentados pelo povo. Com a pesquisa, os alunos 
montaram cartazes com as informações pesquisadas e 
imagens da etnia que eles escolheram e imprimiram para 
colar nos cartazes. 
 Encerrando o eixo Diversidade, no dia 11/10/2018 
os alunos retornaram ao laboratório de informática para 
pesquisar no site da atividade anterior, sobre as etnias do 
Paraná, população e línguas faladas. Ainda no mesmo 
site, eles tiveram a oportunidade de ver a variedade 
linguística dos povos indígenas por meio do mapa 
disponível das famílias linguísticas, que foi impresso para 
seus estudos e pesquisaram grupos diferentes que 
falavam línguas da mesma família que as etnias do 
Paraná, com especial atenção à língua Kaingang.  
 Logo após, eles acessaram o site do PIB MIRIM16, 
assistiram o vídeo “Palavras Kaingang”17 e com a ajuda 
do vídeo que apresenta várias palavras da língua, 
iniciaram a montagem de um pequeno vocabulário com 
algumas palavras que apareceram no vídeo, além de 
outras escolhidas e que eles consultaram na internet, na 
indicação do site Kanhgág Jógo18, site especializado e 
escrito todo na língua Kaingang.  

 

 
16 Disponível em: https://mirim.org/. Acesso em: 23 jan.2016. 
17 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=UM9rXNyToLU. 
Acesso em 23 jan.2016. 
18 Disponível em http://kanhgag.org/. Acesso em 04 mar. 2016 

https://mirim.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=UM9rXNyToLU
http://kanhgag.org/


Residência Pedagógica 
____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

112 

 
Atividade realizada pelos alunos – Dicionário Kaingang. 

(Fonte: JATOBÁ, 2018, p. 172) 
 

No dia 18/10/2018 iniciou-se o segundo eixo do 
projeto “Quem são e onde estão os índios do Brasil?” 
Essa atividade foi indicada por Colett; Paladino; Russo 
(2013, p.23) e teve como base o trabalho com o site IBGE 
Indígenas (2010) e seus dados estatísticos. De posse de 
um mapa do Brasil, eles consultaram o mapa disponível 
no site de distribuição da população indígena por regiões, 
indicando onde a concentração é maior, assim como 
pelos estados, fazendo anotações sobre a população 
declarada. Para inserir em seu portfólio eles receberam o 
seguinte roteiro: Qual região do Brasil possui a maior 
concentração de população indígena? Tem indígenas na 
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sua região? E no seu estado? Tem indígenas na capital 
do seu estado? E nas grandes cidades? Tem indígenas 
na sua cidade? E nos municípios de sua região? 
 Navegando pelo site do IBGE, mapas, eles 
consultaram alguns dos municípios com maior população 
indígena no estado, além da capital e o de seu município 
de residência, Colorado. Também consultaram algumas 
cidades vizinhas e da região de seu município e ficaram 
espantados em encontrar indígenas em Colorado (14), 
Santo Inácio (1), Lobato (1) e Santa Fé (5). Também se 
espantaram com o número de indígenas em cidades 
como Londrina (610) e Maringá (391).  
 Em 25/10/2018 foi iniciado o eixo 3 – Eu e o 
mundo: história e cultura indígena regional. O trabalho 
utilizou-se da localização geográfica do município de 
Colorado no mapa do Paraná e dos municípios vizinhos. 
Com o auxílio do mapa do Paraná estendido na mesa, 
eles localizaram e pintaram os municípios pesquisados, 
inclusive confeccionando a legenda de seu mapa. Por 
meio do trabalho com mapas, desenvolvido desde a 
atividade anterior, os alunos puderam situar-se na região 
para poder localizar a presença indígena em seu 
cotidiano. Além disso, também foi trabalhado um pequeno 
texto sobre história local do município de Colorado, ligada 
à expansão cafeeira na região, a partir da década de 
1950.  

Dando prosseguimento à atividade, foi solicitado a 
eles, que de posse dos mapas, fizessem um 
levantamento na região dos nomes que eles 
consideravam de língua indígena. Desse levantamento, 
resultou a organização de uma lista de pesquisa da 
origem e do significado de cidades e rios da região de 
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Colorado, como Itaguajé, São João do Caiuá, Inajá, 
Paranapanema, Jaguapitã, Piquiri, Ivaí e outros. Foi 
utilizado como base de consulta o trabalho de João 
Carlos Vicente Ferreira (2006) “Municípios paranaenses: 
origens e significados dos seus nomes” e do site 
“Dicionário Ilustrado Tupi Guarani”19. 

No dia 08/11/2018 foi feita com os alunos (reunindo 
as duas turmas) uma visita ao Museu Histórico de Santo 
Inácio, localizado no município de Santo Inácio há 25 km 
de distância de Colorado. Essa foi a única atividade que 
utilizou 4h/a que foram cedidas pelas professoras de 
Língua Portuguesa e Matemática que também 
acompanharam a visita. Essa atividade também é 
indicada por Colett; Paladino; Russo (2013, p.48). 

A visita foi direcionada e acompanhada pela 
responsável e diretora do museu, a arqueóloga, Josilene 
Aparecida de Oliveira, que explicou em uma palestra 
sobre o acervo que a instituição possui de história e 
cultura dos indígenas Guarani e da Redução Jesuítica de 
Santo Inácio e da Colônia Indígena de Santo Inácio do 
Paranapanema. Além disso, a instituição abriga um 
acervo de objetos da instalação do município de Santo 
Inácio. 

No dia 22/11/2018, aula de encerramento do 
projeto, mais uma vez reunindo as duas turmas, eles 
mostraram suas fotos e filmagens e comentaram suas 
impressões sobre a visita ao museu. Além dos alunos, a 
professora também apresentou o seu material de fotos e 
filmagens da visita e todos participaram ativamente do 
que aprenderam e conheceram no local. 

 
19 Disponível em https://www.dicionariotupiguarani.com.br/. Acesso em 22 
abr. 2017. 

https://www.dicionariotupiguarani.com.br/
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Visita ao Museu – Interação 

(JATOBÁ, 2018, p. 176) 

 
Finalizando a atividade, na sala cada dupla expôs 

e apresentou seu cartaz sobre uma etnia escolhida 
(atividade de 04/10/2018), onde foi solicitado que 
explicassem com o auxílio do mapa do Brasil, o local 
onde vive o povo indígena escolhido, sua 
autodenominação, língua, população e principais 
problemas enfrentados, e que explicassem o porquê da 
seleção de imagens que eles fizeram para colar no cartaz. 

  



Residência Pedagógica 
____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

116 

 
Cartazes realizados e expostos pelos alunos 

(JATOBÁ, 2018, pag. 178) 

 
 
Considerações finais 

Diante dos avanços e dos desafios de todo e 
qualquer material didático, cabe ao professor o papel e 
a hora da intervenção. Mesmo que sua função 
desempenhada não seja atributo nem exclusivo nem 
isolado, sua ação de intervir ainda é imprescindível. 
Diante das limitações oferecidas em alguns quesitos 
pelo material didático, procuramos trazer a público  uma 
sugestão que propôs trabalhar outra problematização 
que parte da realidade social atual, qual seja a presença 
dos Kaingang nas cidades, abordada pela própria 
experiência de alunos e professores, bem como o uso 
de outros textos, outras fontes, como as mídias virtuais, 
outras imagens e proposição de atividades 
diferenciadas como as desenvolvidas nas duas turmas 
de 6º ano da rede pública de educação básica, em 
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2017, na cidade de Colorado, no intuito de proporcionar 
aos alunos outras visões que forcem “as paredes” 
daquilo que tenta se perpetuar. 

Acreditamos que o rompimento com as 
abordagens colonialistas, lineares, preconceituosas e 
estereotipadas só poderão acontecer à medida que os 
cursos de licenciaturas, sobretudo os de História, 
revisarem os seus projetos pedagógicos e criarem 
componentes curriculares obrigatórios de História 
Indígena, com enfoques teórico-metodológicos voltados 
aos estudos que tem sido produzidos nos últimos trinta 
anos, os quais trazem perspectivas que abordam os 
povos indígenas nas suas diversidades étnicas, 
históricas e culturais, como sujeitos de suas próprias 
histórias e presentes nos diferentes contextos da 
história do Brasil, principalmente, a partir do período do 
pós-contato com os povos europeus. Ou seja, é preciso 
ensinar nos cursos de formação inicial e continuada de 
professores, as ações, estratégias e negociações 
políticas que os diferentes povos indígenas planejaram 
e executaram nos diferentes contextos históricos da 
História do Brasil, no sentido de dar visibilidade à 
presença indígena ao longo desses quinhentos e vinte 
anos de contato, cuja história produzida até pouco 
tempo e ainda ensinada nas escolas, fez questão de 
esconder.  
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AA  DDEEMMOONNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  FFEEMMIINNIINNOO  NNOOSS  

FFIILLMMEESS  CCAARRRRIIEE  ((11997766))  EE  CCHHRRIISSTTIINNEE  

((11998833))::    
UMA PERSPECTIVA EM SALA DE AULA 

 

Fernanda da Silveira20 
 

O cenário característico da década de 1970 e 1980, 
nos Estados Unidos, é permeado por uma atmosfera 
conturbada decorrente dos anos 1960 – momento este 
em que se disseminava no país uma força contrária às 
repressões do governo. Tal resistência, caracterizada 
como um movimento de contracultura, saía às ruas 
clamando por igualdade e demais direitos para as 
minorias. Desse modo as incursões feministas, a 
legalização do aborto e o movimento negro ganharam 
espaço no cenário americano, adquirindo corpo na 
primeira metade dos anos 1970, firmando-se ao longo 
dos anos 1980 (FRIEDMAN, 2007). 

Contudo, convém aludir que no decorrer da década 
de 1970, uma retomada da consciência opositora no 
âmbito político visava desmobilizar os movimentos 
sociais, ao passo que criava, concomitantemente na 
sociedade, uma insatisfação e insegurança diante dos 
diversos acontecimentos de caráter nacional e 
internacional, como é o caso do imbróglio causado pela 
crise do petróleo, em 1973, e, nos dois anos 
consecutivos, o escândalo político que resultou na 
renúncia do presidente Richard Nixon (1968 – 1974) e a 

 
20 Acadêmica do curso de História e bolsista da CAPES como residente. 
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retirada das tropas americanas da Guerra do Vietnã, em 
abril de 1975 (FRIEDMAN, 2007).  

Foi nessa configuração contextual que o cinema 
hollywoodiano renovou seus paradigmas, adquirindo uma 
nova consistência moderna que visava ampliar a técnica 
e a estética da indústria do cinema norte-americano. De 
acordo com Francis Vogner e Paulo Lima (2015), as 
bases do cinema americano moldaram-se não só por 
inúmeras obras cinematográficas realizadas dentro do 
aparato industrial, como os filmes de Steven Spielberg, 
George Lucas, Paul Schrader, entre outros; mas também 
pelo fenômeno realizado nas bordas de Hollywood, que 
contou com inúmeros diretores ajudando direta e 
indiretamente na renovação de formas que o cinema 
assumia, dentre os quais, a título de exemplo, pode-se 
destacar os trabalhos de Martin Scorsese, John 
Carpenter e Brian de Palma (REIS; LIMA, 2015). 

É sob esse plano de fundo de recorrentes 
mudanças no cenário político e econômico que vemos 
emergir dois romances distintos do escritor Stephen King 
adaptados para o cinema, sendo estes, respectivamente: 
Carrie (1976) e Christine (1983). Tais obras 
cinematográficas são importantes na medida em que 
configuram, cada uma em sua estrutura, – dado que são 
filmes de diretores diferentes – maneiras de representar 
a mulher na década de 1970 e 1980, atribuindo às 
personagens um caráter resultante de uma sociedade 
carregada de determinados valores.  

Ao pensarmos em Carrie (1976), nos deparamos 
com uma adolescente paranormal cujos poderes 
paranormais emergem após sua menarca. O arco de sua 
história desenvolve-se em dois polos, o colégio, onde o 
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espectador é introduzido em um ambiente escolar 
competitivo feminino; e sua casa, onde Carrie (Sissy 
Spacek) vive com a mãe Margaret White (Piper Laurie), 
uma religiosa cujas ações e práticas justificam-se pelos 
preceitos de sua fé. Produzida pela Metro-Goldwyn-
Mayer Inc., sob direção de Brian de Palma21 e roteiro de 
Lawrence D. Cohen, a fonte audiovisual diz respeito ao 
primeiro romance do escritor Stephen King que foi 
adaptado para o cinema dois anos após o lançamento do 
livro, sendo um dos maiores sucessos de bilheteria da 
época, rendendo duas indicações ao Oscar em 1977, de 
melhor atriz e melhor atriz coadjuvante.22 

Quando nos atentamos à obra produzida pelo diretor 
John Carpenter23, Christine (1983), nos deparamos com 
um universo muito diferente do citado anteriormente, uma 
vez que os poderes que outrora pertenciam à adolescente 
paranormal, agora correspondem ao automóvel chamado 
Christine, um Plymouth Fury vermelho construído em 
Detroit no ano de 1957. Vinte e um anos depois, “Arnie” 
Cunningham (Keith Gordon) e seu único amigo, Dennis 
Guilder (John Stockwell), encontram o carro quebrado em 
um jardim. O jovem Arnold imediatamente se apaixona 
pelo carro e dedica-se arduamente a restaurá-lo. À 
medida em que a reforma do carro vai acontecendo, o 
adolescente vai mudando sua personalidade ao passo 
que o carro, já responsável por dois acidentes no ano de 

 
21 O diretor também é conhecido por outras obras cinematográficas posteriores, 
Vestida para matar (1980), Scarface (1983) e Os intocáveis (1987) 
22 Disponível em: <http://www.imdb.com/title/tt0074285/?ref_=nv_sr_3>. 
Acesso em: 12 de maio de 2019  
23 O diretor é conhecido por outras obras cinematográficas, como Halloween 
(1978), O Nevoeiro (1980), Fuga de Nova York (1981). 

http://www.imdb.com/title/tt0074285/?ref_=nv_sr_3
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sua construção, vinga-se de todos aqueles que desejam 
fazer mal ao seu novo dono, inclusive a namorada do 
rapaz.24  

É pensando justamente este cenário americano e os 
desdobramentos da indústria cinematográfica 
hollywoodiana que nos prontificaremos a discutir a 
representação da mulher e a ascensão do gênero horror – 
gênero este, que de acordo com Noël Carroll (1999) e 
Stephen King (2007), adentrava sua corrente principal na 
década de 1970. Tal afirmação nos dá embasamento 
para pensar o caminho do imaginário americano e a 
construção da figura feminina dentro destas duas obras. 
Partiremos, portanto, de duas questões centralizadoras 
da discussão: como é essa mulher representada nesses 
filmes de horror? Como podemos trabalhar essa 
perspectiva da mulher dentro da sala de aula? Ou melhor, 
como dar condições para que o aluno construa 
conhecimentos fundamentados por meio de documentos 
históricos, que neste caso, refere-se à mulher. Ao mesmo 
tempo, fazendo com que o mesmo desconstrua 
preconceitos em relação à figura feminina, firmando a 
base de uma sociedade democrática.  

Durante tal percurso, nos utilizaremos das 
proposições de Henry A. Giroux (1996), Jörn Rüsen 
(2015) e Isabel Barca (2011), no que concerne, 
especificamente, uma base estrutural para falarmos do 
conceito de consciência histórica e do próprio ensino de 
história. Metodologicamente, o trabalho se respaldará nos 
estudos dos brasileiros Eduardo Morettin (2003) e Marco 

 
24 Disponível em: <http://www.imdb.com/title/tt0085333/?ref_=fn_al_tt_1>. 
Acesso em: 12 de maio de 2019.  

http://www.imdb.com/title/tt0085333/?ref_=fn_al_tt_1
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Napolitano (2008), e do americano Robert Rosenstone 
(2010). 

O tema filmes em sala de aula há muito vêm sendo 
abordado pelos historiadores, tendo um grande 
crescimento após a década de 1970, quando a história – 
enquanto disciplina acadêmica – teve seus objetos de 
pesquisa ampliados. O que propomos aqui neste trabalho, 
ainda que pense por meio dessa perspectiva, diferencia-
se dos demais trabalhos ao fazer alusão a consciência 
dos alunos mediante narrativas fílmicas ficcionais. 
Deixaremos, portanto, os filmes de guerra, de números de 
mortos e combates em grande escala para outros 
historiadores.  

Elizabeth Ellsworth (2001), em um de seus trabalhos 
sobre cinema e educação, se utiliza da seguinte 
afirmação, funcionando também como premissa para o 
desenvolvimento de sua ideia:  
 

O que eu mais aprendi do meu encontro com o campo 
acadêmico da educação [...] foi que eu não quero ensinar 
ou aprender na ausência de prazer, enredo, emoção, 
metáfora, artefatos culturais e de envolvimento e 
interação com o público (ELLSWORTH, 2001, p. 10-11). 

 
É também por meio dessa premissa que nos 

norteamos, procurando um imbricamento entre a 
educação e o cinema – aprender na presença de prazer, 
enredo, emoção, metáfora. Aprender com interação e 
envolvimento. Aqui repousa um dos desdobramentos de 
se pensar o cinema por meio da perspectiva dos estudos 
culturais. 

Quando pensamos em Estudos Culturais, 
prontamente somos levados à dois termos-chave: 
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consciência e subjetividade, podendo ser observados 
nessa passagem da obra organizada e traduzida por 
Tomaz Tadeu da Silva (2000): 
 

‘Nosso’ projeto de abstrair, descrever e reconstituir, em 
estudos concretos, as formas através das quais os seres 
humanos ‘vivem’, tornam-se conscientes e se sustentam 
subjetivamente (JOHNSON; ESCOSTEGUY; 
SCHULMAN, 2000, p. 29) 

 
É dentro desse campo de pensamento que 

pensaremos, portanto, a construção das duas 
personagens femininas das obras supracitadas: a jovem 
que tem seus poderes paranormais incitados após sua 
menarca; e o carro que recebe o nome de Christine, um 
nome feminino para um carro com poderes também 
sobrenaturais. A construção das mulheres, é, neste caso, 
negativa, e abre flanco para que possamos analisar a 
partir da linguagem cinematográfica – repleta de signos, 
ideologias, discursos e mitos, ou seja, aquilo que 
analisamos dentro dos Estudos Culturais.  

Nesse sentido, quando elencamos Ellsworth (2001) 
e os modos de endereçamento do cinema, estamos 
pensando também a dinâmica social ampla cujas bases 
são as relações de poder. Desse modo, o cinema auxilia 
na formação de subjetividades específicas, ao passo que 
seu modo de endereçamento funciona a partir do seguinte 
questionamento: “quem este filme pensa que você é?” 
(ELLSWORTH, 2001, p. 11).  

Não buscaremos responder tal questionamento, e 
sim, pulverizá-lo. Quando o público entra em contato com 
filmes de horror, repletos de “monstros” não explicados 
pela ciência (CARROLL, 1999), ele automaticamente 
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aciona uma suspensão da descrença da realidade. 
Descartes, na terceira de suas meditações, fala um pouco 
sobre essa suspensão de crenças. Edgar Morin (2014), 
antropólogo francês, também nos apresenta essa 
perspectiva ao falar do mundo ficcional do cinema.  

Sendo o imaginário a prática mágica da mente que 
sonha, nas palavras de Morin (2014), conseguimos abrir 
espaço para essa discussão. O mundo dos filmes, dos 
cartazes de cinema, das histórias de ficção – compõem o 
mundo maravilhoso, fantástico, divino – se pensarmos 
Todorov (2007). Contudo, tal mundo pode ser permeado 
por criaturas nocivas. Neste caso, o mundo imaginário dá 
continuidade ao caráter nocivo da mulher, mostrado por 
visões masculinas, visto que este trabalho visa tratar de 
dois filmes específicos produzidos por homens nas 
décadas de 1970 e 1980.  

Pois bem, façamos um breve percurso sobre as 
representações da mulher ao longo da história. Angeles 
Cruzado (2009), em um de seus artigos disponibilizado 
em uma das edições da revista Escritoras y Escrituras, da 
Universidade de Sevilla, nos apresenta a mulher como 
encarnação do mal nas películas cinematográficas. 
Contudo, antes de dar cabo à sua discussão, ela enfatiza 
que desde a Antiguidade a figura da mulher já era vista 
como destruidora, capaz de encantar e seduzir os 
homens para posteriormente destruí-los (CRUZADO, 
2009).  

A Antiguidade conta também com outras figuras 
femininas monstruosas que implicam o horror e o 
grotesco, como por exemplo as Górgonas, em específico 
Medusa, que de acordo com Jean-Pierre Vernant (1988), 
apresenta-se sempre com um olhar penetrante e fixo, e 
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possui a confluência de traços humanos e bestiais em sua 
forma (VERNANT, 1988).  

A medievalista Claude-Claire Kappler (1994), em 
uma de suas obras sobre monstros e encantamentos na 
Idade Média, originária da contemplação das pinturas de 
Hieronymus Bosch (1450 – 1516), a autora indaga-se 
acerca de como se constituía o monstro da idade média e 
como deu-se o desempenho de seu papel, delineando 
suas representações e formas (KAPPLER, 1994). 
A autora também explora o viés religioso, apresentando o 
aspecto mítico da vagina dentada (KAPPLER, 1994, p. 
390), a figura de duplo simbolismo falo-boca e a 
solidariedade mística entre alimentação, sangue e 
sexualidade. É mais que clara a relação entre a Idade 
Média e o sagrado, uma vez que o próprio Eclesiastes 
também classificava a mulher como o mais mortal dos 
monstros (KAPPLER, 1994).  

Tal elucidação nos dá base para pensar os 
simbolismos negativos ligados à mulher. Façamos bom 
uso do conceito de arquétipo esquematizado por Carl 
Jung (2002). O mentor da psicologia analítica define o 
conceito como o sinônimo de uma ideia, podendo vir a 
surgir em qualquer tempo e lugar, dependendo, por fim, 
apenas da fantasia criativa imbuída no próprio termo: 
 

 [...] os arquétipos não se difundem por toda parte 
mediante a simples tradição, linguagem e migração, mas 
ressurgem espontaneamente em qualquer tempo e lugar, 
sem a influência de uma transmissão externa” (JUNG, 
2002, p. 90). 
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Em essência, o arquétipo é composto por um núcleo 
significativo invariável, capaz de suscitar uma aparência a 
princípio, entretanto, não concretamente, dado que tais 
imagens, por assim chamá-las, perpassam gerações e 
fazem parte do que o autor denomina de inconsciente 
coletivo (JUNG, 2002).  

Os arquétipos são determinados em sua forma e 
não em relação ao seu conteúdo, atuando, deste modo, 
de maneira limitada. O conteúdo torna a imagem 
consciente, preenchida, ao mesmo tempo, pelo material 
da existência imaginária (JUNG, 2002). Aqui esbarramos 
novamente no imaginário, o mundo tangido por sonhos, 
perpassado por representações que vão além do mundo 
palpável, visto realmente.  

O que é real? O que é ficção? Como trabalhar a 
construção do feminino em filmes de caráter fictício dentro 
da sala de aula? Como abordar metodologicamente os 
filmes e o arquétipo da mulher malvada? Da mãe 
religiosa, Margaret, da adolescente paranormal, Carrie, do 
carro assassino Christine. Nos prenderemos a estes 
detalhes agora, de modo a abranger a consciência 
histórica presente nos alunos.  

A necessidade de orientação temporal do ser 
humano surge dentro do conceito da consciência 
histórica, termo este que se constitui como sendo um dos 
objetos centrais de pesquisa no campo da Educação 
Histórica. É por meio dela que “[...] a referência à história, 
no aprendizado histórico, é levada a seu nível 
fundamental [...] (RÜSEN, 2011, p. 42). Quando mediada 
didaticamente, ela produz resultados efetivos auxiliares 
nos processos de pensamento e formação do 
aprendizado histórico (RÜSEN, 2011).  
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Nas palavras de Isabel Barca (2007), a consciência 
histórica é a atitude de orientação de cada pessoa no seu 
tempo, sustentada pelo conhecimento da história 
(BARCA, 2007). Adotando tais premissas e pensando-as 
dentro do contexto de uma sala de aula do Ensino Médio, 
nos deparamos com adolescentes permeados por essa 
consciência, por essa noção de tempo e espaço. E 
também permeados pelo inconsciente coletivo presente 
em cada contexto social, aquele capaz de potencializar o 
imaginário particular de cada indivíduo.  

Henry Giroux (1996), em um de seus trabalhos 
publicados, fala sobre a juventude, atribuindo a ela um 
símbolo de esperança futura, ao mesmo tempo que se 
apresenta enquanto uma ameaça à ordem natural 
existente (GIROUX, 1996). Aqui podemos fazer um 
paralelo com Carroll (1999), quando este, ao falar dos 
monstros, garante que estes estão interligados a 
perturbação da ordem natural das coisas (CARROLL, 
1999).  

É possível observamos, portanto, essa ambivalência 
presente na juventude, que mesmo estando distantes do 
poder político da sociedade, como afirma Giroux, 
cambiaram até tornarem-se um foco central de 
fascinação, desejo e autoridade dos adultos. Existe um 
jogo nas representações que a cultura americana 
apresenta da juventude, e também a maneira com que 
constrói seu significado (GIROUX, 1996). 

Diante de tais direcionamentos conseguimos lançar 
à luz da sala de aula algumas questões sobre as 
representações dos jovens – e principalmente das 
mulheres – nessas duas obras supracitadas, de modo a 
mostrar para os próprios alunos a maneira como vinham 
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sendo representados no cinema desde a década de 1960 
– momento este em que o movimento estudantil, bem 
como o movimento feminista e negro, como já fora dito, 
ganharam espaço no terro sócio-político.  
Nesse sentido, ao apresentarmos o filme em sala de aula 
e situarmos os alunos diante das questões nele 
abordadas, conseguimos construir, partindo das fontes 
cinematográficas escolhidas e da consciência histórica 
presente no aluno, e claro, acima de tudo, da relação 
horizontal entre este e o professor, é que o conhecimento 
histórico vai adquirindo corpo.  
       Isso não quer dizer, obviamente, que outras maneiras 
de se aprender história sejam inviáveis, muito pelo 
contrário, é apenas um dos métodos de mostrar ao aluno 
como ele se apresentava no universo cinematográfico e 
como vem sendo apresentado ao longo dos anos – o que 
nos vale outra discussão, visto que este trabalho tem o 
intuito apenas de mostrar como pensar cientificamente o 
fictício permeado de representações dentro da sala de 
aula.  
 
Os filmes e sua metodologia de compreensão  
        Marco Napolitano (2008) e Robert Rosenstone 
(2010) caminham na mesma linha de raciocínio ao dizer 
que todo documento, inclusive os cinematográficos, 
necessitam de uma metodologia que garanta seu caráter 
histórico. Não nos demoraremos em abordar esse viés, 
visto que o espaço que nos sobra já não é tanto.  
        Napolitano (2008) enfatiza que devemos partir dos 
próprios filmes e do significado intrínseco neles contidos. 
É necessário lançar ao filme – ou ao documento histórico, 
seja ele qual for, uma série de questionamentos – quem o 
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fez, quando o fez, para quem o fez. Tais indagações nos 
levam a perceber determinadas representações 
cinematográficas (NAPOLITANO, 2008).  

Rosenstone (2010), além de apresentar essas 
premissas, articula também uma nova proposta ao inferir 
que o cinema e posteriormente a TV, vieram a tornar-se o 
principal meio de transmissão de histórias da nossa 
cultura para ela mesma, quer se desenrolem no passado, 
quer sejam factuais ou ficcionais (ROSENSTONE, 2010):  
 

“[...] referem-se a acontecimentos, momentos e 
movimentos reais do passado e, ao mesmo tempo, 
compartilham do irreal e do ficcional pois ambos são 
compostos por conjuntos de convenções que 
desenvolvemos para falar de onde nós, seres humanos, 
viemos [...] (ROSENSTONE, 2010, p.14). 

 

É pensando esse imbricamento entre o fictício e o 
real que se objetiva apresentar as narrativas 
cinematográficas dentro da sala de aula, visto que elas 
correspondem aos desdobramentos de crenças e práticas 
de um determinado período histórico.  

Pretendeu-se, ao longo destas páginas, apresentar 
um dos vieses possíveis de análise dentro da história e 
principalmente dentro do ensino de história, 
apresentando, portanto, duas obras cinematográficas que 
representam a mulher em dois períodos que se 
completam, a década de 1970 e a década de 1980 norte-
americanas.  

Pensando tais obras, os desdobramentos rumaram 
ao fictício, irreal tangido pelas representações reais, 
factuais – os filmes são assim, inclusive os de caráter 
histórico – apesar de remontarem à uma época 
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específica, ou histórias fictícias com monstros femininos, 
ainda carregam em si aspectos reais do contexto histórico 
em que estão inseridos. 

É interessante citarmos, ainda que ao final deste 
trabalho, uma das passagens de Kappler (1994) que 
corresponde ao arquétipo da mulher representado desde 
a Antiguidade, e que vem se debatendo até os dias de 
hoje: 
 

Como exorcizar o medo, senão lançando o descrédito 
sobre a causa do medo? Considerar a mulher impura é 
proceder com ela como se procede com o monstro; é 
relegá-la à posição em que pode ser acusada, julgada, 
eliminada. Quando o mito da feiticeira se desenvolveu, a 
sociedade medieval conseguiu projetar seu medo da 
mulher, seu medo da morte, numa imagem unicamente 
maléfica da mulher, transformando-a num bode expiatório 
que carregava todos os miasmas do grupo (KAPPLER, 
1994, p.378).  

 
Ao cabo e ao resto, vale destacar também que este 

trabalho não tem a intenção de esgotar o tema em suas 
variantes e nem outros temas que visam trabalhar com a 
mesma fonte, é apenas um dos olhares que a história 
pode fazer e levar para dentro da sala de aula, com o 
intuito de dinamizar o ensino e torná-lo mais atrativo.  

Para além dessas considerações, é importante frisar 
também que o aluno, ao ter contato com a construção da 
mulher mediante a maneira exposta pelo professor em 
sala de aula, aprende sobre essa figura importantíssima, 
desconstruindo estereótipos e empreendendo uma 
sociedade mais humanizada, visto que o direito humano 
das mulheres passa a ser reconhecido e respeitado. 
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