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MISSÃO DA REVISTA 

 

Ser uma Revista produzida por professores e destinada a professores de 

História. Ter como referência o diálogo respeitoso e compartilhado entre a 

Universidade e a Escola Básica. Colaborar na produção, distribuição e 

consumo do conhecimento na área da Educação Histórica, pautada  

na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
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EDITORIAL 

 

É com satisfação que o Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica 

(LAPEDUH) torna público o número treze da Revista de Educação Histórica 

(REDUH), que tem entre seus objetivos, divulgar e ampliar investigações que 

assumem o ensino e a aprendizagem da História na perspectiva da Educação 

Histórica.  

O convite é para a leitura!  

Vale destacar que este volume tem como dossiê “Narrativa Histórica: Teoria, 

Pesquisa e Prática II” e as produções publicadas são de professores/as 

pesquisadores/as dedicados/as ao ensino e aprendizagem da História que assumem 

como fundamento de suas investigações os pressupostos da Educação Histórica. 

Os artigos publicados nesse número também nos instigam a refletir sobre o 

significado da escola como espaço/lugar das pesquisas em Educação Histórica, 

como também a importância do professor/a como pesquisador/a. 

Acredita-se que as produções registradas nesse dossiê, pautadas na 

perspectiva da Educação Histórica, representam uma contribuição significativa em 

torno da prática de sala de aula.  

Os trabalhos apresentados mostram a experiência e insistência de diferentes 

pesquisadores e pesquisadoras que, mesmo em momentos de questionamento 

sobre a função da História no currículo, advogam pelo seu significado para 

estudantes brasileiros. 

 

Que a leitura inspire a todos! 

 

Coletivo de Editores da REDUH 

Curitiba, dezembro de 2016. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Bem-vindos a 13ª edição da Revista de Educação Histórica do LAPEDUH 

(Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica). Uma revista produzida por 

professores/as e pesquisadores/as do ensino e aprendizagem de história, em sua 

maioria pautados na Teoria Russeniana, destinada a este público e também a 

aqueles/as que queriam adentrar aos meandros da Educação Histórica. 

O artigo inicial de edição de nº 13 traz o artigo “A invisibilidade da mulher no 

período do renascimento” de Darcylene Domingues e o como está sendo discutida 

esta temática dentro dos livros didáticos. Durante a pesquisa a autora pode observar 

que, embora negligenciada, a citação de mulheres nos livros pesquisados tem sim 

papel fundamental na sociedade moderna. A autora aprofundou os estudos das 

mulheres na contemporeidade ao que ela propôs: “diante das novas pesquisas 

sobre a História das Mulheres, teriam os livros didáticos de História alterado seus 

conteúdos?” 

Alessandra Farias Rodrigues em seu artigo intitulado “O ensino de história nos 

anos iniciais do ensino fundamental: construindo saberes e despertando o interesse 

à aprendizagem” ressalta a importância do Ensino de História nos anos iniciais e 

parte do pressuposto de que se, bem apresentada e ensinada, a aprendizagem de 

História se dará de forma espontânea e motivadora nos seguintes anos, tornando o 

ensino mais agradável para o aluno. Para fundamentar a pesquisadora apresentou 

como metodologia de pesquisa, um exame documental partindo da análise dos 

programas da disciplina de história da Universidade Federal do Rio Grande e 

estudantes do curso de formação de docentes do Curso Normal de Nível Ensino 

Médio do Instituto Estadual Juvenal Müller. 

“A aprendizagem histórica nos primeiros anos do ensino fundamental: a 

perspectiva de professores” de Fernanda Aparecida Gusmão de Chagas, Leslie 

Luiza Pereira Gusmão, Maria Cristina Maestrelli Rutyna e Maria Eliane Toledo de 

Ramos. Teve como ponto de partida a forma como a disciplina História é ministrada 

no quarto e no quinto ano do Ensino Fundamental. Teve suporte teórico as obras de 

Rüsen, que discorrem acerca da aprendizagem da História a partir da perspectiva da 

formação da consciência histórica. A pesquisa foi aplicada em Curitiba e Região 

metropolitana. Os resultados apontaram que a maioria dos professores investigados 
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procura utilizar fontes históricas para o ensino dos conteúdos curriculares e, procura 

oportunizar situações que levem as crianças a pensarem historicamente. 

Geraldo Becker e Ana Claudia Urban em seu artigo “Evidências da história de 

Curitiba na visão de estudantes do ensino médio” buscavam “entender em quais 

lugares da cidade de Curitiba, os estudantes pesquisados nesse momento acreditam 

que existem evidências da História de Curitiba”. Por meio de um projeto piloto com 

aplicação de questionário foi possível analisar e categorizar as narrativas históricas 

produzidas por alunos de Ensino Médio. A partir das reflexões extraídas foi possível 

estruturar este artigo, tendo como fundamento teórico e metodológico da Educação 

Histórica e na teoria da Consciência Histórica de Jörn Rüsen.  

No artigo “Aprendizagem histórica, ensino de história temática da reforma: a 

representação de Martinho Lutero nos livros didáticos”. Lúcio Antônio Felipe e Júlia 

Silveira Matos, trouxeram para a discussão e análise o enfoque no ensino de 

História Temática na qual foi elencado o conteúdo substantivo da Reforma 

Protestante e dentro deste a representação de Martinho Lutero nos livros didáticos. 

O ensino de História centrado nos conteúdos parece, nos dias atuais, ponto de 

críticas dos analistas e estudiosos da educação, no entanto, quando os conteúdos 

históricos são fundamentais, aponta Maria Auxiliadora Schmidt, para a construção 

da consciência histórica dos jovens, eles passam a ser um modo de ensinar e 

repensar ensino por meio da História Temática.  

Didática da História em uma discussão teórico e conceitual é o que propõe o 

artigo “A didática da história e a formação do/a professor/a de história” de Maria 

Caroline A. da Silveira por trazer alguns aspectos relacionados a e qual o seu papel 

na formação de nossos professores de História. Ao longo do desenvolvimento do 

artigo a autora propõem reflexões e faz alguns questionamentos, como 

consequência da análise das respostas dadas a estas indagações chegam ao 

resultado que os conteúdos muitas vezes, não são propostos de uma forma atrativa 

e significativa. 

Sergio A. Scorsato traz uma contribuição para a REDUH em seu artigo 

“Neuropsicologia: a compreensão cognitiva dos processos de ensino e 

aprendizagem histórica” discussões relacionadas à Educação e ao Ensino de 

História dentro de processos de aprendizagem pelo viés da Neuropsicologia. O autor 

traz à tona teóricos como Vygotsky, Wallon, Luria e outros teóricos procurando 
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explanar de que forma se processa a aprendizagem de História a nível cerebral 

fazendo uma discussão entre estes teóricos e Jörn Rüsen. 

“O manual do professor de história e experiências pedagógicas: diálogos entre 

os editais do PNLD 2012-2015”. Virginia da Silva Xavier e Júlia Silveira Matos, 

propõem por meio dos editais PNLD de 2015, uma análise de como os atuais 

Manuais do Professor de História, somados aos livros didáticos de História, voltados 

para o Ensino Médio, são utilizados pelos docentes para o ensino de História nas 

escolas públicas estaduais da cidade do Rio Grande. E consideraram que o manual 

do professor de História, é visto não apenas como apoio teórico-metodológico, mas 

também que a auxiliar o professor no processo de ensino-aprendizagem histórica. 

Juliano Mainardes Waiga e Ana Claudia Urban no artigo “Educação histórica e 

a ciência da educação: reflexões iniciais de uma proposta de estudo” aborda o tema 

da Educação Histórica e a Ciência da Educação existentes nos textos bases 

utilizadas para reflexão nos estudos realizados junto à disciplina de mestrado: 

“Didática da História, Teoria e Pesquisa”.  Os autores efetuaram uma análise de 

textos com o objetivo de discorrer sobre possíveis diálogos entre educação histórica 

e as ciências da educação dando atenção especial aos desafios de uma cognição 

Histórica situada. 

Os pesquisadores  Júlia Silveira Matos e Uirys Alves de Souza em seu artigo 

“Jovens historiadores em formação: o que e como eles percebem a Inglaterra do 

século XVII” tratasse de  uma análise feita acerca de como os jovens historiadores 

em formação entendem o processo revolucionário nesse trabalho se entendeu 

necessário investigar sobre as consciências históricas dentro do ambiente 

acadêmico nos cursos de História Licenciatura e Bacharelado, nesse caso, da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG).  

No artigo “Entre saberes institucionais e comunitários: a especificidade da 

educação quilombola.” Hellen Cris Leite de Lima objetivou investigar a constituição 

da educação escolar quilombola enquanto uma modalidade de educação que 

apresenta singularidades em relação ao ensino regular. Uma das preocupações dos 

pesquisadores foi o que entendemos pelo conceito de quilombo, a fim de 

compreender por que tal grupo reivindica uma escola específica e qual o contexto 

atual dessas comunidades. 

Por fim a resenha sistematizada pela mestranda Juliane Nascimento das 

Neves do livro “Ensino (d)e História Indígena” organizado por Luisa Tombini 
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Wittmann.  O livro intenciona compartilhar e gerar o conhecimento sobre a temática 

indígena, à luz da Lei n. 11.645/08 que torna obrigatório o ensino da história e da 

cultura indígena nos currículos das escolas brasileiras. 

Uma excelente leitura a todos! 

 

Sergio Antônio Scorsato 

Professor Adjunto III de Anatomia, Neuroanatomia e Fisiologia Humana 

PUCPR (Licenciado) 

Doutorando em Educação pela Linha de Pesquisa Cultura, Escola e Ensino 

(UFPR) 

 

Carla Gomes da Silva 

Professora de História da Rede Estadual de Ensino do Paraná 

Mestranda em Educação pela Linha de Pesquisa Cultura, Escola e Ensino 

(UFPR) 
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A INVISIBILIDADE DA MULHER NO PERÍODO DO RENASCIMENTO 

 

Darcylene P. Domingues - FURG1 
darcylenedomingues@gmail.com 

 

Resumo: O objetivo dessa pesquisa é demonstrar a representação escassa da 
mulher no período da Renascença nos livros didáticos de Ensino Fundamental no 
Brasi. Buscamos identificar a invisibilidade dessa representação e que forma será o 
tema do feminino é abordado. E além disso, perceber e demonstrar que embora 
essa mulher seja negligenciada nos livros analisado, ela tem sim um papel 
fundamental na sociedade moderna. Portanto buscamos analisar os temas 
referentes a História das mulheres que são apresentados no ensino de história. Esse 
tema foi selecionado devido a ampliação das pesquisas sobre história das mulheres 
na contemporaneidade, o que instiga a questão: diante de novas pesquisas sobre a 
História das Mulheres, teriam os livros didáticos de História alterado seus conteúdos, 
de forma a incorporar essas discussões? Nesse sentido pode-se perceber que no 
“código disciplinar” de história a Idade Moderna ainda é apresentada como uma 
época e inovações e rupturas. 
 
Palavras-chave: Livro didático. História. Mulher. Renascimento. Ensino História. 

 

No presente artigo busca-se analisar os temas referentes a História das 

mulheres que são apresentados no ensino de história, especificamente nos livros 

didáticos de História. Esse tema foi selecionado devido à ampliação das pesquisas 

sobre história das mulheres na contemporaneidade, o que instiga a questão: diante 

de novas pesquisas sobre a História das Mulheres, teriam os livros didáticos de 

História alterados seus conteúdos, de forma a incorporar essas discussões? Nesse 

sentido pode-se perceber que no “código disciplinar”2 de história a Idade Moderna 

ainda é apresentada como uma época e inovações e rupturas. Aqui se pode 

questionar qual o espaço delegado a representação da mulher nesse novo 

contexto? E ainda seria a mulher renascentista uma medieval liberta ou uma grega 

europeizada? E mais quais diferenças historiográficas poderão ser encontradas 

entre a narrativa dos livros didáticos e a construção discursiva apresentada na obra 

do autor Marvin Perry “Civilização Ocidental uma história concisa”? Essa obra foi 

selecionada para a presente análise, por ser um paradidático utilizado no ensino 

superior. Assim, questiona-se quais relações na forma e seleção dos conteúdos 
                                                
1
 Graduanda do curso de História Bacharelado na Universidade Federal de Rio Grande – FURG. 

2
 Para Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt o código disciplinar proposto por Fernandez 

Cuesta, é uma tradição social que se configura historicamente e está composto de um conjunto de 
ideias, valores, suposições e rotinas que legitimam a função educativa atribuída a História e que 
regulam as ordens das práticas do ensino. 
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históricos apresentam os livros didáticos de História e a obra “Civilização Ocidental: 

uma histórica concisa”? 

Para realizar discussão e analise dos códigos disciplinares disponibilizados nos 

livros didáticos de Ensino Fundamental foi utilizado a análise de conteúdo proposta 

por Roque Moraes, pois acreditamos que a partir das categorias criadas poderemos 

evidenciar as possíveis formas do silenciamento da história das mulheres. De 

acordo com Roque Moraes,“uma análise textual envolve identificar e isolar 

enunciados dos materiais a ela submetidos, categorizar esses enunciados e produzir 

textos, integrando nestes, descrição e interpretação (...)” (MORAES, 2007, 

pp.98).Além disso, para demonstrar a forma na qual o tema, a mulher na 

modernidade, foi representada nos livros didáticos, ou a sua quase exclusão e 

principalmente o seu silenciamento ao longo da história, utilizo o conceito de 

representação de Chartier que afirma: 

 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 
universalidade de um diagnóstico fundado na razão são sempre 
determinados pelos interesses do grupo que as forjam [..] As percepções do 
social não são de forma alguma discurso neutros: produzem estrategias e 
práticas (social, escolares, políticas) que tendem a por uma autoridade à 
custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um processo 
reformador ou a justificar para os próprios indivíduos, as suas escolhas e 
conduta (CHARTIER, 1986, p. 27) 

 

Utilizar o conceito de representação de Chartier nos demonstrará de qual 

maneira essa mulher é, praticamente, negligenciada nas narrativas didáticas no 

período da Idade Moderna, evidenciando somente a presença da mulher nos 

quadros e esculturas de pintores reconhecidos do período da Renascença.  

O livro didático fornecido para o Ensino Fundamental em escolas públicas foi 

escolhido como fonte para realização dessa pesquisa pois acreditamos que nele 

seja encontrado uma compilação/síntese do período denominado Renascimento que 

está inserido no conteúdo referente à Idade Moderna. Dessa forma a análise desse 

material nos revela de que forma essa mulher é representada ao longo do período 

analisado. E principalmente, contrapondo com o livro paradidático de uso 

acadêmico, Civilização do Ocidente, uma história concisa de Marvin Perry, 

largamente utilizado pelas universidades. 

Não podemos deixar de mencionar que o livro didático é uma ferramenta 

utilizada desde a Idade Média nos mosteiros como uma forma de ensinamento aos 
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cristãos, porém após a Revolução Francesa que ele irá trazer métodos para 

alfabetização. No Brasil ele começara a ser utilizado a partir de 1839 e irá passar por 

diversos governos e sendo reformulado conforme as normas que eram exigidas. O 

livro didático se tornara uma ferramenta de pregação de ideologias no Brasil durante 

o governo do presidente Getúlio Vargas, principalmente no período denominado 

Estado Novo (1937-1945). Portanto, percebemos a importância dos livros didáticos 

dentro do país que se utiliza desse material de forma abrangente e muitas vezes, se 

apresenta como o único recurso do professor em áreas carentes.  

Devemos analisar primeiramente que os livros didáticos não são somente 

produzidos pelas escolhas de seus autores, e sim levando em consideração a 

preocupação do público alvo, do PNLD3 (Plano Nacional do Livro Didático), as 

diretrizes governamentais e as editoras. Matos irá debater que: 

 

 Os livros didáticos não são produzidos simplesmente por seus autores, 
mas a partir das expectativas do público consumidor, os professores; das 
diretrizes do governo, que avaliará a partir do PNLD os livros que serão 
adquiridos para distribuição gratuita entre as escolas brasileiras; do autor, 
que possuí uma visão de História e da editora, que investe no livro enquanto 
produto de consumo. Todas as expectativas desses agentes são parte 
fundante da forma e do conteúdo dos livros didáticos. Por isso a autoria dos 
livros didáticos se apresenta de modo singular em relação às demais 
produções historiográficas. (MATOS, 2013, p. 13) 

 

Esses livros que são disponibilizados pelo governo federal aos alunos dos 

milhares de escolas públicas no Brasil passando por uma avaliação, na qual devem 

cumprir determinadas exigências do PNLD para que sejam distribuídos a grande 

massa de alunos por todo o país. E assim como afirma Ana Maria Monteiro  

 

Os autores de livros, ao reproduzirem suas obras, expressam leituras, 
posicionamentos políticos, ideológicos, pedagógicos, selecionam e 
produzem saberes, habilidades, valores, visões de mundo, símbolos, 
significados, portanto culturas, de forma a organizá-los e torna-los possíveis 
de serem ensinados. (MONTEIRO, 2009, pp. 176) 

 
Portanto os livros não estão isentos de marco teórico e nem mesmo da escolha 

subjetiva de cada autor. Para realização da pesquisa foram utilizados os livros 

didáticos de ensino fundamental: Nova História4 escrito por Mario Schidt, Saber e 

                                                
3
 O Programa Nacional do Livro Didático é criado em 1996 e a distribuição desse material ocorre 

desde da presente data de forma gratuita. 
4
 SCHMIDT, Mario Furley. Nova História. 2ª ed. São Paulo: Nova Geração, 2002 
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Fazer História5 de Gilberto Cotrin, História, Sociedade e Cidadania6 por Alfredo 

Boulos Júnior e História Hoje7 escrito por Oldimar Pontes Cardoso. 

Com a utilização do método de análise de conteúdo nos livros didáticos pude 

afirmar que ocorre um silenciamento da representação da mulher no período do 

Renascimento, sendo somente citada no ambiente privado relacionada a atividades 

doméstica ou maternais e quando representada iconograficamente permanece 

restrita ao privado. A categoria criada para realização da análise é denominada 

“Mulher” e ela poderia abranger qualquer palavra ou iconografia que correspondesse 

a esse gênero. Porém mesmo sendo extremamente abrangente foram encontradas 

pouquíssimas palavras nos livros para a categoria. Os livros didáticos selecionados 

e o livro paradidático de Marvin Perry negligenciam a representação da mulher no 

Renascimento. Embora o movimento seja colocado como uma “nova forma de 

pensar o mundo”, o espaço delegado a essa mulher continua restrito no ambiente 

doméstico ou em alguns casos nem sendo citada ou representada 

iconograficamente. 

Até mesmo a disponibilidade dos temas ao longo dos livros se apresentam de 

forma parecida: conceituação renascentista, Renascimento na Itália e 

posteriormente a ampliação do pensamento por toda a Europa e uma seqüência de 

intelectuais do período. 

O primeiro livro aqui analisado: 

 

CARDOSO, Oldimar Fontes. História Hoje. 1ªed. São Paulo: Ática, 2006 
 

Página Mulher Musa Amada Representação 

12 X    

13     

14     

15    X 

16     

17     

18     

19     

                                                
5
 COTRIN, Gilberto. Saber e Fazer História. 6ª série. 3ºed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

6
 BOULOS JÚNIOR, Alfredo. Coleção História: Sociedade e Cidadania. São Paulo: FTD, 2004. 

7
 CARDOSO, Oldimar Fontes. História Hoje. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2006. 
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20     

21     

22     

23     

24     

Total: 1 0 0 1 

 

O livro aqui analisado traz pouquíssimas referências sobre a presença do 

feminino no Renascimento, pois em treze páginas somente em um momento a 

mulher é citada, demonstrando que a obra Mona Lisa é um retrato. A mulher não é 

representada na literatura, na filosofia ou na ciência, somente no Renascimento 

artístico por Botticelli na pintura da deusa Vênus e as Três Graças.  O livro História 

Hoje de um modo geral apresenta poucas informações sobre o Renascimento num 

todo, sendo muitas vezes, básico demais. Um ponto interessante é que o livro 

apresenta indicação do filme Êxtase e Agonia demonstrando e discutindo os 

momentos que poderiam ser trabalhados na sala de aula com os alunos, 

principalmente, como uma forma de exemplificar o período analisado. E traz também 

outras sugestões de filmes, livros e sites, entretanto, embora essas indicações 

sejam interessantes também não apresentam a mulher com tema principal.  

 

COTRIN, Gilberto. Saber e Fazer História. 6ª série. 3º ed. São Paulo: Saraiva, 2005 
 

Página Mulher  Musa Amada Representação 

102    X 

103     

104     

105     

106     

107 X   X 

108     

109  X   

110     

111     

112     

113     

Total: 1 1 0 2 
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O livro aqui analisado, igualmente aos anteriores, não inclui a mulher no 

período do Renascimento, ela continuará sendo representada somente em pinturas 

que muitas vezes nem precisam ter ligação com o conteúdo, tidas como meras 

ilustrações. Novamente a figura da Mona Lisa e da Vênus serão largamente 

utilizadas e colocadas para demonstração da mudança na técnica de pintura pelos 

artistas. Cotrin, até utiliza uma escritora, Janice Theodoro da Silva, para ilustrar as 

navegações que foram fundamentais nessa época, porém nenhuma personagem 

feminina é encontrada nesse fragmento. Esse livro também faz indicações de filmes 

e sites que irão demonstrar o Renascimento de uma forma geral. 

 

BOULOS JÚNIOR, Alfredo. Coleção História: Sociedade e Cidadania. São Paulo: FTD, 2004 
 

Página Mulher Musa Amada Representação 

142     

143    X 

144     

145     

146     

147 X    

148     

149    X 

150     

151     

152    X 

153     

154     

155     

156     

157    X 

158     

Total: 1 0 0 4 

 

Novamente, o livro aqui analisado demonstra pouca participação do feminino 

no período do Renascimento, porém traz uma pintura que demonstra o florescimento 

das cidades e a presença da mulher no comércio. Porém, essa gravura não é 

explorada e ela acaba sendo somente uma amostra da cidade na renascença. Além 

disso, encontramos outras obras de Michelangelo que são colocadas somente como 
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Renascimento artístico e não apresentam o motivo pelo qual o feminino se tornou 

tão representado nesse período. 

E nas atividades apresenta a figura da Vênus para demonstrar a diferença de 

representação da arte medieval para moderna, novamente, não explicando o papel  

da deusa ou das outras mulheres no quadro. 

 

SCHMIDT, Mario Furley. Nova História. 2ªed. São Paulo: Nova Geração, 2002 
 

Página Mulher Musa Amada Representação 

112 X   X 

113 X   X 

114 X   X 

115 X   X 

116 X    

117     

118     

119 X   X 

120 X    

121 X    

122     

123 X    

124    X 

125     

126     

127 X    

128 X    

129     

130     

131    X 

Total: 11 0 0 7 

 

O livro didático de Schmidt é o que apresenta o maior número de referencias 

do feminino no período do Renascimento, ele nos demonstra a mulher na arte, na 

literatura e até mesmo na mudança do pensamento moderno. O autor já inicia 

afirmando que homens e mulheres participaram desse processo de transformação 

do pensamento e da valorização do ser. Esse livro diferentemente dos anteriores se 

dedicará a explicar como ocorreu a valorização do corpo no período do 

Renascimento para depois explorar ainda mais no artístico. A mulher estará incluída 
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nos processo da construção de uma nova  mentalidade moderna, na busca do 

individualismo e até inclusas nas descobertas das navegações. O autor também irá 

discutir a revolução anatômica que ocorreu na época, na qual cientistas se 

dedicavam pela primeira vez em oposição a Igreja, a estudar o corpo de cadáveres. 

E para afirmar suas colocações o autor coloca a mulher nesse processo de 

secularização da cultura, dando mais atenção a natureza e não somente ao divino.  

Outro ponto interessante, é que o autor trata delicadamente da revalorização 

da cultura antiga e deixa bem evidente não se tratar de uma copia do período dos 

gregos e romanos. As representações femininas são largamente utilizadas para 

demonstrar o Renascimento artístico e principalmente as obras mais conhecidas de 

pintores e escultores renascentistas. E nas atividades o autor instiga sobre a nudes 

dos corpos na sociedade Moderna e a diferença da arte para o cotidiano.  

No livro paradidático que foi produzido para debate acadêmico essa representação 

também é negligenciada ao longo de diversas páginas e novamente a figura da 

mulher aparece na iconografia como anexo e não necessariamente dialogando com 

o texto apresentado pelo autor. 

Marvin Perry ao longo do seu livro irá nos relatar as diferentes civilizações que 

fazem parte do ocidente e que irão estar resumidamente colocadas na sua obra, que 

foi largamente difundida pelo centro acadêmico e que teve grande aceitação por 

parte dos docentes e que até hoje é facilmente encontrada para ser vendido em 

sites. 

O livro analisado será Civilização do Ocidente, uma história concisa de Marvin 

Perry 

 

Página Donzela Amada Musa Mulher (s) Esposa 

216      

217      

218      

219           X      X 

220      

221      

222           X  

223      



22 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 13 / setembro – dezembro 2016 

224      

225      

226      

227      

228      

229            X  

230      

Total: 0 0 0 3 1 

 

Marvin Perry também não irá mostrar essa mulher moderna na sociedade, 

sendo somente 4 vezes citada ao longo de mais páginas em comparação aos livros 

didáticos. Primeiramente essa mulher será representada pelo seu papel de “esposa” 

e sendo somente relacionada ao ambiente doméstico ou também no seu papel de 

mulher agora liberta da visão medieval. Porém um ponto importante é que Perry nos 

traz uma informação não citada nos livros didáticos: a possibilidade dessa mulher 

ser uma mecenas (um indivíduo que investia na produção de algum artista). Para 

Perry: 

 
Algumas mulheres de nobres e abastadas famílias italianas, versadas nos 
idiomas clássicos e em literatura, também patrocinavam os artistas. Isabela 
d’Este, por exemplo, esposa do governante de um pequeno Estado no norte 
da Itália, conhecia latim e grego, colecionava livros e exibia as obras dos 
artistas que ela havia encomomentado (PERRY, 2002, p. 219) 

 

Diferentemente, dos livros didáticos, Perry nos mostrar uma informação nova 

que não será abordada pelos anteriores, a possibilidade dessa mulher se inserir na 

sociedade naquele momento. Essa inserção intelectual que uma mulher pode 

ocupar dentro da sociedade moderna não será transmitida para os livros didáticos, e 

portanto, o público no qual ele é destinado (alunos e professores) não saberão 

dessa possibilidade de ascensão feminina na modernidade. 

Portanto, os livros didáticos fornecidos para o ensino médio no nosso país 

estão parcialmente de acordo com a historiografia acadêmica que ainda é vigente. A 

historiografia irá trabalhar de forma mais ampla os temas diferentemente dos livros 

didáticos que irão apresentar somente uma síntese dos principais assuntos acima 

citados e uma breve análise das principais obras produzidas no período. Todos 
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esses temas irão ser debatidos de forma separadas e muitas vezes não dialogando, 

embora estejam no mesmo período, nas diferentes fontes analisadas. 

O período que compreende a Idade Moderna está centrado entre os séculos 

XV e XVIII, nos quais ocorreram grandes mudanças na sociedade, nas formas de 

mentalidade, na arte e até mesmo nos próprios indivíduos. Além do Renascimento a 

modernidade também foi o berço da Reforma Protestante, a formação das grandes 

Monarquias Nacionais e a sua consolidação no poder, o Mercantilismo e a 

descoberta do Novo Mundo. Todos esses temas irão ser discutidos nos livros 

didáticos e irão parcialmente dialogar. 

O movimento que ocorreu na Idade Moderna e que tentou fazer uma retomada 

de valores do período da Antiguidade Clássica foi o Renascimento. Esse período é 

muitas vezes visto como um “resgate” de obras clássicas produzidas pelos grandes 

pensadores greco-romanos, entre eles Aristóteles, Platão e Cicero. Perry irá nos 

mostrar: 

 

Esse termo [Renascença] foi cunhado em referência à tentativa de artistas e 
filósofos de recuperar e aplicar a antiga erudição e modelos da Grécia e de 
Roma. Durante esse período, os indivíduos demonstraram uma crescente 
preocupação com a vida terrena, aspirando conscientemente a traçar seus 
destinos – atitude que caracteriza a modernidade. (PERRY, 2002, p. 216) 

 

Os livros didáticos irão se utilizar para explicação do pensamento clássico 

nomes de grandes filósofos e sempre ressaltando principalmente o pensamento 

individualista. A sociedade começa a se ver de forma individual e não somente parte 

de um grande coletivo, a individualização da sociedade moderna acontece devido a 

urbanização e principalmente, em decorrência dos valores clássicos. 

Porém, seria impossível a retomada na integrada desses valores após um longo 

período, que foi a Idade Média, e que também tem grande influência na 

modernidade, o Renascimento não foi uma ruptura como também afirma o 

historiador Quentin Skinner  

 

O primeiro grande problema que podemos apontar na tese de Baron sobre 
o “humanismo cívico” se resume dizendo-se que ele subestima a medida 
em que os escritores florentinos de início do Quatrocentros seguiram os 
rastros dos dictadores medievais. (SKINNER, 1996, p. 93) 
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Como afirma, Skinner os pensadores renascentistas tiveram influências dos 

dictadores medievais que eram os intelectuais da Idade Média, não poderia dessa 

forma haver uma ruptura. Porém, nos livros didáticos não será encontrado a 

influência que muitos pensadores medievais tiveram dentro do movimento 

renascentista, eles são inexistentes. Outro historiador que analisa a Idade Moderna 

e afirma que essa mudança não foi uma ruptura com a Idade Média, é Marvin Perrry 

que diferentemente dos livros didáticos irá trabalhar com a ideia de continuidade. 

 

O mundo moderno está ligado, de muitas maneiras, à Idade Média. As 
cidades europeias, a classe média, o sistema de Estado, o direito 
consuetudinário inglês, as universidades – tudo isso teve origem naquele 
período. [...] Além disso, há numerosos elos entre o pensamento dos 
escolásticos e dos primeiros filósofos modernos. (PERRY, 1999, p. 207) 

 

Os livros didáticos irão representar o Renascimento como um movimento de 

grandes mudanças intelectuais, culturais e artísticas. E afirmam que ocorre a uma 

grande ruptura de pensamento e para tal afirmação utilizam a comparação com o 

período anterior: a Idade Média no qual ocorre a dominação da Igreja e 

posteriormente o desenvolvimento do pensamento individual. 

A denominação do movimento é dada após diversos pensadores modernos 

acreditarem e muitas vezes chamarem a Idade Média como Idade das Trevas como 

Voltaire afirmava, um período obscurecido pela dominação da Igreja. Portanto, a 

Renascença seria um período de luz, uma retomada de valores clássicos, a 

mudança da mentalidade e de grandes obras de artes. O historiador francês, Jules 

Michelet (1789-1874), foi o primeiro a utilizar o termo Renascimento para denominar 

esse vasto período de descoberta do mundo e próprio homem.  

Portanto, fundamentamos que a Renascença não foi uma ruptura total com 

valores medievais e sim um período de transição que foi abandonando elementos da 

Idade Média, resignificando conceitos clássicos e formadora do berço da Idade 

Moderna, para tal afirmação utilizamos os conceitos e analises de Quentin Skinner e 

Marvin Perry.  
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Mulher Moderna e Antiga: 

 

Embora essa mulher moderna seja negligenciada nos livros didáticos e até 

mesmo no livro de Marvin Perry, ela foi parte de uma sociedade que passou por um 

processo de mudança e de individualização. 

No período denominado como modernidade a mulher irá ocupar um novo 

espaço nessa sociedade que cada vez mais se torna urbana abandonando o rural e 

se libertando do sistema feudal que foi vigente durante a Idade Média. Essa nova 

sociedade que começa a ocupar significativamente as cidades, as quais se tornam 

grandes centros de comércio e convivência, suas mentalidades, costumes e valores 

passam por mudanças radicais do antigo período que era essencialmente agrícola. 

Embora, aconteçam mudanças significativas na modernidade a mulher ainda 

continua reservada ao lar, a atividade de cuidar dos filhos e de se tornar esposa. 

Analisamos isso pelas fontes existentes que são principalmente escritos masculinos 

que irão relatar a mulher no período da modernidade em atividades do cotidiano ou 

no período do parto, como é demonstrado por Jean Marie Goulemot no livro História 

da Vida Privada “as raras ocasiões em que menciona sua esposa Marguerite, é 

quando ela põe um filho no mundo, quando ele precisa de seus serviços ou quando 

ela o ajuda nos assuntos domésticos” (GOULEMOT, 2009, p. 337) Portanto, o 

ambiente privado continuará prevalecendo para esse gênero. 

Na arte a mulher se liberta da imagem de “pecadora” e começa a ganhar 

espaço até mesmo dentro do cristianismo sendo representada em santas, como por 

exemplo, a Virgem Maria que será largamente pintada e representada em quadros e 

igrejas por toda a Europa. Sua imagem será largamente pintada principalmente em 

cenas do cotidiano, como por exemplo, alimentando o menino Jesus e também 

glorificando sua imagem e o amor materno. Uma das mais conhecidas esculturas de 

Michelangelo é a Pieta, representação de Maria com o corpo de Jesus Cristo, além 

dos inúmeros quadros de Giovanni Bellini, Filippo Lippi, Leonardo da Vinci e Rafael 

Sanzio. 

Entretanto, os renascentistas não representavam somente imagens sacras com 

a perspectiva realista, o corpo feminino começa a ser representado na arte e isso é 

verificado pelo grande número de quadros e esculturas dessa época, onde o corpo 

feminino nu é destacado. Assim como nos demonstra Ranun: 
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As Vênus de Ticiano são ao mesmo tempo uma idealização do corpo 
feminino e pornografia da elite. As damas no banho pintadas pela escola de 
Fontainebleau, encarnam certa sensibilidade humana. Não saem das águas 
miraculosamente nem descansam como deusas na floresta. Como 
verdadeiros retratos, esses quadros fazem parte do autoerotismo feminino e 
masculino, pois essas damas parecem muito felizes por ser pintadas nuas, 
suando apenas joias. (RANUM, 2009, p. 235) 

 

Essas pinturas, algumas vezes, serão associadas a deuses de origem grega 

como a deusa Vênus que foi muito representada durante a Renascença, isso ocorre 

por causa da retoma de conceitos e valores clássicos e a mitologia. Os deuses 

acabam sendo citados e utilizados em obras iconográficas e até mesmo em poesias. 

E essas imagens criadas sobre a mulher serão colocadas nos livros didáticos e até 

mesmo no livro de Perry, porém na maioria das vezes sendo somente relacionada a 

arte e não a representação do feminino. 

Entretanto, mesmo com esse grande número de representações a mulher 

continua numa sociedade que é regulada, agora não mais pelos dogmas da Igreja e 

sim por manuais de comportamento que são largamente difundidos por toda a 

Europa e que são formatores da sociedade moderna. Como analise Revel: 

 

Como La Salle, a vigilância se torna tão estreita que acaba proibindo toda 
relação imediata consigo mesmo: “O decoro exige também que, ao deitar-
nos escondamos de nós mesmo o próprio corpo e evitemos lançar-lhe até 
os menores olhares. (REVEL, 2009, p. 190) 

 

Nesses manuais a mulher é representada como dona de casa, mulher e mãe, 

ela não pertence a uma sociedade embora seja representada na arte por ela. Essa 

mulher deve ser sensível e corresponde inteiramente a seu ideal de mulher amorosa 

(259), como nos afirma Orest Ranun no livro História da Vida Privada. Além disso, 

continua reservado ao ambiente doméstico e submissa ao homem. 

A escassez de fontes referentes ao Renascimento escritas por mulheres nos 

levará a conclusão que a grande maioria são escritos masculinos, por isso devemos 

considerar que “As mulheres são representadas antes de serem descritas ou 

narradas, muito antes de terem elas próprias a palavras” (DUBBY,PERROT , 1990, 

8). A sociedade moderna não consegue inteiramente se libertar de valores 

medievais e nem mesmo da dominação ideológica que a Igreja Católica ainda 

apresenta, diferentemente do que é apresentado nos livros didáticos, afirmando 

haver uma ruptura com o esse pensamento cristão. 
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Para afirmação de que essa mulher moderna é um medieval liberta da 

sociedade feudal e não uma grega europeizada, já que anteriormente foi defendido 

que não poderá haver uma retomada na integra de valores clássicos, analisamos 

brevemente a sociedade grega. Mais precisamente no século V a.C., que foi o auge 

do classicismo, observamos que a mulher nesse período será largamente 

representada também em obras, as tragédias gregas, diferentemente da mulher 

moderna representada na arte iconográfica. Porém essas duas mulheres estão 

ainda reservadas a um local doméstico. Para tal reflexão faço uso a dissertação de 

mestrado de Marta Mega  

 

No tratado político, a mulher surge, entretanto, afastada de sua relação com 
a alteridade. O feminino é integrado: é a esposa, rainha do lar, rainha das 
abelhas. Nela se apresenta um modelo feminino apropriado, enquadro no 
modelo da mulher-abelha. (ANDRADE, 2001, p. 15) 

 

Percebe-se então que embora a mulher seja representada na arte como no 

caso grego em diversas tragédias gregas e que muitas vezes ela é o personagem 

principal, como por exemplo, Antígona e Medeia, elas não são necessariamente 

uma figura importante ou de destaque dentro de uma sociedade patriarcal. 

Utilizamos para comparação tragédias porque como afirma Marta Mega “O teatro 

não é um reflexo da realidade social; ele é a realidade social na medida em que é a 

própria realidade social que o fabrica, como um de seus mais atraentes produtos.” 

(24, 2001). Dessa forma, utilizamos obras produzidas pois elas são o “reflexo” da 

sociedade atual na qual estão inseridas. 

Portanto, concluímos que a mulher moderna recebeu sim grandes influências 

da mulher medieval e isso se percebe porque a Igreja ainda tem poder ideológico 

nesse período, e não seria possível um resgate de valores e conceitos clássicos 

após mais de mil anos de intervalo e serem encaixados perfeitamente numa 

sociedade que está em outro momento histórico. Assim, a mulher moderna acaba 

sendo muito mais uma medieval liberta na sociedade e uma grega europeizada na 

arte. 

Após a análise dos livros didáticos podemos perceber a negligencia ou até 

mesmo o silenciamento dessa mulher moderna no período do Renascimento. Essa 

mulher não ganhou espaço ainda nesses livros, porém com os avanços dos estudos 

e pesquisas nessa área os conteúdos disponibilizados podem receber breves 
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alterações. Em comparação com a historiografia esses livros didáticos continuam de 

acordo e até mesmo dialogam com a disponibilidade dos temas: conceituação de 

Renascimento, Humanismo, Renascimento na Itália e sua difusão pela Europa e 

uma lista de intelectuais e as suas obras. Além disso, Marvin Perry também 

negligencia a representação da mulher na sua obra e quando citada é brevemente 

discutida. Porém, não podemos negar que o conteúdo referente a representação 

feminina proposta por Perry é muito importante e inovadora, a ascensão intelectual 

ou social dessa mulher na sociedade moderna através do mecenato. Essa 

informação em momento algum será discutida pelos livros didáticos, que somente 

irão trazer a informação dessa pratica feita por homens ou pela Igreja e nunca por 

mulheres. Além disso, até mesmo a ausência de conceitos referentes a esse gênero 

foi encontrado, tanto que se fez necessário a análise da iconografia. 
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Resumo: O presente texto propõe-se a ressaltar a importância do Ensino de História 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental não só no que diz respeito ao estudo 
inicial da disciplina, mas também ao olhar que vai se criar da mesma nos anos 
seguintes da escolarização. Parte-se do pressuposto de que se, bem apresentada e 
ensinada, a aprendizagem de História se dará de forma espontânea e motivadora 
nos seguintes anos, tornando o ensino mais agradável para o aluno e, por 
conseguinte, formando competências nestes futuros cidadãos. Para tanto, nossa 
pesquisa tem como objetivo principal conhecer a prática pedagógica dos professores 
da Rede Municipal de Ensino do Rio Grande, Rio Grande do Sul, e dialogar sobre a 
importância do Ensino de História nos anos iniciais através de estudos sobre o 
currículo e de formações continuadas aos docentes. A metodologia utilizada neste 
projeto será análise documental, partindo da análise dos programas da disciplina de 
história da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), e também no curso de 
formação docente – Normal de Nível Ensino Médio (o antigo curso de Magistério), 
no Instituto Estadual Juvenal Muller, contando também com o aporte da história oral 
(ALBERTI, 2010) com os professores, visando conhecer quais suportes didáticos 
são utilizados em seu cotidiano.  
 
Palavras-chave: Anos Iniciais. Alfabetização. Letramento. Ensino de História. 
Memória. 
 

Considerações Iniciais: Delimitação e Problematização do Tema 

 

Sabe-se que a formação do aluno está fortemente fundamentada nos Anos 

Inicias do Ensino Fundamental, pois é neste período em que o aluno é alfabetizado 

e, em muitos casos como preconiza o Construtivismo, também letrado. Nesse 

sentido, entende-se por letramento a condição que o aluno possui em saber dar 

sentido e finalidade social à leitura e à escrita. 

Cabe-se ressaltar que as crianças chegam à escola com diferentes níveis de 

conhecimento sobre a linguagem escrita, uma vez que estão expostas, nos 

                                                
8
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diferentes contextos sociais, a diferentes práticas de letramento e têm contato 

distinto, em maior ou menor grau, com materiais escritos. 

A escola é, por excelência, o lugar onde as crianças têm a oportunidade de 

estabelecer um contato mais sistemático com o código escrito, cabendo então a ela 

a apresentação e funcionamento desse código, coordenando, assim, o processo de 

alfabetização (FERREIRO, 1999, SOARES, 2005). 

O letramento9 vem ao encontro do fundamento teórico do Construtivismo, cujo 

princípio está baseado em planejar o ensino levando em consideração a realidade 

dos alunos: o que dizem, o que anseiam, enfim, o que lhes é relevante para suas 

vidas. 

Dessa forma, assume-se a discussão e a necessidade de centrar o 

conhecimento no aluno, nas suas experiências10 de vida. Nele, a produção do 

conhecimento em aula ressalta uma nova relação entre professor11, aluno e 

conhecimento que se espera reinar no ambiente escolar. Rompe por sua vez, uma 

visão autoritária, meramente transmissora de informações, para uma relação 

democrática e construtora de representações. Pois, como explica Cunha: 

 

[...] é possível afirmar que a escola, como conceito universal, é filha da 
modernidade. Sendo assim, seus rituais, sua forma de funcionamento, a 
eleição do conhecimento válido e as práticas pedagógicas que desenvolve 
trazem marcas da dimensão cultural, epistemológica e política dessa filiação 
(2008, p.1) 

                                                
9
 Letramento é uma tradução para o português da palavra inglesa “literacy” que pode ser traduzida 

como a condição de ser letrado. Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo 
letrado. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; letrado é aquele que sabe ler e 
escrever, mas que responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita. Alfabetizar 
letrando é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, assim o 
educando deve ser alfabetizado e letrado. A linguagem é um fenômeno social, estruturada de forma 
ativa e grupal do ponto de vista cultural e social. A palavra letramento é utilizada no processo de 
inserção numa cultura letrada. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, embora a palavra literacy já 
constasse do dicionário desde o final do século XIX, foi nos anos 80 , que o fato tornou-se foco de 
atenção e de estudos nas áreas da educação e da linguagem. No Brasil os conceitos de 
alfabetização e letramento se mesclam e se confundem. A discussão do letramento surge sempre 
envolvida no conceito de alfabetização, o que tem levado, a uma inadequada e imprópria síntese dos 
dois procedimentos, com prevalência do conceito de letramento sobre o de alfabetização. Não 
podemos separar os dois processos, pois a princípio o estudo do aluno no universo da escrita se dá 
concomitantemente por meio desses dois processos: a alfabetização, e pelo desenvolvimento de 
habilidades da leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita , o letramento 
(SOARES, 2006). 
10

 Quando usamos o termo experimentar, estamos nos referindo ao sentido que Larrosa atribui à 
experiência: “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se 
passa, não o que acontece, ou o que toca. [...]” (2002, p.21). 
11

 Deste modo, a ação docente é reconhecidamente permeada pelas crenças e saberes do docente, 
que se constituem na manifestação de um arcabouço de conhecimentos, numa gama de convicções 
articuladas ao longo de sua trajetória. Como enfatizam Pimenta e Lima: “A identidade do professor é 
construída ao longo de sua trajetória como profissional do magistério. [...]” (2004, p.62). 
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Consideramos que todas estas mudanças estão permeando a concepção e a 

dinâmica da escola12, da vida dos alunos, dos processos de ensino e de 

aprendizagem e, por conseguinte, do trabalho docente. Como afirmam Tavares e 

Alarcão: 

 

Essas alterações dos processos de aprendizagem implicam também uma 
nova organização da escola, com tempos e lugares diferenciados, não só 
para estar em aulas de grandes grupos, mas também para trabalhar em 
pequenos grupos ou isoladamente, com acesso facilitado tanto a livros e 
revistas quanto a computadores e bases de dados e aos serviços da 
Internet e dos mass media; com tempos e espaços para a realização de 
tarefas concretas, interpelativas da teoria e concretizadoras desta, pois é na 
interação entre o saber dos outros e a sua aplicação por cada um a uma 
situação concreta que cada um desenvolve o seu saber (2001, p.107-108). 

 

Portanto, reconhecendo que os estudantes de hoje, não são mais aqueles 

protótipos/modelos ideais e idealizados, ao qual o nosso sistema educativo foi 

arquitetado a ensinar e inculcar verdades, devemos agregar ainda a constatação de 

que possuem uma outra singularidade que muito se distancia ou os difere dos 

professores. 

Ao encontro dessas ideias cabe lembrar Perrenoud. Para ele as competências 

são aquisições, aprendizados construídos. Nesse sentido, podemos dizer que o 

professor competente em suas ações faz que seus alunos sejam competentes em 

suas aquisições. Para o autor, 

 

[...] trabalhar enfocando as competências significa mudança no foco do 
ensino. Ao invés da memorização de conteúdos, o aluno irá exercitar suas 
habilidades, que o levarão à aquisição de novas competências [...] (1999, 
p.56). 

 

Deste modo, como bem define Arroyo (2000, p.170), a educação pode ser 

entendida como um encontro de gerações, quando aquele que, reconhecidamente 

tem mais experiência e, por isso mesmo, uma maior pluralidade de saberes a 

compartilhar – o professor – ensina àqueles que muito ainda têm a caminhar e 

crescer – os alunos. 

A atividade docente pode ser compreendida como uma ação dirigida a outros – 

é entremeada por uma série de fenômenos como a multidimensionalidade, a 

                                                
12

 Pois, como enfatiza Dalben: “A escola sempre esteve pressionada pelas solicitações da sociedade, 
na alteração de suas práticas pedagógicas que por muitos anos incorporaram e legitimaram o 
fracasso escolar como algo natural a ela” (2008, p.59). 
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simultaneidade, o imediatismo, a imprevisibilidade, a visibilidade e a historicidade, os 

quais sublinham sua dimensão interativa (GAUTHIER, 1996). Essas relações são 

mediadas tanto pelas condições objetivas da situação, quanto pelo estabelecimento 

de algum tipo de interação entre os sujeitos nela presentes. 

No entanto, é relevante ponderar o fato de que a interação a ser estabelecida 

no contexto dessa atividade é orientada basicamente por três planos de ação: da 

instituição, do docente e do próprio aluno. Esta interação desenvolve-se num lugar 

específico: a sala de aula – ambiente e cenário das múltiplas interações e conflitos 

educacionais. 

Nesse contexto, os professores se veem imersos diante de situações às quais 

precisam lidar, pois compartilhamos da crença de que não é possível pensar a 

formação e a ação docente sem considerar os meios e os modos de produção da 

própria História, contextualizando-os e problematizando-os a tal ponto que se possa 

chegar ao entendimento da educação tanto no campo da teorização da prática 

pedagógica, quanto em seu viés político-ideológico. 

É importante observar que os professores no seu trabalho estão, a todo o 

momento, reproduzindo as suas expectativas e esperanças. Assim sendo, se ele 

tem êxito no que faz, a tendência será de continuar a investir ainda mais em si e no 

seu trabalho. 

No entanto, se ele se sentir fracassando na atividade docente, muito 

possivelmente, irá imprimir atitudes e expectativas negativas no seu trabalho, 

repercutindo diretamente em torno dele e sobre os estudantes em sala de aula. 

Sabe-se que é na infância, e primeiros anos escolares que o aluno começa a 

descobrir de forma mais contundente o mundo que o rodeia, distinguir o que gosta, o 

que lhe interessa. Portanto, também é neste momento que, se mal instruído, este 

discente levará “erros” e dificuldades que dificilmente serão corrigidas ao longo de 

sua formação. Nesta perspectiva, podemos perceber que um grande número de 

alunos chega ao Ensino Fundamental e ao Médio desgostosos e desinteressados 

pelo Ensino de História. Mas por que isto acontece? 

De acordo com Cooper, “[...] a necessidade de listar e memorizar ‘causas e 

efeitos’ matou a história escolar para muitas pessoas e ainda há perigo que 

professores irão superinterpretar o conteúdo específico” (2012, p.257). Neste 

sentido, acreditamos que alguns alunos percam o interesse pelo Ensino de História 

porque não foram adequadamente motivados, ou sequer apresentados a ela, visto 
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que a disciplina de História no 1º ciclo, em via de regra, acaba sendo reduzida na 

escola às comemorações de datas e exaltação de vultos e não contempla o ensino 

propriamente da História. 

Dentro desta perspectiva, a presente pesquisa tem por objetivo ressaltar a 

importância do Ensino de História nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental não só 

no que diz respeito ao estudo inicial da disciplina, mas também ao olhar que vai se 

criar da mesma nos anos seguintes da escolarização. Sendo assim, entendemos 

que se bem apresentada e ensinada, a aprendizagem de História se dará de forma 

espontânea e motivadora nos anos seguintes, tornando o ensino mais agradável e 

significante para o aluno e, por conseguinte, formando competências nestes futuros 

cidadãos. 

 

Justificando o Tema da Pesquisa 

 

Essa pesquisa é instigada fundamentalmente pela prática docente da autora do 

projeto, a qual já atua como professora alfabetizadora nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental na Rede Municipal de Ensino do Rio Grande, no Rio Grande do Sul há 

mais de cinco anos. Essa experiência enquanto alfabetizadora, porém tendo como 

formação acadêmica inicial os cursos de Bacharelado e a Licenciatura em História, 

foi o motivo de buscarmos alternativas de Ensino de História já no primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental, que compreende do 1º ao 3º ano, visto que no 4º e 5º anos há 

a obrigatoriedade do Ensino da História do município. 

Não pretendemos trazer uma crítica vazia, a pesquisa busca em primeira 

instância tentar dar suporte a estas professoras com algumas formações 

continuadas, pois parte delas apenas reproduz o que aprendeu na escola ainda 

enquanto aluna. Além disso, pretendemos evidenciar que a história pode ser 

trabalhada também na alfabetização a partir de uma perspectiva interdisciplinar. 

De acordo com Lück, interdisciplinaridade é: 

 

[...] o processo que envolve a integração e engajamento de educadores, num 
trabalho conjunto, de interação das disciplinas do currículo escolar entre si e com a 
realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação 
integral dos alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania, 
mediante uma visão global de mundo e serem capazes de enfrentar os problemas 
complexos, amplos e globais da realidade atual (2007, p.64). 
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Pensando nesta perspectiva, para o professor dos anos iniciais a 

interdisciplinaridade se torna viável principalmente pela unidocência, pois o 

professor assume papel principal e único da sua turma, tendo assim autonomia para 

trabalhar o mesmo tema em diferentes disciplinas. A grande parte dos professores 

dos anos finais coloca como principal dificuldade da interdisciplinaridade, o tempo e 

disponibilidade em dialogar com os colegas de outras disciplinas e essa barreira não 

existe nos anos iniciais, tornando, portanto, a interdisciplinaridade atingível. 

O trabalho interdisciplinar, assim como uma educação baseada nos preceitos 

construtivistas, exige um empenho maior da comunidade escolar, seja da 

coordenação pedagógica que avaliará sua clientela para criar seu P.P.P (Projeto 

Político Pedagógico), seja do professor que antes de trazer seu conteúdo “pronto” 

terá que conhecer sua turma, avaliar seus anseios, seus conhecimentos prévios e 

também sua vida (familiar, econômica, cultural, social). Porém, certamente esse 

trabalho não é perdido, ele desacomoda e, bem como todo processo de 

desacomodação ele faz surgir novo aprendizado. 

E é a partir desse novo olhar que pretendo evidenciar a importância e 

relevância do ensino de história ao professor dos anos iniciais. Lück afirma que: 

 

A ideia de superação da fragmentação do ensino não é nova, afirmam os 
professores. A concepção do currículo, proposta no final do século passado, 
já indicava uma preocupação com a fragmentação e procurava oferecer o 
instrumental conceitual necessário ao estabelecimento da unidade de 
ensino. A Lei 5692/71, que propunha a integração vertical e horizontal das 
disciplinas, procurou orientar a superação dessa fragmentação. Igualmente, 
o método de projetos que foi muito popular em certa época. Esses aspectos 
correspondem, no entanto, a estágio elementar e inicial do processo (2007, 
p.86). 

 

Sendo assim, acredito que os primeiros anos na escola são de fundamental 

importância para formação dos nossos alunos. Daí a preocupação em trabalhar da 

melhor forma estes anos iniciais no processo de escolarização, de questionar o que 

temos feito pela educação e, também de introduzir paradigmas como o 

construtivismo e o letramento para melhorá-la. 

Penso que, se conseguirmos dentro da academia e dos cursos de extensão 

(magistério) explorar melhor a disciplina de História, conseguiremos 

consequentemente, que os alunos possam ter interesse pelo ensino de história no 

Ensino Fundamental e no Médio. 
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Esta pesquisa tem por objetivo, portanto, refletir sobre a formação desse 

docente dos anos iniciais, sobre a aplicação da disciplina de história e, além disso, 

nortear esses docentes que já trabalham nos anos iniciais e que não têm formação 

em História através de formações continuadas, visando dar suporte ao seu fazer 

pedagógico. 

Nesse sentido, a pesquisa também objetiva conhecer a prática pedagógica dos 

professores da Rede Municipal de Ensino do Rio Grande e dialogar sobre a 

importância do Ensino de História nos anos iniciais através de estudos sobre o 

currículo de História e de formações continuadas aos docentes. 

Para atingirmos o objetivo principal, indicamos como objetivos específicos da 

pesquisa: 

1) Localizar e avaliar os programas da disciplina de história nas universidades e 

cursos de formação de alfabetizadores (magistério); 

2) Caracterizar os programas de Ensino de história nos anos iniciais; 

3) Identificar as atividades ligadas à disciplina de história propostas pelos 

professores nos anos iniciais a fim de saber se estas tendem a motivar o aluno ou 

não para a aprendizagem do Ensino de História no Ensino Fundamental e Médio; 

4). Investigar métodos que melhor se adéquam ao Ensino de história nos anos 

iniciais; 

5) Refletir sobre a educação atual e buscar formas de aprimorá-la; 

6) Favorecer formações continuadas aos professores dos anos iniciais voltadas ao 

Ensino de História. 

 

Marco Teórico e Metodológico da Pesquisa: Em Busca da Pesquisa! 

 

- Marco Teórico 

 

Como base teórica deste projeto, salientamos o Construtivismo. Do 

construtivismo, destacamos em especial a teoria piagetiana e a constituição do 

sujeito através da interação. 

Segundo Oliveira, “[...] poucos historiadores interessam-se pelo processo de 

construção do conhecimento histórico em crianças. Muitos sequer acreditam na 

possibilidade da criança aprender história nas séries iniciais” (1993, p. 263-264). 
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Assim, visando acabar com esta ideia propomos este projeto que certamente 

irá colaborar com nossos professores da Rede Municipal de Ensino no seu fazer 

pedagógico diário. 

Além disso, baseado no novo paradigma educacional, o construtivismo tem se 

preocupado em centralizar os rumos do ensino na formação de um cidadão 

competente, diferente de como já vimos no passado, quando a fonte estava na 

transmissão do saber. 

Segundo Moretto, 

 

[...] os novos rumos da educação brasileira apontam para a busca da 
formação de um novo profissional e de um novo cidadão [...] um ensino com 
foco no desenvolvimento de habilidades intelectuais que levem à aquisição 
de competências profissionais (2003, p.37). 

 

A Escola enquanto instituição surgiu como uma necessidade da própria 

sociedade, à medida que o processo social tornou-se mais complexo. Segundo 

Luckesi: “A escola cresceu e ganhou novas estruturas à medida que as sociedades 

também foram gerando novas necessidades” (1990, p.78). O autor discorre sobre a 

trajetória da educação, desde sua institucionalização até os dias de hoje, e faz uma 

crítica a sua funcionalidade: 

 

Hoje, embora a escola agregue funções supletivas (nas áreas de higiene, 
saúde, religião etc.), a sua função essencial continua a ser a de mediar, 
para as novas gerações, a apropriação da cultura acumulada pela 
humanidade. A escola é uma instancia privilegiada de tradução da 
pedagogia em prática docente, não porque se queira, mas porque a própria 
história da sociedade a constituiu assim (op.cit., p.78). 

 

Dessa forma, podemos dizer que a função da Escola é formar cidadãos a partir 

de toda uma bagagem cultural que adquiriu durante várias gerações. Uma de suas 

funções é também a difusão de conteúdos, todavia; esses conteúdos devem ser 

indissociáveis da realidade do aluno, pois do contrário, eles não têm sentido algum. 

Nesta perspectiva, o ensino do conteúdo de história nos anos iniciais iria 

contribuir neste ideal de criticidade e na construção de um ser social. 

Dentro do processo de ensino o professor tem um papel fundamental, pois é 

ele quem intermediará o conhecimento para o aluno. Desta forma, o professor tem 

que procurar entender e respeitar cada aluno. E somente a partir disto introduzir o 

conteúdo. 
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Pode-se entender também, que atualmente o conhecimento não sai somente 

da Escola para comunidade, hoje é o mundo exterior que a invade. Dessa forma, 

fica claro que a Escola não mudou com a globalização, foi modificada por ela. E que 

nossas crianças entram cada vez mais cheias de informações na escola. Em outras 

palavras, o ensino de história nos anos iniciais corrobora com este aluno cidadão e 

crítico que nos preconiza o construtivismo. 

Assim, reconhecemos que os meios de comunicação social de massa – no que 

concerne especificamente a este ensaio à imprensa, ao rádio, à televisão, à internet 

e às novas tecnologias de informação e comunicação – exercem na atualidade e 

têm exercido há muito tempo (corroborando a constatação do Relatório de 2005 da 

UN/INSTRAW), uma profunda e também decisiva orientação na vida social, política 

e cultural de toda e qualquer sociedade e, como tal, constituem-se em um 

importante instrumento de formação e configuração social de gênero. 

Neste contexto, onde convivemos com “antigas” e novas tecnologias de 

informação e comunicação de massa, o acesso aos bens simbólicos converteu-se 

em um requisito indispensável à gênese do comportamento individual e coletivo. 

Ademais, o fato de que os meios de comunicação possibilitam o incremento das 

relações interpessoais – tanto em âmbito local como em escala planetária – é mais 

um elemento que requer que o seu acesso e uso seja para além de democrático, 

ético13. 

Na perspectiva construtivista, podemos destacar o conceito de mediação do 

teórico russo Lev Semenovich Vygotsky. Pode-se dizer que este conceito é de suma 

importância para compreensão das suas concepções sobre o funcionamento 

psicológico. O autor acredita que a mediação seria um processo de intervenção de 

um elemento intermediário numa relação. De acordo com tal conceito, podemos 

vislumbrar na educação, o professor como mediador entre o saber instituído e o 

aluno. Desta forma, o educador deixa de ser o transmissor do conhecimento e passa 

a ser o mediador do mesmo (OLIVEIRA, 1993). 

Para os construtivistas, 
                                                
13

 UN/INSTRAW - Instituto Internacional de Investigação e Capacitação das Nações Unidas para as 
Mulheres. Esta Declaração, proveniente da IV Conferência Mundial sobre a Mulher: Ação para 
Igualdade, Desenvolvimento e Paz, realizada em Pequim no ano de 1995, constitui-se como 
documento mais amplo e completo produzido por uma Conferência das Nações Unidas com relação 
aos direitos das mulheres, posto que, ademais de congregar em seu bojo as Conferências e os 
Tratados anteriores, tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH, a Declaração 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Declaração de 
Viena. 
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 [...] a criança não é passiva e nem o professor é simples transmissor do 
conhecimento. Nem por isso o aluno dispensa a atuação do mestre e dos 
companheiros com os quais interage. Mais propriamente, o conhecimento 
resulta de uma construção contínua, entremeada pela invenção e pela 
descoberta (RODRIGUES; SILVA; PARIZ; TRICHES apud ARANHA, 2003, 
p.27). 

 

Para Piaget, o construtivismo não é um método, nem uma técnica de ensino de 

aprendizagem e nem um projeto escolar, e sim uma teoria que permite (re) 

interpretar todas essas coisas, jogando o indivíduo dentro do movimento da história, 

pois para o autor a aprendizagem só tem sentido na medida em que coincide com o 

processo de desenvolvimento do conhecimento (BECKER, 1994, p.89). 

 

- Marco Metodológico 

 

A metodologia utilizada neste projeto será análise documental, partindo da 

análise dos programas da disciplina de história da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG), e também no curso de formação docente – Normal de Nível Ensino 

Médio (o antigo curso de Magistério), no Instituto Estadual Juvenal Muller, contando 

também com o aporte da história oral14 (ALBERTI, 2010) com os professores, 

visando conhecer quais suportes didáticos são utilizados em seu cotidiano. Posto 

que, de acordo com Alberti: 

 

A história oral pode ser empregada em diversas disciplinas das ciências 
humanas e tem relação estreita com categorias como biografia, tradição 
oral, memória, linguagem falada, métodos qualitativos etc. Dependendo da 
orientação do trabalho, pode ser definida como método de investigação 
científica, como fonte de pesquisa, ou ainda como técnica de produção e 
tratamento de depoimentos gravados (2005, p.17). 

 

Dentro de uma perspectiva de pesquisa descritiva, tentaremos compreender a 

forma e os métodos de trabalho dos professores, cuja formação não se dá na área 

de história, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Dessa forma, utilizaremos de 

técnicas de coletas de dados como questionários a fim de identificar e descrever as 

características deste grupo estudado. 

                                                
14

 Assim, se justifica a importância de compreendermos que o universo da História Oral é complexo e 
diversificado, necessitando, portanto, que o pesquisador tenha bem claro por que, como e para que 
se fará uma pesquisa utilizando esta metodologia, forjando que abandone posturas ingênuas, como 
se imbuir da missão de construir uma História “vinda de baixo”, ou que incorra no esquecimento de 
que toda entrevista é “documento-monumento” (ALBERTI, 2005). 
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Ademais, para contribuir para o desenvolvimento deste projeto utilizaremos a 

história oral, pois a mesma possibilita compreender como se constitui as memórias 

individuais e coletivas dentro da escola, bem como analisar também de que maneira 

se constituíram estas memórias. Posto que: 

 

[...] Ninguém se recorda exclusivamente de si mesmo, e a exigência de 
fidelidade, que é inerente à recordação, incita ao testemunho do outro; e, 
muitas vezes a anamnesis pessoal é recepção de recordações contadas por 
outros e só a sua inserção em narrações coletivas – comumente reavivadas 
por liturgias de recordação – lhes dá sentido (CATROGA, 2001, p.45). 

 

E nesse diálogo que faz parte do processo socializador, os indivíduos mantêm 

o elo com a realidade, que se constitui na própria memória que se tem, pois do 

modo como “re-presentificam” seu passado, organizam o seu percurso como projeto. 

Tendo em vista que a memória nunca poderá ser um mero registro, justamente por 

constituir-se nessa “re-presentificação” que tem sua gênese na relação entre o 

presente e a tensão tridimensional do tempo, ou seja, numa construção em que “[...] 

toda a recordação tende a objetivar-se numa narrativa coerente [...]” (CATROGA, 

Ibid., p.46). 

E, em virtude do fato da memória estar sempre “ameaçada pela amnésia”, 

torna-se compreensível a necessidade do ritual de celebração de encontro com a 

memória, para evocar a rememoração através dos “traços-vestígios” que têm a 

função de mobilizar a memória através de revivificações rituais, haja visto que “[...] 

não há representação memorial sem traços” (CATROGA, Ibid., p.48). 

Além disso, a narrativa cria condições favoráveis à análise e ao diálogo tanto 

de práticas quanto de saberes que são construídos cotidianamente, dentro ou fora 

do espaço escolar, e também se constitui numa ferramenta metodológica bastante 

utilizada contemporaneamente no que se refere aos processos de formação e 

autoformação de professores (MEDINA, 2003). 

Com este trabalho pretendemos não só compreender de que forma se ensina 

história nos anos iniciais do Ensino Fundamental, mas de que forma se constitui este 

saber e como podemos torná-lo mais crítico e mais instigante para o aprendizado do 

aluno. 

Entendemos que o caminho se faz caminhando, descobrindo, experienciando 

saberes, com isso, essa metodologia, escrita nos dias de hoje, pode ser alterada de 

acordo com os estudos e olhares que surgirão no decorrer dessa caminhada de 
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leituras e diálogos coletivos, constituindo portanto, uma dialogicidade15 no processo. 

Não damos, então, como encerrado esse marco metodológico, mas, sim, iniciado. 
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Resumo: O presente trabalho analisa a forma como a disciplina História é 
ministrada no quarto e no quinto ano do Ensino Fundamental, considerando que a 
finalidade do ensino de História para crianças dessa fase é o desenvolvimento do 
pensamento histórico. Desse modo, foi utilizado como referencial teórico o 
historiador alemão Rüsen (2011), que discorre acerca da aprendizagem da História 
a partir da perspectiva da formação da consciência histórica. Utilizou-se também os 
pensamentos de Bittencourt (2004), Horn & Germinari (2006), Moreira & 
Vasconcelos (2007). Para o desenvolvimento do trabalho foi realizada pesquisa de 
campo em escolas de Curitiba e Região Metropolitana. Por meio da observação e da 
análise de questionários aplicados a professores buscou-se verificar a forma como 
os conteúdos escolares são desenvolvidos no cotidiano das aulas de História. Nesse 
sentido, foram utilizados também os pensamentos das autoras Urban & Luporini 
(2015), que abordam especialmente a aprendizagem de História nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. Os resultados da pesquisa apontaram que a maioria dos 
professores investigados procura utilizar fontes históricas para o ensino dos 
conteúdos curriculares e procura oportunizar situações que levem as crianças a 
pensarem historicamente. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem. Anos iniciais. Consciência Histórica. 
 

Introdução 

 

O presente texto trata da questão da aprendizagem histórica nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Buscou-se investigar especialmente a forma como a 

disciplina História é ensinada às crianças do 4º e do 5º ano do Ensino Fundamental, 

                                                
16

 Graduanda do Curso de Licenciatura Pedagogia da Faculdade Padre João Bagozzi. 
17

 Professora da Faculdade Padre João Bagozzi e do Quadro Próprio do Magistério do PR. Mestre 
em Educação pela Universidade Federal do Paraná. 
18

 Graduanda do Curso de Licenciatura Pedagogia da Faculdade Padre João Bagozzi. 
19

 Graduanda do Curso de Licenciatura Pedagogia da Faculdade Padre João Bagozzi. 
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partindo do princípio de que a História faz parte do cotidiano de todos os sujeitos, 

pois relaciona o passado ao presente.  

A História é o campo do conhecimento dedicado aos estudos das ações dos 

seres humanos ao longo do tempo. Logo, parte-se do pressuposto de que ao 

estudar História o educando tem possibilidade de compreender a realidade em que 

vive. Conhecer os acontecimentos passados e perceber que as ações de todos os 

sujeitos são relevantes para os rumos da História pode levar o estudante a 

reconhecer seu protagonismo na transformação da sociedade e na construção de 

um mundo mais justo. (PARANÁ, 2010). 

Ensinar História a partir da experiência do educando e torná-la significativa é 

um desafio para os professores. Tais aspectos são privilegiados por estudiosos da 

aprendizagem histórica, dentre os quais o historiador alemão Rüsen (2011) e as 

autoras Urban & Luporini (2015). A partir desses pressupostos teóricos  afirma-se 

que é preciso considerar os saberes dos alunos, o trabalho com fontes históricas e 

uma avaliação que privilegie a produção de narrativas históricas.  

 

A Teoria da Consciência Histórica 

 

Para Rüsen (2010a) a História deve ter uma função orientadora para a vida 

prática, consequentemente, o ensino de História também deve servir a esse 

propósito. O aprendizado histórico pode ser compreendido como um processo de 

construção de sentido, e, para que os sujeitos consigam atribuir sentido ao tempo, 

os mesmos devem experimentar o tempo, isto é, o passado deve tornar-se presente. 

Quando isso ocorre, as carências de orientação temporal se transformam em 

questionamentos sobre o passado, e a construção do sentido dessa experiência no 

tempo, ou seja, a formação da consciência histórica somente se efetiva quando a 

competência narrativa é desenvolvida (RÜSEN, 2010a).  

O autor (2010b, p. 96-97) expõe três qualidades da narrativa histórica que 

possibilitam a orientação da vida prática no tempo: a narrativa histórica está 

relacionada à memória, mobilizando a experiência do tempo passado; ela serve para 

estabelecer as identidades de quem narra e dos ouvintes, e, sobretudo, com a 

narrativa histórica é possível relacionar a unidade interna das três dimensões do 

tempo a partir do conceito de continuidade.   
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A narrativa histórica tem a função geral de orientar a vida prática no tempo, 
mobilizando a memória da experiência temporal, por meio do 
desenvolvimento de um conceito de continuidade e pela estabilização da 
identidade. Esta função geral pode ser realizada de quatro modos 
diferentes, de acordo com as quatro condições necessárias que devem ser 
preenchidas para que a vida humana possa continuar em seu curso no 
tempo: afirmação, negação, regularidade, transformação. (RÜSEN, 2010b, 
p. 98) 

 

Nessa perspectiva, Rüsen (2010b) apresenta uma tipologia da narrativa 

histórica, sendo elas “narrativa tradicional”, “narrativa exemplar”, “narrativa crítica” e 

“narrativa genética”. Para o autor, esses quatro princípios constituem o discurso 

histórico. 

A função da Didática da História é compreender e analisar o processo do 

aprendizado histórico, que para Rüsen (2006), é uma das dimensões e 

manifestações da consciência histórica. Esse campo de pesquisa, portanto, deve 

investigar o modo como o passado é experienciado, e de que forma isto pode 

auxiliar na compreensão do presente e antecipação do futuro. 

Nas palavras de Rüsen:  

 

[...] através da análise das operações da consciência histórica e das 
funções que ela cumpre, isto é, pela orientação da vida através da estrutura 
do tempo, a didática da história pode trazer novos insights para o papel do 
conhecimento histórico e seu crescimento na vida prática. (RÜSEN, 2006, p. 
15)  

 

O autor afirma que a ação de dar um sentido temporal às experiências constitui 

o conceito de Consciência Histórica, que é central para a análise no âmbito da 

Didática da História. E acrescenta que “a consciência histórica pode ser analisada 

como um conjunto coerente de operações mentais que definem a peculiaridade do 

pensamento histórico [...]”. (RÜSEN, 2006, p. 14).  

Desse modo, entende-se que o aprendizado histórico pode ser definido como 

um processo de interpretação de experiências, orientadas no tempo, que resulta na 

produção de narrativas. E essas, respondem às necessidades da vida humana 

prática, constituindo a base para a formação de identidades e a elaboração de 

decisões a serem tomadas tendo como perspectiva o futuro. 

Segundo o autor, “a consciência histórica é ao mesmo tempo o campo de ação 

e o objetivo da aprendizagem histórica” (Rüsen 2011, p.112), e essa acontece 

quando o aluno consegue interpretar o passado, compreendendo as atuais 
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condições de vida e, assim busca desenvolver perspectivas de futuro. A narrativa 

histórica se realiza quando o aluno consegue elaborar uma comunicação entre os 

produtores e os receptadores da História, entendendo que ele próprio faz parte de 

do processo histórico e que o futuro também pode depender de suas atitudes. 

Para Urban e Luporini (2015, p. 56) os currículos de História tiveram, por muito 

tempo, uma trajetória voltada à ideia do tempo e do espaço, onde a Psicologia 

explicava como essa relação acontecia, enfatizando a ideia de que era preciso uma 

maturação biológica da criança para que ela pudesse compreender tempo e espaço, 

e, consequentemente aprender História.  

Segundo o documento “Ensino Fundamental de Nove Anos: Orientações 

Pedagógicas para os Anos Iniciais”, publicado em 2010, a finalidade do ensino de 

História é desenvolver o pensamento histórico de crianças. Esse documento aponta 

como possibilidade teórico-metodológica a Teoria da Consciência Histórica, que 

pressupõe que a aprendizagem deve ser basear na epistemologia da História.  

Ainda conforme o referido documento (PARANÁ, 2010, p. 120), ao trabalhar 

História com crianças é preciso considerar a sua curiosidade, essa resulta em 

dúvidas sobre o passado e as faz procurarem explicações para a realidade em que 

vivem. Além disso, faz-se necessário considerar o contexto social no qual essas 

crianças estão inseridas, investigar as suas ideias e experiências. O ensino de 

História não pode mais ser linear, sem estabelecimento de problemas, ou trabalhado 

de forma desarticulada do contexto em que vivem os educandos.  

 

A utilização das fontes históricas para o ensino de História 

 

É fundamental que o ensino de História seja baseado no trabalho com fontes 

históricas, não apenas como ilustração da narrativa histórica, mas como ponto de 

partida o ensino dos conteúdos históricos. Torna-se necessário estabelecer uma 

constante relação entre o passado e o presente, não no sentido de simples 

comparação entre “como era” e “como é”, mas com o intuito de analisar os porquês 

das permanências e transformações, bem como trabalhar com as diferentes 

temporalidades. (PARANÁ, 2010, p. 124). 

De acordo com Urban e Luporini (2015, p.68), o trabalho com as fontes 

históricas tem por objetivo identificar, explorar e interrogar essas fontes, de forma a 

estabelecer relações com o passado a partir de vestígios do presente, e assim 
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conseguir determinadas respostas que levem os estudantes a compreender e as 

causas e as consequências do processo histórico. 

Ainda de acordo com as autoras (2015), as fontes históricas, quando 

vinculadas a uma didática em linha com as novas diretrizes e os saberes dos alunos 

possibilitam que o aprendizado da História aconteça de maneira significativa. O 

professor pode explorar essas fontes e as experiências de seus alunos em forma de 

diálogos de comparações e de questionamentos, levando-os a exercitar a 

imaginação e o pensamento crítico.  

 

O ensino de História no Brasil 

 

Segundo Bittencourt (2004, p. 60), a História enquanto disciplina escolar, na 

elaboração de seus conteúdos e métodos, tem um caminho repleto de conflitos e 

controvérsias, e atualmente busca desvincular-se de um slogan famoso da 

disciplina, que é o de ser uma matéria de memorização de datas e nomes.  

 

O estudo da História, a partir do século XIX, tem permanecido nos 
currículos escolares dos diferentes níves de ensino básico [...]. A História 
integra o conjunto de disciplinas que foram sendo constituídas como 
saberes fundamentais no processo de escolarização brasileira e passou por 
mudanças significativas quanto a métodos, conteúdos e finalidades até 
chegar à atual configuração nas propostas curriculares [...]. 
(BITTENCOURT, 2004, p.33). 
 

 

Para a autora (2004, p.67), a História foi compreendida de diferentes  formas 

ao longo do tempo, passou por períodos de pouca importância,  e, durante muito 

tempo, aprender História significava decorar alguns acontecimentos passados, onde 

os alunos deveriam repetir exatamente o que estava escrito nos livros e cadernos. 

Para ajudar nesse processo muitos livros didáticos eram compostos de 

perguntas e respostas, e a metodologia era baseada na memorização. Ainda de 

acordo com a autora (2004), a partir da década de 1960 estudaram-se novos 

métodos de ensino, mas a implementação desses foi dificuldado pelo Regime Civil 

Militar, limitando-os um caráter tecnicista. Nesse período, o ensino de História e 

Geografia foram consolidados em uma matéria única denominada Estudos Sociais. 

Horn e Germinari (2006, p.7) esclarecem que a discussão em torno do ensino 

de História teve grandes mudanças estruturais a partir da década de 1980. O debate 
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a respeito das novas metodologias de ensino, determinado de certa forma pelas 

mudanças de concepção de homem, sociedade e ciência pesaram muito sobre o 

ensino de História, de maneira especial no estado do Paraná. A partir desse período, 

começou-se a diluir a disciplina de Estudos Sociais nas disciplinas do História e 

Geografia.   

 

[...] a partir dos anos 80, passou-se a rediscutir o objeto da História, uma 
vez que a perspectiva presente nos currículos estava ainda fortemente 
influenciada pela temática do viés positivista do século XIX: da História-
nação, História-civilização. Neste sentido passou a acontecer um grande 
debate nacional em torno da educação escolar em geral, e em específico, 
do ensino da História. (Horn e Germinari, 2004, p.29). 

 

Segundo Bittencourt (2004, p. 99) foi apenas na década de 1990 que iniciaram-

se as principais transformações no ensino de História, por meio da elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e de propostas curriculares de estados e 

municípios. Além disso, teve início a discussão a respeito da progressão do 

conhecimento histórico ao longo do processo de escolarização. Nesse sentido, três 

aspectos eram considerados fundamentais para que os alunos pudessem entender-

se como sujeito histórico: “o fato histórico, o sujeito histórico e o tempo histórico”. 

(PARANÁ, 2010, p.123). 

 

Desenvolvimento da pesquisa 

 

Para responder a questão de partida proposta na presente pesquisa foi 

realizada investigação em diferentes escolas dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental na cidade de Curitiba e Região Metropolitana. Foram privilegiadas 

especificamente as ideias de professores acerca da aprendizagem histórica de 

crianças do 4º e do 5º do Ensino Fundamental. A pesquisa efetivou-se a partir de um 

questionário semiestruturado, que privilegiou os temas tratados neste trabalho e 

suas implicações em sala de aula. Os questionários foram respondidos por quarenta 

e um professores.  
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Modelo do Questionário aplicado: 

 

1. Você conhece as Diretrizes Curriculares orientadoras do Ensino Fundamental? 
  

       Sim, totalmente. 
       Sim, parcialmente. 
       Não conheço. 
 
2. Você consegue trabalhar embasado(a) nas Diretrizes estabelecidas em sua 
escola? 
       Sim, totalmente. 
       Sim, parcialmente. 
       Não. 
 
3.  Você busca aperfeiçoamento para ministrar a disciplina de História, através  de 
cursos, palestras ou outros meios? 
       Sim. 
       Não. 
 
4. Você conhece a teoria da consciência histórica? 
       Sim. 
       Não. 
 
5. Você utiliza o trabalho com fontes históricas (documentos) para o ensino da 
disciplina História? 
       Raramente. 
       Quase sempre. 
       Sempre. 
 
6. Quais dessas fontes histórias você costuma utilizar para o ensino da disciplina 
História? 
       Documentos escritos. 
       Fotografias. 
       Pintura e desenho. 
       Filmes. 
       Outros. Quais? __________________________________________________ 
 
7. Sua escola proporciona aos alunos visita a museus ou outros lugares onde seja 
possível conhecer as fontes histórias? 

 Sim, sempre que possível. 
 Não proporciona. 
 

8. Você oportuniza situações para que o estudante comece a pensar 
historicamente, relacionando passado e presente? 
       Raramente. 
       Quase sempre. 
       Sempre. 
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Resultados da pesquisa 

 

Questão 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ao aplicar novos conteúdos de História, você considera os saberes do aluno, suas 

experiências, o meio social em que vive? 

 

       Raramente. 
       Quase sempre. 
       Sempre. 

 

10. Você avalia se o aluno consegue demonstrar que compreende a si mesmo como um 

sujeito histórico? 

 

       Raramente. 
       Quase sempre. 
       Sempre. 

 

11. Você consegue identificar uma melhora no aprendizado, onde a disciplina História 

passa a ter significado para o aluno? 

 

       Raramente. 
       Quase sempre. 
       Sempre. 
 

Conhecimento das 
Diretrizes Curriculares 

SIM, TOTALMENTE SIM, PARCIALMENTE 

NÃO CONHEÇO 
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Questão 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se concluir que, de maneira geral, as questões 1 e 2 do Questionário 

acima referido, que tratam do conhecimento e aplicação das Diretrizes Curriculares 

orientadoras do ensino, apuraram resultados percentuais muito próximos, mostrando 

que os profissionais conhecem tais documentos, porém não o conhecem em sua 

totalidade, e, não se preocupam em utilizá-lo fundamentalmente.  

 

Questão 3 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 4 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação às questões 3 e 4 do Questionário, percebeu-se que 80% (oitenta 

por cento) dos profissionais pesquisados buscam aperfeiçoamento profissional. 

Quanto à Teoria da Consciência História, que é um referencial teórico relativamente 

Aplicação das Diretrizes 
Curriculares 

SIM, TOTALMENTE SIM, PARCIALMENTE 

NÃO 

Busca por aperfeiçoamento 
profissional 

SIM  NÃO 

Conhecimento da Teoria da 
Consciência Histórica 

SIM  NÃO 
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recente nos documentos orientadores do ensino de História no estado do Paraná, 

quase a totalidade de professores afirmou conhecer, em alguma medida, tais 

pressupostos. 

 

Questão 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação à utilização de fontes histórias (questão 5 do Questionário) pode-

se observar que a maioria dos profissionais afirmou que as utiliza, em suas várias 

modalidades possíveis, conforme demonstrado na questão 6.  

 

Questão 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere ao trabalho com narrativas histórias, nas questões 8 e 9 do 

Questionário apresentado, pode-se observar que a maioria dos profissionais procura 

verificar os saberes históricos dos alunos, bem como proporcionar situações para 

que os mesmos consigam pensar historicamente.  

 

Utilização das fontes 
históricas para o ensino 

RARAMENTE QUASE SEMPRE SEMPRE 

Fontes Históricas utilizadas 

DOCUMENTOS ESCRITOS 

FOTOGRAFIAS 

PINTURA E DESENHO 

FILMES 

OUTROS - LIVROS 
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Questão 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, observou-se nas respostas da questão 11, que a maior parte dos 

profissionais busca identificar se houve progressão no aprendizado histórico dos 

alunos. 

Oportunização de situações 
para o estudante pensar 

históricamente 

RARAMENTE QUASE SEMPRE SEMPRE 

Consideração dos saberes 
dos alunos 

RARAMENTE QUASE SEMPRE SEMPRE 

Identificação de melhoras 
do aprendizado 

RARAMENTE QUASE SEMPRE SEMPRE 
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Considerações finais 

 

O ensino de História nos anos iniciais tem como objetivo desenvolver o 

pensamento histórico de crianças. Nesse sentido, espera-se que  professores sejam 

produtores de conhecimento e que busquem ensinar História de modo que faça 

sentido aos alunos. Trabalhar com fontes históricas não significa apenas tornar a 

aula agradável, mas sim mostrar que essas fontes são excelentes comunicadoras de 

ideias.  

Lidar com o documento histórico no que ele quer dizer, em sua temporalidade 

de produção, é pensar em como o passado se relaciona ao presente. Tudo o que é 

produto humano pode ser fonte histórica, e o documento em si não diz nada, 

portanto, é necessário apreender aquilo que é possível interpretar a partir do 

mesmo. 

A História é sempre contada a partir de experiências de vida. Portanto, é 

importante que o professor saiba quais são os conhecimentos prévios que os alunos 

trazem consigo. Quando a História passa a ter significado para os educandos, os 

mesmos conseguem desenvolver suas narrativas em uma linha de pensamento 

histórico, e conseguem sentir-se parte do processo histórico.  

Por  meio da observação e da análise de questionários respondidos por 

quarenta e um professores buscou-se verificar de que modo os conteúdos históricos 

são aplicados no cotidiano escolar. Os resultados apresentados evidenciaram que a 

maioria dos professores investigados conhece os documentos norteadores do 

Ensino Fundamental.  

A maior parte deles afirmou que busca utilizar fontes históricas em sala de 

aula, e, além disso, procura refletir acerca do desenvolvimento do pensamento 

histórico dos alunos. Entretanto, percebeu-se a partir da observação, que há ainda 

dificuldades relacionadas à falta de estrutura material de algumas escolas. 

Evidenciou-se também que muitos professores apresentam dificuldades em relação 

à utilização de fontes históricas de forma problematizadora e multiperspectivada.  

Verificou-se ainda a relevância dos educadores entrarem em contato com 

teorias que privilegiam a epistemologia da História. Além disso, é importante que se 

oportunize a construção de diálogos acerca dos artefatos da cultura escolar, tais 

como os manuais didáticos, pois, muitas vezes, as únicas fontes históricas 

trabalhadas em sala de aula são aquelas presentes nesses artefatos. 
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Resumo: Este artigo apresenta algumas reflexões sobre o primeiro momento do 
estudo piloto que norteia a dissertação de mestrado em andamento, com o título 
provisório “A construção da história de Curitiba por meio das fontes históricas na 
perspectiva da Educação Histórica”, na linha de pesquisa Cultura, Escola e Ensino, 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. 
O objetivo principal é entender em quais lugares da cidade de Curitiba, os 
estudantes pesquisados nesse momento acreditam que existem evidências da 
História de Curitiba. Para tanto, buscou no aporte teórico e metodológico da 
Educação Histórica e na teoria da Consciência Histórica de Jörn Rüsen subsídios 
para seu desenvolvimento. Sua sistematização foi fundamentada nos princípios 
investigativos da Pesquisa Qualitativa de natureza empírica e interpretativa, 
realizada por meio de uma ficha contendo um questionário para analisar e 
categorizar as narrativas históricas, produzidas por 36 estudantes que estavam 
ingressando no primeiro ano do Ensino Médio de um colégio da região leste da 
capital paranaense. 
 
Palavras-chave: Evidências. Fontes históricas. Educação Histórica. Consciência 
histórica. Narrativas históricas. 
 

Introdução 

 

Neste artigo são apresentadas algumas reflexões referentes ao primeiro 

momento do estudo piloto que norteia a dissertação mestrado em andamento, com o 

título provisório “A construção da história de Curitiba por meio das fontes históricas 

na perspectiva da Educação Histórica”, na linha de pesquisa Cultura, Escola e 

Ensino, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 

Paraná. 

O objetivo principal nesta parte da pesquisa é entender por meio da análise de 

narrativas produzidas por um grupo de 36 estudantes, que estavam ingressando no 

primeiro ano do Ensino Médio de um colégio da região leste da capital paranaense, 

                                                
20

 Professor de História das redes estadual e privada do Estado do Paraná, mestrando em Educação 
na Linha de Pesquisa Cultura, Escola e Ensino da UFPR, (Bolsista CAPES DS). 
21

 Orientadora e professora do DTPEN- UFPR, doutora em Educação pela UFPR, pesquisadora do 
LAPEDUH (UFPR). 



56 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 13 / setembro – dezembro 2016 

em quais lugares da cidade de Curitiba esses estudantes acreditam que existem 

evidências da História de Curitiba. 

Para tanto, buscou subsídios no aporte teórico e metodológico da Educação 

Histórica e na teoria da Consciência Histórica de Jörn Rüsen, fundamentando sua 

sistematização nos princípios investigativos da Pesquisa Qualitativa de natureza 

empírica e interpretativa, realizada por meio de uma ficha contendo um questionário 

para analisar e categorizar as narrativas históricas produzidas por esse grupo de 

estudantes. 

Os resultados obtidos nesse momento da pesquisa apontaram alguns 

elementos, que possibilitaram avançar no entendimento sobre a questão das 

evidências da História de Curitiba na visão desses estudantes pesquisados. 

 

Educação histórica como campo de pesquisa 

 

Por acreditar que somente os adolescentes seriam capazes de compreender 

os conceitos históricos complexos e abstratos, a teoria piagetiana acabou 

influenciando a retirada da disciplina de História de diversos currículos escolares da 

França, dos Estados Unidos, de Portugal e até mesmo do Brasil. Buscando 

questionar as concepções sobre o ensino e a aprendizagem em História pautada 

nessa teoria, o professor do Instituto de Educação da Universidade de Londres Peter 

Lee passa a desenvolver pesquisas no intuito de “conhecer as ideias históricas 

(substantivas e de segunda ordem) construídas pelos indivíduos e considerá-las 

como fonte para intervenções significativas” (GERMINARI, 2010, p. 21), a partir 

dessa sistematização inicial o campo de pesquisa referente à Educação Histórica 

 

[...] avançou após as décadas de 1990 e 2000 para diversas partes do 
mundo tais como, Alemanha, Portugal, Espanha, Irlanda, Grécia e Turquia, 
na Europa, os Estados Unidos e o Canadá, na America do Norte, Cabo 
Verde, Moçambique e Angola, na África, e no Brasil em algumas 
universidades, mas, principalmente, por meio do Laboratório de Pesquisa 
em Educação Histórica da Universidade Federal do Paraná (LAPEDUH-
UFPR) que compõe um grupo de professores e historiadores. (FRONZA, 
2012, p. 94). 

 

As investigações nesta área têm como objeto de estudo o processo de ensino 

e aprendizagem e, por meio de seus pesquisadores busca no ambiente escolar, 

investigar e entender as ideias históricas dos jovens estudantes, conforme Germinari 
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(2011, p. 20) com enfoque em três núcleos: “a) análise sobre ideias de segunda 

ordem; b) análises relativas às ideias substantivas; c) reflexões sobre o uso do saber 

histórico.” Para esse autor: 

 

As pesquisas sobre ideias de segunda ordem buscam compreender o 
pensamento histórico segundo critérios de qualidade, ancorado nos debates 
contemporâneos sobre a filosofia e teoria da História. Nesse enfoque não 
interessam as questões relativas á quantidade ou simples correção de 
informações factuais sobre o passado, mas as questões relacionadas ao 
raciocínio e a lógica histórica. A análise de ideias substantivas concentradas 
em reflexões sobre os conceitos históricos, envolve noções gerais 
(revolução, imigrações...) e noções particulares relativas a contextos 
específicos no tempo e no espaço (exemplo: histórias nacionais, regionais e 
locais). Estas análises também utilizam critérios de qualidade destacando 
valores e motivações associados aos conceitos substantivos da História. As 
investigações sobre o uso do saber histórico analisam questões relativas ao 
significado e uso da História na vida cotidiana. (GERMINARI, 2011, p. 20).  

 

Este campo de investigação é pautado nos pressupostos teóricos e 

metodológicos centrados na epistemologia da ciência da História e na teoria da 

consciência histórica delineada pelo professor, historiador e filósofo alemão Jörn 

Rüsen, segundo Cercadilho (2009, p. 9) esta teoria é um dos objetivos fundamentais 

da Educação Histórica, pois possibilita aos indivíduos “se situar em relação aos seus 

ancestrais e a seus contemporâneos, e entenderem melhor a vida que lhes é dada a 

viver.” O método e as técnicas têm como referência “os princípios investigativos da 

Pesquisa Qualitativa e suas inter-relações com o campo educacional.” (SCHMIDT; 

BARCA, 2009, p. 13). 

Partindo do entendimento de que a História é multiperspectivada, que não se 

limita, a uma só explicação ou narrativa, mas que há uma pluralidade de 

interpretações, que precisa ser interpretada e entendida baseada em evidências do 

passado. O trabalho de investigação no viés da Educação Histórica busca num 

primeiro momento compreender e valorizar as ideias históricas dos jovens e crianças 

(SCHMIDT; BARCA, 2009, p. 12), pois é a partir delas que são detectadas possíveis 

carências como: de orientação no tempo, de interpretação e de significado para a 

vida prática, para num segundo momento realizar intervenções cognitivas que 

estimulem a reflexão e leve-os a percorrerem o processo da produção do 

conhecimento histórico por meio da  

 

[...] análise e produção de narrativas históricas, entre outras tarefas, tendo 
como objetivo uma progressão do saber histórico nos jovens e nas crianças, 
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à luz do conhecimento científico e articulado às necessidades de 
compreensão da realidade social. (SCHMIDT; BARCA, 2009, p. 12). 

 

Para tanto, torna-se imprescindível o trabalho com fontes históricas 

diversificadas como jornais, revistas, artigos, documentários, filmes, fotos, imagens e 

documentos, pois para a pesquisadora Rosalyn Ashby é por meio delas que:  

 

A História faz diferentes perguntas sobre o passado e é a natureza 
individual e específica dessas questões que determina o que serve como 
evidência na validação de qualquer afirmação de conhecimento em 
resposta a eles. Segue-se, também, que se diferentes questões (sobre o 
que aconteceu, sobre por que isso aconteceu, sobre quem é responsável 
pelo acontecimento, sobre o que mudou ou sobre o que era ou é 
significativo acerca do que aconteceu ou mudou) estão relacionadas de 
diferentes maneiras com a evidência, então essa relação também determina 
os diferentes status das afirmações feitas. (ASHBY, 2006, p. 153). 

 

Tais perguntas levam a um discernimento sobre os interesses que norteiam um 

determinado acontecimento histórico demonstrando que em História não existe um 

passado pronto e acabado, mas que é uma construção da sociedade, “que existe 

uma objetividade e finalidades sociais” (SCHMIDT; BARCA, 2009, p. 12), sendo 

fundamental para que se entenda  

 

[...] as diferentes interpretações de um mesmo acontecimento histórico; a 
necessidade de ampliar o universo de consultas para entender melhor 
diferentes contextos; a importância do trabalho do historiador e da produção 
do conhecimento histórico para a compreensão do passado; que o 
conhecimento histórico é uma explicação sobre o passado que pode ser 
complementada com novas pesquisas e pode ser refutada ou validada pelo 
trabalho de investigação do historiador. (PARANÁ, 2008, p. 70). 

 

Nesse sentido, o ensino de História na perspectiva da Educação Histórica deve 

promover uma aprendizagem significativa e levar a formação da consciência 

histórica na qual a História “precisa ser concebida como um conjunto, ordenado 

temporalmente, de ações humanas, no qual a experiência do tempo passado e a 

intenção com respeito ao tempo futuro são unificadas na orientação do tempo 

presente.” (RÜSEN, 2010, p. 74), ou seja, ser capaz de entender a compreensão de 

si e do mundo suprindo as carências de orientação da vida prática à luz das 

experiências históricas e refletir por meio do presente sobre sua existência temporal 

mediante a interpretação histórica desse presente, criando expectativas sobre o 

futuro. 
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Consciência histórica e seus princípios 

 

De acordo com a teoria da consciência histórica de Rüsen (2010, p. 56-57) é 

por meio de um pensamento genérico e elementar que o homem deve interpretar o 

mundo e a si mesmo, orientando intencionalmente sua vida prática no tempo, 

Germinari (2010) corrobora com esta teoria ao afirmar que: 

 

Essa concepção fundamenta-se no pressuposto de que o homem precisa 
agir intencionalmente para poder viver e que essa intencionalidade o define 
como um ser que precisa ir além das suas circunstâncias e condições 
dadas, isto é, o homem somente pode viver no mundo, na relação consigo 
mesmo, com os outros homens e com a natureza, se não tomar o mundo e 
a si mesmo como dados puros, mas interpretá-los de acordo com suas 
intenções. (GERMINARI, 2010, p. 48). 

 

Essa orientação no tempo se dá ao aproximar as três dimensões temporais por 

meio da memória, e é mediante ela que “o passado se torna presente de modo que 

o presente é entendido e perspectivas sobre o futuro podem ser formadas”. 

(RÜSEN, 2011, p. 79). 

A forma linguística vista e descrita para explicitar didaticamente essa 

consciência e promover um aprendizado histórico por meio da construção de sentido 

sobre a experiência do tempo é a narrativa histórica (RÜSEN, 2011, p. 43), para 

Rüsen (2011, p. 59) essa é uma “competência específica e essencial da consciência 

histórica” e uma habilidade de dar sentido ao passado por meio dos  

 

[...] três elementos que constituem juntos uma narração histórica: forma, 
conteúdo e função. Em relação ao conteúdo, pode-se falar de “competência 
para a experiência histórica”; em relação à forma, de “competência de 
interpretação histórica”; e em relação à função, de “competência para a 
orientação histórica”. (RÜSEN, 2011, p. 59). 

 

Rüsen (2011, p. 62) acrescenta ainda que é por meio da narrativa que a 

consciência histórica realiza a orientação temporal da vida prática no tempo 

mediante quatro princípios diversos e quatro formas diferentes: “a afirmação das 

orientações dadas, b) a regularidade dos modelos culturais e dos modelos de vida 

(Lebensformen), c) a negação e d) a transformação dos modelos de orientação 

temática.” Para este autor existem ainda seis fatores e elementos de consciência 

histórica que possibilitam descobrir estes tipos: 
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1) seu conteúdo, ou seja, a experiência dominante do tempo, trazida desde 
o passado; 2) as formas de significação histórica, ou as formas de 
totalidades temporais; 3) o modo de orientação externa, especialmente em 
relação às formas comunicativas da vida social; 4) o modo de orientação 
interna, particularmente em relação à identidade histórica como a essência 
da historicidade no conhecimento da personalidade humana e a 
autocompreensão; 5) a relação de orientação histórica com os valores 
morais; e 6) sua relação com a razão moral. (RÜSEN, 2011, p. 62). 

 

Schmidt, Barca e Garcia (2011) corroboram com essa ideia, para elas é pela 

análise de uma narrativa histórica que  

 

[...] ganha-se acesso ao modo como o seu autor concebe o passado e 
utiliza as suas fontes, bem como aos tipos de significância e sentidos de 
mudança que atribui à história. Ela espelha por isso, tácita ou 
explicitamente, um certo tipo de consciência histórica, isto é,  as relações 
que o seu autor encontra entre o passado, o presente e, eventualmente, o 
futuro, no plano social e individual. (SCHMIDT; BARCA; GARCIA, 2011, p. 
12). 

 

Ainda segundo Rüsen (2011, p. 43-44) a “unidade do aprendizado histórico em 

suas complexas referências a desafios do presente, experiência do passado e 

expectativa de futuro encontra-se resolvida na estrutura narrativa deste trabalho de 

interpretação”, e é por meio de uma dupla experiência que o aprendizado é posto 

em movimento 

 

[...] uma é a do contato com o legado da ação humana, acumulada no 
tempo e que chamamos comumente de ‘história’, não raro com inicial 
maiúscula. Esse contato se dá de forma espontânea, no convívio social do 
quotidiano, nos múltiplos âmbitos da experiência concreta vivida. Essas 
tradições emolduram as tradições, as memórias, os valores, as crenças, as 
opiniões, os hábitos que se acumulam e nos quais se formam, se forjam os 
agentes, desde pequeninos – a começar pela linguagem e pelo convívio 
familiar. A outra experiência é a escolar. Numa como noutra se pode dizer 
que há um aprendizado de duas mãos: aprende-se com o que se encontra 
ou com quem nos encontramos; inversamente, aprendem conosco aquele 
com quem convivemos e, a partir de nossas ações concretas, produz-se no 
mundo vivido realidade transformada. Os processos de mediação são 
constantes e intercambiáveis. (MARTINS, 2011, p. 9). 

 

Com as devidas considerações sobre o aporte teórico e metodológico da 

Educação Histórica e os princípios da teoria da consciência histórica de Jörn Rüsen, 

o passo seguinte foi entender por meio da análise das narrativas produzidas pelos 

estudantes, a questão sobre evidências da História de Curitiba. 

 

 



61 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 13 / setembro – dezembro 2016 

Categorização dos conhecimentos sobre evidências da História de Curitiba 

 

Este momento da pesquisa buscou por meio da análise e categorização dos 

conhecimentos apresentados pelos estudantes nas narrativas sobre onde eles 

acreditavam que existiam evidências (“provas”) da história de Curitiba entender à 

ideia de fonte histórica, e como a interpretação das evidências presentes nessas 

fontes, influencia a relação com o presente e o passado de Curitiba, pois segundo 

Urban e Luporini (2015, p. 17-18) é por meio da interpretação de evidências contidas 

nos vestígios do passado encontrados no presente que se faz inferências, levantam-

se hipóteses, e reduz-se a distância entre cotidiano e realidade distante. 

 

GRÁFICO 1 – ONDE VOCÊ ACREDITA QUE EXISTEM EVIDÊNCIAS (“PROVAS”) DA HISTÓRIA 
DE CURITIBA? JUSTIFIQUE 

 

 

FONTE: ESTUDO PILOTO 

 

Por meio das narrativas analisadas sobre esta questão, foi possível perceber 

que para 31 (trinta e um) estudantes, a ideia de fonte histórica e a interpretação das 

evidências presentes nestas fontes relacionadas à história de Curitiba estão no 

centro da cidade, nos parques, nas praças, nos museus e nas casas antigas, 1 (um) 

mencionou a Prefeitura de Curitiba, já para 2 (dois) estudantes, as “provas” da 

história de Curitiba estão presentes na cultura, nas festas, nos eventos, em 

esculturas e na culinária, 1 (um) não respondeu e 1 (um) não sabe onde encontrar. 
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A seguir alguns exemplos das explicações dos estudantes: 

 

Centro da cidade de Curitiba: 

 

No centro da cidade, como em monumentos, casas antigas, pois por trás 
desses monumentos antigos sempre há uma história, e foi no centro da 
cidade onde Curitiba começou. (C. V.). 
 
Parques e praças, museus que relatam realmente o que aconteceu em anos 
passados por meio de fotografias e pesquisas. (A. F.). 

 

Prefeitura de Curitiba: 

 

Além de documentos presentes em museus e principalmente na Prefeitura 
da cidade. Porque é onde acredito que seja necessário a presença desses 
conhecimentos, ou melhor dizendo, “provas”. (H. C.). 

 

Cultura, festas, eventos, escultura, culinária: 

 

Na cidade de Curitiba há várias coisas referentes a história como: a cultura, 
festas eventos, monumentos, esculturas, casas, culinária. Por meio de 
lendas explica como ou porque aquela escultura foi feira. (J. V.). 
 
Nas esculturas; estátuas importantes. Mostra as pessoas importantes para 
não só a cidade, mas para o país. (C. H.). 

 

Considerações finais 

 

As narrativas elaboradas pelos estudantes sobre a questão “Onde você 

acredita que existem evidências (‘provas’) da História de Curitiba? Justifique”, 

apontou na tipologia de Rüsen (2011) uma consciência tradicional e exemplar, na 

primeira, a orientação na vida prática se dá por meio de tradições, pois é por meio 

de recordações das origens, das repetições, das obrigações, dos discursos 

comemorativos, dos monumentos públicos que se define e se valida os valores, os 

sistemas de valores, a identidade histórica, a autoconfiança, a autocompreensão e a 

moral.  

Na segunda, a consciência histórica utiliza argumentos referentes às 

experiências do passado para orientar o presente, a história passa a ser vista como 

uma recordação, uma mensagem para o momento atual, ou seja, o passado como 

exemplo e a moral como possuindo validade atemporal. (RÜSEN, 2011, p. 62-66). 
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Ou seja, não relacionaram a objetividade e a subjetividade, assim como não 

discutiram autoria nem interesses das evidências (‘provas’) por eles apontadas, 

destacando em suas narrativas algumas informações que provavam e serviam de 

regra para sustentar a veracidade dos fatos por eles apontados. 

Nesse sentido, essas primeiras reflexões possibilitam o entendimento de que 

para esses estudantes, a história de Curitiba não está presente no bairro onde 

moram, nem em sua casa, mas em lugares que se convencionaram como históricos, 

apontando a possibilidade de pensar a fonte histórica e as evidências presentes 

nelas como algo que não tem a ver com a vida cotidiana deles. 
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Resumo: A chamada Reforma Protestante se apresenta ainda hoje para os 
historiadores como um fato e um período histórico marcado por tensões e disputas.  
O ensino de História centrado em conteúdos parece no dias atuais cravado de 
críticas dos analistas e estudiosos da educação, no entanto, quando pensamos 
como aponta Maria Auxiliadora Schimidt, que os conteúdos históricos são 
fundamentais para a formação da consciência histórica dos jovens, notamos o 
quanto precisamos pensar no ensino da História Temática. Essa constatação nos 
levou há pensar um pouco mais sobre como esse fenômeno vem sendo 
apresentado na historiografia e ainda mais, como os livros didáticos de História 
discorrem sobre a mesma. O Objetivo do artigo é trazer para a discussão e analise a 
representação do conteúdo referente à Reforma Protestante e ao personagem 
histórico Martinho Lutero. De forma a percebemos como esse conteúdo substantivo 
é representado nos livros didáticos de história na atualidade. Como fundamentação 
teórico buscamos apoio no historiador Jörn Rüsen, especificamente em seu texto “O 
livro ideal]', no qual ele cita que a escrita de uma história deve ser repleta de 
significados.  
 
Palavras-chave: Ensino de história temática. Aprendizagem histórica. Livro Didático. 
 

A chamada Reforma Protestante se apresenta ainda hoje para os historiadores 

como um fato e um período histórico marcado por tensões e disputas.  O ensino de 

História centrado em conteúdos parece no dias atuais cravado de críticas dos 

analistas e estudiosos da educação, no entanto, quando pensamos como aponta 

Maria Auxiliadora Schimidt, que os conteúdos históricos são fundamentais para a 

formação das consciências histórica dos jovens, notamos o quanto precisamos 

pensar no ensino da História Temática. Essa constatação nos levou há pensar um 

pouco mais sobre como esse fenômeno vem sendo apresentado na historiografia e 

ainda mais, como os livros didáticos de História discorrem sobre a mesma? Portanto, 

na direção de responder a essa problemática, faremos uma analise de como os 

livros didáticos de História se referem à Reforma Protestante e ao personagem 
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histórico Martinho Lutero, com vistas a perceber de que maneira esse tema é 

representado na atualidade, para os jovens estudantes, que têm sua formação 

histórica fundamentada nessa historiografia didática.  

Portanto, o objetivo do artigo é trazer para a discussão, como a figura de 

Martinho Lutero foi apresentada nos livros didáticos, com base na historiografia, 

comparando as obras escritas, e, buscar um entendimento como se faz e se conta a 

história para os alunos. Aqui se faz necessário pensarmos que o conceito de 

representação adentra o campo da estética ou formas de apresentação da narrativa 

histórica do livro didático. Afinal um livro didático apresenta não apenas uma forma 

narrativa diversa como também uma estética voltada ao olhar do aluno para o 

próprio livro. Segundo Jörn Rüsen, a dimensão estética e retórica da ciência da 

história encontra-se basicamente no que denominou de formas de apresentações: 

 

Remete ao fato de que conteúdos empíricos reconstruídos através da 
pesquisa sempre precisam ser integrados á estrutura de uma representação 
narrativa da continuidade temporal entre passado, presente e futuro. Rüsen 
admite que somente o passado representado, pode ser comunicado e que 
essa representação está longe de meramente espelhar resultados de 
pesquisa. (...) admite que somente o passado representado pode ser 
comunicado e que essa representação está de meramente espelhar 
resultados de pesquisa (RÜSEN, 2015:13) 

 

Portanto, para o autor, somente a partir de uma narrativa pode ser elaborada 

estéticamente, os saberes históricos podem ser ensinados, para que a facticidade do 

passado se apresente como um produto constituído de sentido cultural, ou seja, 

dialogue com a história para o tempo presente. 

É neste sentido que os livros didáticos são desenvolvidos e apresentados no 

PNLD-Plano Nacional de Livro Didático, a planificação e a construção são conjuntas, 

como nos aponta Júlia Silveira Matos, quando diz “a produção do livro didático se 

realiza a partir de uma engrenagem do qual fazem parte professores, autores, 

editores e governo” (MATOS, 2013:13).   Outro fato marcante é a interdependência 

entre as disciplinas escolares, e os mesmos, que são produzidos de acordo com o 

publico já predeterminado: o professore seus alunos.  

Porem, antes de adentrar no tema da nossa pesquisa, é preciso tecer alguns comentários, a 

respeito de como se processa a engrenagem relacionada à feitura do livro didático e que 

métodos ele segue, como da própria logística de distribuição do mesmo. Neste sentido 

devemos contextualizar o livro didático no Brasil, no que iniciou a organização da 
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educação nacional. Podemos destacar que o livro didático é um material para se 

estudar a própria História da Educação, é através destas circunstâncias em que o 

ensino de determinado lugar e período aparece, e nesse momento o livro pode ser 

focado como amostragem dos interesses políticos e ideológicos de uma nação. Pois 

segundo Ghiraldelli, 1992, “o aluno passa a ser visto como centro do processo de 

ensino e aprendizagem, configurando-se como sujeito desse processo” 

(GHIRALDELLI, 1992). 

As obras são inscritas pelos detentores de direitos autorais, conforme critérios 

estabelecidos em edital e amplamente divulgados pelo FNDE – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, as obras são avaliadas por especialistas das 

diferentes áreas do conhecimento. Se aprovadas, compõem o Guia do Livro 

Didático, que orienta o corpo discente e o corpo diretivo da escola na escolha das 

coleções para aquela etapa de ensino, sejam Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Educação de Jovens e 

Adultos. 

Conforme expresso no próprio site do FNDE, o plano nacional do livro didático 

tem como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por 

meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação no 

básico é médio. O programa é executado de três em três anos alternados, com este 

sistema, a cada ano o Ministério de Educação e cultura- MEC compra e distribui 

livros para todos os alunos de um segmento, que pode ser: anos iniciais do ensino 

fundamental, anos finais do ensino fundamental ou ensino médio. A Coordenação 

Geral de Materiais Didáticos (COGEAM) é responsável pela avaliação e seleção das 

obras inscritas no Programa Nacional do Didático (PNLD) e no Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE), bem como pela elaboração do Guia dos Livros 

Didáticos voltado a auxiliar o professor na escolha dos livros didáticos. Com relação 

à compra e à distribuição dos materiais didáticos e literários selecionados pelo 

Ministério da Educação no âmbito da Secretaria de Educação Básica (SEB), é 

importante ressaltar que são de responsabilidade do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), cabendo a este órgão também a logística do 

provimento e do remanejamento dos materiais didáticos para todas as escolas 

públicas do país cadastradas no censo escolar. Fonte Ministério da educação, MEC. 

Sabemos que a logística da distribuição, por mais que estejam estruturadas e atentas, nem 

sempre são satisfatórias, pois possíveis falhas podem ocorrer, assim como também 
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poderá haver pequenas oscilações entre o número de livros e o de alunos. Sendo 

que a quantidade de alunos é apurada pela média de anos anteriores. Para realizar 

o ajuste e garantir o acesso de todos os alunos aos materiais, é necessário fazer o 

remanejamento de materiais daquelas escolas onde haja excesso, para aquelas 

ocorram à falta de livros. As escolas podem recorrer ainda à reserva técnica, 

percentual de livros disponibilizado sobre a guarda das Secretarias Estaduais de 

Educação para atender a novas turmas e alunos matriculados. 

Cabe ressaltar que o plano nacional do livro didático atende a todos os alunos, 

por isto temos também á exceção dos livros consumíveis. O sistema (PNLD) 

também atende as necessidades dos alunos que são público-alvo da educação 

especial. Os alunos recebem obras didáticas em Braille de língua portuguesa, 

matemática, ciências, história, geografia e dicionários, para que se efetive desta 

maneira a inclusão destes jovens estudantes, nas escolas. Os livros distribuídos 

deverão ser conservados e devolvidos, para que os mesmos possam ser utilizados 

por outros alunos, nos anos seguintes antes de completar o ciclo trienal, 

A expansão do sistema de ensino brasileiro cresceu, e exigia maior quantidade 

e diversidade de livros didáticos, para as escolas. Segundo Daniel Ramão Silva, 

quando cita Bittencourt 2010 “o livro didático traz uma ambiguidade referente ao seu 

publico, o professor é o centro, e o aluno,  outra parte, porem não são separados 

pelo livro didático”. A ambiguidade se refere na relação entre o professor que 

apresenta o conteúdo, seja por aulas expositivas ou apoiado no livro didático, e 

salientar a forma como o aluno recebe a informação. Nessa perspectiva, de acordo 

com o autor: “Tal optica apresenta o livro didático como um objeto envolto por uma 

série de fatores e influência que compõem a sua unicidade. Dessa forma, é 

impossivel a pensar em um livro didático totalmente neutro, isento de valores”. 

(SILVA, 2010:16). Porém com o que foi exposto, o livro didático não traz uma 

neutralidade, mas define que cada professor, possa apresentar o seu trabalho, alem 

de ir ao encontro no sentido auxiliar na educação, apresentada aos alunos nas 

escolas.  

Vale ainda ressaltar que como trabalhamos com a história do livro didático, se 

fez necessário buscar autores que discutem sobre esta temática, história do livro. O 

historiador francês Roger Chartier, apresenta que o “... objeto impresso é o veículo 

essencial da transmissão dos conhecimentos, saberes, prazeres, que cada indivíduo 

pode ter com o passado, com o presente, ou com a sociedade em que vive”. Sendo 
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assim, é através da revisão bibliográfica de livros relacionados ao assunto, que 

podemos comparar as fontes utilizadas para basear esta pesquisa, que fazem com 

que sejam escritos e publicados. 

Aprender história é aprender sobre nós mesmos, nas diversidades que as 

experiências humanas nos mostram através dos tempos e em vários lugares, é um 

aprendizado que ao mesmo tempo parece ser diferente, mas se torna familiar, 

porque somos humanos, portanto, uma unidade, e diversas culturas que interagimos 

e aprendemos uns com os outros. O livro didático traz essa singularidade, e serão 

usados como nossa Fonte para analisarmos as principais ações em que eles 

possam ser inseridos, para o aprendisado. 

Faremos uma análise de conteúdo, conforme fundamento metodológico 

proposto pelo autor Roque Morais, pois é, através da desconstrução do texto, que 

teremos um melhor entendimento, do que foi observado nos livros didáticos, em 

relação o que versa sobre reforma protestante e Martinho Lutero. O mesmo 

tratamento de analise será feitos nos artigos previamente selecionados para a 

pesquisa. 

Como fundamentação teórica desta pesquisa, optamos pelo texto  “O livro 

ideal” de autoria do historiador Jörn Rüsen, como já referimos no início deste artigo.  

Pensar que pode existir um modelo de livro ideal para a formação da consciência 

história, nos levou a pensar principalmente em como o personagem Lutero era 

apresentado tanto nos livros didáticos como na historiografia acadêmica? Se 

mostravam o espaço geográfico onde ocorreu a reforma protestante, se 

apresentavam o lado da cultura e o desenvolvimento europeu?  

Para compreender o período da reforma protestante busquei o contexto nos 

seguintes autores: Paulo Miceli, Jean Delumeau e Marvim Perry. Esses três autores 

foram selecionados nessa pesquisa porque eram, até o ano de 2014, leituras 

integrantes da disciplina de História Moderna ministrada na Universidade Federal do 

Rio Grande – FURG.  

Voltanto a refletimos sobre o livro didático, se faz necessário frisarmos que ele 

é considerado um recurso e sabemos que de acordo com Júlia Matos (2013), que 

“(...), cada livro didático possui uma identidade que se construiu através das formas 

como os conteúdos são distribuídos em seu interior e abordagens dadas a esses”’ 

enquanto pratica usual no ensino de história.  
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O fato de termos a fonte estabelecida e escolhida para produzirmos a pesquisa 

nos deixa a vontade em elaborar tabelas e esmiuçar seu conteúdo. Após situarmos 

a feitura sobre o livro didático e como iremos utilizar as teorias e analises passamos 

a relatar sobre onde se deu a buscas para as fontes ora pesquisadas.  Fizemos os 

levantamentos sobre as obras didáticas no (LABEC) Laboratório Independente de 

pesquisa em ensino de ciências humanas, coordenado pela profª Drª Júlia Silveira 

Matos. 

As obras são das coleções doadas ao LABEC. A primeira obra destacada é da 

coordenadora de edição Maria Raquel Apolinário. A coleção é coletiva do projeto 

Araribá, de 2007, que foi pensado para quem gosta de estudar história, desenvolvida 

e produzida pela Editora Moderna. Seus volumes se destinam para todo as series do 

ensino médio. O assunto abordado, nos livros didáticos tem uma linguagem de fácil 

compreensão e rica em iconografia o que ajuda a gravar o texto e segundo a autora 

Maria Raquel Apolinário (2007) “descobrir que os conteúdos dessa disciplina estão 

muito próximos da realidade que você vive, da escola em que estuda, do país que 

habita” (2007:03), interage com a vida do cotidiano do aluno. Outra preocupação da 

autora foi de adequar a coleção ao novo acordo ortográfico. Nosso conteúdo de 

pesquisa esta nas paginas, 230-231. 

Enquanto o livro de Débora Yumi Motooka é da coleção do titulo “Para Viver 

Juntos”, de 2009. Da editora SM Ltda. Motooka é Bacharel e licenciada em história 

pela Universidade de São Paulo-USP, também é professora de história em escolas 

particulares. O livro apresenta uma linguagem simples e com iconografia, para que o 

professor tenha uma melhor percepção e assimilação do conteúdo. O material a ser 

pesquisado, encontrasse nas paginas 114-115. Que doravante chamarei de livro um 

e livro dois, para melhor entendimento na contextualização.  

As duas obras pesquisadas para que se analise sobre o assunto especifico na 

obra de Martinho Lutero, se apresentam como manuais para o professor, assim 

como orientador para o ensino, eles têm uma diagramação semelhante, nos 

capítulos de apresentação, retratam os assuntos em foco. Apresentam respostas 

diretas e claras levando ao professor a melhor maneira de interpretar os temas.  

Chartier já mencionava que uma das preocupações, seria a maneira como se 

publicaria um texto para a mediação cultural.  Uma vez escolhidas as obras 

passamos para as tabelas que elaboramos nos livros nº 01 e nº 02. Queremos 

salientar que o nosso intuito é analisar a representatividade da figura de Martinho 
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Lutero, e o porquê com as obras distintas entre dois autores e editoras diferentes o 

espaço utilizado e o assunto não se mostram dispares, mas muito semelhantes. 

E seguindo a linha de interpretação de RÜSEN, podemos salientar que “(...) 

com tais critérios, ela fornece igualmente argumentos decisivos para o caráter 

especializados processos de pesquisa metodicamente regulados” (RÜSEN, 

2015:29). Avaliativamente fica claro que fazer história tem o significado de ciência, 

portanto as condições do pensamento dependem de fatores essenciais da 

orientação cultural. Devemos ter atenção em não negligenciar passo a passo dos 

critérios de formatação da teoria da história, ou seja: história, ciência e teoria. 

Passamos a elaborar a unitarização, que são conceitos contidos nos livros 

didáticos (unidades de referências) que demonstram o elo entre eles e a 

historiografia acadêmica. 

 

Tabela referente ao livro didático 01, PP 230-231.  

CRISE IGREJA PROTESTANTE SOCIEDADE 

Crítica 

Corrupção 

Excomunhão 

Indulgência 

Perdão 

 

01 

01 

01 

01 

01 

Bíblia 

B Clero 

Dogmas 

Deus 

Papa 

 

03 

01 

02 

02 

02 

 

I. Humanista 

Símbolos 

01 

01 

 

Príncipes 

Burguesia  

Nobreza 

Imperador 

População 

04 

01 

01 

01 

01 

 

Total 05  10  02  08 

 

Como a crise européia, relacionada à reforma de Martinho Lutero foi 

apresentada nos livros nº1 e nº 2 e quais diferenças e semelhanças entre eles, e 

com a historiografia, dos artigos analisados. Passamos a analisar as unidades de 

conteúdo do livro 01, 02 e historiografia. 

Sobre o conceito Crise, o livro 01 afirmou que  as idéias humanistas, criaram a 

crise entre fiéis e a igreja católica. Enquanto no livro 02, a crise girava em todos 

aqueles que discordassem dos ensinamentos da Igreja e regidos pelas bulas papais, 

eram considerados hereges, e, portanto passivos da excomunhão e os castigos 

impostos pela santa igreja.  
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Na historiografia, Perry Marvin afirma que a reforma marcou o início de uma 

nova perspectiva religiosa e a tomada de posicionamento do povo, fizessem eles 

parte do clero, da burguesia, das coroas e ou da ralé. 

Nessa direção, podemos perceber que o livro 01 mostra uma idéia de crise, 

mais parecida com a historiografia de Perry, enquanto que no livro 02, mostra 

discórdia em relação à igreja, seria perseguido o que difere do que foi encontrado no 

livro de Perry. 

Agora sobre o tema Igreja, no livro 01 exigia-se a reforma da igreja, para 

diminuir seu poder. O livro 02 é dito que o poder da Igreja era amplo, e, portanto 

inquestionável. Na historiografia, se encontra uma Igreja que por séculos, usou de 

sua influência sobre a sociedade e da cultura, deixando de lado a busca pela 

santidade. Tanto no livro 02, quanto na historiografia o tema é o mesmo, ou seja, a 

Igreja impondo seu poder, diferente do livro que exigia uma reforma interna. 

Enquanto que sobre o conceio Reforma Protestante ou protestantes, vemos que o 

livro 01 traz a discussão sobre a preocupação dos fiéis da época com a salvação da 

alma. Para o livro 02, são apresentados três pontos, primeiro a pessoa é salva pela 

fé, segundo todos crentes podem ler e interpretar as escrituras e por fim, a única 

fonte de verdade é a bíblia, e não o que é ensinado pela igreja. A historiografia 

apresenta que o homem teria salvação pela religiosidade, e interpretação da bíblia, 

nada pode separar o homem de Deus. 

A historiografia mostra estar mais perto do livro 02, pois apresentam os 

mesmos pontos, já o livro 01 aponta diferir do livro 02 e da historiografia de Perry. 

Notemos que sobre o conceito sociedade o livro 01, A burguesia e o povo estão 

juntos para, que a nobreza rompesse com a igreja para diminuírem a carga de 

impostos sobre eles. O livro 02 mostra a burguesia preocupada com seus lucros, 

enquanto os reis queriam aumentar seu poder, mas a sociedade se negou a dar 

apoio contra a reforma. Nessa perspectiva, na historiografia, encotramos a 

discussão sobre o apoio dos camponeses a Lutero, por esse defendê-los da 

repressão de seus senhores, ele também atacava os nobres, por quererem mais 

impostos.  

As comparações que faremos entre o livro 01 e o livro 02 demonstram que 

nesse ponto os dois estão de acordo, diferente da historiografia que mostra os 

camponeses do lado de Lutero, esses estavam preparados para o embate contra os 

seus senhores, o que era rechaçado pelo reformador. 
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Ainda em nossa análise encontramos subcategorias que nos ajudam a 

compreender como os conceitos substantivos sobre a Reforma Protestante foram 

representados e apresentados nos dois livros didáticos selecionados aqui para 

análise, vejamos a listagem de subcategorias: 

 

Subcategoria da unidade de conteúdo-crise 

a) CORRUPÇÃO- A corrupção se instalara, e o clero só estava preocupado consigo 

mesmo. 

b) CRITICA- Em relação á riqueza que apresentavam os padres, e o povo tendo que 

arcar com todos os tipos de impostos, as criticas foram severas. 

c) INDULGÊNCIAS - Lutero opôs-se as vendas de indulgências, pois advertia que a 

igreja não concederia a salvação. 

d) PERDÃO - Entendia Lutero, que nada do que o ser humano fizesse, teria o 

perdão divino. 

e) EXCOMUNHÃO - Em oposição ao papa Leão X e os diversos confrontos fizeram 

com que o papa excomungasse da igreja o monge Lutero. 

 

Subcategorias da unidade de conteúdo- IGREJA 

a) Bíblia- Só a ela poderia levar a palavra do senhor, é considerada fonte de fé 

b) BAIXO CLERO- Não estava preparado para orientar a comunidade cristã, e na 

hora em que a população mais precisava nas épocas das pestes, tratavam de 

pedirem tudo só para si. 

c) DEUS- Lutero não acatou a idéia de que somente a igreja concederia a salvação 

e nos levaria a Deus, mas o homem ao interpretar a bíblia estaria em sintonia com 

Deus. 

d) PAPA- A punção recebida por Lutero pelo papa Leão X, fez com que recebesse a 

proteção dos príncipes alemães. Inclusive do príncipe Frederico da Saxônia. 

 

Subcategorias da unidade de conteúdo- Protestante 

a) IDEIAS HUMANISTAS- Foi que provocou toda a crise que culminou com o 

protesto de Lutero, que exigia a reforma da igreja. 

b) SIMBOLOS- Havia uma rejeição em relação à adoração de símbolos religiosos. 
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Subcategorias da unidade de conteúdo- SOCIEDADE 

a) PRINCIPE- O príncipe Frederico da Saxônia foi o protetor de Lutero, para que ele 

continuasse suas atividades, escrever seus trabalhos sobre teologia e traduzir a 

bíblia. 

b) NOBREZA- O rompimento com o papa traria mais poder para a nobreza e mais 

riqueza. 

C) BURGUESIA- Acreditava num rompimento para diminuir sua carga de impostos, 

que era alta. 

 

Notemos que as unidades Crise e Igreja tiveram no livro 01 maior atenção da 

autora, pois ao elencarmos suas sub-unidades, esses dois temas se descacam entre 

os demais quantitativamente. Enquanto que ao analisarmos o livro 02, notaremos 

que são os mesmos temas que se destacam, a crise e a igreja, como objetos 

centrais na narrativa historiográfica do livro didático de História. Aqui apresentamos 

a tabela referente as sub-unidades do livro 02: 

 

Tabela referente ao livro 02, p-p 114-115. 
 

CRISE IGREJA PROTESTANTE SOCIEDADE 

Indulgências 

Vocação 

Herege 

Intelectual 

 

01 

01 

02 

01 

 

Lucros 

Perdão 

Fé 

A. Cler

o 

Excomungado 

Negação 

Sacerdócio 

Eucaristia 

Alma 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

Reforma 02 Burguês 

Reis 

Príncipes 

02 

02 

01 

Total 05  09  02  05 

 

 

As sub-unidades eferentes ao livro 02, serão da mesma forma apresentadas 

em listagem, vejamos:  
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Subcategoria da unidade de conteúdo – crise 

a) INDULGÊNCIA – a venda das indulgências foi autorizada pelo papa, para se 

arrecadar mais fundos para a obra de construção da Basílica de São Pedro. 

b) HEREGE - o papa Leão X considerou Martinho Lutero um transgressor dos 

dogmas da igreja, e não estando de acordo com as bulas papais, não deveria mais 

estar rezando missas, e, portanto um herege. 

c) REPRESSÃO – Sem apoio da sociedade, os movimentos foram frustrados, além 

da forte repressão imposta pelos governantes. 

d) INTELECTUAL – os padres estavam despreparados intelectualmente, para lidar 

com a população.  

 

Subcategorias da unidade de conteúdo- IGREJA 

a) LUCROS – A intenção da burguesia era aumentar seus lucros, condenado pela 

igreja, porem agia do mesmo modo. 

b) FÉ – A pessoa é salva por meio da fé, e não pelas obras que pratica. 

c) EXCOMUNHÃO – O papa declarou Lutero herege, por isso decretou sua 

excomunhão da igreja. 

d) ALTO CLERO – os membros do clero usufruíam da riqueza da igreja, para 

satisfazer seus desejos de luxo. 

e) NEGAÇÃO – A única fonte de verdade é a bíblia, e não a tradição da igreja. 

f) SACERDÓCIO – Todos os crentes podem interpretar os escritos da bíblia por si 

mesmos. 

 

Subcategorias da unidade de conteúdo- Protestante 

a) REFORMA – O embate entre o papa e Lutero, resultou da revolta, com as vendas 

das indulgências por parte do papa, e que o homem não precisava de intermediário 

(o padre), para chegar a Deus. 

 

Subcategorias da unidade de conteúdo- SOCIEDADE 

a) BURGUES - Só visava acumular riquezas, com o aumento de seus lucros. 

b) REIS - A tentativa de aumentarem seu poder, e relação à população, encontrava 

obstáculos com a força exercida pela igreja. 

c) PRINCIPES – Lutero recebeu apoio dos príncipes alemães, e pôde continuar a 

divulgar sua doutrina. 
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No livro 02, notemos a pequena expressão do tema Reforma, que deveria ser o 

centro da discussão conceitual do capítulo, o que na verdade não foi. O tema crise, 

assim como no livro 01, foi muito mais expressivo, mas nesse livro a Igreja tema 

maior espaço na narrativa historiográfica do livro didático. Na seqüência, 

continuaremos a analisar as indulgências, através do olhar dos pintores Jorg Breu do 

livro 01, e Lucas Cranach, do livro 02 como era visto e, entendido por eles o 

comercio de indulgências, tiradas dos livros didáticos, onde aparece à venda das 

indulgências, que funcionava como um balcão de negociatas. O vendedor (a igreja) 

e o comprador (o pecador). Quem tivesse posses e pudesse arcar com o valor, não 

dava a mínima para os ensinamentos pregados pela igreja. Que por sua vez dava o 

perdão. Tudo autorizado pelo papa, que alegava que as indulgências serviriam para 

construção da basílica de São Pedro, que necessitava ser erguida e terminada. 

 

 

Pintura Jorg Breu (c. 1475-1537). Do livro (01) um. 

 

 

O pintor Lucas Cranach, apresenta sua xilogravura do livro 02, 1545. 
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Notemos que através da apresentação das imagens o tema indulgêcias e 

portanto, o papel da Igreja na crise religiosa instaurada no século XVI na Europa 

ganhou um espaço estético mais amplo na narrativa. Sendo assim, podemos 

perceber que os livros didáticos aqui analisados apresentam diferenças estéticas, 

mas não em suas narrativas historiográficas.  

Para que possamos mudar o presente e o futuro do ensino, temos que 

reavaliar os métodos do passado sem desconsiderá-los. Dessa forma, conhecer os 

atuais métodos e profissionais alfabetizadores. Provavelmente, nenhum material 

escolar sofreu tanto as influências das leis de mercado quanto esse. O livro fez sua 

história seguindo os princípios e economia da sociedade em que atravessou e 

sempre teve por objetivo atingir um público certo. Entretanto, o livro didático 

permanece, e é modelado, sofrendo ajuste somente perante a necessidade de 

justificar e ultimar com repetidas situações. O governo, por sua vez, promete acesso 

á instrução e ao mundo letrado, desde século XIX, até por que, é a escola o único e 

exclusivo meio de acesso ao mundo “público” do letramento para as classes menos 

favorecidas.  

O livro didático não pode ser utilizado como apoio para amparar o professor 

durante seu lecionado, mas sim, ser uma janela para outras maneiras de 

ensinamento/aprendizagem. O livro didático não tem uma história própria, estiveram 

sempre relacionados com os interesses educacionais, Laços fortemente presos às 

questões da aprendizagem humana. As políticas públicas não são suficientes para 

sanar todas as questões sociais, deve haver uma conscientização de todos nós, pois 

quando estudamos história com afinco, extraímos o produto do que é história, ou 

seja, regatamos através de fontes e pesquisa no cenário ocupado pelo homem. 

Assim como pela dualidade de reconhecimento tanto do aluno dentro da 

alfabetização, como o professor no uso de seu oficio. Proclamam que a educação é 

prioridade. 

E com certeza teremos uma trajetória de educação, dedicado ao homem, e que 

o mesmo se realize como cidadão. Pois, cada época tem sua própria educação, 

precisamos é entender as necessidades que se modifica, em longo prazo, não 

interrompendo com o passado o conflito, mas novas exigências vão sendo 

moldadas, no nosso cenário social. Portanto, a educação se constitui pela época em 

que ocorreu, apresentando suas idéias sociopaticas e o interesse permanente que o 

homem tem pelo conhecimento. 
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Ele é o próprio ator que fará significantes mudanças na educação, com reflexo 

na sociedade. O historiador deve buscar suas escolhas, ele não estuda tudo, mas 

selecionam aquilo que lhe parece importante (usa sua subjetividade), para adequar 

os temas dos livros didáticos mais interessantes para os alunos. Após as analises, 

persistimos em afirmar que embora tenhamos pesquisado em duas coleções de 

livros didáticos, de editoras diferentes e, com autoras distintas, percebemos que o 

conteúdo que aborda sobre o protestantismo na obra de Martinho Lutero, traz uma 

semelhança na escrita de fatos e dados, inclusive com iconografias também de 

pintores diferentes, mas que retratam o mesmo tema, ou seja, as vendas de 

indulgências.  

O que analisamos sobre protestantismo, nos livros didáticos, nos leva a 

entender por outro lado, que nas obras elaboradas sobre o tema Martinho Lutero e o 

protestantismo, na historiografia acadêmica, vem num crescente que a cada 

momento que se processava a pesquisa, tinha-se o diferencial para ilustrar a 

maneira de explicar e mostrar através de uma narrativa, como a citada por Rüsen 

que é factual para que no presente, se entenda da trajetória de Martinho Lutero no 

protestantismo, contra a Igreja e o papa, no século XVI. As narrativas têm uma 

objetividade, que se baseiam numa escrita com temas e intrigas  
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A DIDÁTICA DA HISTÓRIA E A FORMAÇÃO DO/A PROFESSOR/A DE HISTORIA 

 

Maria Caroline A. da Silveira - Universidade Federal do Rio Grande24 
maria.a.silveira@hotmail.com 

 

Resumo: Nesse trabalho apresentaremos nossa pesquisa em andamento, que trata 
de forma teórico e conceitual alguns aspectos relacionados a Didática da História e 
qual o seu papel na formação de nossos/as professores/as de História? Acreditamos 
que nossa proposta, de se pensar a didática da História enquanto uma disciplina 
fundamental para a formação de professores/as de História, demonstra uma 
carência de orientação percebida por alunos/as que se encontram em momento de 
estágio. Por que o estágio e por que carência de orientação? O Estágio é o 
momento da prática, no qual esses/as alunos/as testam, experimentam e põem a 
prova os conhecimentos que construíram ao longo de sua graduação. Porém, o que 
se percebe é que esses/as estagiários/as se veem despreparados e desesperados 
no momento da prática docente. Isso porque ao longo de sua formação, os 
conteúdos muitas vezes, não são propostos de uma forma eficiente, atrativa e 
significativa. 
 
Palavras-chave: Didática da história. Formação de professores/as. Ensino de 
História. 
 

Considerações sobre a Didática da História e seu papel na formação de 

professores/as de História 

 

Nessa primeira etapa de nossa pesquisa, temos como objetivo tratar de forma 

teórico e conceitual sobre alguns aspectos relacionados a Didática da História e qual 

o seu papel na formação de nossos/as professores/as de História? Para tal, dois 

trabalhos se tornaram centrais em nossa análise, foram eles “Didática da História: 

passado, presente e perspectivas a partir do caso alemão” de Jörn Rüsen e 

“Didática da História: contribuições para a formação de professores” de Ana Claudia 

Urban. Essas obras nortearam nossa pesquisa justamente por trazerem em sua 

abordagem aspectos centrais de nossos questionamentos. Rüsen, em sua obra, 

tratará da didática da história na Alemanha Ocidental, porém, sua conceituação 

teórica e análises do que se configura enquanto didática da história são centrais 

para nossa própria concepção do assunto. Enquanto que Urban tratará dessa 

temática de forma mais empírica, trilhando uma busca pela Didática da História no 

que tange a formação de professores/as no Brasil. Ambos nos mostram a relevância 

                                                
24

 Graduanda em História Licenciatura. 
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do papel da didática da história para uma formação competente, crítica e eficiente, 

no que diz respeito ao ensino e a aprendizagem histórica, dos nossos futuros 

professores e futuras professoras de História.  

Seguindo para nossa pesquisa, a opinião comum que se tem acerca da 

funcionalidade da didática da história que tange o ensino de História, conforme nos 

aponta Rüsen, é que a mesma se configura enquanto a transposição de 

conhecimento acadêmico para o ensino básico, ou seja, os historiadores 

profissionais; àqueles que detêm o saber acadêmico ou produzido academicamente, 

convertem-se em professores; “é uma disciplina que faz a mediação entre a história 

como disciplina acadêmica e o aprendizado histórico e escolar.” (RÜSEN, 2010, p. 

23). Porém, essa opinião é falha, pois não se centra nos reais problemas que 

concernem o aprendizado histórico, o ensino de história e conhecimento histórico, 

nem a relação entre didática da história e pesquisa histórica; sem qualquer tipo de 

reflexão, adequação ou preocupação com os alunos e alunas e a realidade em que 

se situam, essa perspectiva da Didática da História não passa de uma transfusão do 

rico conteudismo acadêmico para cabeças vazias de alunos e alunas. Sobre esse 

aspecto de se perceber a didática específica da história, Jörn Rüsen apresentou a 

relevância que esta tem para o aprendizado histórico, uma vez que a didática da 

história deveria se procupar com os usos que a História tem para a vida humana. 

Esse questionamento, sobre os usos da História na vida e seu processo de ensino e 

aprendizagem, já foi central nas discussões de historiadores e historiadoras, uma 

vez que antes de focarem-se apenas em questões teóricas e metodológicas, estes 

 

[...] discutiram as regras e os princípios da composição da história como 
problemas de ensino e aprendizagem. Ensino e aprendizagem eram 
considerados no mais amplo sentido, como o fenômeno e o processo 
fundamental na cultura humana, não restrito apenas na escola. (RÜSEN, 
2010, p. 24) 

 

Ou seja, conforme nos aponta o autor, podemos dizer que a História e o seu 

ensino perderam o foco quando os/as historiadores/as passaram a focar seus 

esforços apenas em questões teóricas e metodológicas, abstendo-se de pensarem, 

refletirem e resignificarem a História enquanto seu objetivo vital: os problemas 

práticos da vida e a sua difusão através do ensino. Os fatores que contribuíram para 

esse “fechamento” da história para abordagens que não mais priorizassem o ensino 

deve-se, principalmente, a institucionalização e profissionalização dessa disciplina, 
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ocasionando o seu endurecimento em processes puramente acadêmicos. Rüsen 

salienta que 

 

[...] quando os historiadores definiram sua disciplina, eles começaram a 
perder de vista um importante princípio, a saber, que a história é enraizada 
nas necessidades sociais para orientar a vida dentro da estrutura tempo. O 
entendimento histórico é guiado fundamentalmente pelos interesses 
humanos básicos [...] Como os historiadores do século XIX se esforçaram 
para tornar a história uma ciência, este público foi esquecido ou redefinido 
para incluir apenas um pequeno grupo de profissionais especialistas 
treinados. A didática da história não era mais o centro da reflexão dos 
historiadores sobre sua própria profissão. Ela foi substituída pela 
metodologia da pesquisa histórica. A “cientifização” da história acarretou um 
estreitamento consciente de perspectiva, um limitador dos propósitos e das 
finalidades da história. A esse respeito, a cientifização da história excluiu da 
competência da reflexão histórica racional aquelas dimensões do 
pensamento histórico inseparavelmente combinados com a vida prática. 
(RUSEN, 2010, p. 25) 

 

Conforme mostra o autor, a racionalização excessiva da disciplina História 

acarretou em um processo de distanciamento e negação da mesma com o que 

deveria ser seu principal objetivo: a ligação com a história dos homens e mulheres, 

da sociedade, dos anseios e objetivos da vida prática no tempo.  

Segundo o autor, a didática da história foi guiada, primeiramente, pela 

necessidade prática da formação de professores de história, que pensada em dois 

níveis, um prático e um teórico, proporcionaram formas de se pensar a didática da 

história e a didática da educação em história. Sobre isso, Rüsen atenta para um fato 

que, veremos posteriormente, foi abordado por aqueles que pensaram e 

pesquisaram a educação, o ensino e aprendizagem; os processos de ensino e 

aprendizagem ocorrem em um dado momento, em um local específico, em uma 

sociedade específica com seus próprios contextos sociais, políticos, culturais e 

institucionais e é partir da percepção dessa realidade específica que a metodologia 

que visa o aprender e o ensinar será capaz de alcançar seus objetivos. Para o autor,  

 

A didática da educação em história estabelece os objetivos e as formas de 
educação histórica dentro de um dado contexto político, social, cultural e 
institucional. A metodologia de instrução em história estabelece os meios 
práticos pelos quais estes objetivos são alcançados (RÜSEN, 2010, p. 26) 

 

Percebemos, portanto, que na perspectiva do autor o segundo nível que diz 

respeito as lentes e as teorias que permeiam e auxiliam na construção e 

investigação do processo de ensino e de aprendizagem dever sem pensados a priori 
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da prática, do ensinar propriamente dito. Entretanto não é o que vemos, a 

necessidade de uma formação prática parece sobressair-se a real 

instrumentalização dos futuros/as professores/as para a compreensão do 

conhecimento histórico para então proporcionar uma aprendizagem histórica.  

O cientificismo exacerbado que a disciplina História adquiriu contribuiu 

amplamente para que, além da perda de um sentindo realmente prático da História, 

a didática da história perdesse seu espaço educacional, de resignificação e 

ampliação do conhecimento histórico para se tornar uma mera reprodutora dos 

conhecimentos acadêmicos dentro das salas de aulas. “Os historiadores 

consideravam que sua disciplina estava legitimada pela sua mera existência” 

(RUSEN, p. 27, 2010) e essa mera existência não requeria qualquer utilidade 

prática, bem como dispensava diálogos com os saberes escolares. À didática da 

história, portanto, ficou relegado o papel de transpor passivamente os estudos 

históricos fabricados no meio acadêmico. Cabe salientar que Jorn Rusen trabalha 

com o contexto da Alemanha, porém, sua discussão acerca da Didática da História é 

extremamente relevante para que pensemos, num primeiro momento, o que é a 

Didática da História, qual sua finalidade e porque acreditamos que esta tem um 

papel fundamental na formação de nossos/as professores/as de História. Rusen 

aponta que, nas décadas de 1960 e 1970, ocorreram na Alemanha questionamentos 

acerca da legitimidade dos estudos históricos tal qual eles haviam sido pensados até 

então e dentro desse novo paradigma a História passa a ser encarada como uma 

ciência social muito semelhante as demais ciências sociais.  

Acreditamos ser pertinente ressaltar que, nesse mesmo período, o Brasil 

estava passando pela Ditadura Civil-Militar e que esse processo causos graves 

danos a História, enquanto ciência e enquanto disciplina escolar, sendo esta 

remodelada para atrelar-se aos Estudos Sociais. Isso afetou diretamente as 

discussões entorno da História e do ensino de História, sendo as discussões 

retomadas, posteriormente, na década de 1980 quando ocorria a abertura política e 

redemocratização.  

Juntamente com a História, a didática da História também passou por 

mudanças que refletiam esse novo paradigma relacionado a ciência História e 

disciplina escolar História. Segundo Rusen, a didática da história  
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experimentou a assim chamada virada para a teoria do currículo. Agora a 
educação histórica não se torna mais uma simples questão de tradução de 
formas e valores de estudiosos profissionais para a sala de aula. A questão 
básica que está sendo colocada é se aquele conhecimento e a forma de 
pensamento que ele representa encontram um conjunto de critérios 
educacionais preexistentes e extradisciplinares. Os historiadores foram 
confrontados com o desafio do papel legitimador da história na vida cultural 
e na educação. (RUSEN, 2010, p. 29) 

 

Percebemos, a partir dessa reflexão, que tanto a História e os/as 

historiadores/as quanto a Didática da História estavam sendo intimadas a apresentar 

a sua real função a sociedade, e mais que isso, que a educação cobrava de ambas 

um posicionamento em relação ao seu papel educacional e percepção das 

realidades e contextos nos quais ambas se inseriam. Estava-se questionando a 

validade da didática da história, não mais como um processo externo ao aspecto 

científico da disciplina História, mas seu papel enquanto um processo inerente a sua 

configuração e parte crucial do processo do aprendizado e da consciência histórica. 

A didática da história, aquela que buscamos identificar aqui e que Rüsen 

defende, proporciona sairmos da estagnação metódica e técnica que ainda permeia 

os cursos e disciplinas da História, para olhar para a mesma com um olhar focado 

no aprendizado desses conteúdos e na sua resignificação; não mais pelo viés 

tradicional, mas na busca de saberes sociais e culturais dentro da nova perspectiva 

que desejamos para o ensino de História. Esse novo ambiente que surge na 

Alemanha, de quebra de paradigmas e novos questionamentos, se transforma em 

um solo fértil àqueles e àquelas que buscaram seguir essas novas tendências, bem 

como a divulgação de ideias referentes a relações dos estudos acadêmicos com a 

sociedade e a vida prática, bem como o papal da história na educação e na vida 

prática através da didática da história. Porém, um fato que merece destaque e que 

também é um ponto de reflexão desse trabalho é justamente a falta de localizar 

geograficamente a Didática da História em um campo específico, a didática da 

história não sabia se pertencia a história ou a pedagogia, uma vez que os 

historiadores ainda renegavam qualquer assunto relacionado a educação e que se 

inferisse reflexões acerca do próprio conhecimento histórico. Conforme nos diz 

Rüsen  

 

[...] a didática da história serviu como auxiliar à didática geral; ela ainda era 
vista como uma disciplina pedagógica. Isso foi exacerbado pela tradicional 
mentalidade estreita de muitos historiadores profissionais que excluíam 
todas as questões de função prática da história de uma autorreflexão 
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histórica séria. O resultado dessa atitude foi empurrar a didática da história 
para o mais perto da pedagogia e abrir uma lacuna entre ela e os estudos 
normais da história. (RÜSEN, 2010, p. 31) 

 

Percebemos, através disso, que a dicotomia História e Educação é uma 

realidade presente no âmbito acadêmico, científico; a didática da História encontra 

mais espaço nas discussões que tangem a educação sem que, no entanto, a 

compreendamos enquanto um fator essencial nas discussões do ensino e 

aprendizagem em História. A História, enquanto disciplina acadêmica e escolar 

possui suas especificidades tanto na compreensão dos processos históricos quando 

na fomentação de uma instrumentalização para que se ensine história, de forma 

crítica e reflexiva. Entendemos que a didática da história possui os instrumentos que 

proporcionam tanto um quanto outro, afinal o pensamento histórico possui uma 

natureza específica e peculiar. Afinal, segundo Rusen, uma definição modesta do 

que seria a didática da história é justamente a investigação do aprendizado histórico, 

no momento em que compreendemos esse aprendizado enquanto uma 

manifestação da consciência histórica, “[...] é necessário reformular ideias sobre a 

consciência histórica como sendo um fator básico na formação da identidade 

humana relacionando estes conceitos com o processo educacional, que também é 

básico para o desenvolvimento humano.” Rusen nos mostra, a partir dessa reflexão, 

que consciência histórica está intimamente ligada ao processo de aprendizagem 

histórica, afinal a constituição de uma identidade humana é como me percebo e me 

situo no mundo onde vivo, não apenas enquanto sujeito passivo, mas agente 

histórico dos processos que acontecem a minha volta; a consciência histórica 

precisa ser levada em consideração no momento da aprendizagem, assim como a 

história precisa ser percebida enquanto um fator vivo, prático e formador de sujeitos 

ativos e reflexivos. A didática da história vem justamente ao encontro dessas ideias, 

e pode ser capaz de proporcionar instrumentalizações acerca do conhecimento 

histórico e seu crescimento na vida prática.  

Entendemos, portanto, que a didática da história se torna indispensável aos 

fenômenos de ensino e aprendizagem em história, justamente por ser capaz de lidar 

com os aspectos mais complexos do que constitui a forma de apreensão e 

localização no mundo que homens e mulheres possuem, a consciência histórica. O 

aprendizado pode ser visto enquanto o momento de socialização e individualização 

do conhecimento histórico apreendido, pois é onde alunos e alunas constroem 
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saberes juntamente com o que já carregam em si, suas concepções vida, de tempo, 

de passado, presente e futuro. Segundo Rusen,  

 

Assim concebida, a didática da história ou ciência do aprendizado histórico 
pode demonstrar ao historiador profissional as conexões internas entre a 
história, vida prática e aprendizado. Isto, mais do que qualquer coisa, pode 
dar um novo significado à frase historia vitae magistra. (RUSEN, 2010, p. 
40) 

 

Muito mais do que uma normatização de um ensino já pré-estruturado, uma 

teoria geral do ensinar e do aprender, que mecanize o ensino de História, buscamos 

por reflexões e discussões que considerem todas as dimensões que permeiam os 

processos de ensino e aprendizado em história. Portanto, entendemos a didática da 

história como um aspecto fundamental na formação daqueles e daquelas que serão 

responsáveis por garantir o ensino e o aprendizado em História, nossos professores 

e nossas professoras.  

Jorn Rusen apresentou uma reflexão bastante rica sobre o que é a didática da 

história bem como qual papel esta deveria desempenhar no que tange o 

aprendizado histórico e a relação da História com a vida prática dos homens e 

mulheres no tempo.  

A partir disso, procuramos pela Didática da História nos cursos de formação de 

licenciados/as em História e para tal as analises realizadas por Ana Claudia Urban 

foram de extrema relevância para nosso trabalho.  

A contribuição de sua obra para essa pesquisa encontra-se na forma como 

Urban conduziu suas próprias análises e estruturou seu estudo. “Didática da 

História: contribuições para a formação de professores” evidencia um caminho 

metodológico e teórico trilhado pela autora em busca da Didática da História 

presentes em cursos de formação de professores/as de História. Segundo Urban  

 

Buscou-se problematizar a formação do professor de História, 
questionando-se a forma como são encaminhadas as reflexões acerca da 
Didática da História. Tomou-se a formação de professores, os manuais e 
legislações, mais a experiência de alunos acadêmicos, com a intenção de 
estabelecer um diálogo em que os alunos em processo de formação 
construíram a sua forma de pensar a Didática da História. (URBAN, 2011, p. 
25) 

 

Portanto, as reflexões e as fontes utilizadas por Ana Claudia Urban são 

extremamente pertinentes ao trabalho que propomos realizar nessa pesquisa, uma 
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vez que se volta justamente para a Didática da História no que tange os aspectos da 

formação dos professores e professoras de História no Brasil, bem como a 

percepção dos acadêmicos e acadêmicas sobre sua perspectiva formativa em 

relação a Didática da História. Salientamos que a pesquisa está sendo proposta no 

contexto do curso de História da Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande 

do Sul, Brasil.  

Entendemos a Didática da História enquanto um aspecto fundamental de uma 

formação realmente eficiente de nossos professores e nossas professoras no que 

diz respeito ao ensino de História, pois visa, justamente, o desenvolvimento da 

consciência histórica de crianças, jovens. Porém, quando buscamos pela disciplina 

Didática da História não a encontramos, esse assunto não existe enquanto disciplina 

no currículo de História da Universidade Federal do Rio Grande; mas, mais que isso, 

as pesquisas de Ana Claudia evidenciam que, apesar da solidificação e crescimento 

das pesquisas relacionadas ao Ensino de História, percebemos que estas ou se 

encontram mais na educação ou são programas de pós-graduação. No âmbito 

acadêmico de graduação não encontramos essas discussões e sentimos a 

necessidade de trazer esse debate a esse meio, pois entendemos a necessidade 

dessa disciplina na universidade durante a graduação, durante o período em que 

estamos de fato formando nossos e nossas professores e professoras. 

Sobre a ausência de disciplinas voltadas à Didática da História, Prats evidencia 

que a Didática da História enquanto campo de pesquisa, quando colocada na 

perspectiva das ciências que tratam do ensinar, segue tendo pouca importância, que 

aliada a falta de métodos, conceitos e teorias próprias acaba por dificultar a visão 

dessa disciplina enquanto pesquisa e disciplina propriamente ditas. Portanto, a 

ausência de rigor quanto a métodos e técnicas de investigação acaba por excluir 

ainda mais um assunto que por si só não tem espaço nos currículos da 

Universidade. A partir disso, trazemos nosso questionamento: Se os cursos de 

formação de professores/as se propõem a ensinar a ensinar, como está a formação 

didática de nossos professores e nossas professoras de História quando um aspecto 

tão fundamental se faz pouco presente? Pagés salienta nossa percepção de que o 

foco da Didática da História é justamente dos/as profissionais que atuarão na 

educação básica, portanto, se faz urgente pensar esse aspecto do âmbito 

universitário.  
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Desse ponto de vista, a abordagem de Urban em trazer os relatos de 

acadêmicos e acadêmicas se faz fundamental, pois entendemos “que, mesmo 

estando na condição de “estudante”, eles fazem experiências em sala de aula e 

vislumbram a possibilidade de atuarem como professores” (URBAN, 2011, p. 23). 

Os/as alunos/as-professores/as em formação contam com a possibilidade de trazer 

a sua perspectiva de formação, em relação a carência ou não da Didática da História 

dentro da sua formação, esses/as mesmos/as alunos/as sentem a repercussão do 

processo educacional de forma mais aguçada justamente por sentirem-se mais 

aluno/as do que professores/as.  

A respeito das discussões relacionadas ao ensino de História, autora nos 

aponta que  

 

Nos cursos de Licenciatura em História, as preocupações sobre o ensino e 
a aprendizagem estão localizados, de forma geral, nas chamadas 
disciplinas voltadas à prática de ensino, metodologia e prática, estágio 
supervisionado e outras, e foram tomadas não a partir de sua nomenclatura, 
mas tendo em vista a possibilidade de análise sobre o seu código 
disciplinar. (URBAN, 2011, p. 25).  

 

Podemos pensar, portanto, que o ensino é pensando apenas nas disciplinas 

relacionadas a educação, que são como apêndices das disciplinas da História. 

Existe, ainda, uma clara distinção entre a didática (um âmbito educacional) e a 

história (um âmbito conteudista), ou seja, as reflexões acerca da educação e do 

processo de formação de professores e professoras perpassa apenas as disciplinas 

ditas da “Licenciatura”, tais como Estágio, Práticas Pedagógicas, Metodologias do 

Ensino. A história, o conteúdo em si, não traz reflexões acerca disso, como se a 

educação não lhe competisse também. Entretanto, compreendemos que a didática 

da história deve ser analisada como significado para a própria História e como 

instrumentalização para o ensino. Ou seja, apesar de dicotômico, essas análises 

unem e devem unir História e Educação e não apenas focar na Educação. 

A respeito do código disciplinar que a autora cita, Ana Claudia Urban trabalha a 

partir da perspectiva de que existe um código disciplinar para a Didática da História 

no conceito proposto por Cuesta, ou seja, a Didática da História pode ser vista 

enquanto uma disciplina acadêmica, se não com essa nomenclatura, com outras. 

Tais como as que são destinadas a licenciatura enquanto as cadeiras de formação 
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de professores e professoras, como: Práticas pedagógicas, Metodologia do Ensino 

de História, Estágio, Didática. Conforme nos diz a autora 

 

[...] procura levar em conta que a Didática da História pode ser analisada 
sob duas formas: Primeiro, como uma disciplina que agregou, no decorrer 
de sua existência, ideias sobre o ensinar e o aprende; propôs rotinas 
envolvendo a prática do professor; sugeriu regras e normas em favor da sua 
organicidade. Identificou conteúdos voltados à formação do professor, ou 
seja, incorporou discursos, formas de pensar e de legitimar o que, em cada 
época, foi delineando-se como – “ensinar e aprender história”. (URBAN, 
2011, p. 36)  

 

A partir dessa perspectiva, os textos visíveis, ou seja, os documentos jurídicos 

administrativos, planos de estudo, manuais de formação, são assim chamados, pois 

trazem de forma clara um discurso definidor do que é a disciplina História, como os 

professores e professoras devem portar-se e ensinar essa História. Os textos 

invisíveis, por outro lado, trazem a prática docente que está dentro disso e além 

disso. Não cabe em textos e normatizações a experiência da sala de aula. O código 

disciplinar, segundo Cuesta, é tudo isso: a soma do visível com o invisível, o valor 

dado a História enquanto disciplina, as ideologias, valores e rotinas que regulam seu 

ensino e a experiência que vivem alunos/as e professores/as dentro da sala de aula 

lidando com essas imposições. As fontes visíveis utilizadas pela autora, os manuais 

de formação e a legislação voltadas a formação de professores e professoras, são 

capazes de revelar uma forma de pensar o ensino e aprendizagem histórica e, 

portanto, constituem um código disciplinar da Didática da História.   

Essa perspectiva conceitual que Urban utiliza para buscar a Didática da 

História nos documentos visíveis e invisíveis, ou seja, a conceituação de código 

disciplinar proposta por Cuesta nos auxilia a procurar no QSL e nas ementas do 

curso de História-Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande um código 

disciplinar de Didática da História, pois traz para nossa análise a possibilidade de 

localizarmos nos referidos documentos as concepções sobre o ensinar história e 

sobre a formação de nossos/as professores/as. Todas as disciplinas ligadas as 

formas de enxergar o ensino e a aprendizagem em História podem ser pensadas 

como Didática da História, não importa que nomenclatura possuam e isso possibilita 

com que possamos inferir, através do conceito de código disciplinar de Cuesta, um 

código para a Didática da História nessas disciplinas que atentam para a formação 

de professores e professoras de História dentro da Universidade.   
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Retomando para as analises de Urban, nos manuais de formação de 

professores/as que analisou, podemos destacar uma clara preocupação dos autores 

e autoras em relação a História fazer sentido para os/as alunos/as. Percebemos que 

os primeiros momentos da pesquisa sobre o código disciplinar, ou seja, dos manuais 

escritos nas décadas anteriores a 1980 estão extremamente focados na 

metodologia, encontram suporte na Psicologia e na Didática Geral e atribuem ao 

professor e seu método o sucesso ou o fracasso da aprendizagem histórica. 

Portanto, a Didática da História estaria extremamente ligada a metodologias que, 

levando em consideração características psicológicas dos alunos e alunas, teria 

sucesso ou não enquanto garantidora de uma aprendizagem eficiente.  

A pós década de 1980, quando o Brasil está passando pela abertura política e 

redemocratização, é quando ocorre o retorno da História e o fim dos Estudos Sociais 

e todos os questionamentos e funções sociais, culturais e políticas que a História 

passaria a adquirir pós Ditadura Civil-Militar. As reflexões desse momento histórico 

dizem respeito as reformas curriculares das décadas de 70 e 80, quais caminhos a 

História e o ensino de História estavam trilhando e como estavam sendo pensados 

nessas reformas. Para tal analise, a autora não traz manuais de formação 

propriamente ditos e nem documentos que tinham esse intuito, porém, são 

documentos que tratam de formas de se pensar a História, a educação e o ensino 

de História e, portanto, podem ser pensados enquanto um código disciplinar da 

Didática da História.  

Na década de 1990, surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais que tinham 

o intuito de organizar os programas curriculares regionais.  Os PCN’s traziam o 

anseio de se formar cidadãos críticos perante a sociedade, capazes de se perceber 

enquanto agentes historicamente ativos daquela sociedade. A partir desse 

momento, os manuais analisados pela autora nos mostram como a abordagem 

estava muito mais centrada em subsidiar o trabalho do professor em relação ao 

conteúdo, de forma prática e teórica, do que com as concepções de ensino de 

História.  

 

“Em síntese, os manuais, ao serem produzidos revelam que o ensino e a 
aprendizagem em História buscam contribuições ora da Psicologia, ora da 
Didática Geral, ora da Historiografia. Isto é, os autores comprovam que, ao 
pensarem essa relação, fazem uso de diferentes “lentes”, atestando, mais 
uma vez, a existência empírica de um código disciplinar da Didática da 
História” (URBAN, 2011, p.59) 
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Percebemos através dessa análise e de tudo que foi discutido ao longo do 

texto, que, mesmo não contendo a nomenclatura “Didática da História”, disciplinas, 

manuais de formação e pressupostos teóricos do pensamento do ensino e 

aprendizagem em História nos permitem pensar e compreender que existe sim uma 

Didática da História presente nas relações teórico práticas que permeiam as ideias 

relacionadas ao ensino de História. Todas as obras analisadas por Urban trazem em 

si os pré-requisitos que Cuesta define enquanto código disciplinar sejam eles a 

forma de organizar a sala de aula, quais temáticas melhoram a aprendizagem do 

aluno, como se dá a avaliação, como trabalhar o currículo escolar; ou seja, os 

elementos que constituem o código disciplinar da Didática da História estão 

presentes, empiricamente comprovados, ainda que não nomeados enquanto tal.  

Achamos pertinente salientar que nessa pesquisa, buscamos pela didática da 

História no âmbito acadêmico, destinado a formação de nossos e nossas futuros e 

futuras professores e professoras de História, justamente por entendermos que essa 

formação está sendo deficiente no que tange ao ensinar História e proporcionar um 

aprendizado histórico adequado aos nossos alunos e alunas. Portanto, sobre a 

presença de um código disciplinar da Didática da História no que tange a formação 

de professores e professoras, Ana Claudia Urban trará as analises de legislações 

referentes aos cursos de formação de professores e professoras. O Parecer 292/62 

analisado pela autora tem grande relevância quando se propôs a tornar obrigatório 

um conjunto de disciplinas que visavam a formação pedagógica do/a professor/a, 

conforme explicita autora  

 

Compreende-se que todas as disciplinas de um curso de Licenciatura 
precisam ter como preocupação a formação pedagógica do futuro professor, 
mas a relevância desse Parecer reside no fato da institucionalização legal 
de disciplinas voltadas a uma formação pedagógica, valorizando ou 
destacando a necessidade de que os cursos de Licenciatura privilegiassem 
um espaço (carga horária), voltada à especificidade da prática do 
professor.” (URBAN, 2011, p. 61) 

 

Portanto, a relevância desse Parecer consiste no fato de ter sido o primeiro a 

estabelecer uma série de disciplinas obrigatórias que objetivavam uma melhor 

instrumentalização do/a aluno/a para tornar-se professor/a e dentre essas disciplinas 

estão a Psicologia educacional, a Didática e a Prática de Ensino. O Parecer atribui a 

esse tripé o método que tornaria o aluno/a em professor/a, um/a professor/a apto a 
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lidar com o ambiente da sala de aula e desenvolver o seu trabalho de forma 

eficiente; é um conjunto de lentes para trazer a “realidade”, que aqui entendemos 

como prática e sentido, as teorias do conteudismo, ou seja, trazer algum sentido de 

vida e de prática aos conteúdos docentes. Conforme elucida Urban  

 

aluno e método são as palavras-chave que nortearam a Legislação [...] em 
que a prática de ensino, aliada à Didática e somada à Psicologia, 
constituíram-se em um tripé fundamental, capaz de instrumentalizar 
eficientemente o futuro professor quanto a sua futura prática. (URBAN, 
2011, p. 64)  

 

Dessa perspectiva, podemos concluir que a Didática aliada ao Estágio 

Supervisionado é que garantiriam esse sucesso na formação docente. 

A prática de ensino, que hoje chamamos Estágio Supervisionado, demonstra 

uma clara preocupação com a falta de prática aliada a teoria, ou seja, o/a aluno/a 

sabia o conteúdo, mas precisava de um ambiente onde pudesse colocá-lo em 

prática. Porém, exigir que os alunos e alunas realizassem essa prática de ensino 

não é capaz de garantir que eles e elas estejam aptos e aptas à realizá-la de forma 

crítica, experimental, atentando para as especificidades de seus alunos e alunas, da 

escola, e do tempo em que vivem; o que percebemos então é que, na falta de uma 

formação realmente eficiente nesse sentido, de proporcionar criticidade e reflexão 

acerca do conteúdo histórico, os/as futuros/as professores/as acabam por reproduzir 

o conteudismo que aprendem na faculdade e o estágio, ao invés de ser seu 

laboratório, passa a ser um ambiente assustador e desanimador, pois não realizam 

seu trabalho como desejam e nem cativam seus alunos e alunas a se interessarem 

por aquilo que estão aprendendo.  

Percebemos a preocupação com a formação prática docente, sem que, no 

entanto, se discutisse essa formação e essa prática. Sabemos que muito se 

avançou nessas discussões e que a formação docente, bem como as teorias e 

práticas educacionais, são campos de pesquisa consagrados e que aprimoram seus 

debates constantemente, e através disso, as cadeiras relacionadas à educação 

proporcionam certas reflexões e questionamentos sobre o dar aula, o ensinar e o 

aprender. Elas nos mostram métodos de trabalhar com a nossa especificidade, que 

é a História, mas a História não mostra como trabalha-la, como vive-la e como 

ensina-la.  
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Ainda sentimos a imensa distância que permeia as relações História e 

Educação, quando pensamos que um curso que forma licenciados/as em História 

perpassa esses dois aspectos, a História e o Ensino. Estamos formando apenas 

historiadores e historiadoras? Ou professores e professoras de História? 

Percebemos que as cadeiras relacionadas à educação parecem verdadeiros 

apêndices da História, não há diálogos ou qualquer conexão entre esses dois 

âmbitos, que deveriam relacionar-se por uma formação eficiente e não ser vistos 

como aspectos separados de um mesmo espaço formativo. A qualidade e inovação 

do ensino, seja ele qual for, está intimamente ligada com uma formação ampla e 

eficiente de professores e professoras. Conforme Elza Nadai, “As primeiras medidas 

concretas no sentido da inovação do ensino em geral, e o de História em particular, 

ocorreram com a instalação dos primeiros cursos universitários direcionados para a 

formação do professor secundário, em 1934.” (NADAI, 1993, p. 153-154).  

Portanto, como pensar um ensino de História na educação básica se não 

pensarmos a formação daqueles e aquelas que serão os mediadores desse ensino? 

Há um alerta para que se saia do conteudismo e se faça reflexões, mas será que a 

Universidade faz isso? As cadeiras da História auxiliam no pensamento critico dos 

processos históricos, mas mais do que isso, auxiliam ao futuro professor e futura 

professora de História pensar os processos históricos de forma a mediar esse 

conteúdo em sua futura profissão?  Isso fica evidente quando buscamos a Didática 

da História dentro da academia, através dos QSL; ela não existe. A Didática da 

História, com essa nomenclatura, existe enquanto campo de estudos e pesquisas 

apenas em cursos de pós-graduação. Mas se encontramos a Didática enquanto uma 

disciplina obrigatória de nossos cursos de Licenciatura em História, por que não a 

Didática da História?  

Sobre esses questionamentos, o documento produzido pela SESu/MEC em 

1986 intitulado “Diagnóstico e Avaliação dos Cursos de História no Brasil – 

documento final.” traz reflexões que consideramos extremamente pertinentes para 

nossa análise. Em seu livro, Ana Claudia Urban também utiliza esse documento em 

sua análise para localizar o código disciplinar da Didática da História; e para a 

pesquisa em questão, ressaltamos a forma como o documento aborda a prática de 

ensino e mais do que isso, os apontamentos referentes a dicotomia 

História/Educação e como isso afeta a forma que as relações ensino e 
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aprendizagem são apreendidas pelos/as acadêmicos/as. Sobre essa dicotomia, 

citamos o documento no qual explicita que existe uma  

 

necessidade de maior entrosamento entre os Departamentos de História e 
os Departamentos ou Faculdades de Educação [...], pois há um longo 
caminho a percorrer ainda em função do conflito entre as concepções de 

História vigentes entre os historiadores e os pedagogos. (MEC/SESu, 
1986, p.15 apud URBAN, 2011, p 66) 

 

Portanto, fica evidente, mesmo naquele período, a preocupação com a 

formação docente dos/as acadêmicos/as em relações as suas práticas de ensino. 

Em contrapartida a esses apontamentos, ainda presenciamos a falta de 

entrosamento realmente eficaz entre os Departamentos, e como a questão do 

Estágio Supervisionado, que atualmente constitui a prática de ensino, ainda não 

possui um lugar estabelecido, ora sendo responsabilidade dos departamentos da 

Educação, ora recaindo nos departamentos da História. No caso da Universidade 

Federal do Rio Grande, a disciplina intitulada Estágio Supervisionado I, uma cadeira 

anual do curso de História-Licenciatura, é ministrada por professoras/es do Instituto 

de Educação, enquanto que a disciplina de Estágio Supervisionado II fica a cargo 

dos docentes do curso de História, geralmente os orientadores e orientadoras dos 

alunos e alunas.  

Procuramos demonstrar com isso que, apesar dos anos que passaram e das 

inúmeras discussões traçadas nos ambitos da Educação e do Ensino de História, a 

falta de diálogo entre ambos segue sendo uma realidade dos currículos das 

licenciaturas em História, e mais do que isso, a Didática da História segue sendo 

inexistente ou menosprezada dentro desses mesmos currículos. Sobre isso, Ana 

Claudia Urban diz que  

 

não se trata de somente localizar geograficamente a disciplina, mas definir 
um fio condutor para o trabalho pertinente à Pratica de Ensino, isto é, 
sistematizar uma proposta que considere uma formação pedagógica do 
futuro professor que contemple, além dos aspectos voltados a como dar 
aula, também a discussão da função didática da História. (URBAN, 2011, p. 
67) 

 

Essa reflexão de Urban traduz que forma eficiente aquilo que consideramos 

vital tanto na Didática da História, quanto o porque está merece um espaço nos 

currículos acadêmicos de Licenciatura em História; não basta que ensinemos 
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nossos/as futuros/as professores/as a ensinar se não os proporcionar refletir, 

aprender e entender a História enquanto algo prático, vivo. Apenas ensinar técnicas 

de ensino não é eficiente, é preciso que o conteudismo da História seja 

transformado em questionamentos que proporcionem a esses/as acadêmicos/as 

entendimento e instrumentalização dos conteúdos que estão levando aos seus 

alunos e alunas, e como os mesmos irão servir nas suas vidas, no seu cotidiano. A 

História, mais que fatos, datas e merece e deve ser vista enquanto processos, 

construções e desconstruções, lutas; precisa fazer sentido e ser sentida.  

A Didática da História que defendemos está preocupada com o processo de 

ensino e aprendizagem histórica, e que proporcionará aos alunos e alunas dos 

cursos de Licenciatura em História se relacionar com o conhecimento histórico e 

suas próprias formas de compreender a História, para além do conteudismo 

recorrente nas disciplinas voltadas à História propriamente dita. Servirá para 

sustentar e instrumentalizar as relações de ensino e aprendizagem da História, 

indispensáveis para a real formação de futuros/as docentes.  

A partir disso, procuramos encontrar no currículo da Universidade Federal do 

Rio Grande aspectos do QSL e das Ementas das disciplinas voltadas à educação 

que nos forneçam um código disciplinar da Didática da História, para então procurar 

saber, através dos/as acadêmicos/as o que pensam sobre esse currículo e sua 

eficiência em relação a sua formação enquanto professores e professoras. 
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NEUROPSICOLOGIA: A COMPREENSÃO COGNITIVA DOS PROCESSOS DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM HISTÓRICA  

 

Sergio A. Scorsato - PUCPR /Pós Itecne25 
sergioscorsato.itecne@gmail.com 

 

Resumo: Como se processa o aprender História a nível cerebral? A partir deste 
questionamento fomos em busca de subsídios para a compreensão.  O aprendizado 
de história não é nada fácil do ponto de vista da Neurociência. Para que possa ser 
possível aprender história se faz necessário ter maturada todas as áreas cerebrais e 
ter pleno funcionamento das funções mentais superiores. A partir daí o sujeito terá 
capacidade de se deslocar de forma imaginária para eventos do tempo passado e 
associar com fatos do presente. A neurociência, atualmente, tem estado nos centros 
das grandes discussões relacionadas à Educação e aos processos de 
aprendizagem, não podendo estar, portanto, a margem da Ciência da História. Está 
também ligada aos processos de avaliações e do comportamento dos sujeitos. 
Inúmeros pesquisadores como Vygotsky, Piaget. Wallon, Luria, Brunner, entre 
outros aprofundaram e ainda aprofundam seus estudos sobre o tema e demonstram 
suas preocupações com a aprendizagem, ao afirmar que os professores, devem 
dominar as noções básicas do funcionamento do cérebro para ensinar História. 
Lançando mão destes conhecimentos em sua pratica docente o professor poderá 
direcionar estímulos por meio das sensações e emoções para grupos específicos de 
neurônios localizados nas diferentes regiões do cérebro e, será capaz então, de criar 
situações motivacionais que atinjam o maior número possível de alunos em sua sala 
de aula, desenvolvendo assim, suas habilidades no que tange aos conhecimentos e 
saberes históricos. Uma vez apresentados à neurociência, os professores, tomam 
consciência que possuem em suas mãos um instrumento eficaz para compreende 
como se processa a aprendizagem histórica de seus alunos 
 
Palavras-chave: Formação do professor. Aprendizagem de história. Neurociência e 
aprendizagem de história. Vygotsky e a aprendizagem histórica 
 

1. Introdução 

 

Buscamos com este artigo abordar, de forma clara e simples, um tema que tem 

despertado interesse de profissionais de diferentes áreas do conhecimento e não 

seria diferente com os profissionais ligados ao ensino e aprendizagem da história: a 

Neurociência. O outro objetivo é elucidar a importância deste conhecimento, por 

parte do profissional da educação, mais precisamente, o professor de história. 

                                                
25

 Professor Adjunto III (licenciado de Anatomia, Fisiologia  e Neurologia  Humana) PUCPR. 
Coordenador de Neuropsicologia e Aprendizagem  e da Geriatria e Gerontologia da pós graduação 
Itecne-Curitiba.PR. Educação Física (UFPR), Fisioterapeuta (PUCPR). Mestre em Educação 
(PUCPR). Especialista em Fisiologia do Exercício (UFPR) e em Administração Universitária 
(PUCPR).Professor pesquisador do LAPEDUH-UFPR 
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Enquanto ferramenta, a neurociência pode ser de grande auxílio na aprendizagem, 

já que possui em suas diversas áreas, elementos que podem contribuir, 

sobremaneira, nos processos de aprendizagem histórica dentro e fora de salas de 

aulas com alunos das mais variadas faixas etárias. 

Não é incomum encontrarmos professores extremamente comprometidos com 

a sala de aula que se transformam em indivíduos angustiados por não perceberem 

resultados positivos provenientes de suas práticas. Neste momento, podemos fazer 

um aporte na neurociência, segundo Scorsato e Silva (2014) esta pode ser usada  

 

(...) como ferramenta capaz de levar este professor, não somente a 
compreender, mas também se tornar  um profissional capaz de vir a 
desenvolver e aplicar, técnicas da Neurociência da aprendizagem 
contextualizadas, capazes de contribuir na facilitação do processo da 
aprendizagem dos variados conteúdo da grade curricular, mais 
especificamente conhecimentos históricos. 

 

2. A Neurociência no século XXI e sua importância para os processos de 

aprendizagem. 

 

A neurociência, atualmente, tem estado nos centros das grandes discussões 

relacionadas à Educação e aos processos de aprendizagem. A neurociência é o 

ramo das ciências biomédicas responsáveis pelo desenvolvimento dos estudos 

referentes ao sistema nervoso26. Abordando seu desenvolvimento, sua evolução, 

sua morfologia e seu funcionamento, neste século, a neurociência tem participação 

importante nas tentativas de elucidar paradigmas educacionais que se prolongaram 

pelos séculos anteriores. Está ligada aos processos de avaliações, alterações da 

mente e do comportamento dos indivíduos frente à carga de estresse que o 

momento impõe, (LUNDY-EKMAN, 1998, p.2). 

Lançando mão da evolução dos conhecimentos desenvolvidos em outras áreas 

das ciências, tais como a física e a química, a neurociência procura esclarecer 

situações que até então, só eram citadas como teorias. Assim, a neurociência se 

tornou uma ferramenta importante na descoberta de novas patologias, bem como no 

desenvolvimento de novas formas e maneiras cientificas de tratar as patologias 

anteriormente descobertas (GAZZANIGA, 2006, p.38).  

                                                
26

 Conjunto de células (neurônios) que gerencia funcionamento do organismo. 
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Para que o indivíduo venha a participar, de maneira ativa, deste mundo 

moderno em que surgem inovações a todo o momento, seu cérebro deverá absorver 

e registrar estas “novidades” de forma coerente; equalizar com os conhecimentos 

pré adquiridos e, só então, modificar o processamento das informações que já 

estavam gravadas em suas diferentes formas de memória. A isso se dá o nome de 

aprendizagem. 

Mas então, o que é aprendizagem? É toda forma de aquisição física ou 

intelectual que acontece com o ser humano ao longo de sua vida. Gazzaniga (2006, 

p.320) define que “[...] aprendizagem é o processo de aquisição de informação, 

enquanto memória refere-se à persistência do aprendizado em um estado que pode 

ser evidenciado posteriormente”. Os processos de aprendizagem não cessam com o 

passar do tempo, simplesmente mudam de foco, ampliando assim o universo de 

conhecimentos de um indivíduo. Muitas pessoas acreditam que a aprendizagem é 

um processo estanque, e está unicamente ligada aos processos léxicos, porém, 

devemos mudar o pensar, tendo em mente que a aprendizagem é um processo 

contínuo, diário e sempre inovador, Lefrançois (2009, p.6) esclarece bem o conceito 

ao definir que, 

 

Aprendizagem é definida como toda mudança relativamente permanente no 
potencial de comportamento humano, que resulta da experiência, mas não 
é causada por cansaço, maturação, drogas, lesões ou doenças. No sentido 
estrito, claro, a aprendizagem não é definida pelas mudanças reais ou 
potenciais no comportamento. Em vez disso, a aprendizagem é o que 
acontece no organismo como resultado da experiência. As mudanças são 

simplesmente evidencias de que a aprendizagem ocorreu. 

 

O processo de aprendizagem é extremamente complexo, a nível cerebral e, 

nele estão envolvidos grupos específicos de neurônios: “[...] células altamente 

excitáveis que comunicam - se entre si ou com outras células” (MACHADO, 2006, 

p.17), por meio da liberação de substâncias químicas, os neurotransmissores, por 

meio de sinapses comunicação entre os neurônios  e, desta forma, ligam direta ou 

indiretamente, as diferentes áreas do cérebro, as quais estarão ajustando os 

processos do aprender de cada pessoa aos novos parâmetros que estão sendo 

apresentados a eles.  
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No momento em que novas informações chegam às diferentes áreas do 

cérebro, é possível constatar as manifestações da aprendizagem ou das diferentes 

formas de dificuldades de aprendizagem27. 

Para que ocorra o processo de operacionalização e futura retenção 

(memória28) dos conteúdos apresentados é imprescindível o bom funcionamento dos 

órgãos captores das informações, que são representados pelos receptores dos cinco 

sentidos (olfato, paladar, audição, tato e visão) ou a um elemento componente deste 

grupo de estruturas para que estas informações possam ser processadas, (LUNDY-

EKMAN, 1998. p. 121). 

A apropriação das informações pelos cinco sentidos será direcionada para 

áreas especificas do cérebro, como por exemplo, o sentido da visão, que direcionará 

sua informação para o lobo occipital29. Depois, estas informações serão 

redirecionadas e processadas no lobo frontal, o qual “[...] tem um papel significativo 

em nossa habilidade de responder e agir em um mundo social e emocional” 

(GAZZANIGA, 2006, p. 570), gerando reações de comportamento mediado pelo 

sistema límbico, que poderão ser traduzidas em aprendizagem.  

 

3. Como o conhecimento da neurociência pode colaborar estratégias didáticas 

do professor de história. 

 

A neurociência, por meio de uma das suas áreas domínio de conhecimento, 

que é o da neurofisiologia, procura esclarecer os processos do aprender e, contribuir 

para uma aprendizagem significativa dos conteúdos e saberes históricos nas suas 

diferentes formas. Rotta (2006, p. 21) pesquisadora na área da saúde, demonstra 

sua preocupação também com a aprendizagem ao afirmar que “o ideal é que não só 

os profissionais da área da saúde, mas também da educação tenham noções 

básicas acerca do funcionamento normal e patológico do Sistema Nervoso Central 

(SNC).” 

De posse destas informações sobre o funcionamento do cérebro, o professor 

poderá detectar e classificar de forma segura, as dificuldades sobre os saberes 

                                                
27

 Definição dos autores- É uma situação na qual o conjunto neural que envolve a aprendizagem 
distorce ou não armazena os conteúdos aplicados, gerando  alterações e ou incapacidade total de 
resposta ao questionamento no momento em que é recrutado o conhecimento. 
28

 Memória- retenção de uma experiência a nível neural podendo ser motora, sensorial. 
29

 LUNDY-EKMAN,(1998,p.261):Esta localizado na posterior do cérebro onde encontramos o córtex 
visual primário este lobo é o responsável pelos processo de visão e da memória visual. 
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históricos que o grupo de alunos ou um aluno apresenta. Assim sendo, o professor 

poderá eleger a melhor forma de abordagem junto ao grupo de alunos que 

necessitam de seu apoio imediato, visando minimizar seus déficits nas diferentes 

fases do processo de aprendizagem. Lançando mão de suas estratégias didáticas 

no ambiente de aprendizagem, poderá direcionar estímulos (mensagens30) para 

grupos específicos de neurônios localizados nas diferenças regiões do cérebro e, 

será capaz então de criar situações motivacionais que atinjam o maior número 

possível de alunos em sua sala de aula, desenvolvendo assim suas habilidades 

(LEFRANÇOIS, 2009.p. 45). 

Mas afinal, o que são situações motivacionais? São aquelas situações que 

levam o sujeito a se voltar de maneira total ao estímulo que está sendo captado, o 

cérebro libera substâncias químicas denominadas de neurotransmissores que irão 

atuar nos diferentes sistemas orgânicos, aumentando a capacidade de atenção por 

parte do aluno e, até mesmo, de melhorar suas capacidades de memorização.  Para 

exemplificar temos o neurotransmissor Glutamato que está diretamente relacionado 

com o estado de alerta do cérebro, é um neurotransmissor excitatório. Assim, temos 

um  triangulo (figura 1), neurotransmissores, consciência e aprendizagem é dinâmico 

e promovem o aprendizado no ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

No caso da aprendizagem de história, estas informações captadas pelos 

receptores, serão direcionadas e processadas pelos hemisférios cerebrais. O 

hemisfério cerebral direito tem uma função fundamental, é responsável pelas 

                                                
30

 Como exemplo: citamos o uso da música  o professor poderá fazer uso de uma variedade de tipos 
de sons e ritmos com a finalidade de facilitar a aprendizagem os alunos. 

Neurotransmissor

es 

Consciência 

Aprendizagem 
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práticas imaginativas e composição de cenários baseados nas narrativas e nas 

leituras do sujeito. 

No trajeto das informações, um conjunto de neurônios responsável pelas 

memórias pertinentes ao sistema sensorial que captou tais informações as 

direcionará ao hipocampo, local de armazenamento de todas as memórias de longo 

prazo, responsável pela retenção, de forma permanente, de todos os conhecimentos 

adquiridos ao longo da vida. É nesse local que as memórias dos cinco sentidos irão 

se relacionar e formar um conjunto de informações que serão utilizadas pelo lobo 

frontal em momento oportuno, para montagem da contextualização de informações a 

cada momento recebidas (HIGGINS, 2012, p. 51). 

Para que se processe o aprendizado de história, o sujeito deverá utilizar de 

maneira associativa suas experiências vividas, para que venham compor o cenário 

que está sendo abordado ou proposto no momento, para tanto deverá projetar sua 

consciência dentro do tempo histórico, determinando o peso do evento no passado e 

relacionando como presente. Partindo do princípio que estamos trabalhando com a 

fontes históricas fidedignas, devemos levar nossos alunos a criarem e vivenciarem o 

momento que aquelas fontes foram produzidas. 

O hemisfério cerebral esquerdo controla a fala em mais de 95% dos seres 

humanos, mas isso não quer dizer que o direito não participe: ao contrário é a 

prosódia do hemisfério direito que confere à fala nuances afetivas essenciais para a 

comunicação interpessoal. O hemisfério esquerdo é melhor na realização mental de 

cálculos matemáticos, no comando da escrita e na compreensão dela através da 

leitura. O hemisfério direito por outro lado, é melhor na percepção de sons musicais 

e no conhecimento de faces (LENT, 2010, p. 699) 

Para auxiliar e direcionar a aprendizagem histórica ou outras aprendizagens o 

cérebro chega a sintetizar cerca de 60 substâncias (Gyton) diferentes, que irão atuar 

em nosso organismo como neurotransmissores, portanto, são importantes para o 

processo do aprender. Estas substâncias estão divididas em dois grandes grupos, 

classificados segundo sua atuação: 

O 1º grupo será composto por neutransmissores excitatórios representados 

principalmente pelo grupo das catecolaminas, estes neurotransmissores promovem 

o aumento das atividades neurais, podendo também levar o sujeito ao estresse. Na 

aprendizagem histórica é este grupo de neurotransmissores que o professor deverá 
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traçar estratégias para sua liberação, pois  são os que estão ligados à formação da 

memória a longo prazo no hipocampo, posicionamento no cenário proposto. 

O 2º grupo é dos neutransmissores inibitórios representados principalmente 

pelo GABA31. Estas substâncias reduzem, de forma significativa, a comunicação 

entre os neurônios, levando assim, o cérebro e outros órgãos a um processo de 

lentificação de suas funções que ocorrerá inclusive, entre as diferentes áreas do 

cérebro, não excluindo deste processo o restante do organismo (HIGGINS, 2010, p. 

53).  

Dentro da neurofisiologia normal é necessário que o cérebro produza os dois 

grupos de neurotransmissores citados acima de forma equilibrada. A cada estímulo 

dado, o cérebro irá liberar um determinado tipo de neurotransmissor que 

rapidamente será neutralizado mediante a liberação de um neurotransmissor oposto. 

O professor de história poderá ser capaz de direcionar e controlar a liberação 

destes tipos de substâncias com a sua ferramenta de trabalho mais elementar, que é 

a voz. Com a entonação da voz e o uso de outros recursos didáticos como quadro 

negro, giz, filmes, músicas entre tantos outros, poderá estimular a liberação de 

neurotransmissores excitatórios ou inibitórios.  

Elencar diferentes e múltiplos recursos didáticos, sejam eles midiáticos, 

tecnológicos, impressos, etc, é primordial para que se possa atingir os objetivos de 

aprendizagem histórica. Com isso o professor é capaz de fazer com que o cérebro 

do aluno, ora seja excitado, ora seja serenado; sendo esta variação estímulo 

fundamental para que ocorra o processo de aprendizagem e arquivamento, em no 

mínimo, dois dos três tipos básicos de memórias existentes (LUNDY-EKMAN, 1998, 

p. 267). 

Para que um conteúdo ou saber histórico  seja considerado apreendido este 

deverá passar por diferentes estágios de memórias. Existem três tipos de memória 

todas essenciais para a aprendizagem são elas: declarativa, emocional e de 

procedimentos32. Entretanto, quando falamos em memória emocional devemos 

refletir a respeito das experiências emocionais positivas e negativas a que os alunos 

                                                
31

 Acidogamaaminobutirico. 
32

 LUNDY-EKMAN (1998, p. 46.) “...os tipos de memória incluem a emocional (sentimentos), a 
declarativa (fatos, acontecimentos, conceitos, localizações ) e a de procedimentos (como fazer)” 
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foram expostos. Estas experiências estão armazenadas no sistema límbico33, 

interferindo diretamente na memória de procedimentos e na memória declarativa.  

A memória emocional é vista como um dos principais bancos de 

armazenamento de conhecimentos que contribuem para o aprendizado de história 

visto que é em seus arquivos que estão armazenadas as experiências que 

possibilitam o aluno a se posicionar frente a fatos históricos.  

A memória declarativa é dividida em três subtipos: memória sensorial; memória 

a curto prazo e memória a longo prazo34. Sendo as duas últimas as importantes para 

a aprendizagem histórica.  

 

4. Um exemplo de estratégia didática no ensino e aprendizagem de história 

mediada pela Teoria das Funções Psicológicas Superiores de Vygotsky 

 

Podemos encontrar um exemplo significativo para a aprendizagem histórica na 

pesquisa de Scaldaferri (2008) onde a autora aponta a importância de Vygotsky para 

os saberes históricos. Em sua pesquisa, traz elementos relacionados os processos 

de aprender e ensinar de professores das series iniciais sem a formação necessária 

para perceber e ensinar o tempo como um elemento intrínseco ao ser humano e por 

tanto a sociedade ele assume papel de modificador ou mesmo contribuinte de 

permanências no sentido de manutenção culturais, sociais e econômicas. O que 

atribui ao tempo uma complexidade que faz com este conceito tenha que ser 

constantemente aprendido e entendido em virtude de novos olhares e saberes 

agregados, tanto por adultos quando por crianças.  A autora pauta sua pesquisa na 

formação do conceito de tempo e de outros conceitos como uma aquisição pessoal, 

construído de acordo com a vida social e cultural de cada um, já que Vygotsky nos 

traduz que a aprendizagem é um processo sócio histórico, mediado pela cultura, 

pela interação entre crianças e pela ação impulsionadora da escola no papel do 

professor de história. Em seus objetivos a autora propõe fazer uma ponte entre os 

processos de aprendizagem elaborado por Vygotsky, visando promover e favorecer 

                                                
33

 Neste artigo serão considerados somente dois aspectos da função límbica: as funções emocionais 
e de memória. 
34

 FUENTES e col, (2008, p.172).memória sensorial é uma memória ultracurta e relaciona-se aos 
órgãos sensoriais e as percepções; memória de curto prazo é conhecida como memória imediata ou 
primaria , limitada em tamanho e duração; a memória a longo prazo refere-se a todas as lembranças , 
com a ajuda da memória imediata , que se fazem ao fim de alguns minutos , indo até o período de 
muitos anos. 
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o uso do conceito de tempo como instrumento de aprendizagem do ensino de 

história. A pesquisa foi aplicada a uma turma de 4º ano, onde objetivava-se a análise 

de conhecimento dos alunos sobre séculos e milênios no tempo cronológico e 

dimensão histórica do tempo. No resultado foi percebido proposto foi complexo e de 

difícil entendimento para os alunos e só aconteceu parcialmente, ao final do 

processo com o auxílio de três alunos que entenderam os conceitos e facilitaram a 

mediação da professora. 

Assim se pode perceber  a importância de trabalhar os conceitos de tempo na 

concepção história . Estabelecendo também um parâmetro entre da persistência do 

professor e nas diferentes formas de passar esse conceito respeitado as funções 

intelectuais do processo de maturação para isso pautamos na teoria de Vygotsky  

 

...sobre a relação ensino-aprendizagem e desenvolvimento: a boa 
aprendizagem é aquela que está à frente do desenvolvimento. As crianças 
devem ser introduzidas no desenvolvimento das operações e raciocínios 
exigidos pela natureza do pensamento histórico, pois a instrução escolar, 
com a mediação do professor e dos colegas, pode acelerar o curso do 

desenvolvimento cognitivo. ( SCALDAFERRI,p.65, 2008) 

 

O exemplo acima nos permite uma reflexão sobre a proposta de artigo, já que o 

“como o aluno aprende e o professor ensina história” é também o foco do trabalho 

das pesquisas de Vygotsky que nos legou inúmeras possibilidades dentro da 

Neurociência por meio da sua teoria uma vez que este afirma que as 

 

Funções Psicológicas Superiores: que nos definem como seres humanos 
comportamento emocional, memorização ativa, afetividade, percepção 
ampliada, linguagem (as várias) capacidade de socialização. Só se 
desenvolvem a partir das relações sociais do meio e com o meio. (STOLTZ 
,p. 68. 2012) 

 

5. Considerações finais 

 

Vivemos em uma sociedade extremamente exigente no tocante a resultados 

positivos e com grande velocidade de mutação. Constantemente cobrando 

readequações das atitudes profissionais do professor remetendo-o à necessidade de 

uma constante formação e atualização de seus conhecimentos. 

Os professores, apresentados à neurociência, tomam consciência de possuir 

em suas mãos um instrumento eficaz. Este segmento da ciência proporciona ao 
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professor, ferramentas que possibilitam a identificação de alterações nos processos 

de aprendizagem dos alunos.  

O professor atualizado e conhecedor as contribuições neurociência será capaz 

de identificar o momento ideal para diversificar as abordagens e escolher o recurso 

didático mais adequado, visando favorecer os processos de aprendizagem histórica 

de cada um de seus alunos. Para que este profissional da educação possa vir a 

executar com maestria, tal façanha é necessária que o mesmo domine os conceitos 

básicos da neurociência.  
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Resumo: No presente trabalho, visamos analisar como os atuais Manuais do 
Professor de História que somados aos livros didáticos de História, voltados para o 
Ensino Médio, são utilizados pelos docentes para o ensino de História nas escolas 
públicas estaduais da cidade do Rio Grande. A princípio analisaremos os próprios 
editais de 2015 do Plano Nacional do Livro Didático, devido ao seu caráter regulador 
da produção dos mesmos, assim como dos livros didáticos. Esses editais tem uma 
função central na elaboração do conjunto de coleções dos livros didáticos, sejam os 
de História ou de outras áreas do conhecimento, pois em sua estrutura apresenta 
condições e regras para que as coleções participem da concorrência pública a que o 
edital se propõe, e assim, buscam dirigir as formas de aprendizagem histórica. 
Fundamentados no pensamento de autores como Jörn Rüsen, o livro didático é um 
material impresso e agora também digital, estruturado para a sua utilização no 
processo de ensino aprendizagem e por esse ser um objeto complexo, um leque de 
possíveis pesquisas, precisa ser mais explorado em suas potencialidades. Pesquisa 
como de Vitória Rodrigues e Silva preocupa-se em discutir sobre a política pública 
responsável por regulamentar o produto final que conhecemos: o livro didático. 
Antes de termos o manual didático em mãos, ele passa por uma série de etapas 
rigorosas estipuladas através de editais. Dentre essas exigências, o manual do 
professor também sofre alternâncias, sua utilização deixa de ser apenas apoio 
teórico-metodológico, mas também que a auxiliar o professor no processo de 
ensino-aprendizagem histórica.  
 
Palavras-chave: Ensino de História. Editais. Livros didáticos. PNLD. Manual do 
Professor 
 

A relação entre o ensino de História e as aprendizagens históricas no universo 

escolar é mediada pelos livros didáticos. Essa afirmação pode parecer forte aos 

olhos de um leitor a primeira vista, mas, ao analisarmos o contexto escolar logo 

veremos que os livros didáticos possuem um papel destacado nas relações traçadas 
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entre professores e alunos. Nessa dimensão de pesquisa, no presente trabalho 

propomos uma análise dos critérios e regulamentos do edital que convoca as 

editoras para o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas para o Plano 

Nacional do Livro Didático 2015.  

Nosso foco de estudo são os editais de seleção exigidos para as obras de 

História, que são nosso objeto de pesquisa, pois essas, após passar por minuciosos 

critérios de avaliação, quando aprovadas, constam no Guia do Livro Didático de 

ensino médio 2015 e conseguinte, ficam disponíveis nas redes de ensino da cidade 

de Rio Grande. Esse guia é uma ferramenta oferecida aos professores através de 

resenhas e orientações para facilitar o processo de escolha quanto a melhor obra a 

ser utilizada aos seus pressupostos educacionais ou pressuposto projeto da escola. 

Observamos que os critérios exigidos às editoras para a produção o manual do 

professor não sofreram grandes alterações, entre os anos de 2012 e 2015, pois foi 

inserido somente mais um critério que diz que o manual do professor “oferece 

orientações sobre princípios, critérios e instrumentos de avaliação, considerando a 

especificidade da disciplina História” (edital 2015). Entretanto, ainda podem-se 

questionar, os critérios de exigência e avaliação do Edital do PNLD influem apenas 

nas estruturas das obras didáticas de História ou também na forma de apresentação 

dos conteúdos? Qual a relação direta entre edital e o manual do professor? Essa 

problemática e discussão serão um eixo do trabalho aqui apresentado. 

Utilizaremos como marco teórico Jörn Rüsen por este fazer o elo entre livro 

didático e consciência histórica como mostra em seu artigo “o livro didático ideal”.  

Segundo Rüsen, o livro didático é o guia mais importante da aula de história e é a 

partir dele que se deve favorecer a aprendizagem histórica. O autor também aponta 

que há um déficit na análise de livros didáticos e justifica que ainda não houve uma 

pesquisa mais profunda e contínua sobre as potencialidades e limitações na sua 

utilização. A proposta em analisar os editais do PNLD é de perceber como esse 

propõe critérios de seleção e produções dos manuais do professor, assim como dos 

próprios livros didáticos. Esse tema vai ao encontro à teoria de Rüsen em que 

aponta quatro aspectos da utilidade do livro didático para o ensino prático que são: 

formato claro, estrutura didática clara, relação produtiva com o aluno e relação com 

a prática da aula. A presença ou ausência desses quatro itens estão presentes nas 

resenhas contidas no Guia do PNLD para facilitar o norteamento de docentes e 

selecionar melhor os livros didáticos a serem utilizados nas suas aulas. Nesse 
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mesmo viés percebemos o aumento das exigências do PNLD e proporcionalmente a 

exigência de uma melhor postura teórico-metodológica por parte do docente no qual 

é demonstrado através do manual do professor. Essa postura exigida aos docentes 

tem relação com desenvolvimento de uma consciência histórica de modo que seja 

transmitida sob a perspectiva da aprendizagem histórica aos discentes.  

Na resenha do livro Caminhos do homem de Adhemar Marques e Flávio Berutti 

por exemplo, apontam que “(...) a abordagem da cultura histórica deve relacionar 

presente e passado, problematizando mudanças e permanências que constroem o 

sentido histórico das sociedades” (PNLD 2015-História). Desse modo, as 

ferramentas para o desenvolvimento da consciência histórica precisam estar 

articuladas nos livros didáticos de forma que este possa incitar nos discentes a 

percepção e experiências históricas. Esta relação desconstrói o velho atributo que o 

ensino de História seja apresentado como “mera sequência de temas” e a “falsa 

ideia da história como fato fixo” (RÜSEN, 2010: 124), ele deve desenvolver a 

reflexão e interpretação histórica e formação crítica e reflexiva de alunos e alunas. 

Concomitante ao pensamento de Rüsen, atribuímos essa maneira de aprendizagem 

histórica à proposta teórico-metodológicas inseridas no manual do professor. 

Optamos utilizar como metodologia a análise de conteúdo proposta por Roque 

Moraes, que segundo o autor: “Uma análise textual envolve identificar e isolar 

enunciados dos materiais a ela submetidos, categorizar esses enunciados e produzir 

textos, integrando nestes, descrição e interpretação (...)” (MORAES, 2007, p89). 

Essa metodologia será aplicada nos editais de seleção dos PNLD de 2012 e 2015. 

Dessa forma, a análise será importante para compreendermos quantitativamente e 

qualitativamente os objetivos propostos nos editais. 

O programa (PNLD) atende a distribuição de livros didáticos é o mais antigo em 

vigor no Brasil. Indubitavelmente o livro didático é um instrumento de intercessão 

entre ensino e aprendizagem e é nessa direção, que observamos que os processos 

de avaliação dos livros didáticos tiveram como um de seus pilares no Brasil a criação 

do Instituto Nacional do Livro no ano de 1929, responsável para que os livros 

didáticos chegassem até as escolas.  Para isso, o INL tinha como função legislar as 

políticas públicas que iriam ser incorporadas a esse material. Esse órgão foi criado 

com o intuito de “fiscalizar a nacionalização” do livro didático, já que antes disto, o 

governo precisava comprar livros fora do Brasil, ou seja, o objetivo do INL era criar 

uma identidade nacional que fosse perpassada através do ensino escolar. A reforma 
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educacional começou a passar por mudanças a partir do momento em que o 

governo provisório de Getúlio Vargas decretou a lei de número 19.402 de novembro 

de 1930, no qual criou o Ministério da Educação e Saúde. Mas, foi somente 7 anos 

depois que o INL foi posto em prática através da Reforma Capanema. Segundo 

Andrea Lemos Xavier Gaulucio antes disso:  

 

Em sua primeira fase de atuação o INL não teve uma centralidade no 
sentido da produção, mas foi um dos braços do Estado em seu projeto mais 
amplo de desenvolvimento que beneficiou a estruturação do sistema 
empresarial do livro brasileiro (GAULUCIO, 01). 

 

A partir do pensamento de Gaulucio percebemos que o momento de sua 

criação, o INL não apresentou grandes mudanças significativas, pois sua atuação foi 

maior entre as décadas de 1960 e 1970. Assim, como mencionado pela autora, esse 

projeto favoreceu futuramente a consolidação do livro didático no Brasil. Nessa 

direção, a Reforma Capanema implantada sob o decreto de número 1.006 de 30 de 

novembro de 1938 apresentou a primeira política de legislação e controle de 

produção do livro didático no Brasil, a CNLD. A Comissão Nacional do Livro Didático 

(CNLD) tinha como função, segundo Rita de Cássia Cunha Ferreira, fiscalizar os 

materiais didáticos servindo de filtro autorizando ou não a utilização dos mesmos 

nas redes educacionais de ensino primário e secundário do país (FERREIRA, 2008). 

Dessa forma, a CNLD foi o órgão responsável pelo controle não apenas 

pedagógicos, mas também ideológicos, a partir de uma cultura política que se 

apresentava no período do Estado Novo. Conforme Ferreira: “A CNLD foi um 

pequeno alicerce no projeto do Estado Novo de construção as identidade nacional” 

(FERREIRA, 2008:17). Com o fim do Estado Novo e a saída de Gustavo Capanema 

do Ministério da Educação, os 40 anos posteriores até a implantação do PNLD 

foram marcados por adequações que reestruturavam a legislação quanto às 

condições de produção, importação e utilização do livro didático. Ainda sobre as 

continuidades da política de avaliação e regulação, devemos perceber que em 1964 

tivemos outra modificação nas políticas que legislaram os livros didáticos. No 

período do Estado Novo a preocupação com a construção de uma identidade 

nacional, agora no período de Ditadura Militar, a preocupação eram de cunho 

ideológico, marcados pela censura e a ausência de liberdade democrática.  
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Diversos setores da sociedade ou indivíduos de alguma forma sofriam 

repressões por parte do governo e o ensino de História também sofreu restrições em 

meio ao período ditatorial no qual o Brasil atravessava. Nesse contexto, a disciplina 

de História deu lugar à disciplina de Moral e Cívica. Um exemplo dessas novas 

adequações foi que sob o decreto- lei 8.460 na qual restringia a liberdade da escolha 

do livro didático ao professor De acordo com Rezende e Nunes os valores propostos 

por esta disciplina:  

 

(...) faziam parte dos conteúdos presentes dos livros didáticos de EMC, o 
que leva a considerar a disciplina como parte da estratégia psicossocial 
elaborada pelo governo militar, uma vez que atuava nas formas de 
pensamentos e nas subjetividades individuais com o objetivo de interferir na 
dinâmica social. Desejava-se moldar comportamentos e convencer os 
alunos acerca das benesses do regime para que estes contribuíssem com a 
manutenção do regime. (NUNES & REZENDE, pp 2, ). 

 

O surgimento dessa disciplina nos faz perceber a necessidade que o então 

governo tinha em promover uma educação cívica centrada na ideologia do Estado, 

através da criação de uma cadeira que apoiava a manutenção do regime militar 

sustentado pelo um suposto ideal democrático. Entretanto, de forma mais explícita, 

essas reformas se somavam a estratégias de intervenção por meios mais duros e às 

vezes com consequências físicas como nos casos de repressões para aqueles 

cidadãos que tentavam burlar a censura. De um modo ou de outro, a repressão 

ditatorial esteve em todos os âmbitos da sociedade não poupou tampouco o ensino 

de História. Foi somente em 1985 com o fim da Ditadura Militar, que o Brasil aspirou 

ares de uma recém-consolidada democracia, o ensino mais uma vez passou por 

novas transformações e uma delas foi às comissões que fiscalizavam os materiais 

didáticos, com a implantação do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) que nas 

palavras de Rita de Cássia Cunha Ferreira:  

 

(...) enquanto as duas primeiras foram formadas em governos autoritários e 
suas funções imbricaram-se às ideologias de seu tempo, o PNLD assume 
características de uma política de Estado, uma vez que tem havido 
continuidade na avaliação dos livros escolares, de forma independente do 
governo (FERREIRA, 2008:12).  

 

A autora divide em três momentos o processo de transformação dos livros 

didáticos: os dois primeiros foram marcados por políticas públicas que regiam as 

demandas para a veiculação de conhecimentos estabelecida sob os olhares de 
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governos autoritários, enquanto que terceiro momento teve o PNLD como destaque, 

foi uma política implantada em um período em que o Brasil passava por uma 

reestruturação democrática. É nesse momento em que o ensino inicia um processo 

que aspirava se desprender de uma história positivista, patriótica e limitada 

passando a almejar e produzir uma história centrada nos sujeitos que fazem a 

história. Mas, mesmo sobre as régias de um país democrático, o livro didático ainda 

assim, carecia de uma política pública que o fiscalizasse e designasse o que seria 

“aceitável” para ser abordado em seu conteúdo.  

Como sabemos, o livro didático oferece certas limitações quanto a suas 

dimensões e tamanho, o que torna uma missão impossível dar conta de uma 

História totalizante, se pudéssemos chama-la assim. É a partir de 1996 que o PNLD 

assumiu a função de fiscalizador e avaliador dos livros didáticos que serão 

distribuídos para as escolas públicas brasileiras. Mas, é somente em 2002 o PNLD 

começou a atender a distribuição dos livros didáticos através de coleções. Também 

em 2002 os editais classificatórios passaram a constar no site do FNDE 

relacionando todos os critérios que devem ser obedecidos pelos editores de livros 

didáticos. Segundo Vitória Rodrigues e Silva: Os editais para a participação no 

PNLD são bastante técnicos e detalhados. Uma infinidade de disposições, 

exigências e determinações são feitas, relativas a diversos âmbitos: administrativo, 

jurídico, comercial, editorial especialmente os aspectos físicos das obras e 

conteúdos (SILVA, 2011:03). Os livros que passarem por essa seleção e estarem de 

acordo com esses minuciosos critérios serão assim aprovados para serem lançados 

no mercado editorial dos materiais didáticos e oferecidos às escolas públicas 

brasileiras. Dessa forma, os editores que produzem o material didático e se 

inscreverem para o processo de seleção, terão direito a concorrer a uma das vagas. 

Passando por esse método de seleção, o livro (coleção) será aprovado pelo MEC e 

oferecido aos professores junto com a resenha da obra para facilitar o processo de 

escolha.  

A partir dessa última transição de governo com criação do PNLD, podemos 

observar as mudanças estruturais e didático-pedagógicas dos manuais didáticos, 

essas modificações segundo Maria Margarida Dias de Oliveira ocorreram em grande 

parte, graças às pesquisas sobre livro didático que se surgiram a partir do século 

XX, e que se intensificaram ao longo dos anos. A autora afirma que os trabalhos 
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sobre livros didáticos “Foram importantíssimos, pois mapearam um elemento que se 

tornou indispensável nas escolas.” (OLIVEIRA, 01) 

E mais do que mudanças estruturais, o livro didático passou a ser distribuído 

nas escolas públicas de ensino fundamental a partir do ano de 1996 e 

especificamente o livro didático de História e Geografia em 1997. Já para o ensino 

médio a distribuição de livros didáticos foi progressiva, atendendo em 2005 alunos 

de 1º ano das regiões norte e nordeste com manuais de português e matemática. 

Entretanto, somente a partir de 2007 o governo passa a atender os livros de História. 

Faz-se fundamental ressaltar que esse material que chega até as escolas 

destinados a alunos e professores é escolhido através de editais que tem como 

objetivo convocar editores para o processo de inscrição e avaliação de suas obras.  

Nessa perspectiva, analisando as transições de governo que o Brasil 

atravessou, com dois governos autoritários que compreende o período do Estado 

Novo e ditadura militar, nos quais a produção de material didático era regulamentada 

pelo Estado. Após, a redemocratização brasileira essa mesma produção continuou 

sendo regulamentada pelo Estado, mas através de outra “roupagem” com o Plano 

Nacional do Livro Didático com a possibilidade de padronização dos manuais 

escolares através dos editais. A justificativa para esta premissa atribui-se ao 

perceber que os editais são repletos de minuciosos critérios, como exemplo, número 

máximo de páginas para livro do professor e livro do aluno, o que limita a mão do 

autor e do editor na construção do material didático, essas são tarefas muito 

particulares que não dependem apenas do autor e sim de diversos personagens 

envolvidos nessa composição.  Entre tantas orientações, percebemos que a 

linguagem é um dos pontos centrais de atenção, pois como aponta o edital de 2015, 

o livro didático de história deve superar o verbalismo e dar conta dos conteúdos a 

serem estudados. No entanto, pensar na linguagem dos livros didáticos é um 

problema para os autores, isso porque, no século XX, as formas de escrita, como 

bem apontou Renan Silva (2015:77), passaram a ser um ponto importante no ofício 

do historiador. Assim como nas tendências historiográficas do século XX, segundo 

Silva (2015:78), o Edital de 2015 solicita que a escrita da história supere o 

etnocentrismo e por consequência o anacronismo, apesar de que esse último, pode 

ser facilmente associado à escrita didática. Nessa direção, Ana Maria Monteiro 

(2012:195), alerta para um ponto que também aparece destacado no Edital do PNLD 

2015, que é a relação entre os saberes históricos e as vivências dos estudantes, de 
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maneira a criar uma ponte comunicativa entre o docente e o discente no ambiente 

escolar. Podemos perceber, então, que o autor fica basilado pelas exigências do 

edital do PNLD e as próprias tendências da historiografia vigente.  

É o caso citado por Roger Chartier em “A mão do autor e a mente do editor” 

onde o autor cita o caso de Dom Quixote quando visita uma gráfica em Barcelona e 

percebe de um lado a tiragem de folhas, de outro a revisão, a correção, ou seja, 

ocorre uma divisão de tarefas na qual autores não desempenham papel principal ( 

CHARTIER, 2014). De fato, essa realidade percebida entre os séculos XV e XVIII 

era um processo que se destinava a produção de uma cópia correta que não 

dependiam somente da vontade do autor, mas também de ordens de discurso já 

pré-estabelecidas que conduzissem a obras e as condições para sua publicação. A 

questão levantada por Chartier  serve como base para esse trabalho é se esta 

situação é diferente nos dias atuais, já que os livros textos são redigidos e corrigidos 

pelos autores na tela de um computador? Mesmo com a modernização e facilidade 

advinda da era da informática, não exime intervenções e mediações entre os 

autores, já que o trabalho final é realizado por um conjunto no qual remeterá o livro 

como selecionado em um dos planos que recebe mais investimentos no Brasil.  

No livro Projeto Araribá de 2007 consta dividido em 20 tarefas para a 

elaboração deste material, sendo elas: elaboração dos originais, coordenação 

editorial, edição de texto, assistência editorial, preparação de texto, coordenação de 

design e projetos visuais, projeto gráfico e capa, coordenação de produção gráfica, 

coordenação de arte, edição de arte, assistência de produção, coordenação de 

revisão, revisão, coordenação de pesquisa iconográfica, pesquisa iconográfica, 

coordenação de bureau, tratamento de imagens, pré-impressão, coordenação de 

produção industrial e impressão e acabamento. Cada setor de produção muitas 

vezes está composto com mais de um profissional que se utilizam da divisão do 

trabalho para mais próximo o livro possa estar do que Rörn Rüsen chama de “o livro 

didático ideal” e atender a infinidade de requisitos exigidos pelo edital. Segundo 

Chartier “O livro não é uma entidade fechada: é uma relação; é um centro de 

inúmeras relações.” (CHARTIER, 2014:42) Da palavra relações subtende-se a priori 

a apropriação das categorias intelectuais e estéticas com a palavra escrita, depois o 

poder sobre a escrita como forma de controlar a interpretação. Essas relações de 

poder estão diretamente ligadas à construção de editais, que não apenas limitam 

autores e editores, mas que estabelecem normas técnicas.  
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Mas não são somente as relações de poder determinantes na construção dos 

editais, as novas concepções teórico-metodológicas também obrigaram os editais a 

exigirem outras visões de História, dessa forma, os livros didáticos permitiram uma 

reflexão sobre a História que antes era construída de estruturas narrativas pré-

concebidas disseminadas nos manuais, como exemplo de Carlo Ginzburg, que 

segundo Roger Chartier, contribuiu para uma mudança historiográfica com sua 

proposta de análise histórica indiciária ou reflexões a partir de estudos de caso, 

microhistórias ou estudos comparativos.  

Ao analisar os editais (2012 e 2015), ao mesmo tempo em que percebemos 

renovações historiográficas, também percebemos arbitrariedades e jogos de 

dominação. O edital nada mais é do que regramentos cada vez mais rigorosos que 

possibilitará as editoras participarem do PNLD, com isso, podemos relacioná-lo 

também a um jogo, a uma competição como exposto por Durval Muniz de 

Albuquerque Júnior em “História a arte de inventar o passado: ensaios de teoria da 

História”. Assim como o futebol, o uso livro didático é uma prática comumente 

utilizada na cultura ocidental e da mesma forma também é contaminado por 

interesses ideológicos e mercadológicos desvirtuado da sua função pedagógica. 

Segundo Durval Muniz  

 

O jogo passa a ser um modelo de representação do mundo; a luta, a 
rivalidade, a emulação e a guerra passam a ser pensadas como a base de 
todo edifício social, como atividades centrais na elaboração de qualquer 
cultura. (ALBUQUERQUE 2007: 167) 

 

De fato se pensarmos nos editais como um jogo e, consequentemente 

resultados de embates, perceberemos os enfrentamentos e a competição incessante 

de forças. Isso porque segundo Júlia Matos “perceber que o livro adquire uma face 

de produto, mercadoria, dentro de um jogo editorial de consumo” (MATOS, 2013, p. 

27). Quando o historiador consegue interpretar esses editais ele está analisando um 

sistema de regras para assim poder visualizar uma inteligibilidade.  

Portanto, ao analisarmos a longa trajetória de consolidação e afirmação do livro 

didático no Brasil, um olhar mais atencioso deve se voltar para as diversas facetas 

que o livro didático possui. Ora considerado como um produto cultural através de 

dados do INEP de 2012, onde ele é considerado o 2º livro mais lido do Brasil e por 

estar presente nas memórias escolares da grande maioria dos brasileiros e por ser, 
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muitas vezes, a única leitura e referencial acessível aos discentes. Sobre o papel 

dos livros didáticos para a constituição das memórias dos sujeitos, discorreu Antonia 

Terra de Calazans Fernandes:  

 

No caso do trabalho de coleta de depoimentos referente à pesquisa em 
curso, uma outra entrevista exemplifica o processo de construção do valor 
atribuído ao livro. A depoente foi entrevistada na seguinte situação: o livro 
didático estava sendo estudado em sua faculdade e por isso ela foi 
solicitada a procurar seus antigos manuais para analisá-los em sala de aula. 
Por essa razão, vasculhou sótãos e encontrou livros do tempo em que 
frequentou o antigo primário e o ginásio. Com os livros na mão, passou a lê-
los e a recordar as vivências da escola. Passou, então, a avaliar a sua 
escolaridade e a recordar sua trajetória (FERNANDES, 2004, p. 536).  

 

O trabalho solicitado na faculdade levou a depoente a rememorar suas 

vivências escolares a partir da materialidade do livro didático. Outra face do livro 

didático é o caráter ideológico, segundo a autora Júlia Silveira Matos isso aponta 

“(...) o quanto são materiais imersos em uma face ideológica que transcende a visão 

do autor, mas adentra as expectativas de mercado.” (MATOS, 2009, p. 10). Um 

exemplo é o já mencionado nesse trabalho sobre os diferentes governos já 

transitados no país e, consequentemente, os ajustes sofridos na educação, como a 

direitos conquistados a partir dos movimentos afirmativos com a inserção das leis 

10. 639 de 2003 e 11.445 de 2006, respectivamente, cultura afro e indígena, mas 

também a própria interferência dos autores, mesmo que inconsciente, com seu 

posicionamento e visões de mundo.  

Quanto à outra faceta sobre o ponto de vista mercadológico, os investimentos 

realizados no PNLD transformaram esse programa no maior do mundo. Em 2015 

foram distribuídos gratuitamente mais de 137 milhões de livros didáticos nas cinco 

regiões do Brasil. O governo é o principal financiador desse plano e é ele quem 

estabelece os critérios para a aceitação ou não para que determinadas obras 

adentrem as escolas brasileiras através de editais. De acordo com Matos 

 

a influência de Estado na própria seleção dos livros que compõe o Guia, 
demonstra como os livros didáticos estão comprometidos com um conjunto 
de demandas abertas por programas oficiais e, dessa forma, longe de 
serem meros instrumentos ou recursos puramente didáticos, mas sim 
documentos repletos de ideologias sejam elas oficias ou não ( MATOS, 
2009, p. 31).  
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Ao encontro dessa premissa podemos concluir que os critérios para inserção 

das obras exigido nos editais são observados constantemente não apenas para 

evitar a ocorrência de falhas, “(...) mas também pela renovação das políticas 

educacionais que desde a redemocratização brasileira, vêm mudando de acordo 

com o Ministério e a visão de governo.” (MATOS, 2010, p. 67). Os manuais que 

encontramos no Guia do Livro Didático são aqueles que obedeceram todos os 

critérios contidos no edital e consequentemente, estão habilitados para serem 

utilizados nas escolas.  

 

Conclusão 

 

A partir da análise dos critérios atribuídos nos editais de convocação para o 

processo de inscrição e avaliação de obras didáticas para o Programa Nacional do 

livro didático PNLD 2012 e 2015 constatamos não só a necessidade que o livro 

didático tem de atender uma infinidade de disposições e exigências feitas de 

diversos âmbitos tanto administrativo, jurídico, comercial, editorial e reflexos de 

políticas públicas, mas também revelam a preocupação quanto ao desenvolver das 

potencialidades da aprendizagem quanto ao ensino de História. De acordo com 

Vitória Silva também nos últimos editais, as concepções teórico-metodológicas 

ganharam maior relevância obrigando que alterassem a visão ou a concepção de 

História atribuída na escola. Isso mostra que as transformações ocorridas nos editais 

são mais do que ampliações da lista de critérios, mas essas atitudes manifestam a 

renovação do ensino de História, despreza a mera transmissão de conhecimento e 

atribui ao discente uma postura crítica reflexiva oferecendo condições para o 

desenvolvimento de uma consciência histórica e consequentemente, a busca pelo 

livro didático ideal. 

Portanto, pensar o papel dos editais no processo de produção dos livros 

didáticos apontam para um cenário fundamental que é a própria atuação dos 

docentes em sala de aula. Sendo assim, qual a relação direta entre os manuais do 

professor de História e os editais? Seque a mesma dos livros didáticos? Com vistas 

a responder essa problemática, no próximo capítulo analisaremos a relação entre os 

manuais do professor de História e os editais do PNLD de 2012 e 2015. 
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Resumo: Este trabalho faz parte das reflexões iniciais do projeto de mestrado 
provisoriamente intitulado “Educação Histórica e Ciência da Educação:Limites e 
possibilidades”. Incluso no conjunto de pesquisas sobre a Educação Histórica, 
pretendemos pensar os desafios de uma cognição Histórica situada. Partimos do 
pressuposto que cada contexto educacional possui características especificas que 
obedecem a princípios segundo determinadas referências institucionais e isso pode 
influenciar na configuração de particularidades como as matérias escolares 
(FORQUIM, 1993, p.85). Com o presente texto pretendemos desenvolver reflexão a 
partir de estudos realizados junto à disciplina de mestrado: “Didática da história, 
Teoria e Pesquisa”. Trata-se de uma análise de textos com o objetivo de pensar 
sobre possíveis diálogos entre Educação Histórica e a Ciências da Educação. A fim 
de possibilitar compreensão desejada, dividimos esse texto em duas partes. Na 
primeira, contextualizaremos nossa perspectiva de pesquisa. Na segunda, 
buscamos apontar indícios que indiquem a viabilidade da proposta de trabalho 
pretendida. 
 
Palavras-chave: Educação histórica. Ciência da Educação. Possibilidades e limites. 

 

Introdução 

 

As pesquisas desenvolvidas dentro do domínio científico da Educação Histórica 

possuem uma trajetória de aproximadamente 46 anos (BARCA, 2001, p. 13). Dentre 

os focos dessa linha de investigação encontramos vários estudos ligados à 

progressão do pensamento histórico dos alunos, natureza do conhecimento 

Histórico e as competências narrativas dos estudantes. A fim de desenvolver seus 

estudos os autores (as) da Educação Histórica estabelecem interlocução com vários 

campos do saber humano como a filosofia, por exemplo: “Em ordem a um 

pensamento histórico (e social) mais elaborado, impõem-se que a educação 

histórica não ignore o debate filosófico sobre a história.” (BARCA, 2009, p. 55). 

                                                
37
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38
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Nosso trabalho de dissertação pretende explorar e investigar possíveis 

diálogos entre Educação Histórica e a Ciência da Educação. Tendo em vista tal 

objetivo o presente texto busca explicitar indícios que indiquem a viabilidade de 

nossa proposta investigativa. Para isso, utilizaremos como fonte textos estudados 

durante o cursar da disciplina de mestrado: “Didática da história, Teoria e Pesquisa”. 

Dentre os textos estudados selecionamos: “Didática da história: passado, presente e 

perspectivas a partir do caso alemão” (RÜSEN, 2006), “Contribuições ao estudo da 

construção da Didática da história como disciplina escolar no Brasil: 1935-1952.” 

(SCHMIDT, 2010), “História do Ensino de História no Brasil: uma proposta de 

periodização” (SCHMIDT, 2012) e “Didática da História: percursos de um Código 

Disciplinar no Brasil e na Espanha” (URBAN, 2009). 

A partir de leitura e fichamento dos textos podemos considerar a necessidade 

de repensar os limites e possibilidades de dialogo entre Educação Histórica e a 

Ciências da Educação. 

 

1- Ensino de História: Um olho no micro e outro no Macro. 

 

Atualmente, podemos encontrar uma quantidade expressiva de pesquisas 

relacionadas ao ensino e aprendizagem de História. Já em 1920 havia alguns 

estudos e debates em torno desse assunto (NADAI, 1993, p.153). Porém, as 

reflexões tiveram um aumento significativo a partir de alguns marcos como a 

realização de congressos específicos, a organização de associações de professores 

e pesquisadores do ensino de história e a criação de grupos de estudos 

(EVANGELISTA; TRICHES, 2006)39. As investigações sobre o ensino e 

aprendizagem de história apresentam estudos com temáticas variadas: 

metodologias de ensino, livro didático, formação de identidades, formação política, 

ideias prévias, narrativas histórica de alunos/professores e consciência histórica.  

Ao tomar como referência as produções acadêmicas certamente encontramos 

propostas para resolução de muitos problemas que há décadas acompanham o 

ensino e aprendizagem de história escolar. Todavia, o conhecimento Histórico 

sempre suscitou interesses de grupos, governos e instituições (LAVILLE, 2009, p. 

                                                
39

 O I Seminário Perspectivas do Ensino da História, ocorrido na Universidade de São Paulo em 1988 
teve grande adesão e Atualmente esta em sua IX edição. Quanto as associações de professores e 
pesquisadores do ensino de história podemos citar ANPHU (associação nacional de pesquisadores e 
professores de história) e SOBENH (sociedade brasileira do ensino de história). 
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130). Atualmente as questões relacionadas ao ensino de história estão na pauta de 

teorias educacionais e políticas educacionais. As apropriações da aprendizagem 

histórica como objeto comum de reflexão têm desencadeado muitas disputas e 

divergências. Essa condição do ensino de história evidencia uma instabilidade da 

disciplina. Tal instabilidade esta inclusa numa outra ainda maior, a instabilidade da 

educação de modo geral, o que requer reformulação tanto a nível micro quanto a 

nível macro estrutural (SCHMIDT, 2009, p. 10).  

Entre os caminhos para uma reformulação a nível micro temos propostas e 

esclarecimentos da Educação Histórica. O campo de pesquisas denominado 

educação histórica nasceu na década de 70 no Reino Unido. Como precursores 

desse campo podemos citar Alaric Dickinson, Peter Lee e Denis Shemilt. Atualmente 

as investigações em Educação Histórica possuem frentes de pesquisas em muitas 

regiões. Os resultados das pesquisas realizadas na América do Norte, Portugal, 

Espanha e Brasil trouxeram importantes contribuições no que diz respeito à forma 

como os estudantes aprendem história, a natureza do conhecimento histórico, a 

relação entre história ensinada/ciência de referência e a relação entre professores 

de história e estudantes. (GAGO, 2001, p. 33-50) 

Quanto aos caminhos para reformulação macro estrutural da educação é 

possível identificarmos inúmeras propostas desde o final do século XIX e decorrer 

do século XX. Freinet, Dewey, Montessori, Steiner, Paulo Freire, entre outros, 

defendem meios para superação dos problemas que assolam o predomínio de uma 

forma hegemônica de educação que em linhas muito gerais, vem sendo chamada de 

tradicional, bancária e reprodutivista (CAMBI, 1999, p. 528). Vinculado a essas 

propostas educacionais estão os mais diversos métodos, recortes culturais e 

currículos. Cada um deles carrega “sistemas de mensagem” que obedecem a 

princípios segundo os contextos institucionais o que constitui "códigos dos saberes 

escolares” (FORQUIM, 1993, p. 85). Atualmente encontramos vários desses 

modelos educacionais em atuação. Suas propostas, experiências e enfoques, 

constituem estruturas e lógicas diversas e isso influência na configuração de 

particularidades como as disciplinas escolares. Os modelos educacionais 

relacionam-se de maneiras distintas com ensino de história, e, portanto, também o 

pensamento histórico é afetado.   

Dentro desse contexto de relações entre micro/macro e inseridos na esteira de 

trabalhos sobre a Educação histórica, pretendemos desenvolver um estudo 



124 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 13 / setembro – dezembro 2016 

localizado na intersecção do campo da Educação Histórica com a Ciência da 

Educação. Concordamos que: 

 

A reflexão sobre o papel da história na escola não é uma reflexão isolada, e 
o equacionamento das questões, embora possa valer-se substancialmente 
das contribuições do pensamento histórico, está longe de esgotar-se nele 
(GONÇALVES, 1998, p.57-67). 

 

2- Educação Histórica, concepções educacionais e ideias pedagógicas. 

 

O século XIX foi marcado pelo fortalecimento da história como ciência. Nesse 

momento, historiadores preocupados com autenticidade do saber histórico 

acabaram por canalizar esforços no desenvolvimento de reforço metodológico para 

a ciência da história. A concepção de história até então vigente era: “A Historia é a 

mestre da vida”. Como resultado desse processo os historiadores tornaram-se bons 

em produzir conhecimento histórico, mas não em transmitir e dar sentido prático a 

esse conhecimento. Desta forma, a transmissão do conhecimento histórico acabou 

se aproximando mais da pedagogia e afastando-se da ciência de referência. 

Todavia, atualmente tem-se intensificado a defesa por uma despedagogização do 

ensino de história. (RÜSEN, 2006, p.11-12). 

 

O ato de situar os processos de cognição fora da epistemologia da História 
tem contribuído para o excesso de “pedagogização” nos modos de 
aprender, o que sugere aprendizagens que não são propriamente 
históricas. (SCHMIDT, 2009, p. 47). 

 

De acordo com Urban o ensino de História foi “considerado unicamente ou 

predominantemente com base nas discussões de caráter normativo e técnico, 

revelando a ausência de uma epistemologia pensada na própria História”. (URBAN, 

2009, p. 170). Todavia, o conhecimento histórico possui uma racionalidade 

especifica e isso deve se estender para a prática da história aprendida e ensinada. 

O processo de ensino e aprendizagem em história deve estar ancorado na própria 

ciência de referência.  

Ao recolar a história ensinada à epistemologia da história estaremos 

promovendo uma ressignificação qualitativa e coerente da aprendizagem histórica. 

Entretanto, esse processo de reaproximação não indica uma ruptura geral entre 

áreas/campos/ciências que na práxis se condicionam e se influenciam. O 
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conhecimento histórico não deve se reduzir a um conjunto de ações metodológicas 

da pedagogia. Isso não indica que devemos pensar o ensino e a aprendizagem 

histórica desconsiderando questões de áreas correlatas: 

 

[...] as disciplinas, de forma geral, possuem uma preocupação com a 
técnica, com o manejo, com a organização do trabalho pedagógico, que é 
de significativa importância. No entanto, há de se levar em conta que, por 
ser um curso de Licenciatura em História, entende-se que a ciência de 
referência poderia indicar procedimentos e/ou princípios teóricos e 
metodológicos que pudessem contribuir na construção de uma forma de 
pensar o ensino e a aprendizagem. Não se trata de hierarquizar algum 
aspecto em detrimento de outro, mas entende-se que, ambas as 
dimensões, tanto a Didática da História (Cognição Histórica) como a 
Didática Geral possuem sua relevância no processo de formação do 
professor. (URBAN, 2009, p. 115). 

 
Os estudos do campo da educação histórica abrem um diálogo com as 
teorias educacionais que procuram entender o significado dos processos 
de escolarização, particularmente no que se refere aos processos de 
ensino e aprendizagem, face ao declínio da escola como instituição com a 
"função de", para entendê-la como o espaço da experiência (individual e 
social) dos sujeitos com o conhecimento, na esteira dos estudos 
desenvolvidos por investigadores como Charlot (2000), Dubet, (2006), 
Dubetl Martuccelli,(1998). (SCHMIDT, 2009, p.11). 

 

Os excertos transcritos chamam atenção para correlação entre disciplina de 

didática da história e didática geral, Educação Histórica e teorias educacionais. Tais 

esclarecimentos visam prevenir que a conjugação proposta em nosso trabalho seja 

equivocadamente interpretada como uma preservação do caráter excessivamente 

pedagógico da história ensinada. O principio da Educação Histórica de desvincular a 

história ensinada de aspectos metodológicos centrados na pedagogia é 

extremamente pertinente. Ou seja, pensamos no dialogo entre Educação Histórica e 

Ciência da Educação não com o fim de preservar/reforçar a relação desproporcional 

entre esses conhecimentos, mas com a finalidade de contribuir para um reajuste 

dessas interações. Afinal, todo conhecimento na condição de matéria escolar 

necessita estabelecer relação com várias dimensões requeridas pelo contexto 

educacional. A história ensinada, por exemplo, tem como palco a escola, mais 

especificamente a sala de aula. Desta forma, os interesses primários dessa matéria, 

antes de efetivarem-se, passam por interferências positivas ou negativas de 

elementos como: Propostas pedagógicas, currículo, grade horária, estrutura física da 

escola, concepções de educação, ideias pedagógicas e tantos outros.   
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No texto “História do Ensino de História no Brasil: Uma Proposta de 

periodização” Schmidt (2009) faz uma investigação sobre a construção da História 

como disciplina escolar no Brasil. As fontes usadas são manuais de didática da 

História. A partir dessa abordagem a autora chega a seguinte periodização do 

ensino de história brasileiro: construção do código disciplinar da História no Brasil 

(1838-1931); consolidação do código disciplinar (1931-1971); crise do código 

disciplinar (1971-1984); reconstrução do código disciplinar (1984-?). Dentre os 

resultados desse estudo, colocamos dois em destaque: 1ª houve um excesso de 

pedagogização na história ensinada 2ª políticas e teorias educacionais tem 

influenciado a longa data o ensino de história. O período de consolidação do código 

disciplinar da história (1931-1971), por exemplo, foi acompanhado de reformas 

educacionais, como a de Francisco Campos. Nessa reforma, a ênfase na renovação 

metodológica do ensino de história reflete as ideias pedagógicas do movimento 

escola novista.  

Ainda de acordo com Schmidt:  

 

“No ensino de História o pensamento de John Dewey foi um dos 
referenciais para inovações, sugeridas no manual “Como se ensina a 
História”, de Jonathas Serrano, publicado em 1935.” (SCHMIDT, 2010, p. 
4104). 

 

Partindo de tais apontamentos podemos chegar a algumas indagações: quais 

os possíveis reflexos de teorias educacionais e de ideias pedagógicas no ensino de 

história da atualidade? Além da influência metodológica, tratada em outro momento 

do texto, que outras influências a Ciência da Educação exerce ou poderia exercer 

sobre o ensino de história? Que ideias pedagógicas ou concepções de educação 

podem estar presentes nas propostas de teóricos que pensam o ensino de história, 

como os da Educação Histórica?  

 

3- Considerações finais. 

 

A partir da contextualização inicialmente posta fica explicito que o propósito 

perseguido nesse texto nasce da concepção que o micro e o macro se influenciam 

se bloqueiam ou estabelecem condicionamentos. Os fracassos, sucessos ou 

propostas ao ensino de história podem ser melhor pensados a partir de uma 
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perspectiva conjuntural. Partindo desse pressuposto a reflexão desenvolvida teve 

como objetivo realizar uma verificação sobre possíveis interlocuções entre Educação 

Histórica e a Ciência da educação.  

As investigações no campo de estudos da Educação Histórica têm pensado o 

ensino e aprendizagem de história a partir do dialogo com várias áreas de saber 

como a psicologia, filosofia, sociologia e outras. Quanto aos diálogos com o campo 

da Ciência da Educação verificamos certa cautela. Conforme apontado há um 

excesso de pedagogização nas formas de aprender história (SCHMIDT, 2009, p. 

47). Entretanto isso não inviabiliza interlocuções entre a Educação Histórica e a 

Ciência da Educação apenas aponta para um reajuste das relações. Como 

percebido, a partir dos textos analisados, o distanciamento requerido entre ensino de 

história e a pedagogia, por exemplo, refere-se a um excesso de condicionamento no 

que diz respeito ao aspecto metodológico. Tais métodos pedagógicos, que 

acompanham o ensino de história a longa data, não tem levado em conta a natureza 

do conhecimento histórico. Por outro lado o campo da Educação Histórica mantem 

dialogo aberto com teorias educacionais.  

Desta forma, apesar de sucinta, a trajetória do presente texto permite que 

façamos a seguinte consideração: A proposta de pensar sobre possíveis diálogos 

entre educação histórica e a Ciência da Educação não só é válida como já tem 

ocorrido. Acrescentamos ainda, ser essa uma perspectiva importante tendo em vista 

que ideias pedagógicas de forma positiva ou negativa tem influenciado o ensino de 

história desde sua constituição como disciplina escolar. Sendo assim, dentre os 

possíveis passos futuros, cabe investigarmos sobre os limites e possibilidades do 

dialogo entre educação histórica e a Ciência da Educação.  
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Resumo: O presente artigo tem por intenção apresentar uma análise feita acerca de 
como os jovens historiadores em formação entendem o processo revolucionário 
ocorrido na Inglaterra durante o século XVII. Pois nesse trabalho se entendeu 
necessário investigar sobre as consciências históricas dentro do ambiente 
acadêmico nos cursos de História Licenciatura e Bacharelado, nesse caso, da 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Tal pesquisa, que é uma compilação 
do Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM) ao Programa de pós-graduação em 
História (mestrado profissional) efetuado pela Universidade Federal do Rio Grande, 
entende que os futuros profissionais da História são e serão formadores de opinião, 
indiferente se estão ou estarão em sala de aula, escrevendo livros ou no exercício 
de qualquer outra profissão que vierem a desempenhar no campo da História, ou 
seja, de forma institucional, ou não, atuaram como articuladores das narrativas sobre 
o passado.  
 
Palavras-chave: Jovens Historiadores em formação. Educação Histórica. Inglaterra 
do século XVII. 
 

Introdução 

 

A História abarca uma ampla possibilidade de reflexão sobre o conceito da 

mesma, ou seja, ela apresenta vários sentidos no decorrer do tempo. Assim, o 

campo da Teoria da História busca, na medida das possibilidades, criar 

potencialidades de interpretações para serem feitas as análises no campo dessa 

ciência. 

Assim, alguns historiadores asseveram que, por exemplo, “‘História’ é um 

termo polissêmico, o que significa que possui significados variados. Devido a isto, 

convém deixar sempre bem claro em qual sentido está sendo empregado em cada 

contexto do seu uso.” (CARDOSO, 1981, p. 28), ou seja, falar de História, é falar em 

uma gama de teorias interpretativas à criações de regras analíticas sobre a mesma. 

                                                
40

 Professora doutora lotada no Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI), pela 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 
41

 Mestre pelo Programa de pós-graduação através do Mestrado profissional em História pela 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 
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Nessa mesma perspectiva de conceituar História, o professor Estevão Rezende 

Martins define que “História: um conceito que sofre de uma plurivocidade clássica.” 

(MARTINS, 2011, p. 44). Logo, falar em História é, de imediato, buscar compreender 

o sentido dela no próprio contexto de narrativa da mesma. 

Luis Fernando Cerri assegura que “Afinal, a geração de sentido histórico, 

também é histórica!” (CERRI, 2011, p. 61), tal afirmação torna evidente que, 

conforme salientado no parágrafo acima, a própria percepção de História oscila 

entre o tempo e o espaço de produção da narrativa. Nessa linha, Koselleck, no livro 

“Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos” (2012), explica 

que 

 

[...] O significado peculiar de ‘história’, que lhe permite, ao mesmo tempo, 
ser e saber-se como tal, pode ser entendido como uma fórmula geral para 
um dado movimento circular de caráter antropológico, que remete à relação 
recíproca entre a história e o conhecimento dela.” (KOSELLECK, 2012, p. 
119). 

 

Assim, alguns historiadores apresentam ideias congêneres acerca da História e 

seu contexto de produção. Rüsen, para responder o que é História, define:  

 

Essa resposta subjetivista à pergunta sobre o que é ‘história’ como 
conteúdo da consciência histórica, propriamente, leva em conta o fato de 
que, no tratamento cognitivo do passado, no qual se constitui uma 
representação de algo como ‘história’, intenções no tempo desempenham 
um papel decisivo, que – por definição – vai além da experiência da 
evolução temporal do homem e de seu mundo no passado. As experiências 
do tempo só servem para orientar a vida prática atual quando decifradas 
mediante essas intenções. Sem estas, ou seja, tomadas puramente em si, 
as experiências seriam, com efeito, sem sentido. (RÜSEN, 2010, p. 69). 

 

Na citação supracitada, Rüsen fala em consciência histórica. Para a entender, 

faz-se necessário compreender o que o próprio Rüsen assegura ser tal conceito. Ele 

a define dizendo que  “A consciência histórica é a realidade a partir da qual se pode 

entender o que a história é, como ciência e por que ela é necessária.” (RÜSEN, 

2010, p. 56). Portanto, para saber o que é consciência histórica, faz-se mister saber 

como a mesma é desenvolvida e, também, qual a sua função, pois, para Rüsen ela  

 

serve como um elemento de orientação chave, dando à vida prática um 
marco e uma matriz temporais, uma concepção do “curso do tempo” que flui 
através dos assuntos mundanos da vida diária. Essa concepção funciona 
como um elemento nas intenções que guiam a atividade humana, “nosso 
curso de ação”. A consciência histórica evoca o passado como um espelho 
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da experiência na qual se reflete a vida presente, e suas características 
temporais são, do mesmo modo, reveladas. (RÜSEN, 2010, p. 56). 

 

Acima, pode-se entender a função dela e como a mesma é desenvolvida. Em 

suma, Rüsen afirma que a constução da consciência histórica ocorre através da 

relação de três estruturas cognitivas (experienciação, interpretação e orientação) e 

através dessas três estruturas os indivíduos constrõem suas narrativas históricas em 

quatro modalidades, que são: Tradicional, exemplar, crítica e genética. Assim, com 

as três estruturas cognitivas, agindo de forma dialética, há a formação das narrativas 

históricas, essas que são a substanciação das consciências históricas, tendo por 

finalidade o indivíduo agir em sociedade, ou seja, Rüsen afirma que a História tem 

por excelência a práxis, logo, História nada mais é do que a reflexão intelectual e 

temporal dos indivíduos afim de buscar mecanismos de orientação às suas vidas.  

Posterior às reflexões teóricas acima no que tangencia o que é História e a sua 

formação temporal de existência, optamos explicar sobre o artigo. 

Conforme já apresentado no resumo, o presente artigo tem por intenção 

apresentar uma análise feita acerca de como os jovens historiadores em formação 

entenderam o processo revolucionário ocorrido na Inglaterra durante o século XVII.  

Para tal, e vale lembrar que esse artigo é uma síntese do Trabalho de 

Conclusão de Mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), usamos 

como mote teórico a parte que frisamos acima sobre História e consciência 

Histórica42, pois entendemos ser extremamente relevante compreender, antes de 

analisar os discursos dos jovens historiadores em formação43, quais são as reflexões 

sobre a formação dos discursos particulares e nisso as teorias de Rüsen, além de 

outros, foram de extrema relevância. 

No próximo subtítulo iremos abordar de forma mais prática os mecanismos 

utilizados à elaboração desse trabalho. 

 

 

 

                                                
42

 Para visualizar com mais propriedade as sínteses desse artigo, ver os resultados dessa pesquisa 
através do nosso Trabalho de Conclusão de Mestrado, em: http://www.poshistoria.furg.br/images/sto 
ries/dissertacoes/dissertao%20uirys%20alves%20de%20souza.pdf 
43

 Aqui quando falamos em jovens historiadores em formação, não estamos falando na temporalidade 
de vida deles, mas sim do tempo acadêmico, ou seja, são alunos/as que ainda estavam em meados 
da graduação do curso de História Licenciatura e/ou Bacharelado pela Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG) no ano de 2013. 
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Educação Histórica: propostas à compreensão das narrativas Históricas  

 

A Educação Histórica é um campo de investigação que vem ganhando grande 

repercussão em vários ambientes acadêmicos de vários países nos últimos 40 anos. 

Dentro desses âmbitos acadêmicos têm pesquisadores que encabeçaram e 

sistematizaram esses estudos, como, por exemplo, Isabel Barca e Marília Gago em 

Portugal; Peter Lee, Arthur Chapman e Rosalyn Ashby na Inglaterra; Maria 

Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt, Estevão Rezende Martins, Luis Fernando 

Cerri, Marlene Cainelli, Júlia Silveira Matos, Marcelo Fronza no Brasil; e Peter Seixas 

no Canadá, entre outros. 

No que diz respeito a esse campo de investigação, pode-se entender que  

 

A perspectiva da Educação Histórica parte do entendimento de que a 
História é uma ciência particular, que não se limita a considerar a existência 
de uma só explicação ou narrativa sobre o passado, mas, pelo contrário, 
possui uma natureza multiperspectivada. (BARCA; SCHMIDT, 2009, p. 12).  

 

Ou seja, a proposta da Educação Histórica é investigar sobre as possibilidades 

de percepções subjetivas a respeito da História por parte dos discentes, o que 

significa que cada indivíduo, sendo ou não historiador, tem uma forma particular de 

narrar os fatos que ocorreram no passado. Nesse artigo, que é uma síntese do 

Trabalho de Conclusão de Mestrado, o público-alvo que pesquisamos foi 

exatamente jovens historiadores em formação que cursavam o segundo ano de 

História Licenciatura e/ou Bacharel. 

Mas, antes de falarmos da análise propriamente dita e dos mecanismos 

utilizados para a feitoria da mesma, entendemos ser relevante apresentar os 

questionamentos e as motivações que elaboramos para a construção desse trabalho 

e veremos no próximo subtítulo. 

 

Jovens historiadores em formação: questionamentos e justificativas na 

escolha do tema e do público-alvo 

 

Antes de darmos prosseguimento aos mecanismos de elaboração desse 

trabalho, entendemos ser relevante apresentarmos as motivações que nos levaram 

a estudar os jovens historiadores em formação, juntamente, claro, com a análise das 
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narrativas deles sobre suas ideias de segunda ordem. Assim, os questionamentos e 

as justificativas do público-alvo e as propostas de compreender os discursos dos 

mesmos seguem. A ver: 1) Qual seria o público-alvo da pesquisa?; 2) Qual a 

justificativa para o público-alvo?; 3) Que metodologia usar para extrair as fontes 

narrativas?; 4) Que materiais utilizar como base informativa ao público-alvo; 5) Como 

criar um mecanismo coerente para extrair a percepção temporal e significativa do 

público-alvo? 6) Quais as significâncias que o público-alvo apresentou sobre o 

assunto? 

Através dos questionamentos acima elaborados para refletir e justificar o 

Trabalho de Conclusão de Mestrado, chegamos às seguintes respostas: 1) Jovens 

historiadores em formação44; 2) São eles que estão se habilitando e terão a 

autoridade acadêmica para falar sobre o seu conhecimento técnico em História; 3) 

Uma metodologia conhecida como aula-oficina; 4) Um texto base, um filme que 

representava um momento da época e uma aula expositiva-dialogada sobre a 

Inglaterra do século XVII; 5) Através de um questionário com perguntas que 

visassem a interpretação, experienciação e orientação do público-alvo, tendo como 

base informativa: o filme, o texto de referência, a aula expositiva-dialogada e alguns 

livros didáticos que apresentassem sobre a Inglaterra do século XVII; 6) essa parte 

está esmiuçada no capítulo do Trabalho de Conclusão de Mestrado, entretanto, só 

vamos apresentar o resultado do questinoário, que iremos apresentar mais adiante, 

das questões 7 e 9. 

Uma questão importante a explicar e evidenciar é o motivo pelo qual 

escolhemos como “pano de fundo” a Inglaterra do século XVII. No Trabalho de 

Conclusão de Mestrado, enveredamos um capítulo somente abordando sobre as 

ideias de alguns historiadores célebres acerca dessa Inglaterra do século XVII. 

Claro que não faremos esses pormenores nessa compilação, mas, em 

essência, entendemos que a Inglaterra do século XVII foi o país que, durante os 

Estados Modernos, colaborou para a criação de toda uma nomenclatura de conduta 

a se viver em socieidade, e isso fica concretizado na influência que ela vai gerar 

para além do seu tempo, ou seja, falar na Inglaterra do século XVII, é abordar sobre 

as revoluções protestantes, a busca de um denominador comum entre o legislativo e 

                                                
44

 Quando se fala aqui em jovens historiadores em formação, diz respeito ao tempo de formação 
acadêmico, não ao tempo de vida que cada um deles, pois o critério de estudo foi amparado no 
período em que eles cursavam a graduação, que era em seu 4º semestre. E aqui se entendeu ser um 
período ainda jovial no que tangencia ao universo intelectual que a academia pode potencializar. 
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o executivo, a busca pelas liberdades (expressão, Habeas Corpus, econômica, entre 

outras), enfim, uma gama de fatores que servirão como referências para outras 

nações deliberarem sobre as suas políticas.  

Devemos estar cientes, e isso o historiador Trevor-Roper, no livro Las crisis del 

siglo XVIII . Religión, Reforma y cambio social, aborda com precisão ao explicar que  

 

Muchos historiadores idóneos se dedicaron al estudio de la revolución 
puritana de Inglaterra, y algunos le adjudicaron una importancia excepcional 
para la historia moderna, como se hubiera dado inicio a las revoluciones 
científica e industrial. Me atrevo a pensar que se trata de una visión 
demasiado insular, que no resiste el estudio de procesos comparables que 
se desarrollaron en Europa. En consecuencia, al considerar los problemas 
suscitados por la revolución puritana, los he analizado en un contexto 
europeo siempre que fuera posible, y es por ello que he reunido aquí 
ensayos sobre temas tanto europeos como ingleses (o británicos, para ser 
más exactos). (TREVOR-ROPER, 2009, p. 7-8). 

 

Acima, Trevor-Roper nos convida a entender que o contexto da Inglaterra do 

século XVII foi a concretitude de um contexto maior, esse era a própria Europa dos 

séculos XV e XVI, assim, na Inglaterra pode ter ocorrido muitos fatos históricos (aqui 

na perspectiva de Car que afirma, no livro Que é História que fato histórico é tudo 

aquilo que envolve a análise e interpretação de um historiador), porém ocorreu por 

circunstâncias além do Canal da Mancha, como, por exemplo, o Protestantismo e o 

Renascimento. Entretanto, os ocorridos na Inglaterra desse período foram cruciais 

para a burguesia ter mais vez e mais voz, fomentando ainda mais a indústria e a 

lógica de laissez faire, laissez passer, assim, criou-se um denominador comum entre 

as vontades do executivo e do legislativo, de tal forma que, bem sabemos, as 

revoluções industriais, reflexo do convívio entre o sistema legal e executivo da 

Inglaterra do século XVII, levou à humanidade uma mudança até então impensável, 

pois, como podemos facilmente averiguar, os últimos três séculos foram bem 

distintos no que diz respeito à toda a História da humanidade, como, por exemplo, 

altos indíces demográficos, várias guerras de proporções impensáveis, depredação 

do meio ambiente, Imperialismo ou neocolonialismo, globalização e assim por 

diante, sendo que, tudo amparado com a lógica da eficiência na produção, assunto 

esse que merece um artigo particular. 

No próximo subtítulo, iremos apresentar os mecanismos utilizados à produção 

do Trabalho de Conclusão de Curso, mas direcionando principalmente às questões 

7 e 9. 
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Aula-oficina e Análise de Conteúdo: O que fazer e como fazer 

 

Nesse subtítulo iremos apresentar os mecanismos essenciais utilizados à 

produção do Trabalho de Conclusão de Mestrado, e, de imediato, apresentarmos os 

resultados que optamos trazer sobre as questões 7 e 9, justificando o motivo de as 

ter escolhido. 

Inicialmente, após entendermos que as teorias de Rüsen no que diz respeito à 

História, à historiografia, às consciências históricas e, por fim, às narrativas 

históricas, poderiam ser extremamente colaborativas e frutíferas atinente às análises 

discursivas, usamos a aula-oficina proposta e sistematizada pela professora Isabel 

Barca para analisarmos as produções narrativas dos jovens historiadores em 

formação, ou seja, tinhamos por intenção compreeder as ideias de segunda ordem 

deles. 

Mas, para tal, fez-se necessário criar um contexto intelectual que tornasse 

possível a busca das narrativas, assim, operamos da seguinte forma, optamos por 

quatro formas de narrativas distintas que falassem sobre o contexto da Inglaterra do 

século XVII, as quatro foram: 1) um filme chamado A morte do rei, do diretor Mike 

Barker; 2) Um capítulo do livro A Revolução de 1640, do historiador Critopher Hill; 3) 

Alguns livros didáticos que tinham capítulos abordando sobre a Inglaterra do século 

XVII (os livros utilizados encontram-se na dissertação, disponível conforme a nota de 

rodapé 1); e, por fim, algumas intervenções pedagógicas, através de debates e 

slides do mestrando na época Uirys Alves de Souza, um dos elaboradores desse 

artigo.  

Os slides acima falados foram elaborados através de alguns historiadores que 

discorreram sobre a Inglaterra do século XVII, como, por exemplo, o próprio 

Cristopher Hill já citado, mas era outra obra diferente da usada pelos jovens 

historiadores em formação, no caso, O mundo de ponta cabeça, além do Modesto 

Florenzano, o Paulo Micelli, Lawrence Stone, entre outros. 

Voltando à metodologia, nesse caso, a aula-oficina. Nas palavras da professora 

Isabel Barca,  

 

A ideia é que, primeiramente, o professor selecione um conteúdo, pergunte 
aos alunos o que eles sabem a respeito e, então, selecione as fontes 
históricas pertinentes para a aula. Em seguida, ele deve orientar os 
estudantes a analisar os materiais, fazer inferências e comparações. Todos 
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se envolvem no processo e produzem conclusões históricas, que podem ser 
mais ou menos válidas e mais ou menos próximas às dos historiadores. No 
entanto, elas devem sempre ser valorizadas, avaliadas e reconceitualizadas 
com a ajuda do educador. Assim, as crianças tomam consciência do que 
aprenderam, do que falta saber e do que mais gostariam de conhecer. A 
aula-oficina vai contra a corrente que não se preocupa com o que ensinar e 
prioriza em manter o grupo motivado. (BARCA, 2013, p. 2).  

 

O primeiro momento sugerido pela professora Isabel Barca, no que diz respeito 

ao primeiro contato com as narrativas dos alunos, não elaboramos tal parte tendo 

em vista que adaptamos a metodologia para a universidade, assim, os alunos que 

foram analisados já deveriam ter visto, em algum momento, sobre esse conteúdo. O 

processo posterior foi feito, após as fontes e a intervenção do mestrando na época 

Uirys Alves de Souza, buscando perceber como os jovens historiadores em 

formação (res)significaram os processos ocorridos na Inglaterra durante o século 

XVII, afinal, na perspectiva de Rüsen, a História serve como uma forma de adquirir 

experiência e criar referência através da relação entre as três dimensões temporais: 

presente, passado e futuro. 

Então, após a leitura do texto do Cristopher Hill, do filme A morte do Rei, das 

intervenções do mestrando e da exposição de livros didáticos que também 

trabalhavam sobre a Inglaterra do século XVII, configuramos um questionário afim 

de coletar as reflexões que os jovens historiadores em formação (res)significaram 

sobre o dado período histórico. 

Em relação ao questionário, ele foi elaborado buscando as três estruturas 

cognitivas (experienciação, interpretação e orientação) que se concretizaram através 

das narrativas dos jovens historiadores em formação. Abaixo uma imagem do 

questionário:  
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Cada uma das perguntas acima teve uma intenção em sua elaboração, em 

essência, todas eram para ver como os jovens historiadores em formação 

discursavam e (res)significaram a Inglaterra do século XVII. Claro que para esse 

momento não iremos apresentar a motivação de cada uma delas, pois, conforme já 

exposto, nos dispusemos a apresentar somente a questão 7 e 9.  

Em relação à metodologia para interpretar as fontes, optamos usar a análise de 

conteúdo proposto pela Lawrence Bardin. Para tal, fez-se necessário fazer uma 

leitura flutuante dos discursos criados pelos jovens historiadores em formação, para, 

doravante, criarmos categorias de análise, também conhecidas como unidades de 

referência, nelas podemos fazer a análise qualitativa e quantitava sobre as ideias 

circulantes no pensamento dos jovens historiadores em formação. 

No próximo subtítulo iremos abordar os pormenores da análise das questões 7 

e 9. 

 

Jovens historiadores em formação: debatendo conceitos e teoria 

 

Conforme já evidenciamos, optamos apresentar a análise das questões 7 e 9, 

pois, entre todas as questões, elas foram as que apresentaram uma reflexão mais 

profunda sobre a relação entre presente, passado e futuro (7), além de uma reflexão 



138 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 13 / setembro – dezembro 2016 

interpretativa dos mecanismos de funcionamento da História em uma relação 

unilateral ou plurilateral de causa e consequência (9). 

Os resultados foram sistematizados da seguinte forma, acompanhado das 

análises do mesmo: 

 

P7. Você acha que o processo revolucionário da Inglaterra do século XVII contribuiu 

para pensamentos e instituições presentes na atualidade? Por quê? 

  

 C1. 

Sim. 

C2.  

Não. 

L1. Referências teóricas e/ou intelectuais. 21  

L2. Referências na aquisição de prerrogativas ao povo. 18  

L3. Revolução Industrial. 5  

L4. Colaborou para a criação de novas referências na 

formação/reformulação de instituições contemporâneas 

(religiosa, política, econômica, etc.). 

28  

L5. O presente (res)significando através do passado. 22  

L6. Total 94  

 

No questionário da tabela acima, o número de alunos total que responderam a 

pergunta foram 33, entretanto 1 não articulou resposta, ou seja, somente asseverou 

que houve contribuições, mas não argumentou os motivos, então este foi 

desconsiderado. 

Conforme podemos perceber na tabela da P7, há unanimidade em dizer que a 

Inglaterra contribuiu para pensamentos e instituições presentes na atualidade. Pelo 

fato de a pergunta ser de cunho pessoal, acabou-se criando a formação das 

unidades de referência acima em decorrer dos discursos que apareceram. Esta 

pergunta foi de suma importância na medida em que ela abriu espaço para uma 

(res)significação do processo ocorrido no século XVII aos dias de hoje.  

Cabe salientar que é possível notar que a soma das unidades de referência 

ultrapassa o número de alunos, isto ocorre, e já foi salientado nas outras tabelas, por 

causa dos apontamentos feito pelos alunos, ou seja, não se foi mensurado o número 

de alunos que disseram tais ideias, mas sim a frequência que estas ideias 

apareceram no discurso, portanto, os 92 apontamentos que concordam que a 
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Inglaterra contribuiu para a formação de instituições e pensamentos no período 

contemporâneo, ocorreu na medida em que alguns alunos apontaram mais de uma 

unidade de referência, logo, alguns apresentaram características da L1, L2, L3, L4 

e/ou L5. 

Entre os apontamentos, pode-se perceber que os jovens historiador em 

formação, em sua grande maioria (28), entenderam que a Inglaterra do século XVII 

contribuiu exatamente para a criação de novas referências sobre aspectos sociais, 

religiosos, políticos, econômicos e/ou cultural. Ou seja, a maioria dos alunos 

(res)sinigicaram a Inglaterra incorporando novas questões ao presente, sendo 

assim, pode-se inferir que, na percepção deles, a Inglaterra teve a sua relevância na 

formatação estrutural das sociedades no período contemporâneo. Um exemplo que 

evidencia tal discurso foi o seguinte: 

 

Sim, ainda hoje isso é de marco histórico para as atuais instituições, um 
exemplo que temos é o reinado na Grã-Bretanha (rainha Elisabete), que 
não tem poder absoluto mas ainda tem uma influência. O fator que 
edterminou a liberdade de expressão, maneiras de lidar com condições 
econômicas que até hoje tem influência mundial. 

 

Na narrativa acima, apresentou-se, pelas undiades de referência aqui 

desenvolvida, o L1, L2, L4 e L5. Onde L1, seria a ideia de liberdade de expressão, 

que é, de certa forma, uma tendência intelectual, já que pensar liberdade, ainda 

mais na época da Inglaterra do século XVII, exige todo um esforço de rearticular as 

verdades estabelecidas. Já o L2, entra no mesmo campo do L1, mas com uma outra 

perspectiva, pois o aluno assegurou que criou-se a ideia de liberdade (intelectual) e 

ela se tornou uma prerrogativa, ou seja, uma aquisição de direito. No que diz 

respeito ao L4, o aluno deixa bastante evidente os reflexos econômicos que este 

período deixou de heranças às outras sociedades, ainda mais quando ele assevera 

que “maneiras de lidar com condiçõs econômicas que até hoje tem influência 

mundial.”. E, por fim, o L5 cabe exatamente no fragmento “hoje tem influência 

mundial”. Cabe salientar que o aluno não apresentou como essa influência é na 

prática, ou seja, não apresentou argumentos que façam essa relação entre passado-

presente, todavia, ele assevera que tem influência nos dias de hoje.  

Uma questão que chamou à atenção foi o baixo índice de alunos salientando a 

Revolução Industrial. Chama a atenção exatamente porque é uma questão 

corriqueira na Historiografia acadêmica e didática apresentar a Revolução Industrial 
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como reflexo direto do ocorrido na Inglaterra durante o século XVII. Pode-se 

perceber tal narrativa na percepção do aluno a seguir, quando disse: 

 

Sabemos que todo o processo revolucionário, culmina na revolução 
industrial, mas a monarquia e o parlamento, depois desse episódio, 
passaram a ter um outro tipo de comportamento. Os reis passaram a ter 
mais apoio parlamentar, através de acordos de cavalheiros.  

 

Logo, o aluno acima narra que a Revolução Industrial é reflexo de todo o 

processo revolucionário, mas ele tem a sensibilidade de observar que além da 

Revolução Industrial, também houve uma nova relação entre o Parlamento e o 

monarca. Nessa narrativa, atribuiu-se a unidade de referência L3 e L4, exatamente 

por causa da Revolução Industrial e pela relação que o aluno fez das novas 

tendências no tratamento entre o Parlamento e a monarquia. 

Mais um exemplo a salientar sobre a (res)signicação da Inglaterra do século 

XVII ao presente, está quando o aluno narra que 

 

Sim, na atualidade temos muitas instituições que deram início no processo 
revolucionário da Inglaterra, como por exemplo a Igreja Anglicana. Já o 
pensamento na atualidade não é basiado somente no processo 
revolucionario da Inglaterra e sim em vários outros.  

 

Assim, pode-se perceber que o aluno compreendeu a Inglaterra do século XVII 

como uma das formadoras do pensamento contemporâneo, mas teve a 

sensibilidade de perceber que não foi somente a Inglaterra, ela só foi um dos tantos 

pilares que contribuiu para as formas de pensar do século XXI. 

Mais um discurso que cabe abordar aqui é quando o aluno narrou que  

Acho que sim, foi o primeiro passo para uma igualdade social para uma melhor 

condição de vida para as pessoas que não fazem parte da nobresa, e começou a 

cair a ideia que o rei era um ser intocável com o poder absoluto. 

Em relação à narrativa acima, o aluno teve a percepção de evidenciar que a 

Inglaterra inaugurou uma nova ótica sobre construção de direitos à sociedade. Claro 

que ele também ignorou alguns fatos após o século XVII ocorridos na Inglaterra, 

como foi o caso da exploração ocorrida dentro das fábricas e toda uma falta de 

distribuição de leis trabalhistas que só foram ganhando visibilidade na Inglaterra a 

partir do século XIX graças às inúmeras revoltas e protestos, ou seja, visualizar que 

a partir deste momento as pessoas passaram a ser vistas juridicamente iguais, de 
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fato, é um certo equívoco histórico. Outra questão que o aluno também não elencou 

foi que a percepção do poder absoluto do rei caiu, mas na Inglaterra, pois a França, 

entre outros países, ainda iria ter como característica a monarquia absolutista até a 

decapitação do Luis XVI. Sendo assim, ele narrou os momentos que a Inglaterra 

passou, mas não levou o discurso para além da Inglaterra e, de certa forma, ainda 

com algumas deturpações históricas. Todavia, pelos discursos que foram 

apresentados como fonte (texto, livros didáticos e filme), houve a coesão no 

discurso, pois tanto a historiografia didática e a acadêmica apresentam, em alguns 

aspectos, a Inglaterra do século XVII como inauguradora da busca pela igualdade 

social. 

Um outro discurso que também apresenta a Inglaterra como criadora e 

zeladora de direitos foi o segiunte: “Contribuiu principalmente com os ideais 

burgueses de liberdade e direito à propriedade. Sem esquecer da noção de que um 

governo inépto pode ser deposto.”, ou seja, essa narrativa apresenta a influência 

que as alterações políticas ocorridas na Inglaterra do século XVII pode levar ao 

mundo, pois, conforme asseverou o aluno, “um governo inépto pode ser deposto.”. 

Para findar essas séries de citações das narrativas dos jovens historiadores em 

formação, mais uma que se considerou relevante apresentar, principalmente por 

questões de influência intelectual, afinal, os homens são na medida de suas 

experiências intelectuais, e nesse universo de experiências, alguns pensadores 

tiveram um destaque em seu tempo e, também, para além de seu tempo. Essa 

ressalva foi feita pois um dos alunos citou John Locke, este que teve uma grande 

importância intelectual na História da humanidade, isto não quer dizer que ele tenha 

trazido novidades ou verdades inabaláveis, mas trouxe novos mecanismos de 

percepção sobre o humano e as coisas do mundo. A narrativa do aluno a seguir: 

“Sim. Porque os pensadores que nortearam estas revoluções, principalmente Locke, 

e ainda montesquieu, são as bases do sistema democrático atual com o habeas-

corpus e a divisão dos três poderes.” 

Claro que o aluno acima citado não faz referência se está falando 

exclusivamente da Inglaterra do século XVII, até porque as produções intelectuais 

de Montesquieu era, de certa forma, direcionada à França do século XVIII. E, 

quando o aluno falou das revoluções, também fica complicado asseverar que ele 

esteja narrando a Guerra Civil e o Revolução Gloriosa, pois, por motivos temporais, 
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Locke não poderia ter influenciado a Guerra Civil, já que ele era demasiadamente 

novo.  

Todavia, a questão não é esta, mas sim a sensibilidade de o jovem historiador 

em formação teve em perceber que neste universo de alterações políticas, 

econômicas, sociais, jurídicas, etc., teve a participação de homens que começaram 

a problematizar, questionar e criticar as verdades da época, e a influência que estes 

homens levaram para além do seu tempo. Exemplo disto fica evidente quando o 

aluno narra que os intelectuais acima “são as bases do sistema democrático atual.” 

Então, por ordem de frequência de apontamentos, ficou: 28 apontamentos 

entendendo a contribuição da Inglaterra no que diz respeito com a sua colaboração 

para a criação de novas referências na formação/reformulação de instituições 

contemporâneas (religiosa, política, econômica, etc.), 22 para o presente 

(res)significando através do passado, 21 para referências teóricas e/ou intelectuais, 

18 para referências na aquisição de prerrogativas ao povo e, com a menor 

frequência, (5) Revolução Industrial. 

Já na questão 9, os resultados foram os seguintes: 

 

P9. Sabendo-se que em meados do século XVIII houve a Revolução Industrial, tendo 

em vista o processo revolucionário da Inglaterra no século XVII, pode-se afirmar que 

a História é motivada por causa e consequência? Como e Por quê? 

  

 C1. 

Sim. 

C2.  

Não. 

L1. Processos históricos são causas que geram 

consequências a processos posteriores. 

21  

L2. Ações motivadas por processos históricos de forma 

multifacetada. 

4 10 

L3. Total 25 10 

 

No questionário da tabela acima, o número de alunos total que responderam a 

P9 foram 32, destes, um foi desconsiderado por não conseguir apresentar um 

discurso condizente com o enunciado. 1 conectou a P6 e P9, sendo que, para a 

análise deste, retomou-se na P6 para afim de buscar as unidades de referência e 

analisar o discurso. Por fim, 1 optou não responder. 
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Conforme pode-se observar a tabela acima, um número bastante expressivo 

concorda que a História é motivada por causa e consequência (25), ou seja, estes 

jovens historiadores em formação apontaram que existe uma relação unilateral entre 

o que foi e o que passou a ser. Assim, pode-se inferir que, na percepção desses 

jovens historiadores que estavam analisando sobre o sentido da história, há uma 

percepção entre o passado e presente de forma direta, isto quer dizer que eles 

compreendem que causas irão gerar consequência.  

Um exemplo bastante evidente sobre essa compreensão minimalista de 

história está na seguinte narrativa:  

 

Em muitos acontecimentos sim, isso é possível, e a Revolução Inglesa do 
séc. XVII e, posteriormente a Revolução Industrial do séc. XVIII são um 
exemploo disso. Acontecimentos durante o processo revolucionário da 
Inglaterra, de esfera econômica principalmente, vieram a moldar a 
Revolução Industrial. 

 

Acima, pode-se notar como o aluno narrou a questão da causa e consequência 

e pode-se inferir do discurso dele que causas dos mesmos aspectos, geram as 

mesmas consequências. Tal assertiva fica evidente quando ele fala “de esfera 

econômica principalemte, vieram a moldar a Revolução Industrial.”. Aqui cabe uma 

dúvida, se ele quis dizer que os aspectos econômicos ocorridos na Inglaterra 

moldaram a Revolução Industrial? Ou se todos os aspectos econômicos similares 

com o da Inglaterra iriam, consequentemente, levar a uma Revolução Industrial? 

Pois ao se pensar em História como causa e consequência, existe uma gama de 

possibilidades de compreender tal sentido, já que, fica a dúvida, qualquer causa, em 

qualquer lugar, vai gerar a mesma consequência? Entende-se aqui que no discurso 

desse aluno isto não tenha ficado claro. 

Outro exemplo a salientar está quando o aluno narrou os seguintes dizeres: 

 

Acredito que sim, quando a o descontentamento de uma classe da 
sociedade, a busca por novas condições de vida, a busca pelos seus 
ideiais, ou seja, as causas que levam esta população a reivindicar por seus 
direitos sejam eles sociais, políticos ou econõmicos iria determinar uma 
mudança na história, esta transformação é consequência. O exemplo de 
demostrar esta afirmação seria como o das revoluções, os fatores que 
levam a mesma “causas” e as mudanças adquiridas pela mesma “as 
consequências.”. 
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Já no que diz respeito à narrativa acima, o aluno deixou bastante evidente que 

acredita que a História é motivada por causas e consequências em aspectos, 

aparentemente, metafísicos, ou seja, em seu discurso, ele diz que as revolução 

ocorrem exatamente na busca pelos direitos das pessoas, como se o direito fosse 

imanente ao ser humano e não uma condição adquirida através de novos padrões 

de regulamentação social, que, por sua vez, é temporal, social e particular. 

Em consonância com o discurso do aluno acima, pode-se notar que a próxima 

narrativa também entende a História como uma função bijetora. A seguir: 

 

No que diz respeito as transformações que ocorrem nos processos 
revolucionários, sim pois toda a revolução é transformadora dos conceitos, 
leis ao lugar onde ela está acontecendo ou seja, solucionando os problemas 
haverá conseqüências seja ela positiva ou negativa para aquele lugar, 
pessoas etc.  

 

Como se pode perceber acima, esse aluno também concebe a ideia de causa e 

consequência como um processo natural das coisas do mundo, ou seja, quando ele 

afirma que “toda a revolução é transformadora dos conceitos”, pode-se inferir que 

toda e qualquer manifestação de cunho revolucionário vai abalar as estruturas, 

assim, surgirão consequências, todavia, o aluno também não deixou claro seu as 

mesmas causas geram as mesmas consequências, isto quer dizer que, se em vez 

da Inglaterra, fosse os Países Baixos naquela época, seriam eles que teriam 

fomentado a Revolução Industrial? Ou seja, uma ideia de História progressista, mas 

isto não ficou tão claro nesse discurso. 

Agora uma das poucas narrativas que fugiu um pouco com essa ideia de causa 

e consequência. A seguir: 

 

Não diria causa e consequencia, mas ações motivadas por fatos históricos 
que são todos aqueles acontecimentos que promoveram uma mudança, um 
rompimento com alguma estrutura, ou manifestações que marcam a 
sociedade. Assim a Rev. Industrial é um processo diferente da Rev. Inglesa 
apesas de ocorrem na mesma localidade. 

 

Conforme se pode inferir da narrativa acima, o aluno analisou que a História 

não é somente causa e consequência, mas sim um universo multifacetado onde 

existem adversas situações conectadas, sendo assim, não é possível compreender 

os processos humanos no tempo em decorrer de uma percepção unilateral, que é a 

chamada causa e consequência. Ou seja, existe um complexo de situações 
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particulares que propiciam outras situações particulares, todavia, não há como traçar 

tal situação para todos os momentos, isto quer dizer que, através da inferência do 

discurso do jovem historiador em formação, situações similares não irão gerar 

consequências similares. 

Outro aluno que discorre e discorda sobre a ideia de causa e consequência 

aparece na seguinte narrativa: “Não exatamente causa e consequência, mas uma 

decorrência de fatos, que através de seus impactos sociais modificaram a sociedade 

politicamente e a nossa concepção histórica ou não.”. Na narrativa anterior, perce-be 

que, na ideia do jovem historiador em formação, existem fatos que proporcionam 

mudanças, mas elas não ocorrerão sempre em decorrer de fatos anteriores, ou seja, 

situações similares não serão causas para situações posteriores. 

Então, em ordem de frequência de apontamentos, ficou: 25 apontamentos 

concordaram que a História  é motivada por causa e consequência, destes, 21 diz 

respeito à “processos históricos são causas que geram consequências a processos 

posteriores”, e 4 “ações motivadas por processos históricos de forma multifacetada”. 

Já os apontamentos que negaram a História como sendo causa e consequência 

foram ao total dez apontamentos, sendo que todos articularam seu discurso na 

unidade de referência L2, “ações motivadas por processos históricos de forma 

multifacetada”. 

Em suma, pode-se inferir que os jovens historiadores em formação, em 

essência, entendem que a História é motivada por causas e consequências, alguns 

discursos apareceram que as mesmas causas vão gerar as mesmas consequências, 

outros deixaram isto in dubio, e alguns apresentaram o caso específico da Inglaterra, 

ou seja, a Revolução Industrial, por exemplo, foi consequência do ocorrido na 

Inglaterra do século XVII. 

No próximo subtítulo iremos apresentar o desfecho desse artigo apontando as 

considerações finais que efetuamos 

 

Considerações finais 

 

No que tangencia aos resultados aqui inferidos após a coleta das narrativas e a 

aplicação da análise de conteúdo nas mesmas, pôde-se perceber que existe uma 

tendência ainda muito forte, pelo menos ficou evidente no grupo pesquisado, à 



146 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 13 / setembro – dezembro 2016 

reprodução de narrativas portadoras de consciência tradicional e exemplar, 

conforme consta no capítulo 4 do Trabalho de Conclusão de Mestrado. 

Pode-se considerar que ainda se tem muito a refletir sobre a formação de 

profissionais na área da História, pois, por mais que Rüsen assegure que não exista 

um modelo a alcançar de consciência histórica, afinal, os indivíduos têm o direito de 

entender os processos humanos no tempo como lhes apraz e é isso que faz com 

que as pessoas oscilem nas formas de se compreender, de se narrar e de se 

analisar no tempo e no mundo. Todavia, para alguém amparado com competência 

técnica para ser bacharel e/ou licenciado em História, deve-se estar familiarizado 

com as particularidades dos processos que os homens passam no tempo através de 

suas experiências, interpretações, orientações e motivações no mundo. 
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo investigar a constituição da educação 
escolar quilombola enquanto uma modalidade de educação que apresenta 
singularidades em relação ao ensino regular. O ambiente escolar quilombola 
configura-se de maneira híbrida entre os conteúdos programáticos escolares e as 
vivências e experiências bastante íntimas das comunidades, tornando-se um local 
privilegiado para a construção e institucionalização de uma identidade coletiva. 
Iniciamos delimitando o que entendemos pelo conceito de quilombo, a fim de 
compreender por que tal grupo reivindica uma escola específica e qual o contexto 
atual dessas comunidades. Realizamos um breve histórico sobre a regulamentação 
da educação quilombola, perpassando os marcos e delimitações legais de sua 
abrangência; as características e especificidades dessa modalidade, de acordo com 
os documentos oficiais e diretrizes. Finalizamos apresentando o contexto atual das 
escolas quilombolas no Paraná. Referenciamo-nos no campo teórico dos Estudos 
Culturais para a compreensão do conceito de identidade e em estudos que avaliam 
o percurso das políticas públicas para as comunidades quilombolas, como os de 
Georgina Helena L. Nunes, José M. Arruti e Cassius M. Cruz.  
 
Palavras-chave: Educação Escolar Quilombola. Quilombo. Educação. 
 

Introdução 

 

As comunidades remanescentes de quilombo, terras de preto ou comunidades 

negras tradicionais passaram muito tempo imersas em completa invisibilidade. No 

caso do Paraná, contribui para isso, a construção social e histórica de um discurso e 

memória predominantes que destacam a contribuição do imigrante europeu em 

detrimento das populações negra e indígena na constituição da identidade do 

estado; bem como a configuração das relações étnico-raciais ainda desiguais e 

preconceituosas presentes em nossa sociedade (CRUZ, 2012). 

A partir da década de 1980, há um movimento crescente de identificação das 

comunidades em todo o Brasil impulsionado pelo centenário da abolição e pela 

revisão historiográfica acerca da escravidão e do período pós-abolição (MATTOS, 

2006). No Paraná, desde a primeira década do século XXI, encontramos uma série 
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de iniciativas de movimentos negros e governos que começam a desvelar essa 

história, como o Movimento de Apoio a Comunidade Negra da Invernada Paiol de 

Telha, criado na década de 1990, o processo de organização e resistência de 

comunidades quilombolas no Vale do Ribeira paulista e a sansão da Lei nº 

10.639/03, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e 

africana que, segundo Cassius Cruz, contribuiu para que o processo de identificação 

e reconhecimento das comunidades quilombolas paranaenses tornasse-se uma 

política estatal (CRUZ, 2013). Atualmente, existem 35 comunidades quilombolas 

com certidão de autorreconhecimento emitida pela Fundação Cultural Palmares no 

estado do Paraná (BRASIL, 2016). 

Quanto ao direito à educação, de acordo com análise do Censo Escolar da 

Educação Básica de 2013 realizada por Silva (2015), existem no Brasil 2.235 

escolas localizadas em áreas remanescentes de quilombos. Desse total, 2099 são 

municipais, 118, são estaduais, apenas uma é federal e 17 são privadas, totalizando 

227.430 mil alunos matriculados. A maioria dessas escolas estão longe das 

residências dos alunos e a estrutura é precária, geralmente construídas de palha ou 

de pau-a-pique. 

Vivenciamos uma crescente divulgação e afirmação desses territórios, 

passando pelos processos de autoidentificação, titulação das terras e luta por 

direitos. A educação quilombola, nesse sentido, também está em processo recente 

de formulação, datando a Resolução nº 8, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Quilombola na Educação Básica, de 20 de novembro de 

2012.  

Investigaremos nesse artigo a constituição da educação quilombola enquanto 

uma modalidade de educação que apresenta singularidades em relação ao ensino 

regular. O ambiente escolar quilombola configura-se de maneira híbrida entre os 

conteúdos programáticos escolares e as vivências e experiências bastante íntimas 

das comunidades, tornando-se um local privilegiado para a construção e 

institucionalização de uma memória e identidade coletivas, como verificamos nas 

Diretrizes, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, inciso V, ao afirmar que a Educação 

Escolar Quilombola na Educação Básica “deve garantir aos estudantes o direito de 

se apropriar dos conhecimentos tradicionais e das suas formas de produção de 

modo a contribuir para o seu reconhecimento, valorização e continuidade” (BRASIL, 

2012). 
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O artigo apresentará um breve histórico sobre a regulamentação da educação 

quilombola, perpassando os marcos e delimitações legais de sua abrangência; as 

características e especificidades dessa modalidade, de acordo com os documentos 

e diretrizes e o contexto atual das escolas quilombolas no Paraná.  

 

Quilombos e quilombolas: disputas por reconhecimento 

 

Ainda é comum, quando nos referimos a quilombos, que muitos associem a 

essas comunidades uma imagem caricaturada de “África recriada no Brasil, com 

exercício de atividades econômicas de sobrevivência e produção semelhantes” 

(MARQUES, 2013, p. 43), como algo estático e cristalizado, resultado da fuga e 

resistência de escravizados. Percebemos, porém, que, principalmente a partir da 

década de 1980 – quando se completa um século da abolição – o termo quilombo 

passa por uma ressignificação, levando em consideração a situação presente 

dessas comunidades que apresentam inúmeras diferenças entre si, em cada região 

e contexto do Brasil, com especificidades culturais, de localização, e com relação à 

situação de titulação da terra. 

A historiadora Hebe Mattos (2006) aponta mudanças na historiografia da 

escravidão e do pós-abolição que são significativas para esse processo. Novas 

perspectivas historiográficas  alteram a compreensão da figura do escravo brasileiro, 

visto a partir desse momento como protagonista e sujeito de sua história, não 

apenas como mercadoria passiva no sistema escravista. Isso acontece 

concomitantemente com a crescente mobilização dos movimentos negros e 

quilombolas no Brasil e com a aprovação da Constituição de 1988, que assegura 

direitos fundamentais a essa parcela da população. Nesse sentido,  

 

[…] a aprovação do artigo sobre os direitos territoriais das comunidades dos 
quilombos culminou, assim, em todo um processo de revisão histórica e 
mobilização política, que conjugava a afirmação de uma identidade negra 
no Brasil à difusão de uma memória da luta dos escravos contra a 
escravidão. (MATTOS, 2006, p.106) 

 

Embora, nesse contexto, muitas das comunidades negras rurais fossem 

identificadas como “terras de preto” e não com o termo clássico “quilombo”, o uso 

coletivo da terra e a luta pela garantia da mesma, colocavam-nas na disputa por 

assegurar o direito constitucional ao território. Nesse debate são recorrentes o Artigo 
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68 do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (BRASIL, 1988), que 

diz da possibilidade de titulação das terras ocupadas pelos quilombolas e a 

Convenção 169, aprovada em 1989, durante a Conferência Internacional do 

Trabalho e que dá o direito aos povos indígenas e tribais de se autodefinirem. De 

acordo com decreto 4.887, de 20/11/2003, que regulamenta o artigo supracitado, “a 

caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada 

mediante autodefinição da própria comunidade” (BRASIL, 2003a), concebidas como 

“grupos étnicos-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 

ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida” 

(BRASIL, 2003a). Nesse sentido, a autoidentificação ou autorreconhecimento é um 

pressuposto para a reivindicação de alguns direitos assegurados aos povos 

tradicionais – nos quais se incluem os quilombolas. Com a ampliação recente das 

discussões sobre as comunidades quilombolas, principalmente da última década do 

século XX para cá, o conceito de quilombo mudou e propiciou que se lançassem 

também novas questões desde o ponto de vista da história, para compreender os 

quilombos na rede das relações sociais do presente que articula e constitui esses 

povos de elementos que vão além de uma herança direta do passado de escravidão. 

O conceito de comunidade remanescente alargou-se contemplando as variadas 

experiências de construção dessa identidade. Dessa forma,  

 

[…] o termo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos da 
ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também, não se trata de 
grupos isolados ou de população estritamente homogênea […]. A identidade 
desses grupos também não se define pelo tamanho e número de membros, 
mas pelas experiências vividas e as versões compartilhadas de sua 
trajetória comum e de continuidade, enquanto grupo (O’DWYER, 1995). 

 

Identificamos, portanto, que a redefinição e complexificação do termo quilombo, 

tem profunda relação, e só foi possível de se construir, com o processo bastante 

recente de identificação dos territórios e conhecimento das formas de sociabilidade, 

cultura e produção da vida dessas comunidades. Em uma relação dialética, a 

identificação das terras e o reconhecimento realizados por pesquisadores de fora, 

impulsiona que as próprias comunidades e seus sujeitos realizem um olhar para 

dentro e se reconstruam e reinventem em relação ao outro. A identidade46 social é 
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tensionada pela necessidade atual de identificar-se e, nessa performance, construir-

se enquanto quilombola, pelo modo de viver e memórias compartilhadas 

coletivamente. Ao mesmo tempo, a afirmação do autorreconhecimento permite que 

esse modo de vida e essa identidade tenham condições materiais asseguradas 

politicamente para sua manutenção. Os quilombos são históricos e dinâmicos e 

estão imersos em tensões, conflitos e resistências para garantir sua sobrevivência; 

suas definições, portanto, estão em constante construção no presente em meio a 

permanências e transformações, como afirma Leite: 

 

O quilombo, então, na atualidade, significa para esta parcela da sociedade 
brasileira sobretudo um direito a ser reconhecido e não propriamente e 
apenas um passado a ser rememorado. Inaugura uma espécie de 
demanda, ou nova pauta na política nacional: afrodescendentes, partidos 
políticos, cientistas e militantes são chamados a definir o que vem a ser o 
quilombo e quem são os quilombolas (LEITE, 2000, p. 335). 

 

Ainda há um grande percurso até que todos os direitos se efetivem para essas 

comunidades que sofreram uma invisibilização e exclusão sistemática promovida 

pelo Estado brasileiro por tanto tempo. O processo de reconhecimento e titulação é 

vagaroso e as condições de vida são precárias. De acordo com relatórios da 

Fundação Cultural Palmares (2016), são cerca de 2400 comunidades 

remanescentes certificadas e mais de 200 ainda aguardando a certificação. 

Segundo o INCRA (2015), apenas 30 comunidades foram tituladas de 2005 a 2015. 

 

Entre saberes institucionais e comunitários: a especificidade da educação 

quilombola 

 

O processo de identificação das comunidades remanescentes de quilombo em 

todo o Brasil, bem como o reconhecimento do direito ao território lançou questões 

importantes sobre a relação identitária e o acesso a outros direitos sociais 

fundamentais, como a educação. Nesse sentido, a sociedade civil organizada em 

movimentos sociais quilombolas, movimento negro e pela educação começa a 

pautar a construção de uma modalidade específica para a educação escolar 

quilombola, que considere o processo histórico de constituição das comunidades, 

seu modo de viver e fazer.  

                                                                                                                                                   
identidade, especialmente as formulações de Stuart Hall. 
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A partir da Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura 

afro-brasileira e africana, um amplo caminho se abriu para a institucionalização da 

educação escolar quilombola, apesar de ainda não fazer menção aos quilombos 

e/ou quilombolas. Mais tarde, em 2009 foi lançado o Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, no 

qual a seção IX trata da “Educação em áreas remanescentes de quilombos” 

apresenta as “principais ações para Educação em Áreas de Remanescentes de 

Quilombos”, quais sejam:  

 

a) apoiar a capacitação de gestores locais para o adequado atendimento da 
educação nas áreas de quilombos; b) mapear as condições estruturais e 
práticas pedagógicas das escolas localizadas em áreas de remanescentes 
de quilombos; c) garantir direito à educação básica para crianças e 
adolescentes das comunidades remanescentes de quilombos; d) ampliar e 
melhorar a rede física escolar por meio de construção, ampliação, reforma e 
equipamento de unidades escolares; e) promover formação continuada de 
professores da educação básica que atuam em escolas localizadas em 
comunidades remanescentes de quilombos; f) editar e distribuir materiais 
didáticos, considerando o processo histórico das comunidades e seu 
patrimônio cultural; g) produzir materiais didáticos específicos para 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) em comunidades quilombolas; h) 
incentivar a relação escola/comunidade; i) aumentar a oferta de Ensino 
Médio das comunidades quilombolas (BRASIL, 2009). 

 

Percebemos nessas ações os inúmeros desafios de pensar a educação para 

as comunidades remanescentes de quilombo, desde a estrutura física até a 

formação de profissionais qualificados para essa realidade. Porém, foi apenas na 

Conferência Nacional de Educação de 2010 que as necessidades específicas da 

educação quilombola efetivamente são pensadas em termos de regulamentação e 

institucionalização, demandando a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Escolar Quilombola, que serão definidas na Resolução nº 8 de 20 

de novembro de 2012. A partir desse documento, concretizam-se algumas 

especificidades para a educação escolar quilombola, que visam a promover os 

direitos desses sujeitos de maneira plena, para que consigam se reconhecer em um 

processo educativo relacionado com as suas vivências e modos de manutenção da 

vida, historicamente excluídos dos currículos e da educação formal. As Diretrizes 

avançam no sentido de ampliar as possibilidades da escola quilombola como um 

espaço que priorize debates e construções voltadas para a comunidade, não de 

forma romantizada, mas cientificamente, como aponta Georgina H. L. Nunes: 
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Esta educação que se assenta em categorias tais como oralidade, 
ancestralidade, memória, coletividade, trabalho, corporeidade sofre o risco 
de banalização quando não incidimos sobre elas um rigor teórico-
metodológico que faça dois movimentos: de dialogar com as múltiplas 
experiências locais que tornam polissêmicos seus significados; de exigir do 
nosso olhar um desprendimento de convicções e modelos que, na maior 
parte das vezes, se constroem a partir de um conjunto de representações 
estereotipadas (NUNES, 2016, p. 122). 

 

O recente reconhecimento da trajetória e importância do povos quilombolas, 

identifica, portanto, os quilombos como territórios patrimoniais que educam. Nesse 

sentido, a escola quilombola ou em área de comunidade remanescente de quilombo, 

é um espaço de poder privilegiado para a construção e fortalecimento da identidade 

coletiva das comunidades. Dessa forma, além de garantir o direito fundamental à 

educação pública, de qualidade, a escola quilombola articula as inúmeras vivências 

coletivas no saber escolar, de modo a visibilizar conhecimentos que muitas das 

vezes são de tradição oral, relacionando-os aos conhecimentos formais, como 

afirmam as Diretrizes ao elencarem como um dos princípios o “direito ao 

etnodesenvolvimento entendido como modelo de desenvolvimento alternativo que 

considera a participação das comunidades quilombolas, as suas tradições locais, o 

seu ponto de vista ecológico, a sustentabilidade e as suas formas de produção do 

trabalho e de vida” (BRASIL, 2012); ou ainda o “direito dos estudantes, dos 

profissionais da educação e da comunidade de se apropriarem dos conhecimentos 

tradicionais e das formas de produção das comunidades quilombolas de modo a 

contribuir para o seu reconhecimento, valorização e continuidade” (BRASIL, 2012). 

A escola quilombola, segundo as Diretrizes, é aquela localizada em 

comunidades remanescentes ou que atende estudantes oriundos das comunidades 

e, entre outros aspectos, deve produzir material didático e de apoio pedagógico 

específicos e adequados à história e tradição das comunidades; a oferta de 

programa de alimentação escolar deve respeitar os hábitos alimentares, de 

preferência com apoio de profissionais oriundos das próprias comunidades. 

É nesse hibridismo, portanto, entre os saberes institucionais e comunitários que 

reside a especificidade da educação escolar quilombola. Propõe-se uma escola que 

enxergue em seus sujeitos a sua ancestralidade, a sua carga histórica, territorial, 

memorialística e identitária e que agregue esses elementos na sua constituição 

pedagógica, na formação dos educadores e na construção do currículo. 
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Educação e escolas quilombolas no Paraná 

 

No Paraná, a identificação das comunidades remanescentes cresce a partir da 

primeira década do século XXI, quando ocorrem uma série de iniciativas de 

movimentos negros e governos que começam a desvelar essa história, como o 

Movimento de Apoio a Comunidade Negra da Invernada Paiol de Telha, criado na 

década de 1990; o processo de organização e resistência de comunidades 

quilombolas no Vale do Ribeira paulista e a sansão da Lei nº 10.639/03, que tornou 

obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana que, segundo 

Cassius Cruz, contribuiu para que o processo de identificação e reconhecimento das 

comunidades quilombolas paranaenses tornasse-se uma política estatal (CRUZ, 

2012). Atualmente, existem  35 comunidades quilombolas com certidão de 

autorreconhecimento emitida pela Fundação Cultural Palmares no estado do 

Paraná. 

Quanto ao direito à educação, de acordo com análise do Censo Escolar da 

Educação Básica de 2013 realizada por Silva (2015), existem no Brasil 2.235 

escolas localizadas em áreas remanescentes de quilombos. Desse total, 2099 são 

municipais, 118, são estaduais, apenas uma é federal e 17 são privadas, totalizando 

227.430 mil alunos matriculados. A maioria dessas escolas estão longe das 

residências dos alunos e a estrutura é precária, geralmente construídas de palha ou 

de pau-a-pique.  

No Paraná, Cruz aponta que há uma distorção entre os dados apresentados 

pelo Censo Escolar, pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED e 

pelo Grupo de Trabalho Clóvis Moura no que se refere ao número de escolas 

quilombolas municipais e estaduais e de alunos matriculados. Os dados variam de 

764 matriculados, em 2008, para 2145, em 2010 (CRUZ, 2012). O autor afirma que 

uma possível interpretação para essa disparidade reside no fato de algumas escolas 

atenderem número significativo de estudantes quilombolas, embora estejam fora do 

território, e serem contabilizadas como escolas quilombolas em apenas alguns 

casos. Ou ainda, “escolas municipais situadas em áreas quilombolas e que não 

foram indicadas pelos gestores na categoria de escolas em áreas remanescentes de 

quilombo, como é o caso das escolas das comunidades de Batuva e Rio Verde no 

município de Guaraqueçaba” (CRUZ, 2012, p. 67). A rede estadual de ensino possui 

duas escolas quilombolas específicas, em Adrianópolis – Colégio Estadual 
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Quilombola Diogo Ramos – e Palmas – Escola Estadual Quilombola Maria Joana 

Ferreira, que juntas atendem mais de 300 alunos. Outras 43 escolas estaduais e 

municipais não quilombolas também atendem estudantes dessas comunidades47  

Cruz (2012) apresenta um panorama da disputa política pela elaboração de 

uma proposta pedagógica específica para as escolas quilombolas do estado, 

especialmente a partir de 2006, quando da elaboração da Proposta Pedagógica 

Quilombola, passando pela dessincronia entre elaboração e aprovação das políticas 

públicas e dessas para com a construção das escolas e por debates teóricos e 

políticos, que envolveram variados sujeitos: técnicos e membros governamentais, 

pesquisadores, representantes das comunidades e militantes dos movimentos 

sociais. 

As formulações para uma escola quilombola diferenciada são recentes, tanto 

institucionalmente quanto teoricamente, abrindo um amplo caminho de construção e 

disputa nessas definições, que necessitam considerar o contexto e história das 

comunidades, envolver e protagonizar esses sujeitos na elaboração e efetivação de 

propostas pedagógicas referenciadas na educação para as relações étnico-raciais; 

na cultura; identidade; memória; éticas e estéticas; no trabalho e território dos povos 

de quilombo. 

 

Considerações finais 

 

O artigo apresentou um breve panorama sobre as comunidades 

remanescentes de quilombo e as disputas em torno da efetivação da educação 

escolar quilombola no Brasil e no Paraná. Buscamos compreender a historicidade e 

os percursos políticos que constituíram a regulamentação dessa modalidade de 

ensino que considera os aspectos culturais comunitários para a construção de uma 

proposta pedagógica, que contemple a diversidade de trajetórias e experiências, 

visto que as comunidades quilombolas apresentam diferentes situações, seja com 

relação à certificação ou titulação da terra, à localidade – rual ou urbana –, 

diferentes histórias de formação e referenciais culturais. 

Nesse sentido, percebemos a complexidade de relações na elaboração e 

efetivação de políticas de educação específicas para a população quilombola, que 

                                                
47

 Dados retirados da página da SEED-PR. Disponível em: <http://www.educacao.pr.gov.br/modules 
/noticias/article.php?storyid=5612>. Acesso em: julho de 2016. 
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ainda são bastante recentes e tímidas diante do enorme desafio da superação da 

invisibilidade histórica por que passaram os quilombolas em nosso país. 
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Integrando a Coleção Práticas Docentes, e publicado pela Editora Autêntica em 

2015, o livro Ensino (d)e História Indígena é direcionado aos professores da 

educação básica, e intenciona compartilhar e gerar o conhecimento sobre a temática 

indígena, à luz da Lei n. 11.645/08 que torna obrigatório o ensino da história e da 

cultura indígena nos currículos das escolas brasileiras. Em 2016, Ensino (d)e 

História Indígena ficou entre as obras finalistas do 58º Prêmio Jabuti na área de 

Educação e Pedagogia, indicada pela Câmara Brasileira do Livro. 

Luisa Tombini Wittmann, organizadora do livro aqui resenhado, é mestre e 

doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).  E 

atualmente é professora do curso de História e pós-graduação em História da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). No mestrado profissional em 

Ensino de História, oferta a disciplina Ensino (d)e História Indígena, a autora também 

coordena projetos de extensão e de pesquisa na área de História Indígena. 

Wittmann, assim como os demais autores que compõem a obra, são 

pesquisadores formados segundo os princípios analíticos da Nova História 

Indígena50, que busca “levar em conta a perspectiva dos próprios indígenas e 

colocar em cena suas interpretações da história”. Esses pesquisadores buscam fugir 

da visão dualista sobre a história dos índios no Brasil, onde o índio aparece ora 

romanceado, ora como um eterno perdedor e vítima dos meandros da história 

nacional. Não que as duas coisas não tenham ocorrido ao longo do processo de 

                                                
48

 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, e 
bolsista da CAPES. 
49

 Orientadora e professora do DTPEN- UFPR, doutora em Educação pela UFPR, pesquisadora do 
LAPEDUH (UFPR). 
50

 A Nova História Indígena busca conhecer ações e interpretações de sujeitos e povos indígenas, 
diante de realidades diversas, ao longo da História do Brasil. 
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colonização, mas também não se pode resumir a história desses povos somente a 

isso. Ademais, assim como qualquer sujeito, os índios foram e são sujeitos da 

história. E “movidos por desejos, interesses e sonhos, eles são parte de culturas 

dinâmicas e plurais, sempre pautadas por trocas, negociações, acomodações e 

conflitos”, termos que sempre estiveram e estão presente na história das diversas 

populações indígenas no Brasil.  

Outro equívoco comum na sociedade quando o assunto é o índio e a história 

indígena, são os estereótipos reproduzidos por boa parte das pessoas ao 

comentarem o tema. Para tanto, a organizadora do livro introduz o texto com a 

seguinte pergunta provocadora “O que você sabe sobre os índios?”. Nesse sentido, 

a obra busca esclarecer e auxiliar professores da educação básica no tocante a 

temática indígena, uma vez que, até mesmo nos manuais didáticos prevalecia e, em 

certa medida ainda prevalece a ideia do índio genérico (expressão cunhada pelo 

antropólogo, escritor e político brasileiro, Darcy Ribeiro), ou seja, a de que todos os 

índios falam a mesma língua, partilham dos mesmos costumes, rituais, e que todos 

habitam ocas no interior das matas.   

A leitura é muito estimulante, pois leva o leitor a refletir sobre a história do 

contato em distintos momentos e lugares. Bem como a refletir sobre as 

possibilidades e os desafios do ensino sobre a temática indígena. Ao final de cada 

capítulo os autores também apresentam algumas sugestões de atividades para 

serem realizadas em sala de aula. No primeiro capítulo, intitulado Ensino de História 

Indígena, escrito por Giovani José da Silva51, o autor desconstrói alguns estereótipos 

sobre os índios, presente tanto na escola quanto fora dela. Um deles se refere ao 

dia 19 de abril, o Dia do Índio, onde algumas escolas Brasil afora, ainda reproduzem 

(talvez inconscientemente) rituais pedagógicos como o de enfeitar os alunos com 

cocares de cartolina e coisas do gênero. Enquanto que, “no restante do ano letivo 

trata-se o indígena com um silêncio perturbador”. 

Anterior a Lei n. 11.645/08, era comum se estudar a temática indígena somente 

quando os colonizadores entravam em cena, ou seja, quando do contato entre 

europeus e nativos. E depois? Depois os alunos não ouviam mais falar sobre os 

indígenas, como se estes tivessem desaparecido completamente da história, ou que 

                                                
51

 Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Amapá (Unifap). E em 2001, recebeu o 
Prêmio Victor Civita – Professor Nota 10, a experiência pedagógica que lhe rendeu o prêmio 
intitulava-se “Como os Kadiwéu viviam antigamente” e fora realizada na área de História com turmas 
do Ensino Fundamental da Escola Municipal Indígena “Ejiwajegi” – Polo.  
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ainda, tivessem sido congelados em 1500 e no século XVI. Resultando assim, na 

equivocada visão de que o índio é aquele [e somente aquele] que vivia nu, praticava 

rituais antropofágicos e guerreava. Causando uma confusão de informações quando 

esse mesmo aluno se deparava com alguma notícia midiática sobre os indígenas por 

exemplo.  

Entretanto, as populações indígenas não desapareceram, nem congelaram no 

tempo. Tampouco estão fadadas ao extermínio, como já fora cogitado no passado. 

Ideia que ainda prevalece no imaginário de muitas pessoas, como bem mostra o 

vídeo Índios no Brasil: quem são eles?, realizado pela TV Escola/MEC/Vídeo nas 

Aldeias em 2000. Na realidade, nas últimas quatro décadas, verificou-se que tais 

populações no Brasil têm aumentado como apontam os dados informados pelo 

Instituto Sócio-Ambiental (ISA), onde os números são os seguintes: “206 sociedades 

indígenas em 1996; 216 em 2000; 225 em 2006; 235 em 2011”. Outro equívoco 

apontado pelo autor e que deve ser superado, é a visão deturpada de que os índios, 

ao utilizarem roupas, celulares e outros itens da sociedade de consumo deixam de 

serem índios. Entretanto, a cultura não deve ser encarada como algo estático, 

imutável, pois ela é híbrida.     

Além de pontuar estas questões centrais no tocante aos 

equívocos/estereótipos reproduzidos quando o assunto é a temática indígena, o 

autor também narra a experiência pedagógica vivida entre os Kadiwéu no Mato 

Grosso do Sul. E como os Kadiwéu se tornaram ‘antropólogos de si mesmos’. Onde 

o desafio em relação à disciplina de História, foi o de mostrar aos alunos Kadiwéu o 

quanto as culturas indígenas são importantes, assim como a sua história. Para tal o 

professor sistematizou atividades onde dividiu alguns grupos para pesquisarem 

respectivos temas da cultura indígena, como Alimentação, Guerras, Brinquedos, 

Luto, Moradia e Vestuário. A pesquisa consistia em buscar informações com as 

pessoas mais velhas da tribo. O resultado foi que os alunos voltaram com muitas 

histórias sobre a sua cultura. Através dessas histórias e da sistematização das 

atividades, os alunos, adolescentes Kadiwéu se “descobriram participantes de uma 

história coletiva que transcende o tempo e o espaço das aldeias onde vivem”. E que 

os conhecimentos adquiridos com a pesquisa sobre o povo do qual faziam parte é 

tão importante quanto os conhecimentos adquiridos nos livros dos “brasileiros”. Para 

o professor, com esta experiência “foi possível enxergar melhor nos alunos 

indígenas, tão diferentes dos não índios e ao mesmo tempo tão semelhantes, a 
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riqueza da diversidade étnica e cultural do Brasil”. E ainda confirmar/viver aquilo que 

fora apreendido nos textos produzidos por Circe Maria Fernandes Bittencourt, ou 

seja, de que é possível uma interação entre sujeitos de culturas distintas e o quanto 

esta interação pode gerar enriquecimento mútuo para as culturas em questão. 

No segundo capítulo, redigido por Almir Diniz de Carvalho Júnior52 e intitulado 

Índios Cristãos na Amazônia Colonial, é apresentado alguns aspectos da vida 

cotidiana entre índios de várias etnias locais com os missionários que se instalaram 

na região. É certo que para esses primeiros missionários não foi fácil ali se instalar, 

vencer o clima e se adaptar a um meio tão distinto das condições ambientais da 

Europa. E ainda superar o imaginário da época que constituía hipóteses fantásticas 

sobre a região, como o mito das Amazonas por exemplo. Além do contato e do 

convívio com os missionários, o capítulo também discorre sobre a relação entre os 

indígenas cristianizados com os colonos que, também passaram a compor a 

paisagem. E de como essa nova ordem colonial predispunha uma nova ordem 

cultural para os indígenas, que “aos poucos, foram se misturando a brancos, negros 

e mestiços, mas que de alguma forma ainda mantinham vínculos profundos com sua 

tradição”. 

Redigido por Mariana Albuquerque Dantas53, o terceiro capítulo, Identidades 

Indígenas no Nordeste, trata dos processos de continuidades e descontinuidades na 

formação das aldeias no nordeste, do final do século XVIII ao decorrer do século 

XIX. Os aldeamentos, situados próximo às vilas, sofriam constantes invasões de 

posseiros, fazendeiros e senhores do engenho. Nesse contexto de disputas, os 

indígenas eram acusados de degeneração e de não pertencerem mais a categoria 

de índios puros, sendo, nesse caso, misturados com outras raças e transformados 

em caboclos. E que assim, não eram merecedores de ocupar as terras tradicionais, 

concepção comum na época.  

Ainda que esses aldeamentos tenham sido declarados extintos no início do 

século XX, e que esses indígenas tenham sido identificados como misturados, 

atualmente “tomaram para si os aparatos da administração pública e construíram 
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estratégias com o objetivo de garantir seus direitos”. Ao contrário do que a 

sociedade previa no século XIX, que índios aculturados seriam exterminados, os 

povos indígenas, claro, passaram por inúmeras transformações, mas não foram 

extintos. E com essas transformações aprenderam a se articular frente ao Estado de 

acordo com seus próprios interesses, ou seja, como agentes de sua própria história. 

À luz de todas essas transformações/acomodações/assimilações, a autora encerra o 

capítulo apontando que é necessário ter uma visão crítica em relação aos seguintes 

termos: misturados, caboclos e índios puros.  

No quarto capítulo, produzido por Luisa Tombini Wittmann, Relações 

Interétnicas ao Sul, fruto de análises de fontes históricas como jornais da época, a 

autora apresenta a história do contato entre imigrantes alemães e o povo Xokleng-

Laklãnõ ao longo do século XIX. Povo que usufruía de um amplo território que 

compreendia o sul do Paraná até o norte do Rio Grande do Sul. Esse contato é 

marcado pela violência em Santa Catarina, sobretudo, através dos ataques dos 

bugreiros54 empreendidos contra os Xokleng.  

Wittmann apresenta ao leitor a fascinante história de duas meninas indígenas 

que sobreviveram a esses ataques e passaram a conviver com os imigrantes 

alemães. E encerra, analisando as formas de resistência dos povos indígenas que 

atualmente compõe o cenário cultural do sul do Brasil, sendo eles, os Guarani, os 

Xokleng e os Kaingang. E que esses povos “criaram seu próprio modo de proceder, 

inventaram táticas, esquivaram-se do trabalho na agricultura, saíram da área 

delimitada, recusaram tratamento médico”, portanto conduziram e conduzem sua 

própria história. Como explicitado no início do livro pela mesma autora, os povos 

indígenas são agentes da história. Ou seja, agem/atuam/operam sobre ela.  

Seguindo essa perspectiva, o quinto e último capítulo, Movimento Indígena no 

Brasil, rememora a trajetória dos movimentos indígenas frente aos mecanismos de 

opressão. Elaborado por Clovis Antonio Brighenti55, o capítulo também discorre 

sobre o movimento indígena contemporâneo, que é marcado pelo caráter de 

“mobilização e articulação política”, que ganhou força a partir dos anos 1970, e se 

intensificou nos anos 1980 com a Constituição de 1988. A apropriação dos códigos 
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nacionais por parte dos indígenas, como a língua, o sistema político e judicial, serve 

como ferramenta de luta para reivindicar e fazer valer os seus direitos, ou seja, o de 

continuarem sendo sujeitos indígenas.  

 


