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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 
 
 

 
Em seu quarto número, a Revista de Educação Histórica construiu uma 

trajetória que pode ser considerada de grande êxito, graças ao trabalho dedicado e 

assíduo do grupo de pesquisadores do Laboratório de Pesquisa em Educação 

Histórica da UFPR. 

Como proposta para esse número, a Revista de Educação Histórica tem 

como tema “Educação Histórica: o trabalho com fontes e a aprendizagem 

histórica”, abordando dois aspectos considerados como fundadores de novas 

propostas para o ensino de História. O trabalho com as fontes históricas já vem 

sendo enfatizado em propostas curriculares e manuais didáticos brasileiros e 

estrangeiros. Pode-se afirmar que, desde uma década, a priorização do método de 

ensino de História que contemple a exploração das fontes históricas em aulas em 

escolas ou em outros ambientes de ensino e aprendizagem, já é consensual entre 

professores de História. Poder-se-ia indagar, entretanto, o que traria de novidade um 

Dossiê sobre esta temática. Nesse aspecto, há que se destacar a natureza da 

relação intrínseca entre a aprendizagem histórica e a sua relação com o trabalho 

com as fontes históricas. Trata-se, nesse caso, da ênfase na necessidade de se 

conhecer como crianças e jovens aprendem a partir das fontes históricas. Ou seja, 

como eles podem transformar as fontes em evidências, a partir das quais construirão 

seus argumentos e explicações, com a finalidade de elaborar suas próprias 

narrativas históricas. 

A produção de narrativas pelos alunos é a competência básica e fundamental 

no ensino de História, pois é assim que eles podem expressar formas pelas quais 

conferem sentido à relação passado, presente e futuro. E isso requer, 

essencialmente, que possam reelaborar a experiência do passado com a finalidade 

de dar uma orientação à sua vida prática. 

O binômio trabalho com fontes e aprendizagem histórica anuncia que o 

processo de aprendizagem histórica, que tem como referência a cognição histórica 

situada na própria epistemologia da História, tem como um dos pressupostos 

fundamentais o desenvolvimento do pensamento histórico a construção de 

argumentos e explicações históricas plausíveis, a partir de processos metodológicos 

que permitem estabelecer as fontes como evidências do passado. 
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Partir do pressuposto de que as fontes históricas devem ser tratadas como 

evidências do passado, é partir do pressuposto de que elas são  fundamentais para 

a  construção  da  explicação  histórica,  da  argumentação  plausível  a  partir  da 

evidência e da significância histórica, dando os suportes básicos para a produção da 

narrativa histórica e formação da consciência histórica. Essa é, na perspectiva da 

Educação Histórica, a principal finalidade do ensino de História. Esperamos que o 

Dossiê – “Educação Histórica: o trabalho com fontes e a aprendizagem histórica” - 

seja de grande contribuição para todos aqueles que trabalham com a formação da 

consciência histórica dos nossos jovens e crianças. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 

A  Revista  de  Educação  Histórica  –  REDUH  com  o  tema  “Educação 

Histórica: o trabalho com fontes e a aprendizagem histórica” apresenta mais um 

dossiê organizado a partir de pesquisas já concluídas e em andamento. O tema do 

dossiê tem sido foco de discussão com professores da Educação Básica em 

encontros e seminários organizados pela Universidade Federal do Paraná e pelo 

Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica – LAPEDUH. 

Segundo Hilary Cooper (2012) “fontes históricas são quaisquer traços do 

passado que permanecem”. Esses traços do passado podem estar disponíveis por 

meio de livros, documentos, obras de arte, fotografias, casarios antigos, castelos, 

roupas, museus, filmes, músicas, narrativas orais, enfim as fontes apresentam no 

presente uma diversidade de discursos e informações do passado. Ainda, segundo 

Cooper as fontes podem ter várias origens, pois não foram criadas com o objetivo de 

serem fontes e sim para dar sentido a uma situação da vida prática de um 

determinado momento histórico. Por possuírem esta característica tão diversa as 

fontes podem representar situações e momentos diversos por meio de múltiplas 

formas. Há fontes que representam símbolos de poder de uma determinada época 

ou região, a imagem de um estadista, por exemplo. 

Levando em conta as considerações anteriores é que o trabalho com fontes é 

assumido como fundamental para o ensino de História, como também inerente a 

uma metodologia de ensino e aprendizagem identificada ao campo de investigação 

da Educação Histórica. Com tais argumentos é que os trabalhos aqui apresentados 

foram selecionados. 

Os doze artigos e a resenha deste número da REDUH podem ser 

categorizados pelos temas: ensino de história e as concepções de jovens estudantes 

do Ensino Médio e do Ensino Fundamental; ensino de História e as concepções de 

futuros professores de História; ensino de História e museus; ensino de História e o 

uso de diferentes linguagens. 

O trabalho do professor Alecsandro Danelon Vieira “Para a Educação 

Histórica, os conflitos no aldeamento do Pirapó são resistências à escravidão?” faz 

parte de um estudo realizado com jovens estudantes do 1º ano do Ensino Médio em 

colégio público  da região  metropolitana  de  Curitiba.  Os  resultados  deste  trabalho 
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revelaram que o uso de documentos propicia uma melhor compreensão da História, 

possibilitando a relação entre presente e passado, bem como permite o 

desenvolvimento de uma consciência histórica mais elaborada por parte dos jovens 

estudantes. 

“As questões agrárias no Brasil entre nações indígenas, latifundiários e 

governo sob a visão da Educação Histórica” foi o tema do trabalho apresentado por 

Cristina Elena Taborda Ribas. A investigação envolveu estudantes da modalidade 

Educação de Jovens e Adultos/EJA abordando as questões agrárias no Brasil e os 

conflitos envolvendo nações indígenas, proprietários de terras e o governo. 

A professora Dayane Rúbila Lobo Hessmann apresenta o trabalho com a 

unidade investigativa cujo título é “A propaganda nazista no Paraná (1934-1942) e o 

ensino de História”. Os estudantes que participaram desta intervenção são alunos da 

Educação de Jovens e Adultos/EJA de um colégio da periferia da cidade de Curitiba. 

O trabalho proporcionou uma importante reflexão sobre a história local, pois por 

meio dela os alunos puderam observar o conceito de “simultaneidade”, entendendo 

que os fatos se relacionam e se intercruzam, que um processo histórico interfere em 

outro. 
 

Professor Geraldo Becker apresenta o trabalho “De Curitiba a Curityba na 

perspectiva da Educação Histórica”. Sua investigação aponta algumas reflexões 

baseadas nas orientações da Educação Histórica e tem como aporte teórico- 

metodológico a referência da epistemologia da ciência da História, buscando por 

meio de fontes históricas, problematizar e discutir a pluralidade de interpretações e 

explicações sobre o passado e o presente. 

Jucilmara Luiza Loos Vieira apresenta o trabalho “A imigração no Paraná no 
 

final do século XIX e início do século XX: conflitos entre indígenas e imigrantes como 

temática para o ensino de História” que faz parte dos resultados da análise de 

alguns documentos do arquivo público, sobre o conteúdo substantivo imigração. O 

trabalho foi realizado com alunos do 3º ano do Ensino Médio, em colégio na região 

metropolitana de Curitiba. A investigação foi baseada em várias fontes, entre elas o 

relatório do governo que incentiva os imigrantes com a lei de terras, além de fontes 

sobre indígenas e da pesquisa genealógica dos jovens estudantes. 

“Literacia  histórica:  teoria  e  prática  sobre  a  história  dos  times  da  capital 

paranaense na escola”  é  o  título  do  trabalho  realizado  pelos professores Marcos 
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Ancelmo Vieira e Paulo Rubens Brito de Lima, cujo tema está relacionado ao 

conteúdo República Velha, com recorte temporal de 1889 a 1930, momento que 

marca a vinda dos imigrantes europeus com novas expectativas sociais, políticas, 

econômicas, trabalhistas e, particularmente, o futebol, que chega nesse mesmo 

momento como uma forte expressão social e cultural para a população de Curitiba. 

A inserção de fontes primárias resultou em uma agradável surpresa, pois despertou 

a participação ativa dos jovens estudantes facilitando, desta forma, a prática e a 

produção do conhecimento de maneira clara e objetiva. 

Vanessa Maria Rodrigues Viacava apresenta sua pesquisa com o título “O 
 

cinema como recurso didático nas aulas de história”, procura discutir o cinema como 

recurso didático nas aulas de História – articulado às concepções teórico- 

metodológicos  da  “Educação  Histórica”,  levando-se  em  conta  as  considerações 

sobre Cinema e História apresentados no evento on-line, de formação continuada 

denominado Hora Atividade Interativa, promovido pelo Portal Dia a Dia Educação 

em parceria com o Departamento de Educação Básica (DEB). A partir deste e de 

outros encontros virtuais, a professora foi colocada diante de uma situação a ser 

resolvida e, diante disso traz, por meio do artigo, a discussão que trata o cinema 

como fonte histórica e as implicações dessa característica em seu uso pedagógico. 

Na seção de artigos de demanda contínua temos as seguintes contribuições 

para o ensino de História: 

Lucas Pydd Nechi apresenta os primeiros passos de sua pesquisa sob o título 

“Humanismo e identidade histórica: contribuições para análise de narrativas 

históricas”. O primeiro objetivo está relacionado à fundamentação de um quadro de 

análise teórica de narrativas históricas a serem estudadas empiricamente, a partir do 

pensamento de Jörn Rüsen. Outro objetivo foi verificar nas narrativas históricas de 
jovens alunos de diferentes localidades se tais sujeitos apresentam elementos 

semelhantes aos teorizados por Rüsen em sua proposta humanista e, ainda, como 

estas concepções influenciam na formação e apropriação de suas identidades 

históricas. 

“A Educação Histórica na perspectiva da práxis: um estudo realizado no IFPR 

– Campus Curitiba” trabalho do professor Thiago Augusto Divardim de Oliveira 

apresenta-se  como  contribuição  às  discussões  sobre  a  relação  do  ensinar  e 

aprender  História  de  acordo  com  os  pressupostos  da  Educação  Histórica.  A 

proposta traz reflexões sobre uma forma específica de se pensar a relação ensino  e 
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aprendizagem  na  Didática  da  História,  a  Educação  Histórica  na  perspectiva  da 

práxis, e a discussão de conceitos como práxis, totalidade, subjetividade e 

intersubjetividade como categorias centrais da formação histórica (bildüng). 

Uirys Alves de Souza apresenta “A consciência histórica de jovens 

historiadores em formação: como alunos universitários conceituam história?” A 

pesquisa  teve  como  objetivo  compreender   as   formas   de  argumentação  os 

estudantes do quarto semestre do curso de Histórica Bacharelado/Licenciatura da 

Universidade  Federal  do  Rio  Grande  (FURG)  quando  elaboram suas  narrativas 

sobre determinados conceitos que dizem respeito à História. 

Wagner Tauscheck discute “Lugares de Memória: museologia comunitária e 
 

as  primeiras  aproximações  com  a  Educação  Histórica”  a  partir  do  conceito  de 

lugares de memória do historiador Pierre Nora para os estudos referentes à 

museologia social. Por meio de suas reflexões, buscou compreender a atuação do 

Museu da Periferia (MUPE) e, partindo do campo da Educação Histórica, procurou 

compreender e lançar algumas perspectivas de como um museu comunitário pode 

contribuir na complexificação da relação com o passado dos moradores da região e 

dos alunos das escolas em que o museu está ou vai desenvolver as suas atividades. 

Luciano de Azambuja partilha parte dos resultados de sua pesquisa com o 

título “Protonarrativas da Canção: a consciência histórica originária de jovens alunos 

brasileiros e portugueses a partir das leituras e escutas de uma canção popular 

advinda dos seus gostos musicais”. A tese teve como objeto investigar das 

protonarrativas escritas por jovens alunos a partir das leituras e escutas de uma 

canção popular advinda dos seus gostos musicais. Os resultados indicaram que a 

escritura   de   protonarrativas   da   canção   pode   mobilizar   as   temporalidades, 

competências e dimensões da consciência histórica originária e a subjacente 

constituição da identidade histórica primeira de jovens alunos do ensino médio. 

Por fim o Volume 4 da REDUH apresenta a resenha da obra “A literatura em 

Perigo” de Todorov elaborada por Thiago Augusto Divardim de Oliveira finaliza a 4ª 

edição da Revista de Educação Histórica – REDUH. A resenha é iniciada com a 

frase “é possível ir além das figuras retóricas no contato com a literatura” que, 

segundo o resenhista,   anuncia o   elemento   central   da   apresentação   e   a 

compreensão das principais ideias da obra “A literatura em Perigo”. O prólogo 

anuncia, de maneira geral, uma ideia que permeia e  se aprofunda em toda a obra: a 
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literatura proporciona uma relação de intersubjetividades que possibilita um caráter 

formativo. Isso significa que a relação das subjetividades dos leitores com outras 

subjetividades compostas na literatura amplia a capacidade de compreensão e 

resulta em um processo formativo. 

Boa leitura! 
 
 
 
 
 
 
 

Curitiba, dezembro de 2013 
 

 
 

Solange Maria do Nascimento 
Mestra em Educação pelo PPGE-UFPR 

Pesquisadora do LAPEDUH – UFPR 
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PARA A EDUCAÇÃO HISTÓRICA, OS CONFLITOS NO ALDEAMENTO DO 

PIRAPÓ SÃO RESISTÊNCIAS À ESCRAVIDÃO? 

 
 

Alecsandro Danelon Vieira2
 

 

 
 

RESUMO: 
 
O referido artigo apresenta reflexões sobre um trabalho realizado no curso “Trabalho 
com Fontes Históricas e a Literacia Histórica: Questões teóricas e práticas”, em 
parceria com a UFPR e SEED-PR. O estudo foi aplicado a 35 alunos do 1º ano do 
Ensino Médio em colégio público de São José dos Pinhais, região metropolitana de 
Curitiba. O documento escolhido no arquivo público paranaense foi sobre o 
aldeamento indígena de Nossa Senhora do Loreto do Pirapó, Castro/ PR, com a 
finalidade de discutir os fatos ocorridos e narrados no aldeamento de Pirapó e se 
estes revelam resistências à escravidão no Estado. A partir das ideias prévias dos 
jovens estudantes, foi realizada a investigação  do documento Ofício escrito em 
1858, culminando na produção de narrativas. Os resultados deste trabalho revelam 
que o uso de documentos propicia uma melhor compreensão   da   História, 
possibilitando a relação entre presente e passado, bem como permitindo o 
desenvolvimento de uma consciência histórica mais elaborada por parte dos jovens 
estudantes. 

 
Palavras-chave: Educação Histórica; Literacia; Narrativas. 

 

 
Introdução 

 

 
 

Este artigo tem por finalidade apresentar os resultados de um trabalho 

realizado com fontes históricas do Arquivo Público do Paraná com turma do Ensino 

Médio em colégio público da região metropolitana de Curitiba. Este trabalho atende 

expectativas  do  curso  “Trabalho  com  fontes  históricas  e  a  literacia  histórica: 

Questões teóricas e práticas”. Além de orientar e mudar práticas cotidianas nas 

aulas de história, no sentido de inserir o trabalho com fontes históricas no ensino de 

História sob a perspectiva da Educação Histórica, permitiu aos jovens educandos a 

utilização e a interpretação de documentos. 

No primeiro momento, foi selecionada uma carta ofício de 1858 do Arquivo 

Público  do  Paraná.  Este  documento,  escrito  na  cidade  de  Castro,  permitiu  aos 

jovens alunos do 1º ano do Ensino Médio uma reflexão: os conflitos relatados no 
 

 
2   

Formado  em  Filosofia  com  licenciatura  em  História  pela  UFPR.  Professor  especialista  em 

Psicopedagogia pelo IBPEX. Professor da SEED-PR. 
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aldeamento do Pirapó revelam resistência à escravidão no Estado? A leitura e 

reflexão do documento instigou os educandos em busca de respostas. Os autores 

Jörn Rüsen, Maria Auxiliadora Schmidt, Marlene Cainelli, Peter Lee, Rosalin Ashby 

foram as referências necessárias para o estudo do tema em questão. 

 
 

Contextualização 
 

 
 

Sendo professor da rede do Estado do Paraná, e atuando em São José dos 
 

Pinhais há 13 anos, tive o primeiro contato com a linha da Educação Histórica em 
 

2012, a partir de estudos da professora PDE Jucilmara Luiza Loos Vieira, que atua 

no mesmo colégio em que leciono e, em 2013, ao participar do GTR3-Grupo de 

trabalho em rede desta professora. Nesse curso, com o qual trabalhou o uso de 

Iconografia Pictórica nas aulas de história e também implantou o uso de documentos 

na escola, percebi a importância desta linha de estudo e passei a me interessar  na 

aprendizagem de como utilizar fontes históricas nas aulas de História e proporcionar 

aos  estudantes  um  aprendizado  que  promova  a  compreensão  da 

multiperspectividade e uma maior consciência histórica. A partir daí, passei a realizar 

leituras e a acompanhar o trabalho da professora Drª Maria Auxiliadora Schmidt e 

dos teóricos que direcionam o estudo da Educação Histórica. Veio então o convite 

para participar do curso promovido pela Secretaria de Educação do Paraná-SEED 

no Arquivo público – em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Curitiba e 

com o Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica- LAPEDUH. 

Com a proposta do curso que era a escolha de uma fonte histórica que 

pudesse ser articulada a um conteúdo escolarizado, comecei a por em prática a 

teoria e a buscar um documento para ser aplicado na escola. 

Durante as aulas, percebi que os jovens educandos, na sua maioria, não 

conseguiam entender o que era um aldeamento indígena e muito menos a dinâmica, 

organização e conflitos neles existentes. Com o intuito de trabalhar o que é um 

aldeamento, o tratamento destinado às pessoas que conviveram neste espaço, a 

forma que os sujeitos históricos se relacionam e os conflitos, escolhi uma carta 

resposta  de  um ofício  escrito  na  cidade  de  Castro  em 1858,  almejando  que  o 

documento seria bem interessante para investigar estas questões. 
 

3
No decorrer do PDE os professores devem aplicar seu trabalho aos professores da rede estadual por 

meio de um curso à distância. 
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De posse do documento, iniciei um trabalho com a turma e organizei alguns 

resultados, que exponho no decorrer deste artigo. 

 
 

Referencial teórico 
 

 
 

Entre os principais autores da Educação Histórica que escolhi para 

fundamentar o artigo estão Peter Lee, Rosalyn Ashby, Maria Auxiliadora Schmidt, 

Marlene Cainelli e o historiador e filósofo da História, Jörn Rüsen. Estes autores 

foram escolhidos por conversar diretamente com a Linha da Educação Histórica e 

por enfocarem conceitos em torno da literacia, do uso das fontes históricas, da 

narrativa e da formação da consciência histórica. 

LEE apresenta estudos que apontam possibilidades de leitura histórica do 

mundo, a partir do conceito de Literacia histórica, propondo “uma agenda de 

pesquisas que une o trabalho passado com novas indagações” (Lee, p.148). Isto 

sugere que podemos, a partir da realidade, interpretar o mundo com uma visão 

peculiar. 

A  ideia  de  literacia  histórica  presente  neste  autor,  abre  expectativas  de 

acessar estruturas do passado e explicá-lo por diferentes pontos de vista por meio 

da  pesquisa.  Neste  sentido,  a  pesquisa  histórica  faz  o  passado  se  tornar  um 

elemento ativo, ao qual o pesquisador pode elaborar novas perguntas auxiliando na 

leitura do presente e do mundo trilhando somente caminhos da história. 

Este estudo pode ser realizado partindo de fragmentos e vestígios deixados 

pela humanidade e que podem ser transformados em evidências históricas. De 

acordo com ASHBY (2006), o pesquisador pode se valer do conceito de evidências 

históricas, para  poder operar com conceitos mais sofisticados, sendo o pesquisador 

o próprio estudante. ASHBY defende que: 

 
 

nesse contexto, a pesquisa trouxe à tona a importância do salto conceitual 
que os alunos precisam fazer, e alguns foram capazes de fazer, a partir da 
compreensão das fontes como testemunho para trabalhar o conceito de 
evidência, em que as fontes tem valor reconhecido com evidência para tipos 
específicos de afirmações. (2006, p.155) 

 
 

Neste sentido, a autora expõe que são os questionamentos pertinentes e 

concisos em relação às fontes que irão garantir o surgimento de evidência históricas; 

ou seja, devemos perguntar ao documento “o que aconteceu, por que aconteceu, o 
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que muda e o que reside de significativo sobre determinado acontecimento” (Ashby, 

p.153). São os questionamentos que podem transformar fontes em evidências, ou 

em informações cumulativas sobre o passado. Neste caso, as fontes servem para 

instigar a interpretação e chegar a um conhecimento. 

Em relação às fontes históricas, os questionamentos feitos ao documento 

escrito devem seguir uma metodologia específica. Segundo SCHMIDT E CAINELLI 

(2009) é necessário identificar o tipo de fonte do documento, informar o que ele quer 

dizer, quem é o autor, qual a sua natureza, de onde provém. Na sequência deve-se 

contextualizar criticamente a fonte, confrontar com outras datas ou fatos e 

ocorrências. Após este processo deve-se extrair do documento as respostas e as 

explicações. As perguntas devem ser feitas para que o documento possa revelar o 

que está embutido nele. Para SCHMIDT E CAINELLI (2009): 

 
 

o aluno deve inscrever o documento numa problemática construída a priori e, 
das   respostas   encontradas,   procurar  levantar   novas   questões.   Essa 
estratégia é importante para reforçar determinadas atitudes intelectuais. O 
professor deve elaborar regras com o objetivo de manter o aluno no campo 
da problemática levantada e deve ser feito um registro pertinente às questões 
levantadas. (2009, p.127) 

 
 

O professor e o aluno não podem perder o foco da problemática, a priori, que 

envolve o documento. Os registros que podem ser feitos pelo estudante sobre 

orientação do professor culminam na elaboração de narrativas históricas, nas quais 

o passado é relatado e expresso. De acordo com a narrativa, RÜSEN (2010), aponta 

que: 

 
 

a forma linguística dentro da qual a consciência histórica realiza sua função 
de orientação é a da narração. A partir desta visão, as operações pelas 
quais a mente humana realiza a síntese histórica das dimensões de tempo 
simultaneamente com as do valor e da experiência se encontram na 
narração: o relato de uma história. (2010, p.59 ) 

 
 

Desta forma, os jovens estudantes encontram na narrativa histórica o 

significado de uma determinada história e também a sua síntese, qualificando as 

dimensões de tempo, valor, além de apresentar o conhecimento que conseguiu 

assimilar. 

De acordo com os autores, é possível afirmar que os estudos em torno dos 
 

documentos priorizam o desenvolvimento de  uma consciência histórica, pois na 
 

 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013 



20 
 
 

 
narrativa o estudante consegue exteriorizar as suas relações, estabelecer as suas 

conexões e multiperspectivar ações futuras. 

 
 

Metodologia 
 

 
 

Com o documento em mãos sendo levado aos jovens estudantes, 

primeiramente foi realizada uma “chuva de ideias”, ou seja, os estudantes foram 

induzidos a apresentar os conhecimentos que possuíam em torno do assunto 

aldeamentos. As ideias prévias foram anotadas e refletidas. Na sequência foi 

apresentado o documento escrito e feitos questionamentos aos jovens. A fonte era 

uma carta de 1858, escrita na cidade de Castro-PR, redigida possivelmente pelo 

diretor do aldeamento ao presidente da província do Paraná. Partindo de uma 

primeira leitura, os estudantes reuniram-se em grupos para fazer a transcrição do 

documento, a fim de facilitar sua compreensão. Foi explicado que esta carta 

encontra-se no arquivo Público do Paraná e o motivo deste documento ter sido 

selecionado. 

Após leitura do documento já transcrito e analisado, foi feito um círculo na 

sala no qual os jovens relataram o que ocorreu no aldeamento do Pirapó, em Castro, 

relacionaram os personagens envolvidos com os acontecimentos, a função de cada 

um deles e as queixas proferidas pelo diretor relatadas ao presidente da província. 

Depois da contextualização inicial, surgiram dúvidas de como era a 

organização de um aldeamento e como funcionava sua hierarquia. O segundo 

momento procedeu-se de uma aula no laboratório de informática com o intuito de 

acessar os relatórios de governo do arquivo Público do Paraná e confrontar com o 

documento já estudado. O relatório selecionado foi o de 1854, que continha 

informações sobre a “colonização indígena”.  A partir de questionamentos feitos, os 

jovens estudantes anotaram como o aldeamento era organizado, quais eram suas 

necessidades e como funcionava sua hierarquia. Além de conseguir as devidas 

respostas para as dúvidas que foram estabelecidas a priori, os jovens puderam 

descrever a forma como o governo tratava os indígenas que habitavam em 

aldeamentos e os nativos que viviam fora deles. 

Depois da leitura do relatório de governo de 1854, foi efetuada pesquisa 
 

sobre Jean Baptiste Debret e analisadas duas de suas obras: “A Cidade de Castro” e 
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“Índios Guaianases”. O objetivo estava em interpretar as iconografias pictóricas 

confrontando com os documentos escritos, na intenção de verificar se havia 

semelhanças, diferenças, oposição e se era possível relacionar estas fontes com os 

documentos escritos já analisados. Com estas obras os estudantes passaram a 

compreender que a cidade é uma das mais antigas do Estado e a forma como os 

indígenas relacionavam-se com os poderes locais. Também concluíram que existia 

uma semelhança na forma de representação da hierarquia  proposta naquela época 

e naquela sociedade entre o documento escrito e o imagético. 

Na sequência deste trabalho foram apresentados trechos do filme “A Missão”. 

Observaram-se as técnicas de aproximação e contato com os nativos e a formação 

de um aldeamento por parte de missionários cristãos no continente americano. Os 

alunos levantaram questões interessantes que não faziam parte apenas do contexto 

histórico, mas da representação fílmica, como: Porque no filme os índios aparecem 

sorrindo quando o europeu ameaçado de morte chora diante da tribo? Por que as 

crianças puxam a barba do europeu? Estas dúvidas remetem a questionamentos 

que vão além da mera reprodução que está contida nos livros ou materiais didáticos, 

levando o estudante a criar um pensamento mais crítico e aguçado frente àquilo que 

está sendo mostrado, buscando com isto encontrar respostas para suas questões, o 

que permite multiperspectivar e criar expectativas de orientação. 

O último passo consistiu na produção de narrativas históricas por parte dos 

estudantes, os quais puderam apresentar argumentos para verificar se houve 

conflitos no aldeamento do Pirapó e se estes são uma forma de resistência à 

escravidão. As narrativas apresentaram detalhes importantes dos documentos 

trabalhados e do que foi compreendido pelos jovens educandos sobre aldeamentos, 

conflitos e escravidão. 

 
 

Resultados 
 

 
 

Das ideias prévias dos jovens estudantes surgiram palavras como: tribos, 

casas, aldeias, lugar, cidades, organizações, quilombos, regiões povoadas por 

indígenas. 

Da leitura e interpretação da carta ofício de 1858 os jovens compreenderam 
 

que  é  necessário  fazer  perguntas  ao  documento.  Identificaram diferenças  entre 
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escravos negros com os indígenas em situação de semi-servidão no aldeamento do 

Pirapó. Elencaram também a disputa de poder ocorrida entre os diretores dos 

aldeamentos do Pirapó e do Jataí, no momento ao qual deveriam ser aplicados os 

castigos físicos ao negro que havia atacado o feitor do aldeamento do Pirapó. 

Quanto à interpretação do relatório de governo de 1854, os jovens 

encontraram dificuldades na redação ortográfica da época. Porém, compreenderam 

como funcionava a organização de um aldeamento e a visão governamental sobre 

os indígenas: os que moravam no aldeamento eram chamados de “mansos” e os 

que viviam fora do aldeamento eram considerados como “selvagens”. 

Acerca das representações das obras de Debret: 
 

a) sobre a cidade de Castro, os jovens estudantes indicaram a simplicidade 

da arquitetura e o estilo interiorano como contraditório à situação de conflitos tanto 

políticos, quanto sociais entre negros ou índios. 

b) sobre os índios Guaianases, os estudantes perceberam que as vestes dos 

nativos eram semelhantes ao do homem “civilizado”. 

A respeito dos trechos do filme “A Missão”, os jovens entenderam como se 

iniciava um aldeamento, por meio da linguagem musical e oral, por parte dos 

missionários. Também pontuaram que a presença de armamentos intimidava os 

indígenas causando repulsa nos nativos. Portanto, esta ameaça deveria ser 

eliminada, não sendo aceitos armamentos que não fossem produzidas na tribo. 

Também fizeram questionamentos que demonstraram uma orientação temporal. 

Em relação às narrativas históricas dos jovens estudantes, seguem trechos 

de duas: 

Os aldeamentos eram lugares até interessantes, pena que o homem 

civilizado sempre detona tudo. Se no aldeamento de Pirapó o negro tivesse sido 

castigado, os diretores não tinham brigado tanto. Será que era preciso maltratar 

tanto o cara só porque era negro naquela época? (Sebastião) 

 
 

Eu achei mega legal trabalhar o documento. Os carinha daquele tempo eram 

uns coitados, sofriam por serem indígenas, sofriam por ser negros. Só viviam para 

trabalhar e ainda eram castigados. Hoje tem muita gente na mesma situação. 

(Marina lvina) 

De modo geral, as narrativas expressam relações de temporalidade, o que 
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pode ser percebido quando relacionam os acontecimentos do passado a aspectos 

da etnia negra e indígena na atualidade. A utilização das fontes históricas, portanto, 

promoveu uma mobilização da orientação temporal, aspecto fundamental para a 

aprendizagem histórica. Os estudantes reconheceram a importância do trabalho com 

fontes históricas e descreveram isto em suas narrativas. 

 
 

Considerações finais 
 

 
 

De modo geral houve uma boa receptividade com o trabalho utilizando fontes 

históricas do Arquivo Público do Paraná. Muitos estudantes disseram compreender 

melhor os conceitos e ideias pela forma como os documentos foram apresentados e 

abordados. 

As narrativas mostraram a intepretação das fontes e a relação presente- 

passado. Os jovens perceberam e demonstraram em suas narrativas a preocupação 

com a dizimação dos povos indígenas no passado e na atualidade, também com a 

luta por direitos e pela posse da terra. Muitos se demonstraram sensibilizados com 

as causas indígenas que são apresentadas na mídia, debatendo assuntos de 

reportagens e de telejornais. 

No entanto, não ficou claro se os conflitos ocorridos no aldeamento do Pirapó 

consistiram em resistências à escravidão. Os jovens puderam perceber a diferença 

entre o trabalho escravo dos negros com o trabalho semi-servil dos indígenas. 

Contudo, como se trata de um caso isolado presente em apenas um documento 

analisado, não é possível afirmar com convicção que houve resistência de escravos 

na região da cidade de Castro a partir da análise deste documento. 

O trabalho proporcionou pesquisa em documentos e sua reflexão. As 

perguntas foram feitas, muitas respondidas e outras não. O importante é que os 

jovens estudantes perceberam a necessidade de estudar a história do Paraná. 

Gostaram de relacionar várias fontes e instigá-las com perguntas. Compreenderam 

também que é possível ter consciência histórica do país e do mundo partindo de 

recortes históricos presente nos documentos do Arquivo Público do Estado. A 

presença das fontes históricas nas aulas de história trouxe motivação e também 

investigação, sendo uma experiência nova e gratificante o trabalho com documentos 

do arquivo público paranaense. 
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AS QUESTÕES AGRÁRIAS NO BRASIL ENTRE NAÇÕES INDÍGENAS, 

LATIFUNDIÁRIOS E GOVERNO SOB A VISÃO DA EDUCAÇÃO HISTÓRICA 

 
 

Cristina Elena Taborda Ribas4
 

 
 
 

RESUMO: 
 

 
Este artigo tem por objetivo apresentar algumas reflexões baseadas na teoria da 
Educação Histórica sobre os conhecimentos apresentados por um grupo de 19 
estudantes, na faixa etária entre 15 a 76 anos de idade, cursando o ensino 
fundamental do programa EJA em uma região da periferia de Curitiba. A questão 
agrária no Brasil e os conflitos envolvendo nações indígenas, proprietários de terras 
e o governo foram as temáticas utilizadas para esta pesquisa de cunho qualitativo. 
Esta se apoia na legislação vigente e busca, por meio de diversas fontes, contribuir 
com a formação da consciência história dos jovens estudantes, bem como sua 
orientação temporal no que se refere às questões do período da colonização do 
Estado do Paraná e as disputas atuais. 

 
Palavras-chave: educação histórica, questão agrária, nações indígenas, legislação, 

consciência histórica. 
 

 
Introdução 

 

 
O presente artigo é resultado de um ano de estudos a partir do curso 

desenvolvido pela professora Doutora Maria Auxiliadora dos Santos Schmidt, da 

Universidade Federal do Paraná, realizado em parceria com a Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná, o Núcleo Regional de Educação de Curitiba e o 

Departamento do Arquivo Público do Paraná, intitulado “O trabalho com fontes 

históricas e a Literacia Histórica: questões teóricas e práticas”. 

Em meio às visitas técnicas realizadas ao Departamento do Arquivo Público 

do Paraná, a variedade documental apresentada pela historiadora responsável, 

leituras teórico-metodológicas disponibilizadas pela professora Maria Auxiliadora 

Schmidt e a Legislação da Educação Brasileira, escolhi como tema trabalhar as 

questões de terras e os desentendimentos entre indígenas, latifundiários e governo 
 
 
 
 

4  
Professora de História da Secretaria Estadual da Educação do Paraná, especialista em História, 

Cultura e Sociedade pela FAFIJA, atualmente na Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 
tab.cris@yahoo.com.br 
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no país, pois o mesmo estava em pauta na mídia no período do desenvolvimento do 

trabalho, causando controvérsias em nossa sociedade. 

Este artigo, portanto, tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido 

com jovens estudantes de EJA – Educação de Jovens e Adultos – fase II, realizado 

em uma escola de periferia da cidade de Curitiba, a qual foi cedida gentilmente pelo 

professor da turma, Geraldo Becker, para aplicação de minha pesquisa, pois atuo 

como técnica pedagógica da disciplina de História na Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná. Cabe colocar aqui a heterogeneidade da turma, na qual havia 

estudantes na faixa etária entre 15 e 76 anos. 

 
 

Referencial teórico metodológico 
 

 
 

A proposta deste trabalho foi baseada na perspectiva da Educação Histórica 

que, segundo Schmidt e Barca (2009), 

 
 

parte do entendimento de que a História é uma ciência particular, que não 
se limita a considerar existência de uma só explicação ou narrativas sobre o 
passado, mas, pelo contrário, possui uma natureza multiperspectivada. (p. 
12) 

 
 

Procurou-se, dessa maneira subsídios teórico-metodológicos que 

embasassem esta pesquisa no sentido de orientar os jovens estudantes a pensar na 

“historicidade  dos  valores  e  a  possibilidade  dos  sujeitos  problematizarem  a  si 

próprios e procurarem respostas nas relações entre passado/presente/futuro.” 

(RÜSEN, p.29) 

Com a intenção de privilegiar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, em que inclui no currículo oficial da rede de ensino o estudo sobre a 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, por meio da Lei 11.645/08 e pautando 

em Schmidt e Garcia (2005), que abordam que um dos princípios constitutivos da 

Didática da História “torna necessário que professores e alunos busquem [...] a 

apreensão de várias histórias lidas a partir de distintos sujeitos históricos, das 

histórias silenciadas, histórias que não tiveram acesso à História”. Por isso priorizei o 

recorte  da  unidade  temática  investigativa  partindo  das  questões  agrárias  que 

envolvem grupos indígenas e dessa maneira contribuir com a construção de um 
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objetivo  de  “formação  de  consciências  individuais  e  coletivas  numa  perspectiva 

 

crítica.” 
 

Privilegiar os conhecimentos que os jovens estudantes trazem para a sala de 

aula  é  uma  das  propostas  da  Educação  Histórica.  Esta  linha  de  investigação 

entende que 

 
 

O conhecimento escolar do passado e atividades estimulantes em sala de 
aula são inúteis se estiverem voltadas somente à execução de ideias de 
nível muito elementar, como que tipo de conhecimento é a história, e estão 
simplesmente condenadas a falhar se não tomarem como referência os pré- 
conceitos que os alunos trazem para suas aulas de história.(LEE, 2006, p. 
136) 

 
 

Tendo em vista essa concepção de aprendizagem em História, a escolha da 

temática a ser trabalhada e a seleção da fonte no Arquivo Público do Paraná, 

elaborei uma ficha como instrumento para investigar os conhecimentos tácitos dos 

estudantes.  Solicitei  que  elaborassem  uma  narrativa  sobre  a  temática  com  a 

seguinte pergunta: O que você sabe sobre os conflitos agrários envolvendo nações 

indígenas, proprietários de terras e governo no Paraná e em outros Estados do 

país? Após a entrega das fichas, o passo seguinte foi a análise e categorização 

dessas narrativas. 

 
 

Categorização 
 

 
 

No processo de categorização considerei os conhecimentos tácitos 

apresentados nas narrativas contidos nas fichas sobre os conflitos agrários 

envolvendo indígenas, latifundiários e governo. Dos 19 estudantes, nove 

responderam que os indígenas dependem do governo, não trabalham e são 

preguiçosos,  como  relatado  por  F.  Z.  “Na  minha  opinião  os  índios  ficam  só 

esperando tudo de mão beijada do governo, e por causa disso não sabem mais 

pescar, caçar e trabalhar, ficam deitados na rede.”; 06 estudantes disseram que os 

indígenas são os donos da terra, como exemplificou A. S. “eles já tavam lá antes da 

gente chegar, por isso a terra é deles.”; outros 03 alegaram que o governo e os 

donos de terras querem tomar as terras indígenas, como demonstra A. C. “eu vi na 

TV que o governo não regula as terras dos índios e tá a favor dos fazendeiros.” e  01 

estudante disse não saber sobre o assunto. 
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Depois do processo de categorização, apresentada conforme anexo 1, levei 

as respostas para a sala de aula para que houvesse uma análise, oportunizando 

argumentações e considerações sobre estas. 

 

Intervenção 
 

Depois de realizada a leitura das narrativas e da categorização dos 

conhecimentos prévios, foram identificadas nessas narrativas algumas questões tais 

como o direito à terra garantido pela legislação brasileira, o reconhecimento da 

cultura indígena, os diversos interesses de exploração e a manipulação das notícias 

pela mídia. 

De acordo com a Educação História, é por meio das fontes que o passado 

torna-se histórico, pois os estudantes conseguem perceber evidências de 

acontecimentos  provocados  por  outras  pessoas  em  outros  momentos, 

desenvolvendo a competência de orientação temporal. Segundo Ashby 

 
 

Se a investigação histórica deve estar no centro do currículo de História e 
ser reconhecida como um empreendimento sério nas aulas de História, 
então o principal para o currículo e para o empreendimento deve ser o 
desenvolvimento dos conceitos de evidência histórica pelos alunos. (2006, 
p. 154) 

 
 

Na primeira intervenção apresentei aos estudantes dois relatórios de 

Presidentes da Província do Paraná, sendo um do ano de 1854 e outro de 1858. 

Ambos abordavam conflitos entre os indígenas e os fazendeiros na região de 

Guarapuava, Palmas e São José dos Pinhais. Tais documentos demonstravam 

alguns  interesses  por  parte  do  governo  e  por  uma  pequena  parte  da  cultura 

indígena, sendo que relacionavam um dos grupos indígenas como pacífico devido 

ao processo religioso e o outro grupo que estava invadindo as terras, ao contrário, 

ainda não havia sido catequizado, por isso a rebeldia estava presente. 

Após esta intervenção, foi apresentado um dossiê do jornal Folha de São 

Paulo, em que abordava os focos de tensão territoriais na atualidade, com gráficos e 

mapas das regiões que representam as maiores representações de moradores de 

grupos indígenas do país, a evolução da população indígena assim como o aumento 

de sujeitos se reconhecendo como cidadão indígena, os focos com os respectivos 

motivos dos conflitos – devido à suspensão de demarcações de terras em alguns 
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locais, bem como os interesses que estão em jogo seja do setor público como 

privado para demora nesse reconhecimento. 

Somado  a esta fonte, levei ainda  mais duas reportagens, sendo uma  da 

revista  Carta  Capital  em  que  realiza  um  resgate  das  demarcações  de  terras 

indígenas ocorridas nos anos de 1970 e que ainda estão em posse de colonos, o 

que levou alguns grupos a ocuparem as terras. A outra foi do jornal Gazeta do Povo 

em que demonstra os conflitos de terras no Oeste do Paraná, nas cidades de Guaíra 

e Terra Roxa, no período atual, já que os estudantes acreditavam que no Estado 

não havia este tipo de conflito. 

A seleção e utilização dessa variedade de fontes aconteceu justamente 

porque, segundo Ashby(2006), “o reconhecimento da afirmação válida requeria o 

uso, pelos alunos, das fontes como um conjunto, além de entende-las como 

evidências”. 

 
 

Considerações 
 

 
 

O presente trabalho demonstra algumas alternativas de pesquisa ao que se 

refere às propostas educacionais obrigatórias do currículo nacional, no que tange a 

legislação vigente nº 11.645/08 – História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, sendo 

esta definida como a Unidade Temática Investigativa, proposta da professora 

Lindamir Zeglin Fernandes. 

A variedade documental e o confronto realizado pelos estudantes ao 

analisarem as fontes foi essencial para os questionamentos e entendimento da 

proposta colocada em pauta. 

A realização do trabalho feita com estudantes de Educação de Jovens e 

Adultos foi bastante satisfatória, embora houvesse grande disparidade de 

conhecimento da temática devido à diferença de idade entre eles. Porém o que no 

início  parecia  ser  difícil  foi  aos  poucos  se  tornando  mais  interessante  aos 

estudantes, por meio das trocas de experiências e as pesquisas realizadas 

posteriormente nos documentos levados para sala de aula. 

Na narrativa final dos estudantes foi possível perceber o quanto eles se 

preocupavam com a informação obtida apenas de um local e, principalmente 

somente de uma mídia informativa, sem apresentar qualquer fator questionador.  Foi 
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possível notar também que o conhecimento histórico dos estudantes estava mais 

elaborado, com alguns aspectos de consciência temporal, em que conseguiam 

estabelecer relação entre passado, presente e futuro. 
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Anexos 
 

 
Categorização 1 

O que você sabe sobre conflitos agrários envolvendo nações indígenas, 
proprietários de terras e governo no Paraná e em outros Estados do país? 

Índios não trabalham e são preguiçosos 9 

Indígenas donos das terras 6 

Governo e Latifundiários querem tomar terras indígenas 3 

Não sabe sobre o assunto 1 

Fonte: Narrativa dos estudantes 
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A PROPAGANDA NAZISTA NO PARANÁ (1934-1942) E O ENSINO DE HISTÓRIA 

 

Dayane Rúbila Lobo Hessmann5
 

 

 
 

RESUMO: 
 
O presente texto tem como objetivo apresentar os resultados de uma prática de 
ensino realizada com alunos do EJA Fundamental de um Colégio Estadual de 
Curitiba, como parte constitutiva do Curso de Literacia Histórica, parceria entre a 
Secretária de Estado da Educação do Paraná (SEED), o Núcleo Regional da 
Educação (NRE) e o Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH) 
da UFPR. A unidade investigativa em foco foi a propaganda nazista no Paraná, 
analisada a partir de documentos encontrados no Arquivo Público do Paraná, 
seguindo os pressupostos teóricos da Educação Histórica. 

 
Palavras-chave: Educação Histórica; Ensino de História; Nazismo; Propaganda; 
História local. 

 

 
Com a proposta de proporcionar o trabalho com a fonte histórica para 

professores de História da rede pública, a Secretária de Educação do Paraná, em 

conjunto com o Núcleo Regional de Educação de Curitiba realizaram, no ano de 

2013, uma parceria com o Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica 

(LAPEDUH) da UFPR, juntamente com o Arquivo Público do Paraná. O curso 

intitulado de "O TRABALHO COM AS FONTES HISTÓRICAS E A LITERACIA 

HISTÓRICA: QUESTÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS” teve como objetivo propiciar 

aprofundamento  teórico  e  prático  das  investigações  no  âmbito  da  Educação 

Histórica, com a finalidade do desenvolvimento de discussões e reflexões sobre a 

temática  de  investigação  histórica.  Foi,  portanto,  dentro  deste  cenário  que  o 

presente trabalho se desenvolveu. 

Além do mais, o curso já citado trazia em seu bojo a preocupação em produzir 

materiais com a temática da história local, evidenciando com  isso, a relevância do 

arquivo público estadual na construção da história do Paraná. Dessa forma, a 

proposta consistia em levar uma fonte histórica que se relacionasse com a História 

do  Paraná  para  que  fosse  investigada  em  sala  de  aula,  de  acordo  com  as 

orientações da lei   13381/01 que torna obrigatório, no Ensino Fundamental e Médio 

da Rede Pública Estadual de Ensino, conteúdos da disciplina História do Paraná. 
 
 
 

4  
P Mestre em História pela UFPR (2011), especialista em Metodologia do Ensino de História 

(IBPEX-2010), professora da Rede Pública do Estado do Paraná;  d_rubilla@hotmail.com 
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Dentro da infinita gama de possibilidades para o estudo do passado que um 

acervo proporciona, a fonte histórica escolhida foi uma propaganda sobre o nazismo 

no Paraná. Trata-se de uma propaganda nazista  inserida num fortificante chamado 

“FOSFOTONI” que circulou no Paraná entre os anos de 1934-1942. 

Assim,  o  trabalho  foi  realizado  com  uma  turma  de  08  alunos  do  EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) Fundamental do noturno, de um Colégio Estadual 

da região sul de Curitiba, totalizando 16 aulas. 

 
 

A literacia histórica em sala de aula 
 

 
 

A literacia histórica inserida no campo de estudo da Educação Histórica vem 

sendo abordada por diversos pesquisadores que se debruçam sobre os princípios, 

as fontes e as estratégias de aprendizagem em História, dentre eles, Peter Lee, 

Isabel Barca e Maria Auxiliadora Schmidt. 

Por literacia histórica se entende, conforme Schmidt, “a construção de sujeitos 

historicamente letrados” (SCHMIDT, 2009, p. 17), que sejam capazes de orientar-se 

no tempo; que consigam “ler o mundo que os rodeia e também perspectivar de 

alguma forma o futuro, à luz de experiências humanas do passado” (BARCA, 2006, 

p. 95). A ideia de consciência histórica (ou pensamento histórico) defendida por Jorn 

Rüsen insere-se nesta abordagem. 

Um dos pressupostos importantes que norteiam a literacia histórica é o papel 

consciente do professor (historiador) como autor/pesquisador, superando de uma 

vez a divisão entre pesquisa e ensino. A proposta do curso já mencionado teve 

também este intuito, de colocar os professores como sujeitos ativos da produção do 

conhecimento, devolvendo-lhes a autoestima, reacendendo a chama da pesquisa, 

aguçando-lhes a curiosidade, redescobrindo o prazer de ensinar e aprender. 

 
 

As fases do trabalho 
 

 
 

Na esteira dos ensinamentos da Educação Histórica, o primeiro passo 

desenvolvido foi a investigação dos conhecimentos prévios dos alunos, pois como 

afirma Susana Alba Gonzalez os conhecimentos prévios são “marcos de referencia 

elaborados durante el desarrollo cognitivo”, em outras palavras, eles representam os 
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repertórios de conhecimentos que os alunos possuem, afinal ninguém é, como 

pensava John Locke, tábula rasa. De tal modo, é fundamental “partir de lo que ya 

saben y, guiarlos, a partir de ello em la construcción de nuevos saberes” 

(GONZALEZ, 2000, p.55). 

As ideias dos alunos referentes a algum assunto são concebidas 

culturalmente, imbuídas, portanto, do senso comum, da mídia e também de 

experiências vivenciadas. Sendo assim, as questões abordadas nos conhecimentos 

prévios foram as seguintes: 

 
 

1)Preencha  os  espaços  indicados  com  palavras  que  você  acha  que  se 
 

relacionam com o conceito “nazismo”; 
 

2) No seu círculo de convívio, através de pais, avós ou pessoas conhecidas, 

bem como nos meios de comunicação, o que você já ouviu falar sobre o nazismo?; 

3) Defina o que é para você propaganda; 
 

4) Você acha que o nazismo teve influência aqui no Paraná? Se sim, de que 

maneira?; 

5) Você sabe o que são fontes históricas? Se sim, cite exemplos. 
 

 
 

Na chuva de ideias, na questão 01, apareceram as palavras “medo, morte, 

Hitler, dor, Alemanha, negros, piolho, racismo, guerra, tortura, judeus”. Na questão 2, 

as ideias apresentadas na chuva de ideias se repetiram, eles chamaram atenção 

para os campos de concentração, os milhares de mortos, a violência nazista. Ainda, 

uma aluna citou o filme “O menino do pijama listrado”, como referencial ao que sabia 

sobre o assunto. Evidenciando com isso o que Rüsen afirma sobre a aprendizagem 

histórica, que “não circula, não é elaborada, não é transmitida tão somente na 

escola, pois diferentes tipos de saberes são continuamente engendrados” (RÜSEN, 

2007, p.91). 
 

Ao definir propaganda, grande parte dos alunos atrelou-a com o consumismo, 

a ideia de vender um produto. Já nas respostas sobre a presença nazista no Paraná 

todos foram unanimes em dizer que o nazismo não chegou até o nosso estado. 

Finalmente, a respeito das fontes históricas, apenas 1 deu a resposta 

completa,  dizendo  que  são  “artefatos  do  passado  que  ajudam  no  trabalho  do 

historiador”, os demais não sabiam o seu significado. 
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A análise dos conhecimentos prévios dos educandos indicou que a grande 

maioria possuía uma ideia do que foi o nazismo, ainda que superficial. Revelou 

também o papel do cinema como um elemento formador de opinião. 

O próximo passo foi o trabalho com a propaganda da Folha de São Paulo de 
 

1987 sobre o governo nazista6, que serviu como instrumento para iniciar a discussão 

sobre   o   nazismo,   além   disso,   esta   propaganda   propiciou   o   debate   sobre 

manipulação, mentira, verdade e propaganda. Num segundo momento, por meio de 

fotografias da época7, a professora realizou questões, estimulando o levantamento 

de hipóteses, orientando as respostas e construindo coletivamente o conhecimento 

sobre aquele período histórico. 

Depois, por meio de propagandas nazistas a professora realizou o mesmo 

trabalho realizado com as fotos, evidenciando assim, os pressupostos da ideologia 

nazista,  os  pilares  da  sua  propaganda.  Para  fixar  os  valores  prezados  pelos 

nazistas, realizamos a leitura de uma simulação de entrevista com Hitler escrito pelo 

jornalista Leandro Konder8, baseado nos fragmentos do livro “Minha Luta”. Ainda, 
 

para embasar teoricamente o conceito de propaganda política utilizou-se o texto do 

site United States Holocaust Memorial Museum9. 

Finalmente, partimos para o a fonte histórica selecionada que está sob a 

guarda do Arquivo Público do Paraná, o “Fosfotoni”10. Como já mencionado 

anteriormente,  o  Fosfotoni  era  um  fortificante  distribuído  por  todo  o  Paraná  no 

período da 2ª Guerra Mundial, tratava-se de duas pílulas solúveis que se 

encontravam dentro de uma pequena embalagem e junto dela um minúsculo cartão 

com os seguintes dizeres: “Antes das refeições 1 colher de Fosfotoni, dá saúde, 

força, vigor - fortificante insuperável”, e no verso havia a imagem de uma suástica 

com as palavras: “o symbolo da saúde”. 

Além dessa propaganda, há também o processo judicial referente ao caso, 

posto que este medicamento foi denunciado por um representante comercial em 

1942, logo depois que o Brasil declarou guerra ao Eixo. No entanto, o foco para os 
 

limites deste trabalho, foi apenas a propaganda do “Fosfotoni”. 
 

6 
Conferir em: http://www.youtube.com/watch?v=pY4FCKlQISA 

7 
O site do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos disponibiliza centenas de fotografias 

do nazismo, ver:  http://collections.ushmm.org/search 
8 

Acesse o texto em: http://www.consciencia.net/2005/mes/08/hitler-mussolini.html 
9 

Para conferir o texto na íntegra, veja: 

http://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=10005202 
10 

Arquivo Público do Paraná. Dossiê Nazista: Propaganda Nazista. Nº 1609, TOP 195. 
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Conforme Schmidt, os documentos históricos devem se tornar o ponto de 

partida para o trabalho em sala de aula, não pode ser somente uma maneira de 

tornar a aula mais interessante (SCHMIDT, 1997, p. 12). Tendo isso em vista, o 

próximo passo foi a investigação por meio da fonte. Ressaltou-se o que é uma fonte 

histórica e qual sua importância para a reconstrução do passado, e depois, foi 

realizado uma atividade de observação, descrição, identificação e análise do 

documento selecionado, suscitando posteriormente a sistematização das seguintes 

questões: 

1)  Analise com atenção a fonte e responda: Cite os aspectos do produto 

remetem ao nazismo. 

a.  Explique de que maneira os elementos da fonte apresentam as 
 

ideias nazistas. 
 

b.  Você  acha  que  este  produto  pode  ser  considerado  como  uma 

propaganda? Justifique. 

c.  Relacione este produto com as propagandas nazista vistas em sala. 
 

d.  Por que apenas em 1942 este produto foi denunciado para a polícia 

paranaense? 

 
Ao analisar as respostas dos educandos na atividade acima proposta 

observaram-se dificuldades na interpretação da fonte. Foram repetitivos, não 

conseguiram aprofundar, nem fazer relações com o contexto histórico. No entanto, é 

possível pensar que se trata, sobretudo, de uma dificuldade em interpretação de 

texto,  já  que  muitos  deles  estão  sem  estudar  há  bastante  tempo  e  ainda  não 

realizam o módulo de Língua Portuguesa, apresentando graves problemas com a 

escrita, a gramática e a interpretação. Creio que isso seja relevante por que na 

atividade proposta como produção final foi inserido o “Fosfotoni”, demonstrando que 

eles compreenderam a ideia, no entanto, não conseguiram traduzi-la para o papel 

em forma de resposta.  Não obstante, na oralidade, quando estávamos discutindo a 

fonte, eles apresentaram domínio sobre o assunto trabalhado, ressaltando, a 

dificuldade predominante na escrita. 

 
 

O “facebook do passado” 
 

 
 

Como produção final, foi feita as seguintes propostas de atividades: 
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Depois de tudo que você aprendeu referente ao nazismo, imagine que no 
contexto nazista havia a rede social facebook. Assim, sua missão é criar um 
personagem que vivenciou este período e sua respectiva página no 
facebook. Portanto, suas conversas, compartilhamentos, fotos, “curtidas” e 
seus amigos terão de ter relação com este momento histórico. Abuse da 
criatividade! 

 

Ao propor a ideia do facebook inspirei-me nos estudiosos da Educação 

Histórica que apontam a necessidade de entender o aluno como uma construção 

histórica, social e cultural, dessa forma, as redes sociais fazem parte da realidade de 

grande parte dos educandos atualmente, e trazê-las como uma ferramenta de 

aprendizagem contribui para dar sentido ao processo de formação da consciência 

histórica. 

Em contrapartida, em respeito às características dos educandos, uma vez em 

que alguns têm mais idade e apresentam dificuldades com a tecnologia, foi sugerido 

uma segunda proposta: 

 
 

Levando em consideração o que estudamos sobre o nazismo, elabore um 
diário contando sobre este contexto histórico do ponto de vista de um(a) 
paranaense. Além de colocar fatos históricos, imagine e descreva os 

sentimentos, ideais e valores de alguém daquela época. 
 
 

De imediato, os alunos se mostraram entusiasmados com as atividades 

propostas, especialmente com a ideia do facebook, acharam-na inusitada. Por outro 

lado, aqueles que não são “nativos digitais”, preferiram fazer a proposta do diário, na 

qual sugeri como referência a leitura do “Diário de Anne Frank”. Todavia, enfocarei 

aqui especificamente a atividade cuja proposta foi a confecção do facebook. 

A prática acabou alterando positivamente o planejamento. Pois, na proposta 

original eles deveriam criar uma página fictícia no facebook e deveriam fazer isso em 

casa, teriam um prazo para apresentar. Todavia, como o perfil deles é de pessoas 

adultas, trabalhadores, que possuem pouco tempo livre em casa, ou ainda que não 

tem acesso diariamente  a internet, foi solicitado que pudessem fazer a atividade em 

sala e em papel. 

Mais uma vez, a proposta inicial foi alterada, já que a atividade era individual, 

mas quando eles começaram a criar seus personagens, suas vidas passadas 

acharam que seria mais interessante fazer em grupo, com personagens distintos - 

um seria o nazista, o outro na URSS, o outro inglês, a até um brasileiro. E assim foi 

feito. 
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A realização do trabalho em sala, em grupo e no papel acabou se tornando 

mais interessante que o imaginado e levou mais tempo também, ao todo foram 8 

aulas desde o rascunho até a versão final do trabalho. O processo, mais que o 

resultado final foi muito satisfatório; vê-los trocando ideias, colocando-se na pele dos 

personagens, pensando nas falas, se seriam anacrônicas ou não, selecionando as 

imagens mais adequadas, criando propagandas. Era perceptível que se tratava de 

um trabalho no qual eles acreditavam, que tinha significado, sentido. Ademais, o fato 

de eles saberem que este trabalho seria apresentado pela professora num evento 

acadêmico11, os fez caprichar e se dedicar ainda mais. 
 

Finalmente, ao final do trabalho realizou-se uma meta cognição com as 

seguintes perguntas: 

1) As ideias que você tinha sobre o nazismo antes das aulas e as ideias que 
possui agora são diferentes? Explique. 

2) A ideia que você tinha sobre propaganda mudou depois deste conteúdo? 
De que maneira? 

3) Que este conteúdo lhe ensina para o seu presente? 
4) O que este conteúdo lhe ensina para seu futuro? 
5) Você gostou da atividade avaliativa? Justifique. 
6) Se você fosse atribuir uma nota para seu nível de aprendizado neste 

conteúdo qual seria? Por que. 
 
 

Analisando as respostas, os alunos afirmaram, em sua maioria, que o 

conhecimento que eles tinham sobre o nazismo se expandiu, se aprofundou muito 

depois das nossas aulas e especialmente despois da elaboração da atividade. 

Em relação à propaganda, disseram que desconfiavam da influência da 

propaganda, mas não a imaginavam-na como ferramenta política, capaz de 

convencer e legitimar um governo. 

Já na questão sobre o que o conteúdo lhe ensina para o presente 

responderam que “ensina ter mais cuidado com a manipulação das propagandas e 

não fazer discriminação”. Para o futuro, o conteúdo ensinou na opinião de um aluno: 

“não cometer esses erros e ensinar para os meus filhos que racismo e discriminação 

não pode haver dentro de nós, e que a propaganda não nos manipule”. 
 
 
 
 
 

11   
VI Seminário Brasileiro de Educação Histórica- Passados possíveis: a educação histórica em 

debate. Realizado na Universidade Federal do Paraná entre os dias 04-07 de novembro de 2013. 
Mais informações, acesse: 
http://www.lapeduh.ufpr.br/arquivo.php?galeria=vi_seminario_brasileiro_de_educacao_historica 
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No que concerne a atividade, os alunos avaliaram-na como interessante, pois 

“juntou temas antigos com coisas do uso virtual e do dia a dia”; ou ainda: “positivo, 

porque no trabalho em grupo, se compartilha ideias, um ajuda ao outro”. Teve ainda 

uma crítica construtiva: “poderíamos ter digitado e imprimido as falas”. Na 

autoavaliação a maioria aferiu-se com a nota 10,0 entendendo que o aprendizado foi 

bastante significativo. 

 
 

Considerações finais 
 

 
 

Do exposto, este trabalho mostrou que as aulas de História planejada partir 

da ótica da Educação Histórica se tornam mais criativas, mais críticas e 

principalmente mais significativas ao educador e ao educando, evidenciando ambos 

como sujeitos ativos no processo da construção do conhecimento. 

Além do mais, a atividade proposta como narrativa final, o “facebook do 

passado”, estimulou a empatia dos alunos, fazendo-os experimentar a sensação de 

como era viver durante o período nazista. Não obstante, a atividade proposta se 

mostrou em consonância com a o contexto histórico vivenciado pelo aluno, dando 

sentido e motivação para sua realização. 

Dessa forma, é importante que o professor repense sua prática, baseado 

muitas vezes numa perspectiva supervalorizada de atividades “pergunta-resposta”, 

propondo atividades que valorizem a “era digital”. 

A história local foi outra faceta relevante neste trabalho, pois por meio dela os 

alunos puderam observar o conceito de “simultaneidade”, entendendo que os fatos 

se relacionam, se intercruzam, que um processo histórico interfere em outro. Por 

outro lado, o estudo da história local proporcionou o enfoque na multiplicidade e nas 

particularidades da história. 

Por fim, a participação no curso e o desenvolvimento do trabalho aqui 

apresentado permitiu o aprofundamento nos ensinamentos da Educação Histórica, 

provocando também uma reflexão da prática da docência, mostrando que é 

necessário reavaliar constantemente nossas práticas e teorias, e que as duas são 

indissociáveis. 
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ANEXOS 

 

 
 
 
 

 
 

Envelope do fortificante FOSFOTONI.  Sob a guarda do Arquivo Público do Paraná. Dossiê Nazista: 
Propaganda Nazista. Nº 1609, TOP 195. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Cartão com instruções “modo de usar”, frente. Sob a guarda do Arquivo Público do 

Paraná. Dossiê Nazista: Propaganda Nazista. Nº 1609, TOP 195. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 

Número 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013 



 

 

 
 

42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verso do cartão 

 
 

 

 
 

Realização da atividade “facebook do passado” na biblioteca da escola. 
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O "facebook" da época do nazismo. 

 
· -•C:::iéaL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-E

..
:
..
.
...
S
..
.._.._.-:s

 

,..,.. ---r-_.......... 

 
 
 
 

- r-. _J.;.. 

 
' .....  ...      ., ..,.COr ......-:;ooc.oE:;.       <e--"YÜ- --....,.....- .J-:7 

  =   
#"'!      R..-..o -v. ..-\ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C:::-I C3.r 
                                 

 

 

 
 
 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA- REDUH- LAPEDUH 

Número 04/ Setembro 2013- Dezembro  2013 



 

 

44 
 
 

 
DE CURITIBA A CURITYBA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO HISTÓRICA 

 

Geraldo Becker
12

 

 

RESUMO: 
 

O presente artigo busca discutir o processo de ensino-aprendizagem por meio da 
perspectiva  da  Educação  Histórica,  e  a  partir  da  epistemologia  da  ciência  da 
História, entender a relação passado prático e significativo entre os jovens 
estudantes. Seu encaminhamento é de cunho qualitativo, e apresenta algumas 
reflexões  obtidas  inicialmente  da  análise  e  categorização  dos  conhecimentos 
prévios, contidos em narrativas de 27 estudantes na faixa etária entre 16 e 19 anos 
cursando o 3º ano do Ensino Médio em um colégio da capital paranaense. As 
narrativas foram obtidas após visita técnica ao centro histórico da cidade de Curitiba. 
Palavras-chave: Educação Histórica – narrativas – visita técnica. 

 
 
 

Introdução 
 

 
 

Esta pesquisa realizou-se a partir do curso “O trabalho com fontes históricas e 

a Literacia Histórica: questões teóricas e práticas”, desenvolvido pela professora 

doutora Maria Auxiliadora Schmidt da Universidade Federal do Paraná em parceria 

com  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação  do  Paraná  e  Núcleo  Regional  de 

Educação de Curitiba, cuja proposta foi investigar por meio do referencial teórico da 

Educação Histórica as ideias apresentadas por jovens estudantes a partir do contato 

com fontes pré-selecionadas, mantidas no Arquivo Público do Paraná, sobre 

determinados acontecimentos da História paranaense. 

Levar estes jovens a se relacionarem com o passado, possibilitando a eles 

darem sentido e significado ao presente é um dos grandes desafios enfrentados por 

professores de História, que muitas vezes acabam privilegiando as práticas 

tradicionais de ensino justamente pela correria do dia-a-dia, pelo pouco tempo que 

podem se dedicar a seus estudos e pesquisas, deixando muitas vezes de lado o 

trabalho com documentos históricos, a produção de narrativas e a valorização dos 

conhecimentos que os jovens estudantes trazem para o ambiente escolar. 

Este artigo aponta algumas reflexões baseadas nas orientações da Educação 

Histórica e tem como aporte teórico-metodológico a referência da epistemologia da 

ciência da História, buscando por meio de fontes históricas, problematizar e discutir 

 
12  

Professor de História das redes Estadual e privada do Estado do Paraná. 
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a pluralidade de interpretações e explicações sobre o passado e o presente. Nessa 

perspectiva, segundo Schmidt e Barca (2009) os pressupostos científicos “tem como 

referência teórica e metodológica da pesquisa os princípios investigativos da 

Pesquisa  Qualitativa  e  suas  inter-relações  com  o  campo  educacional.”  Nesse 

sentido abrem-se possibilidades para que professores passem a desenvolver suas 

pesquisas contribuindo para o conhecimento dos saberes e práticas escolares. 

 
 

Referencial teórico metodológico: pressupostos da investigação 
 

 
 

Nas Diretrizes Curriculares de História do Estado do Paraná para o Ensino 

Médio (2008) a proposta é a de se trabalhar com temas históricos, objetivando que 

os conteúdos básicos e específicos levem a uma discussão em que se busca 

solucionar um tema/problema estabelecido previamente. Neste sentido, o trabalho 

pedagógico  deve  estar  articulado  através  de  métodos  de  investigação  e  de 

narrativas históricas fundamentadas em diversas fontes históricas (documentos 

escritos, fotografia, literatura, registros orais, etc.), levando os jovens estudantes a 

uma análise crítica sobre o trabalho do historiador, sua importância para a produção 

do conhecimento histórico e as diferentes interpretações através das diversas 

pesquisas realizadas sobre um determinado acontecimento histórico. 

Renovar as práticas pedagógicas e contextualizar os conteúdos disciplinares, 

possibilitando aos jovens estudantes entender e interpretar as fontes (data, quem 

fez, interesses, relações, crítica à fonte, como cada autor explica) para compreender 

a totalidade e relacionar com a vida prática, segundo Schmidt (2000) “é um desejo 

expresso pela maioria dos professores de História”. Para tanto, busca-se vincular as 

teorias críticas da educação com as metodologias que enfatizem a importância da 

interdisciplinaridade e as diferentes formas de aprender e ensinar. 

Como referência para o ensino e aprendizagem face às transformações 

mundiais e os modos de educar a sociedade contemporânea, destaca-se a linha de 

pesquisa em ensino de História denominada Cultura, Escola e Ensino, criada no final 

da década de 1990, no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do 

Paraná, onde pesquisadores buscam na escola a compreensão das “relações entre 

os mecanismos globais, a atividade cotidiana dos professores e a experiência dos 

alunos” (SCHMIDT e GARCIA, 2008, p. 10). 
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Buscando problematizar a construção do processo histórico e formar uma 

consciência histórica, que segundo Rüsen (2001) está ligada ao modo como os 

homens interpretam suas experiências “de tal forma que possam orientar, 

intencionalmente, sua vida prática no tempo”, esta linha de pesquisa busca trabalhar 

valorizando os conhecimentos prévios dos jovens estudantes, procurando elementos 

que possibilitem a realização de intervenções demonstrando-lhes sua importância no 

processo histórico. Nesse sentido, afirma Lee (2006): “se os alunos que terminam a 

escola são capazes de usar o passado para ajudá-los a atribuir sentido ao presente 

e ao futuro, eles devem levar consigo alguma história substantiva”. 

Ainda de acordo com Lee (2006), “para compreendermos a História, 

precisamos de falar de situações específicas do passado e de promovermos a sua 

interpretação”. Até o presente momento a grande preocupação no que se refere ao 

ensino de história está centrada naquilo que os estudantes tendem, a saber, sobre o 

passado em termos dos grandes fatos, dos heróis e da História linear. A partir dos 

estudos de Jörn Rüsen sobre consciência histórica, a Educação Histórica passou a 

assentar suas preocupações sobre a compreensão histórica que, por sua vez, 

permite uma orientação temporal. Deste modo, por seu papel em nos orientar no 

tempo, “a consciência histórica tem uma função prática” (RÜSEN, 1993, p. 67). 

Para a Educação Histórica, é extremamente importante o contato dos 

estudantes com as evidências históricas, ou seja, as fontes, pois são elas que levam 

os alunos a reconhecerem que o 

 
 

conhecimento  do  passado  vem  de  materiais  do  passado  que  foram 
deixados para trás; eles todos também, frequentemente, aprendem rotinas 
de interrogação para lidar com fontes que pouco têm a ver com a 
compreensão dessas fontes enquanto evidências históricas. (ASHBY, 2006, 
p. 154). 

 
 

Deste modo, trabalhar com as fontes históricas pré-selecionadas, mantidas no 

Arquivo Público do Paraná e no Museu Paranaense, vem a ser o diferencial de 

nossa discussão junto aos estudantes, pois como afirma Barca (2006) “em História, 

a aprendizagem é orientada para uma leitura contextualizada do passado a partir da 

evidência fornecida por variadíssimas fontes.” Assim, por meio dessas fontes, 

analisar a relação passado/presente partindo do referencial teórico e metodológico 

da Educação Histórica revela-se extremamente motivador, pois essa relação através 

de  vestígios  e  atividades  despertam  o  interesse  e  a  compreensão  de  “alguns 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013 



 

 

47 
 
 

 
conceitos  como  os  de  património,  identidade,  temporalidade,  desenvolvimento, 

 

diversidade, além de despertar a curiosidade e estimular a observação” (PINTO, 
 

2009, p. 278). 
 
 
 

Categorização dos conhecimentos prévios 
 
 

 
Como temática para o desenvolvimento deste trabalho foi escolhida a 

fundação e a História da cidade de Curitiba até fins do séc. XIX e, para o processo 

de categorização dos conhecimentos prévios, foram elaboradas duas fichas, uma 

com a pergunta: “Qual o significado destas representações e Patrimônios Históricos 

para você?”, já que na visita técnica realizada ao centro histórico da capital 

paranaense os estudantes encontraram vários símbolos, retratando acontecimentos 

da História paranaense como: Marco Zero, Pelourinho, Catedral Basílica Menor 

Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das 

Chagas, Igreja Nossa Senhora do Rosário de São Benedito. 

Nesta primeira análise foi possível perceber que os estudantes apresentaram 

uma visão tradicional da história, como demonstrado em T. Z. “estas representações 

remetem ao passado e estão ligadas à fundação e formação de Curitiba e é a partir 

delas que podemos entender a sociedade curitibana”. Já o estudante L. T. diz: 

“representam a presença de europeus, a exploração portuguesa e espanhola, são 

locais importantes para o estudo da História do Paraná e de Curitiba”. 

Ao analisar as narrativas 18 estudantes destacaram que as representações 

remetem ao passado e estão ligadas a fundação e a formação de Curitiba, 04 

citaram a presença de europeus e a exploração portuguesa e espanhola, 03 

mencionaram que o centro histórico e suas representações são importantes para o 

estudo da sociedade curitibana, e 02 relataram a importância para a cultura e o 

turismo em Curitiba. 

A segunda ficha solicitava um relatório narrando aspectos principais das 

observações realizadas e a importância do Patrimônio Histórico para a sociedade 

Curitibana/Paranaense. 

Por meio desta questão também foi possível perceber nesta análise a versão 
 

tradicional/exemplar, conforme a narrativa de B. M: “por meio do patrimônio histórico 
 

podemos obter informações mais claras e precisas do passado paranaense, que 
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apresenta uma cultura muito rica e interessante, com características únicas”, já J. 

M.: “estes lugares nos possibilitam um aprendizado visual sobre tempos antigos. 

Nossas futuras gerações poderão ver o que aconteceu no início de nossa cidade, 

terão provas dos acontecimentos”. Segundo a pesquisa das 27 narrativas 

apresentadas, 24 relacionaram com a importância em explicar a origem, modo de 

viver, hábitos e costumes, 02 mencionaram que possibilitam um aprendizado visual 

sobre tempos antigos e 01 comentou que são pontos turísticos e geram lucros. 

Saliento que após o preenchimento, essas fichas foram recolhidas e a 

problematização foi realizada em sala de aula junto aos estudantes, confrontando as 

várias interpretações, tabulando e identificando algumas respostas, oportunizando a 

reflexão sobre a temática proposta. 

 
 

Propostas de intervenção 
 

 
 

Para a proposta de intervenção pedagógica busquei problematizar por meio 

de  diferentes  perspectivas  historiográficas  alguns  acontecimentos  históricos  da 

capital paranaense, retratados em diversas fontes. Sobre a fundação de Curitiba e 

sua elevação à capital da Província do Paraná o trabalho foi desenvolvido a partir de 

duas Lendas, a de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e a de Cúri-tim, escritas no 

livro Paiquerê de Romário Martins, de 1943; da “Acta do levantamento do 

Pelourinho”; do “Requerimento da Creação das Justiças”, ambos do Boletim do 

Arquivo Municipal de Curitiba também de 1943 e de alguns fragmentos de jornais do 

início da segunda metade do séc. XX, retratando as festividades comemorativas dos 

300 anos da fundação de Curitiba. 
 

Para discutir um pouco a História da Cidade até fins do séc. XIX, o trabalho foi 

desenvolvido em três momentos. Em um primeiro foi apresentada a lei 704 de 29 de 

agosto de 1853, na qual o Imperador do Brasil D. Pedro II decreta no artigo 1º a 

elevação da Comarca de Curitiba à categoria de Província do Paraná e no artigo 2º 

Curitiba torna-se capital. Também foi apresentada a lei nº 1 sancionada pelo 

Presidente da Província Zacarias de Góes e Vasconcellos publicada no jornal “O 

Dezenove de Dezembro” de 26 de julho de 1854 que decreta Curityba como capital 

da Província do Paraná. 
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O segundo momento pautou-se no cotidiano da cidade, sendo apresentadas 

aos estudantes duas posturas13 de 1748, elaboradas pela Câmara Municipal de 

Curitiba, que tratavam da presença de animais soltos nas ruas e da conservação 

das casas; dois relatos descrevendo a cidade, um de 1820 do botânico francês 

Auguste de Saint Hilaire e outro também de 1820 de um antigo morador; uma 

litografia de 1855 do topógrafo americano John Elliot representando Curitiba; um 

texto mencionando a visita de D. Pedro II, sua esposa e alguns membros da nobreza 

e um episódio envolvendo um aeronauta mexicano chamado Theodulo Ceballos que 

sobrevoou a cidade em 1876 em um balão realizando acrobacias e “deixando os 

espectadores boquiabertos” (MARTINS, p. 60, 1997). 

Por fim, coube ao terceiro momento a intervenção pedagógica, na qual foram 

apresentados os relatórios dos presidentes da Província dos anos 1874, 1876, 1880 

e 1886 descrevendo a necessidade, os interesses e os custos para a construção da 

nova Igreja Matriz e os motivos e benefícios da elaboração do projeto que criou o 

Passeio Público e sua inauguração em 1886. 

 
 

Produção de narrativas: elaboração de jornal 
 

 
 

Após a leitura e análise das fontes foi solicitado aos estudantes que se 

organizassem em equipes compostas por cinco integrantes. Foram apresentadas 

várias cópias do jornal “O Dezenove de Dezembro”14  para que pudessem ter uma 

ideia do tamanho e do formato. Foi solicitado que imaginassem que viviam em 

Curitiba em 1887 e que, para comemorar a inauguração do Passeio Público havia 

sido criado um concurso premiando e publicando alguns textos produzidos sobre a 

fundação e a História de Curitiba até aquela data. 
 

O passo seguinte foi a elaboração de narrativas escritas, pautadas nas 

diversas fontes apresentadas, nas quais os estudantes se imaginaram como 

habitantes da Curitiba de fins do século XIX e também participantes desse concurso. 

Para tanto deveriam realizar a confecção de um jornal de época em que os textos 

seriam publicados. O resultado final do trabalho foi apresentado em um seminário 
 
 

13
Preceitos, normas e regulamentos municipais a serem seguidos por órgãos públicos e pelos 

cidadãos. Definição retirada do AULETE, Caldas. Novíssimo Aulete: dicionário contemporâneo da 
língua portuguesa. (org. Paulo Geiger). Rio de Janeiro: Lexikon, 2011. 
14 

Primeiro jornal paranaense, o “Dezenove de Dezembro” (o nome refere-se à data de instalação da 
Província do Paraná em 1853), começou a circular em 1º de abril de 1854. 
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para os demais estudantes da instituição de ensino e ficou exposto no mural do 

colégio para apreciação. 

Ao final do processo foi solicitada a confecção de um pequeno texto a partir 

da pergunta: “Como você descreve a história de Curitiba desde a sua fundação até 

fins do séc. XIX?”, pode-se perceber uma mudança na maneira de pensar 

historicamente. Nota-se que no início T. Z. apresentou uma visão tradicional da 

história e, após o trabalho realizado ela interpretou as diferentes narrativas, articulou 

múltiplas temporalidades e relacionou o presente, o passado e o futuro: “a história 

de Curitiba é contada de várias maneiras, com tantos documentos analisados e 

discutidos no seminário posso ter uma ideia mais ampla da história, entendi também 

que ela está sempre em construção, que não existe uma história acabada”, já J. M. 

percebeu a importância da complexidade da vida social: “existem diferentes relatos 

sobre um mesmo acontecimento e várias versões que contam as histórias de uma 

forma diferente, às vezes com muita fantasia de maneira mais épica e heróica, 

percebi que a história pode ser contada pelo cotidiano das pessoas”. 

 
 

Considerações finais 
 

 
 

Este trabalho de pesquisa expressa uma preocupação em relação ao ensino 

da História do Paraná e, especificamente de Curitiba, em vista dos conhecimentos 

demonstrados pelos estudantes na produção de suas narrativas e que durante o 

processo de categorização foram sistematizados como tradicionais e exemplares os 

quais segundo Rüsen (1992) expressam formas de consciência histórica: na 

tradicional “a totalidade temporal é apresentada como continuidade dos modelos de 

vida e cultura do passado”, e na exemplar “as experiências do passado são casos 

que representam e personificam regras gerais da mudança temporal e da conduta 

humana”. 

Sendo assim, visou problematizar por meio de fontes pré-selecionadas alguns 

momentos da História de Curitiba, buscando na interpretação do passado, na 

compreensão do presente e na expectativa de futuro desenvolver um conhecimento 

qualitativamente  novo  que  Rüsen  (1992)  conceitua  como  consciência  histórica 

crítico-genética: crítica porque formularam “pontos de vista históricos, por negação 

de outras posições” e genética devido ao fato de que “diferentes pontos de vista 
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podem ser aceitos porque se articulam em uma perspectiva mais ampla de mudança 

 

temporal, e a vida social é vista em toda sua complexidade”. 
 

Ao privilegiar os conhecimentos que os jovens estudantes trazem para o 

ambiente escolar, suas práticas, sua participação no processo de análise e 

interpretação de fontes e a elaboração de narrativas pautadas no referencial teórico 

da Educação Histórica criaram-se novas perspectivas para se discutir o sentido e o 

significado  da  aprendizagem  em  História,  reconceituando  conforme  Schmidt  e 

Garcia (2005) “a aula como espaço de compartilhamento de experiências individuais 

e coletivas, de relação dos sujeitos com os diferentes saberes envolvidos na 

produção do saber escolar”. 
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Anexos 
 

Categorização 1 

Qual o significado destas representações e Patrimônios Históricos para você? 

Remetem ao passado 18 

Presença de europeus 4 

Estudo da sociedade 3 

Cultura e turismo 2 

 Fonte: ficha preenchida pelos estudantes 

 

 
 
 

Categorização 2 

Aspectos principais das observações e importância do Patrimônio Histórico  

Origem, modo de viver e costumes 24 

Aprendizado visual sobre tempos antigos 2 

Pontos turísticos e geram lucros 1 

Fonte: ficha preenchida pelos estudantes 
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A IMIGRAÇÃO NO PARANÁ NO FINAL DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO SÉCULO 

XX: CONFLITOS ENTRE INDÍGENAS E IMIGRANTES COMO TEMÁTICA PARA O 

ENSINO DE HISTÓRIA 

 

Jucilmara Luiza Loos Vieira15
 

 

 
 

RESUMO: 
 
O presente artigo traz resultados de uma experiência realizada durante o curso 
“Trabalho  com  fontes  Históricas  e  a  Literacia  Histórica:  Questões  teóricas  e 
Práticas”, em parceria com a UFPR e SEED-PR. A análise de alguns documentos de 
arquivo público, sobre o conteúdo substantivo imigração foi feita  com 32 alunos do 
3º ano do Ensino Médio, em colégio na região metropolitana de Curitiba. A partir da 
Educação Histórica e a relação presente e passado, buscou-se a imigração na 
região de Curitiba em especial São José dos Pinhais, no final do século XIX e início 
do século XX.   A investigação baseia-se nos relatórios de governo, incentivo aos 
imigrantes com a lei de terras, fontes sobre indígenas,  e pesquisa genealógica dos 
jovens estudantes. O encaminhamento metodológico foi de natureza qualitativa com 
análise dos conhecimentos prévios, reflexões durante o processo e narrativas que 
expressam contribuições significativas para este trabalho. Os resultados das 
narrativas demonstram a importância da pesquisa, da orientação temporal, abrem 
perspectivas de novos estudos e apontam o uso de fontes históricas para o 
desenvolvimento da consciência histórica. 

 
Palavras-chave: Consciência Histórica; Arquivo Público; Narrativas; Documentos; 
História. 

 
 

 
Introdução 

 

 
 

O presente artigo mostra os  resultados a partir do curso “Trabalhos com 

fontes históricas e a literacia histórica: questões teóricas e práticas”, desenvolvido 

pela UFPR em parceria com a SEED-PR,   com o objetivo de     investigação em 

fontes históricas do Arquivo Público do Paraná, com jovens estudantes da rede 

pública estadual. 

Feita a escolha de documentos no Arquivo Público e, relacionados aos 

conteúdos substantivos propostos nas diretrizes curriculares do PR, aplicados aos 

alunos, objetivaram a análise, interpretação e culminaram na produção de narrativas 
 
 
 

15    
Formada  em  Filosofia,  com  licenciatura  em  História  e  Psicologia  pela  UFPR.  Professora 

Especialista em História e Filosofia da Ciência pelo IBPEX. Especialista em Psicopedagogia pelo 
IBPEX e Professora PDE da Rede Estadual de Educação do Paraná- SEED. 
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pelos jovens estudantes. 

 

O trabalho aplicado aos jovens do 3º ano do ensino médio, levou em 

consideração a apreensão destas fontes como processos que fazem parte das 

dimensões cognitivas e  possibilitam  a aprendizagem histórica. 

O tema para este estudo: “A imigração no Paraná no final do século XIX e 

início do século XX e a possibilidade de conflitos indígenas com estes imigrantes e o 

ensino de História”; se justifica devido a um trabalho realizado sobre política do 

branqueamento com os mesmos alunos, e pela necessidade de se encontrar mais 

respostas  para  as  lacunas   que  ficaram  no  trabalho  anterior,  também  pela 

curiosidade do momento em que os alunos tiveram em saber quem eram os 

imigrantes e o seu grau de parentesco. 

 
 

Contextualizando a pesquisa 
 

 
 

Este trabalho propicia reflexão a partir de investigações em documentos de 

arquivo público, visando a construção de narrativas históricas pelos jovens 

estudantes e incentivando a pesquisa e elaboração de uma consciência histórica. O 

contato com a linha de pesquisa da Educação Histórica se deu a partir da minha 

entrada no PDE, ao qual tive por orientadora  a professora Doutora Maria Auxiliadora 

Schmidt, que direcionou meus estudos e me convidou a participar  do grupo do 

LAPEDUH16, onde as discussões levaram a buscar mais conhecimento em torno da 
 

aprendizagem histórica. A participação no curso: Trabalho com fontes históricas e a 

literacia histórica proporcionaram maior contato com o uso de documentos e 

aplicação com os jovens estudantes. 

A ideia  do  tema:  Imigrantes  no  Paraná  e  a  possibilidade  de  ter  ocorrido 
 

conflitos com indígenas e imigrantes no final do século XIX e início do século XX, 

surgiu a partir do conteúdo política do branqueamento e sobre o tema eugenia.  No 

Paraná este conceito foi introduzido a partir da ideia da necessidade de higienização 

da população e incentivo de imigrantes para trabalhar nas terras circunvizinhas a 

Curitiba. Naquela época, Curitiba deixava de ser província de São Paulo e 

necessitava de mão de obra nas colônias; uma vez que a população que residia na 

capital  e  região  metropolitana,  trabalhava  na  área  urbana  para  crescimento  do 
 

 
16 

LAPEDUH- Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica- UFPR. 
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comércio  e  havia  falta  de  mão  de  obra  rural  a  fim  de  sustentar  a  sociedade 

paranaense. 

O governo paranaense, acatando a lei maior nº 528 de 28 de junho de 1892 

do Distrito Federal, lança mão da política de incentivo à imigração e a partir daí 

desembarcam nestas terras  imigrantes que se deslocaram até a região de Curitiba, 

onde fixam suas moradias em colônias nas regiões metropolitanas. Os imigrantes de 

origem italiana, russa, ucraniana, polonesa, alemã e outras, fundaram colônias e 

trabalharam na lavoura a fim de se estabelecerem.  Como demonstra o documento 

sobre a lei de terras de 1892 dos relatórios de governo do Paraná, o estado 

paranaense buscou recursos junto ao governo federal para a colonização do Paraná 

e  para  dar  cumprimento  à  lei  Federal.  Num  segundo  documento  sobre  o 

povoamento do solo do ano de 1913, também dos relatórios de governo, é possível 

verificar que o governo ofereceu uma ajuda de custo por imigrante que tivesse 

entrado na hospedaria de Paranaguá, sem distinção de idade. Também afirmou a 

importância do povoamento do solo paranaense pela colonização, justificando a 

imigração como uma necessidade vital para o país. 

No entanto, quando estes imigrantes foram chegando à região metropolitana 

de Curitiba, havia tribos indígenas que habitavam as terras a serem colonizadas.  E 

como teria sido o confronto entre os imigrantes e os nativos? Para mostrar  como as 

tribos indígenas agiam na presença  do homem branco  tomou-se como referência 

um documento   do arquivo público, da tribo dos Botocudos   em Curitiba,   com o 

intuito de verificar se o documento traz informações sobre  esta tribo e se  a partir do 

cruzamento de dados é possível afirmar a existência de conflitos entre indígenas e 

imigrantes. 

Quanto  aos  imigrantes,  a  pesquisa  enfocou  a  região  de  São  José  dos 

Pinhais, pelo fato de os estudantes residirem naquela localidade. A partir de 

documentos de imigrantes da família Radicheski e Lecheta, disponíveis no arquivo 

público,   levantou-se   alguns   dados   que   auxiliaram   a   construção   da   árvore 

genealógica pelos jovens estudantes, e uma pesquisa individual sobre sua família, 

com  a  finalidade  de  compreenderem a  relação  de  imigração  e  povoamento  da 

região. 

A  problemática  que  se  faz  neste  trabalho  é:  A  partir  dos  documentos 
 

escolhidos do arquivo público do final do século XIX e início do século XX e outros 
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documentos de família e relatos orais, é possível afirmar que imigrantes em São 

José dos Pinhais tiveram conflitos violentos com indígenas pela posse da terra? Na 

intenção de responder a esta questão, iniciou-se um trabalho com 32 alunos do 3º 

ano do ensino médio, os quais realizaram pesquisas e análise de documentos que 

culminaram na produção de narrativas históricas por parte dos jovens, incentivando 

assim a construção de uma consciência histórica mais crítica. 

 
 

Referencial teórico 
 

 
 

Na perspectiva da Educação Histórica, a narrativa é o elemento fundamental 

para expressar a aprendizagem histórica. Segundo Rüsen (2010), a aprendizagem 

histórica acontece a partir da produção de sentido e experiência no tempo. De 

acordo com nosso autor, 

 
 

o conhecimento histórico não é construído apenas com informações das 
fontes, mas as informações das fontes só são incorporadas nas conexões 
que dão o sentido à história com a ajuda do modelo de interpretação, que 
por sua vez não é encontrado nas fontes.( Rüsen,2010.p.25) 

 
 

Com a intenção de produzir  uma orientação, as fontes  históricas servem 

como evidência, sendo que por meio delas é possível a produção de argumentos, 

diferentes leituras e possíveis explicações que superem a cultura hegemônica. A 

partir da experiência no tempo, o indivíduo produz uma orientação  e constrói uma 

consciência histórica crítica. 

O trabalho realizado com o uso de fontes e documentos de arquivo público, 

teve como referencial: Jörn Rüsen, Rosalyn Ashby, Peter Lee e Maria Auxiliadora 

Schmidt, autores que fundamentam suas teorias para  a compreensão  de conceitos 

como literacia histórica, evidência histórica, aprendizagem histórica e  narrativas na 

linha da Educação Histórica. 

Em se tratando do uso de fontes históricas, pode-se dizer que elas nos 

permitem ler o mundo historicamente. De acordo com Peter Lee, esta leitura de 

mundo pode ser entendida como literacia histórica, embora, como afirma o autor: 

 
 

um conceito de literacia histórica oferece uma agenda de pesquisas que une 
o trabalho passado com novas indagações. É quase um truísmo que a 
dicotomia entre a educação histórica como compreensão disciplinar e como 
história substantiva seja falso. Um conceito de literacia histórica demanda ir 
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além disso ao começar a pensar seriamente sobre o tipo de substância que a 
orientação necessita e que as compreensões disciplinares devem sustentar 
naquela orientação.(LEE, 2006.p.148) 

 
 

Saber ler a fonte é fundamental para a construção de análises e argumentos 

que direcionam os jovens estudantes a pensar de forma histórica e a construir 

expectativas que proporcionarão o trabalho com narrativas. A narrativa histórica, por 

sua vez, pode ser expressa a partir do conhecimento histórico, de maneira a tornar o 

passado presente para a vida contemporânea. 

Desta forma, as fontes históricas permitem investigar o passado sem 

necessariamente testemunhar o fato ocorrido, pois elas nos dão evidências que nos 

permitem pesquisar e ir além das meras aparências. No entanto, como afirma Ashby, 

 
 

é necessário compreender a relação de evidência entre as fontes históricas 
(compreendidas a partir de um conceito de que foi a sociedade quem as 
produziu), e as afirmações sobre o passado que elas apoiam (2006, p.155). 

 
 

Isto confere dizer que as fontes trazem questões históricas que devem ser 

exploradas e baseadas nas evidências que sustentam a própria fonte, sendo 

necessária a verificação das afirmações que estas revelam.  É de suma importância 

o levantamento de hipóteses para o estudo da fonte histórica, uma vez que a história 

não pode ser vista como verdade irrefutável e as afirmações sobre o passado 

demonstram aquilo que está disponível em forma de evidências, no entanto devendo 

sempre estar sujeitas a questionamentos. 

Para que ocorra a aprendizagem histórica por meio da fonte é necessário que 

as informações contidas nela sejam vistas como um instrumento que pode levar ao 

conhecimento. Nesta direção, a fonte deve ter sentido ao estudante quando este se 

depara com ela. A fonte deve transmitir um significado, ou seja, deve direcionar a um 

pensar  historicamente, englobando  o passado  e o presente  e perspectivando o 

futuro, por meio de uma interpretação. 

Schmidt (2009) expressa que “para dialogar com o passado e aprender a 

pensar historicamente, devemos saber usar as ferramentas que os historiadores 

utilizam para “recriar” o passado” ( p.67). Em se tratando das formas e ferramentas 

para “recriar” o passado como mostra Schmidt, é necessário que saibamos separar 

eventos que se relacionam com o presente buscando uma explicação do presente 

por meio destes. Também é preciso aprender a ler as fontes afim de, como afirma 
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Rüsen, conseguir interpretar, experenciar e se orientar no tempo. O trabalho sobre 

imigrantes no final do século XIX e início do século XX e a investigação em torno de 

conflitos com indígenas, proporciona aos jovens estudantes estabelecer estas 

relações, argumentar, criar hipóteses, construir novas formas de narrar o passado 

historicamente. As narrativas, portanto, são a forma de se expressar historicamente 

relacionando-se ao tempo passado e presente, de maneira a torná-lo significativo. 

De acordo com RÜSEN 

 
 

a narrativa é a face material da consciência histórica, pois é pela sua análise 
que ganha-se acesso ao modo de como o autor concebe o passado e utiliza 
as suas fontes, bem como o tipo de significância e sentidos de mudança que 
atribui à história (Rüsen,2010.p.12) 

 
 

Para finalizar, as discussões promovidas no LAPEDUH, muito contribuíram 

para este trabalho, pois a partir do conhecimento expresso por SCHMIDT e os 

avanços no ensino de história em torno da linha de pesquisa em Educação Histórica, 

é possível compreender a importância do trabalho com fontes históricas e aplicá-las 

ao cotidiano escolar; visando uma modificação nas aulas de história e na formação 

da consciência histórica dos jovens estudantes. 

 
 

Metodologia 
 

 
 

A pesquisa realizada é de natureza qualitativa na área da Educação Histórica. 

Para isto utilizei como técnica de investigação: 

 
 

 Análise das ideias prévias. 
 

 Análise de fontes documentais com a seleção de documentos de um imigrante 

no arquivo público e sua descendência no Paraná. 

 Análise do documento de incentivo do governo para a vinda de imigrantes no 

início do século XX- Relatórios de governo do ano de 1913. 

 Análise do documento da Tribo dos Botocudos (indígenas no Paraná), nos 

relatórios de governo. 

 Análise do documento sobre a lei de terras – relatórios de governo de 1892. 
 

 Trabalho com recursos midiáticos. 
 

 Apresentação em mesa redonda e grupos. 
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 Produção de narrativas escritas pelos jovens estudantes. 
 

 
 

Procedeu-se num primeiro momento a uma coleta de ideias prévias do 

conteúdo imigração e descendentes imigrantes dos jovens estudantes. As perguntas 

feitas estavam relacionadas a ideias como: se os jovens estudantes conheciam a 

sua ascendência, de onde vieram os parentes, como se estabeleceram na região e o 

que sabiam em torno da imigração dos povos para o Paraná no final do século XIX e 

início do Século XX. Em grupos os alunos destacaram em narrativas o que sabiam a 

respeito dos imigrantes de São José dos Pinhais, local onde residem os jovens e 

acerca da posse de terras neste município. 

A partir do que os alunos sabiam, e por citarem bastante a colônia Marcelino 

no município de São José dos Pinhais, foi realizada a busca ao arquivo público, 

retirei nomes de imigrantes daquela região e recolhi vários documentos. As famílias 

escolhidas foram os Radicheski e posteriormente os Lecheta. Em sala foram 

analisadas várias certidões de óbito, nascimento e casamento, obtidas a partir do 

arquivo público e outros de cartórios. Nestas certidões os alunos levantaram 

suposições sobre o grau de parentesco, os nomes registrados errados, os nomes de 

solteiro que iam sendo deixados de lado pelas mulheres quando estas contraíam 

matrimônio, como era possível confrontar documentos para localizar os pais, avós, 

bisavós, trisavós, tataravós e assim por diante. Os nomes e números de filhos 

constados errados nas certidões de óbito, os registros de nascimento de vários 

irmãos que tinham que ser registrados no mesmo ano, porque não tinha escrivão 

nem juiz para registrar na data que realmente nasceram e outros casos. 

Na sequência, os alunos montaram a sua árvore genealógica de acordo com 

suas  pesquisas  e  puderam  aproximar  os  fatos  históricos  ao  cotidiano.  Como 

exemplo apareceram algumas datas e acontecimentos: 

 
 

1970 1945 1907 1868 1830 
 

 
 
 
 

Pais Avôs bisavôs trisavôs Tataravôs 
 

 
 

Os avôs nasceram na segunda guerra mundial. 
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Os bisavôs nasceram na primeira república. 

 

Os trisavôs viveram no período da escravidão. 
 

Os tataravôs vivenciaram o período de D. Pedro II e assim por diante. Com isto 

aproximaram-se mais dos fatos históricos. 

O próximo passo foi a análise do documento sobre a posse de terra, dos 

relatórios de governo do arquivo público e a lei de incentivo à imigração no Paraná. 

Feita essa análise e discussão por parte dos jovens estudantes, procedeu-se a 

análise  do  documento  sobre  indígenas  Botocudos  no  Paraná  e  a  possibilidade 

destes terem se confrontado com imigrantes pela posse de terra. Neste momento 

houve uma mesa redonda com discussões e escrita dos pontos que os jovens 

consideravam mais importantes no documento. 

A próxima etapa foi a pesquisa no laboratório de informática sobre conflitos 

sobre terras e indígenas na atualidade. Foram estabelecidas relações de como 

poderia ser na época dos séculos XIX e XX e como hoje os conflitos vêm ocorrendo. 

Os estudantes realizaram apresentações em grupos sobre o que obtiveram de 

informações em suas pesquisas a respeito de conflitos indígenas e posse da terra e 

no final o trabalho culminou com a produção de narrativas escritas pelos jovens. 

 
 

Resultados 
 

 
 

Das ideias prévias obtidas junto aos 32 estudantes serem descendentes de 

imigrantes: 

- 21 sabiam afirmar a descendência de italianos, ucranianos, poloneses, 

russos e alemães, porém não sabiam informar com convicção o grau de parentesco. 

Afirmaram que ouviram falar pela família. Um grupo de oito alunos tinha certeza 

absoluta sobre a descendência e a forma que os parentes imigrantes chegaram ao 

Paraná, enquanto três alunos eram totalmente desinformados em relação aos seus 

ascendentes. 

 
 

Sobre a posse da terra 
 
 

Após pesquisa com familiares, por meio de relatos orais de parentes, os alunos 

trouxeram informações preciosas contando como os ancestrais/ascendentes vieram 
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para cá e de que forma conseguiram suas terras. 

 

Dos 32 estudantes: 
 

- 2 não conseguiram maiores informações, pois  não tinham convivência com 

os familiares ou estes já eram falecidos. Outros 28 jovens, conseguiram inclusive, 

relatar até o nome dos bisavôs e como viviam, porém apenas 14 estudantes 

conseguiram ir mais a fundo em suas pesquisas abordando aspectos sobre os 

trisavôs e a vinda destes para as terras do município de São José dos Pinhais. 

Apenas 2 estudantes conseguiram documentos de terras e de seus familiares  em 

arquivo de família, no final do século XIX e início do século XX. 

 
 

Sobre a análise de documentos das famílias Radicheski e Lecheta: 
 

 
 

Os alunos cruzaram informações nas certidões apresentadas  de nascimento, 

óbitos, casamento, batismo. Dentre as certidões fizeram considerações como: Na 

certidão de nascimento do Sr. Gregório Lecheta aparece o nome do pai, na de 

casamento repete o mesmo nome e na certidão de óbito aparece outro nome do 

pai.  A conclusão que os alunos tiraram é de que não foi um familiar que declarou a 

morte. Desta maneira, como não tinha certeza do nome do pai e o defunto não podia 

se pronunciar, colocou o nome que achava que era e não o que realmente constava 

nos documentos. 

Quanto ao Sr. Radicheski, as informações que constam na certidão de 

matrimônio são que ele tinha cinco filhos e os nomes destes. Na certidão de óbito de 

sua esposa as informações obtidas são as de que teve seis filhos, sendo que  não 

foi registrado na certidão de matrimônio o nome da primeira filha, a mais velha 

porque ela já era casada e havia mudado seu sobrenome de solteira, não sendo 

mais considerada daquela família na época. O casal assinava o matrimônio civil 

apenas depois de muitos anos do casamento na igreja, o que só se fazia para 

garantir o direito de posse da terra e herança. Os jovens estudantes encontraram 

outros erros como datas e nomes dos avós nas certidões. 

 
 

Sobre a construção da árvore genealógica: 
 

 
 

- 30 jovens conseguiram cruzar informações e continuam pesquisando os 
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seus familiares, pois como o processo é lento para levantar os documentos, a 

pesquisa se alastra. Por meio de certidões de nascimento, casamento, óbito e 

documentos de terras foram levantando dados e através de entrevistas com seus 

familiares conseguiram várias informações para compor a árvore e o grau de 

parentesco. Os outros dois jovens foram incentivados em buscar informações sobre 

a sua ascendência, mesmo sem a família contribuir com muitas informações ou não 

ter onde localizar totalmente, sentiram-se motivados em continuar a pesquisa. 

 
 

Narrativas 
 

Quanto aos documentos Lei de terras, lei de incentivo aos imigrantes e 

conflitos indígenas: 

Acho muito interessante o que o governo propunha, mas na verdade não foi 

isto que aconteceu, a minha tataravó veio para cá e depois não tinha nem o que 

comer, o governo não deu nada... Ela passou fome com os outros e o governo virou 

as costas. Havia propaganda de ajuda, mas não tinha ajuda nenhuma. De lá para cá 

nada mudou. (Idelfonso) 

Coitados dos nativos, primeiramente incentivaram imigrantes a vir para cá  e 

depois distribuíram terras que já tinham dono, não consideraram o índio proprietário, 

é claro que ele tinha que quebrar o pau mesmo. Se fosse eu botava todo mundo pra 

correr. (Castronilda) 

Foi graças ao incentivo do governo que estamos aqui, é fácil criticar, mas 

muitos imigrantes se deram bem, pois onde viviam também era bem difícil. Acho que 

os índios tinham que lutar, mas não precisava tanta violência; mas também ninguém 

quis saber qual era a posição deles. Hoje acontece a mesma coisa, a Funai não 

ajuda muito a questão da posse de terra pelos índios.(Genivaldo) 

 
 

Sobre o trabalho de pesquisa no laboratório de informática e 

apresentações dos grupos em sala: 

 
 

- Os jovens pesquisaram em vários sites  e jornais impressos os conflitos 

indígenas  ocorridos  neste  ano.  Foi  realizada  mesa  redonda  e,  posteriormente, 

apresentação de grupos com as conclusões acerca dos debates. 
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Considerações finais 

 

 
 

O trabalho trouxe condições de desenvolver o trabalho em História  por meio 

da pesquisa. A investigação, a orientação temporal e, a crítica direcionaram a 

participação coletiva em termos de apresentações e diferentes formas de narrativas, 

o que culminou em textos escritos e continua proporcionando novas descobertas. 

Exemplo disto foi, a pesquisa genealógica que muitos estudantes continuaram 

realizando  e  vem  constantemente  mostrar  com  orgulho  os  resultados  de  seu 

trabalho. Também puderam verificar que os documentos são evidências de um 

determinado passado que, no entanto, trazem informações que devem ser 

questionadas e investigadas. 

É importante salientar que os jovens estudantes conseguiram, por meio de 

suas buscas, variadas informações e concluíram em seus trabalhos que não é 

possível afirmar apenas pelos documentos escritos analisados. Obtiveram, também, 

a confirmação, de que houve conflito  violento entre indígenas e imigrantes em São 

José dos Pinhais, no final do século XIX e início do século XX. 

Entretanto é plausível afirmar que os relatos de família trazem outras 

informações  e  vestígios  sobre  estes  conflitos.  Desta  maneira,  é  admissível 

considerar que as fontes trazem uma riqueza de informações que muitas vezes 

precisam  ser  esmiuçadas  para  se  chegar  mais  perto  da  verdade.  Enfim,  este 

trabalho proporcionou aos jovens estudantes esta vontade de aproximar a história à 

família, fazendo-os se sentirem mais próximos dos acontecimentos e participantes 

do processo histórico. 
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LITERACIA HISTÓRICA: TEORIA E PRÁTICA SOBRE A HISTÓRIA DOS TIMES 

DA CAPITAL PARANAENSE NA ESCOLA 
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RESUMO: 

 
Este trabalho busca mostrar como é possível tornar a realidade dos alunos do 
Colégio Estadual Benedicto João Cordeiro uma prática pedagógica para formação 
do indivíduo como sujeito de participação histórica. O ponto chave deste trabalho foi 
às visitas técnicas ao Arquivo Público Paranaense e aos estádios de futebol, 
reconhecendo que a realidade histórica - prática está conectada ao teórico. A partir 
da  possibilidade  de  colocar  os  jovens  estudantes  em  contato  com  as  fontes 
históricas primárias, encontramos no futebol a possibilidade de unir a teoria da sala 
de aula com uma prática pedagógica pela intervenção direta com as fontes. Ao fazer 
esse resgate de valores sociais e históricos, busca estabelecer as conexões 
históricas das migrações e etnias que formaram os primeiros times da capital 
paranaense  e  suas  realidades  históricas.  A  inserção  do  trabalho  com  fontes 
primárias resultou em uma agradável surpresa, pois o tema que desenvolvemos 
despertou a participação ativa dos discentes. O tema selecionado é em referência 
ao conteúdo sobre República Velha, com recorte temporal de 1889 a 1930 que 
marca a vinda dos imigrantes europeus com novas expectativas sociais, políticas, 
econômicas, trabalhistas e o futebol, que chega nesse mesmo tempo como uma 
forte expressão social e cultural para a população de Curitiba. A partir disso, os 
alunos corresponderam positivamente aos anseios de pesquisa às fontes primárias, 
rompendo com os paradigmas do antigo como inapropriado e antiquado, sem 
serventia para o presente. A satisfação em trabalhar desta forma facilita a nossa 
prática e produção do conhecimento de maneira clara e objetiva, prosseguindo a 
forma de executar as aulas, com o engajamento dos alunos. 

 
Palavras-chave: História - Futebol - Cultura - Escola Pública. 

 
 

Esse trabalho busca identificar e destacar a importância de uma análise mais 

criteriosa ao que se refere à teoria e à prática nas escolas. Com esse pensamento 

a proposta é fazer uma análise crítica do papel do professor históriador em sala de 

aula e sua importância na produção e construção do conhecimento junto aos alunos. 

Sendo  tal  fato  de  extrema  importância,  SCHMIDT  (2009)  deixa  claro  em 
 

alguns presupostos de análise, quando destaca a importância e papel do professor 
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não  somente  como  educador,  mas  também  como  pesquisador  e  produtor  de 

conhecimento: 

 
 

Em primeiro pressuposto é o de que o professor (historiador) não pode, em 
hipótese alguma, ser um mero reprodutor/transmissor, depositador de 
conhecimentos, mas necessita estabelecer, em sua formação, uma relação 
orgânica entre ensino e pesquisa. Essa relação não implica em transformar 
ensino em pesquisa, mas entende que a articulação entre a forma pela qual 
cada um se pensa como professor e a condição de viver a atividade de 
professor são produzidos historicamente. Neste sentido, é importante que 
se busque superar a lógica perversa da divisão técnica do trabalho, que 
separou,  historicamente,  aqueles  professores  que  são  autorizados  a 
produzir conhecimento, daqueles a quem é conferida a sua transmissão. 
(SCHMIDT, 2009. p.11) 

 
 

Segundo Roger Chartier, a produção do conhecimento histórico se dá por 

meio da análise de dados, da formulação de hipóteses, da crítica e verificação de 

resultados e articulação entre o discurso do historiador e seu objeto de pesquisa. 

Assim, afirma “mesmo que escreva de uma forma literária, o historiador não faz 

literatura, e isso pelo fato de sua dupla dependência. Dependência em relação ao 

arquivo, portanto em relação ao passado do qual ele é vestígio” (CHARTIER, 1994, 

p. 110 Historiador francês 1945). 

Da mesma forma é preciso pensar o outro sujeito nessa relação de 

aprendizagem. Existe, assim, a necessidade de se entender a ideia de aluno como 

uma invenção historicamente determinada pelos acontecimentos e vivências reais, 

ou seja, reconhecendo esses jovens como sujeitos históricos. É fundamental 

entender  que  as  crianças  e  os  jovens  fazem  parte  das  construções  históricas, 

sociais e culturais, entendendo a sua aprendizagem histórica também a partir das 

condições históricas e objetivas em que eles constroem a si mesmos e, portanto, as 

suas identidades. A construção histórica dos times paranaenses é mais um atrativo 

e objeto de pesquisa que vai facilitar essa articulação entre o aluno e sua própria 

história. 

Foi assim que surgiu este trabalho, ao entrar em contato com as fontes 

primárias existentes no Arquivo público do Paraná, foi detectada a necessidade de 

explorar juntamente com os alunos o resgate e valorização da história do Paraná em 

conexão ao lazer e prática cultural que o futebol proporciona aos alunos do colégio 

em questão. 
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Este trabalho tem a proposta de explorar o Arquivo Público, que foi criado 

pela Lei n.º 33, sancionada pelo 1º Presidente da Província do Paraná, Conselheiro 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, em 7 de abril de 1855. Denominado "Archivo 

Publico Paranaense", tinha como finalidade reunir a memória impressa e manuscrita 

sobre a história e geografia do Paraná. Sua primeira sede foi na Rua XV de 

Novembro. A segunda na Avenida Mal. Floriano Peixoto. Em terreno da Rua dos 

Funcionários foram edificadas e adaptadas sedes em 1960, 1978 e 2001 Hoje, além 

de reunir a documentação referente à memória do poder público, tem a 

responsabilidade de executar a administração da política relativa ao patrimônio 

documental do Estado. Entretanto, é determinante foi criado pela Lei n.º 33, 

sancionada pelo 1º Presidente da Província do Paraná, Conselheiro Zacarias de 

Góes e Vasconcellos, em 7 de abril de 1855. Denominado "Archivo Publico 

Paranaense", tinha como finalidade reunir a memória impressa e manuscrita sobre a 

história e geografia do Paraná. Sua primeira sede foi na Rua XV de Novembro. A 

segunda na Avenida Mal. Floriano Peixoto. Em terreno da Rua dos Funcionários 

foram edificadas e adaptadas sedes em 1960, 1978 e 2001 Hoje, além de reunir a 

documentação referente à memória do poder público, tem a responsabilidade de 

executar a administração da política relativa ao patrimônio documental do Estado. 

como referência histórica ao aluno da participação e do movimento histórico ao 

pensar sobre a formação ética dos times e a relação com seus torcedores, uma 

condição histórica muitas vezes que já está na memória ou identidade quando se faz 

a escolha pelo time do coração, mesmo que muitas vezes induzido por familiares. 

Ao destacar levantamentos bibliográficos sobre o tema “Identidade”, Marieta de 

Moraes Ferreira e Renato Franco apontam: 

 
 

É possível definir identidade como o processo pelo qual uma pessoa se 
reconhece e constrói laços de afinidade (time), tendo por base um atributo 
de religião, origem familiar ou profissão por exemplo. Assim, a noção de 
identidade  pode  referir-se  às  formas  como  indivíduos  ou 
grupos/coletividades se reconhecem ou se assemelham por meio de um 
traço característico ou de uma diferença comum, constituindo, ao mesmo 
tempo, um elemento distintivo e unificador. (FERREIRA, 2009 p.86) 

 
 

Entendemos   a   importância   do   envolvimento   direto   do   professor   para 

valorização e resgate do conhecimento histórico nas escolas públicas, passando 

pela necessidade de propiciar aprofundamento teórico e prático das investigações. 

Nesse sentido a Educação Histórica, com ênfase no conceito de literacia histórica, o 
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trabalho com fontes e a produção de narrativas em aulas de História siitua-se na 

prática de um objetivo comum, ou seja, o de valorizar o trabalho dos professores 

enquanto sujeitos pensantes e capazes de produzir conhecimento. 

Nesse contexto, a proposta da Educação Histórica, sobretudo o da Literacia, 

foi fundamental para o desenvolvimento deste trabalho. 

 
 

Todos que conhecem qualquer coisa sobre educação histórica concordam 
que há mais na história do que o conhecimento de lembranças de eventos 
passados, mas nem sempre há concordância sobre o que esse “mais” 
deveria ser, e que, na confusão da vida escolar, a prática pode variar 

enormemente, mesmo num único sistema nacional. (PETER LEE p. 133). 
 
 

Este artigo está articulado justamente com a prática e teora do conhecimento 

histórico,  estabelecendo  relações   históricas   locais.  Ao  fazer  um  diagnóstico 

preliminar dos estudantes do 9º Ano do Colégio Estadual Benedicto João Cordeiro, 

podemos identificar a manifestação esportiva como prática ou manifestação cultural. 

Acreditando ser o futebol um dos maiores fenômenos socioculurais do país, nasce 

assim a ideia de articular e mobilizar a comunidade escolar no envolvimento e 

reconhecimento histórico do tema, reconhecendo a prática histórica como técnica 

para o desenvolvimento de um trabalho motivador e o aluno como sujeito histórico 

participativo nesse contexto. 

Ao fazer as buscas pelos materiais de refências bibliográficas sobre o futebol 

no Brasil, o historiador André M. Capraro4 descreve a história da chegada do futebol 

no  país  e  como  ele  contribuiu  diretamente  para  a  migração  de  várias  etnias, 

inclusive no Paraná. 

 
 

Se a compreensão da vida social é o objeto por excelência da educação, o 
futebol não pode ficar fora das sala de aula. Nas escolas, em geral, as 
rápidas mensões à históriado futebol ocorrem nas aulas de educação física. 
Aos alunos repassam-se fatos e nomes, como de Charles Miller (1874- 
1953) e sua chegada ao Brasil em 1894, após encerrar os estudos na Grã- 
Bretanha. Questionado sobre o que aprendeu na Europa, o novo funcionário 
da Railway Company (companhia inglesa de ferrovias) em São Paulo, teria 
respondido “aprendi isto!  - lançando duas bolas de futebol em direção ao 
pai. ( CAPRARO. A. Mendes,2013. p. 76). 

 
 

O futebol pode ser entendido como uma forte influência dos imigrantes 

europeus no plano sociocultural brasileiro. Alemães, italianos, portugueses e 

espanhóis fundaram vários clubes esportivos pelo país. Ao longo do século XX o 

futebol passa a ser visto, no Brasil, com a intenção de preservar a própria culura dos 
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imigrantes ou destacar as características ou ideologias propostas reais dos clubes, 

como o caso dos times da capital paranaense (Atlético, Coritiba e Paraná Clube). 

Em sala de aula o professor pode usar as histórias dos clubes tradicionais 

para discutir as formações ou influências das famílias no modo de pensar sobre 

futebol, time e valores. Nesses aspectos gerais ainda identificar os estereótipos em 

relação aos próprios clubes e aos seus torcedores, forjando identidades que 

perduram até hoje. A história social  ajuda a explicar,  por exemplo, por  que no 

Colégio Estadual Benedito João Cordeiro numericamente existe mais torcedores do 

atlético em relação ao Coritiba ou mesmo ao Paraná Clube, no o Atlético é tido por 

muitos como o time do povão ou mesmo o Coritiba como um clube de elite. 

A condição de torcedor ou jogador de futebol faz parte da história do povo 

brasileiro,  inclusive  do  paranaense.  Pode  se  entender  que  ele  caminha 

paralelamente com importantes acontecimentos históricos do século XX, inclusive da 

formação da identidade brasileira e até mesmo paranaense. 

Sobre a relevância da produção desse artigo, partiu-se da premissa que o 

futebol em Curitiba é um referencial de estudo para uma contextualização da 

sociedade brasileira e do estado do Paraná; principalmente no que diz respeito às 

formações étnicas que, procurando um momento de lazer e diversão, introduziram a 

prática dos esportes em sua vida como condição cultural. Também à busca – por 

parte das elites locais – de uma identificação com as práticas européias no que 

poderíamos chamar da manifestação européia no século XX. Estes fatos podem ser 

identificados através da própria estruturação dos clubes e das práticas realizadas 

pelos associados conforme documentos observados no arquivo público. 

Nas aulas de história fica subentendido que o tema futebol especificamente “A 

história dos times da capital paranaense”, servem para resgatar uso de fontes 

históricas,  uso  de  obras  literárias,  livros  de  memórias,  filmes,  documentários, 

notícias em jornais, documentos de clubes e federações, legislação esportiva, 

boletins de ocorrências policiais, obras de arte, acervo em materiais históricos 

(Museus, Estádios, Arquivo Público e Centros de Memórias), depoimentos orais de 

atletas, dirigentes, torcedores em diversos sites ou revistas. 
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Problemática 

 

 
 

É  necessário  articular  as  atividades  de  sala  de  aula  com  as  visitas  que 

ocorrem  durante  as  aulas  expositivas  como  o  passeio  ao  Arquivo   Público 

Paranaense e o estádio Couto Pereira. As propostas reais desse trabalho estão 

diretamente ligadas aos objetos de estudo: 

 Percepção e importância da Literacia Histórica no século XXI. 
 

 Relação histórica das migrações étnicas e formação dos clubes paranaenses 

com a formação de seu povo. 

 Valorização da história local a partir dos documentos levantados pelos alunos 

na perspectiva de reconhecer o futebol como manifestação cultural. 

 Conhecer os ambientes educacionais de pesquisa fora da escola para uma 

aprendizagem da própria história. 

  Identificar  os  aspectos  históricos  que  se  apresentam  em  um  trabalho 

expositivo realizado na escola através das fontes coletadas pelos próprios 

alunos. 

 Reconhecimento dos espaços públicos e privados como fontes de estudo 
 

 
 

O arquivo simulado 
 

 
 

Para destacar a reflexão sobre o trabalho realizado pelos alunos do Colégio 

Estadual Benedicto João Cordeiro como a aula de campo  no Arquivo Público do 

Paraná, é necessário adequar um ambiente na própria escola que represente 

expositivamente um arquivo, mesmo que fixo ou provisório para aprimorar o 

conhecimento produzido e adquirido. Nessa perspectiva Guarracino informa: 

 
 

Para responder uma série de questões que envolvem a problemática da 
utilização  de  arquivos  como  experiência  didática  no  ensino  de  história, 
dados as dificuldades que os alunos apresentam de deslocamentos, a 
impossibilidade de permitir grande número de alunos ao mesmo tempo no 
local de arquivo, o professor Ivo Mattozzi propôs o conceito de arquivo 
simulado como um instrumento didático que represente um arquivo 
real”.(GUARRACINO, 1987,p.79-80). 

 

Produção e organização de um espaço na escola (Arquivo expositivo na 

quadra esportiva) se tornam necessários de maneira a organizar e selecionar os 
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materiais adquiridos, produzidos e selecionados pelos alunos durante o 

desenvolvimento do projeto, com objetivo de divulgar e esclarecer as relações 

históricas – migração e influências - dos times paranaenses, Atlético, Coritiba e 

Paraná Clube, de maneira visual e expositiva (fotos, imagens, vestuários, maquetes, 

representações, utensílios, revistas, cartazes, jornais etc). 

Os  arquivos  familiares  podem  ser  organizados  nessa  mesma  exposição 

dando espaço para os alunos expressarem o seu conhecimento sobre um 

determinado objeto. 

 
 

A História além do ambiente escolar 
 

 
 

Atualmente, o ambiente escolar se torna um palco de diversidade social. A 

disputa equivocada pela nota, conhecimentos que muitas vezes não fazem sentido 

para o aluno, brigas, desmotivação, adoecimento por parte de colegas, falta de 

valorização dos profissionais de educação e pouca participação da família no 

envolvimento da educação e formação do aluno, tem dificultado a expansão do 

conhecimento para além da escola. As tentativas por parte da escola e professores 

de rever essas questões para além das quatro paredes tem sido uma tentativa de 

valorizar o aluno e da sua própria história e realidade. A disciplina de História assim 

como outras (Sociologia, Filosofia, Geografia etc) fazem tentativas constantes de 

que haja o envolvimento da família, a escola, o bairro e a cidade, na compreensão 

do contexto histórico local. 

Nessa perspectiva histórica Eric Hobsbawm deixa sua percepção: 
 

 
 

Quando  aprendem  história,  os  alunos  estão  realizando  uma  leitura  do 
mundo onde vivem e, assim, o tempo presente pode se tornar maior 
laboratório de estudo para a aprendizagem em história, pois é neste tempo, 
com as memórias que foram preservadas, que o aluno começa a entender 
que a história também se faz fora da sala de aula e que o passado se faz 
presente nas praças, nos monumentos, nas festas cívicas, nos nomes de 

ruas e colégio. ( HOBSBAWM, 1998. P.53) 
 

Visitas técnicas ao arquivo público do paranáe aos estádios 

 
Seguindo  a  proposta  arquiteta  pelos  professores  e  alunos  do  Colégio 

Estadual Benedicto João Cordeiro, duas visitas técnicas foram concluídas. Ao 

agrupar os alunos e se dirigir até o Arquivo Público do Paraná com finalidade à 
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destacar importância do ambiente, foi  identificado que os alunos não conheciam o 

ambiente ou mesmo sabiam o que era um Arquivo Público e sua função histórica. 

Com os devidos registros feitos (imagens e registros pessoais), os alunos mostraram 

- se interessados além de conhecer o ambiente, manusear os documentos.. Em um 

segundo momento, a visita foi realizada no Coritiba Futebol Clube, com objetivo de 

relatar e conhecer o estádio de futebol na prática. Ao indagar os alunos sobre quem 

já havia entrado em um estádio de futebol, mais da metade do grupo de 32 alunos 

nunca havia conhecido um estádio do clube de futebol da capital paranaense, 

segundo levantamento de fonte própria realizado com os alunos que segue em 

anexo. 

 
Considerações Finais 

 
 

O futebol está integrado na cultura brasileira, portanto paranaense e inserido 

de forma sistemática e multidisciplinar em nosso ambiente escolar. O presente 

trabalho buscou vincular o cotidiano escolar com aprendizagem histórica e 

paranaense usando o futebol como base para despertar nos alunos o interesse pela 

sua própria história, sendo agente histórico participativo dessa construção. O 

presente trabalho conseguiu levantar questionamentos sobre o tema de maneira 

reflexiva e participativa de toda a comunidade escolar inclusive dos alunos do 9ºB, 

na qual ainda as considerações finais não sendo fechadas para debates. 

Do ponto de vista histórico, a compreensão pelo tema foi acatada pela maioria 

dos alunos com a sua devida compreensão crítica sobre a formação dos times da 

capital paranaense, onde buscou e demonstrou expressar, organizar, assumir 

responsabilidades à eles atribuídas. Ficou claro que o tempo e a logística da 

organização na escola e fora dela para os passeios é devidamente pré-estabelecida 

pelo professor, na qual sua missão é demosntrar ao aluno que conhecimento não 

está somente em sala de aula, mais também fora dela. 

Mesmo o futebol considerado o esporte coletivo mais popular do país, e 

adorado pela maioria das pessoas, deve ser contextualizado enquanto conteúdo nas 

aulas interdisciplinarmente, a fim de que compreendamos o seu real valor dentro do 

ambiente sócio-cultural que o produz inclusive historicamente. 

Destacamos que a pesquisa é essencial para a disciplina de história  em 
 

qualquer  momento  da  vida  humana  e  principalmente  estudantil,  fica  claro  que 
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quando  o  tema  é  de  interesse  do  aluno  a  dedicação  é  maior  ainda,  onde 

acreditamos numa participação mais transformadora na construção da literacia 

histórica por parte dos alunos como sujeitos históricos de sua própria realidade. 
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O CINEMA COMO RECURSO DIDÁTICO NAS AULAS DE HISTÓRIA 

 

 
Vanessa Maria Rodrigues Viacava19

 

 
 

RESUMO: 
 
Este trabalho tem o intuito de apresentar o uso do cinema como recurso importante 
para o ensino de História, tendo como pressupostos teórico a Educação Histórica. O 
cinema, enquanto produto cultural, atua na formação das “ideias históricas” e em 
sala de aula, devendo, assim, ocupar um lugar de destaque nas aulas de História. 
Desde as primeiras décadas do século XX, educadores defendem a utilização do 
cinema como um recurso didático, visto que quando usado em contextos escolares, 
colabora na formação da “consciência histórica” dos estudantes (RÜSEN, 2001). 
Para  as  pesquisadoras  Olga  Magalhães  e  Henriqueta Alface  (2011,  p.  255),  o 
cinema pode ser incluído no planejamento do professor de História desde que sejam 
considerados algumas questões: a faixa etária do aluno, o nível de ensino, a relação 
direta com os conteúdos e o respeito com os valores socioculturais do meio onde a 
escola está inserida. Isso porque o uso do filme não pode ser visto como apenas 
"passar o filme", é necessário conduzir os alunos a uma percepção crítica, tornando 
o filme significativo. Em relação à bibliografia especializada em cinema e educação, 
esta sugere algumas etapas para o bom uso do filme na escola – são elas: 
apresentação da sinopse, exibição do filme e debate sobre temas apresentados em 
determinados  trechos   do  filme.   Cabe  também   ao  professor   escolher   como 
apresentar aos estudantes o filme: se completo ou selecionar alguns fragmentos que 
favoreçam o processo de ensino e aprendizagem. Conforme Pablo Blasco (2006, p. 
28), o uso do fragmento mostra-se eficiente porque se insere na chamada “cultura 
do espetáculo”, marcada pela “informação rápida, o impacto, o intuitivo, em 
detrimento do raciocínio linear, lógico e especulativo”. No entanto, a maioria dos 
pesquisadores consideram a fragmentação do filme como um procedimento 
equivocado, porque essa leitura fracionada compromete a apreciação do cinema 
como obra de arte (NAPOLITANO, 2009). A partir desses pressupostos teóricos que 
este trabalho se propõe a comparar ambas as maneiras de uso do cinema em sala 
de aula, em trechos ou na íntegra, a fim de auxiliar a prática docente do ensino de 
História. 

 
Palavras-chave: História; coíbem; ensino; aprendizagem. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

 
 

O cinema se apresenta como um importante recurso didático no processo de 

ensino e aprendizagem, “(...) como prática pedagógica pode fazer despertar no 

aluno o interesse pelo conhecimento e pelo seu ensino no sentido ‘tradicional’, e, ao 
 

 
19 Professora de História da Rede Estadual de Educação do Paraná e mestre em Antropologia 

Social. vanessaviacava@gmail.com 
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mesmo tempo, mostrar novas possibilidades educacionais apoiadas na narrativa 

cinematográfica” (ARAÚJO   et al., 2012, p. 252).   A partir dessa afirmação, esse 

trabalho discute o cinema como recurso didático nas aulas de História – articulado 

às concepções teórico-metodológicos da “Educação Histórica” (ABUD, 2005; 

CAINELLI;  SCHMIDT,  2011;  RÜSEN,  2001)  –,  levando-se  em  conta  as 

considerações sobre Cinema e História apresentados no evento on-line de formação 

continuada denominado Hora Atividade Interativa, promovido pelo Portal Dia a Dia 

Educação
20 

em parceria com o Departamento de Educação Básica (DEB). 
 

 
 

Realizada através do software Coveritlive, que permite a interação síncrona 
por meio de chat, a HAI tem a finalidade de proporcionar aos professores das 
diversas áreas do conhecimento momentos de socialização de ideias e 
experiências  vivenciadas  em  sala  de  aula,  debates  sobre  o  uso  de 
tecnologias, a fim de estabelecer um canal de comunicação entre professor- 
SEED. (ANGREWSKI et al., 2013, p. 1) 

 
 

A preocupação em problematizar e sistematizar indicações para a exibição 

pedagógica de filmes e trechos de filmes nas aulas de História surgiu a partir de um 

diagnóstico feito entre os professores de História da Rede Estadual do Paraná no 

segundo semestre de 2012 da Hora Atividade Interativa. 

Na  primeira  edição  da  HAI  foi  discutido  o  uso  de  fontes  históricas  e  de 

Objetos de Aprendizagem nas aulas de História. No semestre seguinte, o assunto 

abordado foi o uso de cinema no ensino de História, e em 2013, a HAI de História 

debateu o uso de música na sala de aula. Após a realização desses encontros 

virtuais, o trabalho consistiu em retomar as discussões na web para produção de um 

relatório para verificar possíveis demandas que pudessem auxiliar no planejamento 

e na execução de ações de apoio à prática docente. Os relatórios das HAIs de 2012 

e  2013    indicaram  uma  fragilidade  sobre  a  interpretação  do  conceito  de  fonte 

histórica e, consequentemente, na dificuldade em usá-las em sala de aula. 
 

 

20 “O Portal Dia a Dia Educação é uma ferramenta tecnológica integrada ao site institucional da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR). Lançado em 2004 e reestruturado em 
2011, essa ferramenta tem o intuito de disponibilizar serviços, informações, recursos didáticos e de 
apoio para toda a comunidade escolar. (...) Além de sociabilizar conteúdos educacionais, o Portal 
Dia  a  Dia  Educação  também  se  constitui  em  um  modelo  de  aprendizagem  colaborativa  que 
reconhece e valoriza os saberes escolares. Assim, todos os usuários podem participar por meio do 
Recurso Colaborativo, enviando sugestões de materiais ou assuntos a serem abordados; sugestões 
de sites, leituras e filmes; arquivos de áudio e vídeo; simuladores e animações; produções próprias, 
como imagens e fotografias, artigos, teses, dissertações e monografias; e relatos de experiências 
bem            sucedidos            em            sala            de            aula”.            Disponível            em: 
<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=212>. 
Acesso em: 20 jan. 2014. 
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A segunda edição da HAI debateu o tema “O cinema como recurso nas aulas 

de História”21  e contou com 515 participantes, os quais emitiram 880 comentários, 

sendo publicados 155 deles. Os participantes demonstraram muito interesse pelo 

assunto e 95% dos professores declararam usar filmes e/ou trechos de filme em sua 

prática docente. Uma das intervenções destacou a importância do cinema como 

recurso e, ao mesmo tempo, suscitou a necessidade de criação de uma proposta 

teórico-metodológica para o uso do cinema nas aulas de História. 

 
 

O grande problema é estabelecer a utilização do cinema como recurso e 
objetivo pedagógico e não simplesmente como um passatempo em sala de 
aula. A sua utilização como documento e fonte histórica proporciona novos 
direcionamentos e interpretações (...) do fazer histórico. Um recurso 
audiovisual que permite elaborar novos olhares sobre determinados 
conceitos estabelecidos no documento escrito.” (Participante 1). 

 
 

Esse comentário colocou em pauta questões fundamentais acerca do uso do 

cinema no ensino de História, entre elas, a importância do planejamento e como o 

professor atua como mediador entre o recurso didático no processo de ensino e 

aprendizagem. Outro elemento destacado nessa intervenção diz respeito ao cinema 

enquanto fonte histórica e quais as implicações dessa característica em seu uso 

pedagógico.  A  relação  entre  cinema  e  historiografia  será  discutida 

concomitantemente aos primeiros elementos supracitados, pois, conforme se busca 

afirmar nesse texto, o filme ou seus trechos devem ser compreendidos como fontes 

históricas e recursos didáticos, inseparavelmente. 

Para as pesquisadoras Olga Magalhães e Henriqueta Alface (2011, p. 255), o 

cinema pode ser incluído no planejamento do professor de História desde que sejam 

consideradas algumas questões: a faixa etária do aluno, o nível de ensino, a relação 

direta com os conteúdos e o respeito com os valores socioculturais do meio onde a 

escola está inserida. Isso porque o uso do filme não pode ser visto como apenas 

“passar o filme”, é necessário conduzir os alunos a uma percepção crítica, tornando 

o filme significativo. Em relação à bibliografia especializada em cinema e educação, 

esta sugere algumas etapas para o bom uso do filme na escola – são elas: 

apresentação da sinopse, exibição do filme e debate sobre temas apresentados em 

determinados trechos do filme. 
 

 

21   Material   de   apoio   sobre   o   tema   e   acesso   aos   debates   na   íntegra   disponíveis   em: 
<http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=397>. Acesso em: 20 
jan. 2014. 
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Para a pesquisadora Katia Abud (2005), o cinema – assim como outros 

produtos culturais compreendidos como fontes históricas – pode ser um interessante 

recurso didático no processo de ensino e aprendizagem desde que o professor 

indique aos estudantes algumas “chaves de leituras”. Para Napolitano (2009), o 

professor deve apresentar um roteiro de análise, seja informativo ou interpretativo. 

O roteiro informativo consiste apenas na indicação da ficha técnica do filme (tema 

central, sinopse e lista dos personagens principais) e o roteiro interpretativo indica 

questões  que  dirijam  o  olhar  do  aluno  para  os  aspectos  considerados  mais 

relevantes para atender aos objetivos traçados no planejamento do professor. 

Embora a elaboração de um roteiro possa interferir negativamente na exposição das 

“ideias prévias” (RÜSEN, 2001) dos estudantes, cabe ao professor observar a 

necessidade de tal ação em sua realidade escolar. 

O roteiro pode ser uma ferramenta importante para os públicos não 

acostumados com a observação dos aspectos técnicos do filme. Esses elementos 

se articulam e ao mesmo tempo reforçam elementos narrativos expressos pelo 

diretor, como, por exemplo, um determinado som, a escolha do figurino, o close num 

personagem ou mesmo a paleta de cores selecionadas são escolhas narrativas e 

devem  ser  observadas  pelo  espectador  como  inseparáveis  da  história  contada. 

Nesse ponto, relembramos as considerações de Araújo (2012) sobre a importância 

da compreensão dos elementos técnicos da produção audiovisual, na medida em 

que eles possibilitam uma melhor análise da narrativa e tornam a leitura fílmica mais 

abrangente. 

Observar e interpretar os aspectos técnicos do filme consiste num elemento 

fundamental no uso do cinema como recurso didático nas aulas de História, mas 

também é importante impor ao cinema uma dupla análise: como produto cultural 

(fonte histórica), associado à intencionalidade pedagógica proposta pelo mediador 

(professor). Nesse ponto Katia Abud observa que o cinema “(...) transforma-se em 

evidência quando, de material original, isto é, de produção não intencional para 

finalidades pedagógicas, passa a ser um instrumento para o desenvolvimento de 

conceitos na aula de história” (ABUD, 2005, p. 312, grifo nosso). Ainda para essa 

pesquisadora, “(...) no processo de aprendizagem as fontes se transformam em 

recursos didáticos, na medida em que são chamadas para responder perguntas e 

questionamentos adequados aos objetivos da história ensinada” (ABUD, 2005, p. 
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309, grifo nosso). A partir dessa afirmação, não existe contradição no uso de fontes 

históricas como recursos didáticos, pois as fontes em sala de aula se destacam 

como elementos essenciais na percepção das ideias prévias dos estudantes acerca 

dos conteúdos substantivos da disciplina História. 

O cinema, em sala de aula, exibido integralmente, permite ao professor uma 

leitura mais ampla e não serve apenas como um recurso didático, mas revela traços 

da sociedade que ela escolheu contra ou sobre si mesmas, como os monumentos. 

Sobre isso, destacou Jacques Le Goff: “Os filmes – assim como outras formas de 

narrativas – também podem ser vistos como o resultado do esforço das sociedades 

históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada 

imagem de si próprias” (LE GOFF, 1992, p. 548). Essa denominação de documento 

como monumento atribuído ao filme implica em cuidados de análise específicos para 

o  cinema.  O  professor/pesquisador  deverá  proceder  com  certos  cuidados  ao 

trabalhar com o filme, conforme destacou Eduardo Morettin sobre as reflexões de 

Marc Ferro: 

 
 

Para Ferro, o cinema é um testemunho singular de seu tempo, pois está fora 
do controle de qualquer instância de produção, principalmente o Estado. 
Mesmo a censura não consegue dominá-lo. O filme, para o autor, possui uma 
tensão que lhe é própria, trazendo à tona elementos que viabilizam uma 
análise da sociedade diversa da proposta pelos seus segmentos, tanto o 

poder constituído quanto a oposição. (MORETTIN, 2003, p. 14). 
 
 

Alguns pesquisadores consideram a fragmentação do filme em sala de aula 

como um procedimento equivocado, porque uma leitura fracionada compromete a 

apreciação do cinema como obra de arte e impede a análise nos termos propostos 

pela historiografia especializada (NAPOLITANO, 2009). Mas cabe ao professor 

escolher como apresentar aos estudantes o filme: se completo ou selecionar alguns 

fragmentos que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem. 

Conforme Pablo Blasco, o uso do fragmento mostra-se eficiente porque se 

insere na chamada cultura do espetáculo, marcada pela “informação rápida, o 

impacto, o intuitivo, em detrimento do raciocínio linear, lógico e especulativo” 

(BLASCO,  2006,  p.  28).  Durante  a  realização  Hora Atividade  Interativa, 

anteriormente  mencionada,  algumas  intervenções  destacaram aspectos  positivos 

sobre o uso de trechos de filme. 
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Penso que usar somente fragmentos de filmes seja mais importante que o 
todo, pois muitas vezes, foge do contexto. (Participante 2). 

 
Devido às poucas aulas semanais o mais recomendado, realmente, é 
utilização de trechos de filmes ou pequenos documentários. (Participante 3). 

 
O Portal Dia a Dia oferece um grande número de fragmentos de filme de 
grande importância para nossas aulas, inclusive já em formato para nossa 
tecnologia. (Participante 4). 

 
Não tenho muito tempo para assistir a filmes e muito menos fazer os tais 
recortes pedagógicos necessários... por isso sempre que é possível utilizo os 
trechos de filmes que estão disponíveis no Portal. (Participante 5). 

 
 

Diante desses apontamentos, alguns elementos interessantes se revelam 

acerca do uso do trecho de filme. A intervenção do participante 2 indica o uso de um 

roteiro interpretativo e enfatiza a intencionalidade pedagógica, aspecto discutido pela 

pesquisadora Katia Abud (2005). Enquanto, o participante 3 coloca que o número 

reduzido de aulas de História consiste num empecilho ao uso do filme completo. 

Mas essa limitação não deve ser a justificativa para desconsiderar o uso do cinema 

no processo de ensino e aprendizagem. A prática demonstra que nas escolas os 

professores   costumam   organizar   arranjos   de   “empréstimos   de   aulas”   para 

possibilitar a exibição do filme na íntegra, e algumas escolas possuem cine clubes 

em contraturno. O uso do trecho é interessante porque evita a dispersão dos 

estudantes e combate o uso indevido do cinema em sala de aula, apresentar uma 

obra cinematográfica como “enrolação”, ou meramente como “matação de aula”. O 

trabalho com a seleção de apenas  alguns trechos dos filmes, trabalhando com 

cenas e sequencias curtas é interessante porque exige menos tempo de 

concentração do aluno. Cabe ainda ressaltar que ao escolher um determinado filme 

é fundamental obedecer à indicação de faixa etária recomendada pelo produtor. 

Embora muitos filmes possuam elementos interessantes para o trabalho com alguns 

conteúdos e conceitos históricos, cenas inapropriadas devem ser suprimidas. 

Ainda na segunda edição da Hora Atividade Interativa de História, os 

participantes 4 e 5 enfatizam a importância do Portal Dia a Dia Educação como 

suporte ao uso dos trechos de filme. Esse tipo de produção de recursos didáticos 

começou no Portal em 2008, com a parceria técnica da coordenação do Multimeios 

– equipe responsável pela criação de imagens, áudios e animações para a Seed. No 

ano seguinte, a coordenação do Portal criou a página dentro do Portal específica 

para filmes e com isso os trechos passaram a ser objeto de estudo de um técnico- 
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pedagógico especialista na área22. Em 2010, os técnicos-pedagógicos de todas as 

disciplinas  passaram  a  estudar  sistematicamente  o  potencial  pedagógico  dos 

trechos  de  filme  como  Objetos  de  Aprendizagem  (OA).  Para  o  Ministério  da 

Educação (MEC), OA “(...) são recursos educacionais, em diversos formatos e 

linguagens, que tem por objetivo mediar e qualificar o processo de ensino- 

aprendizagem.” 23 No Portal Dia a Dia Educação, os Objetos de Aprendizagem foram 

definidos como recursos digitais acompanhados de indicação pedagógica. A partir 

disso,  se  colocou  uma  questão:  como  redigir  uma  indicação  pedagógica  para 

trechos de filme nas aulas de História reconhecendo o cinema como fonte histórica e 

recurso didático? Para responder essa importante pergunta foi planejada a Hora 

Atividade Interativa intitulada “O cinema como recurso nas aulas de História”. 

Após a realização desses debates na HAI sobre o uso de cinema, o trabalho 

na página disciplinar de História levou em conta essas reflexões. A equipe técnico- 

pedagógica e a coordenação do Portal Dia a Dia Educação compreenderam que os 

usuários/professores identificam no Portal o espaço de referência nesse tipo de 

recurso didático e a indicação pedagógica deveria contemplar aspectos técnicos e 

narrativos do filme. 

Ainda como ação da Seed para ampliar os debates acerca do cinema em sala 

de aula, em 2013, a coordenação do Multimeios propôs a criação do programa 

“Cinema e Educação”24,  um produto vinculado a Web Rádio Escola dirigido aos 

professores para apresentar sugestões de filmes e de trechos de filme para o uso 

em sala de aula. Esses programas, de certa forma, deram continuidade aos debates 

iniciados nas edições das HAIs e permite uma aproximação do professor ao trabalho 

com trechos de filmes produzidos no Portal Dia a Dia Educação. 

Portanto, o uso do cinema nas aulas de História possui uma relação inegável 

e o volume de filmes históricos comprova essa afirmação. Mas o uso do filme para 

fins didáticos envolve mais que apenas a exibição, é necessário planejamento e 
 

22 Em  2010,  ano  de  criação  da  página  de  Cinema  (http://www.cinema.seed.pr.gov.br/),  o 

técnico-pedagógico responsável e co-criador do espaço era um professor graduado em Arte. No 
ano seguinte, a página passou a ser mantida por uma professora de Língua Portuguesa e estudante 
do curso de Bacharelado em Cinema e Vídeo (Faculdade de Artes do Paraná – FAP). Em 2013, a 
página passou a ser responsabilidade de uma técnica-pedagógica graduada em História que cursou 
parte do curso de Bacharelado em Cinema e Vídeo na FAP. 

23 Disponível em:<http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/curso_le/modulo4.html>. Acesso em: 

20 jan. 2014. 
24 Programas disponíveis em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/genre.php?genreid=303>. Acesso em: 
20 jan. 2014. 
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mediação docente no sentido de destacar a intencionalidade do filme ou do trecho 

exposto. 

Ao refletir sobre esse assunto a partir da experiência da HAI de História e da 

produção de trechos de filmes do Portal Dia a Dia Educação, verificou-se que a 

opção teórico-metodológica proposta pela “Educação Histórica”, especialmente pela 

apreciação das ideias prévias, não é contraditória a elaboração de um roteiro de 

análise que contemple os aspectos técnicos e narrativos do filme. O roteiro serve 

apenas como referência ao professor, pois cada realidade escolar possui suas 

especificidades que serão verificadas apenas na prática, durante o processo de 

ensino e aprendizagem. 

Esse trabalho conclui suas reflexões afirmando que embora o filme completo 

permita uma análise mais abrangente dos elementos narrativos e técnicos, 

compreende-se que o uso de trechos não impede totalmente essa dupla análise, 

mas é necessário seguir as orientações da bibliografia especializada. Além disso, o 

uso de filmes e/ou fragmentos, pode ser interessante tanto no momento de 

exploração dos conhecimentos prévios, ou da problematização do tema e podem 

ainda colaborar na produção de uma narrativa histórica. 
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HUMANISMO E IDENTIDADE HISTÓRICA: CONTRIBUIÇÕES PARA ANÁLISE DE 

NARRATIVAS HISTÓRICAS 

 
 

Lucas Pydd Nechi 25, 
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RESUMO: 
 

 
 

Este trabalho busca aprofundar a relação entre os conceitos de novo humanismo e 
identidade histórica, do filósofo alemão Jörn Rüsen. Para tanto, destaca o papel 
normativo  e  empírico  do  humanismo  e  a  possibilidade  de  uma  formação  da 
identidade histórica que preze pela alteridade, pela concretização dos direitos 
humanos e civis e pela singularidade da vida humana e da dignidade do outro, a 
partir de processos educacionais fundamentados na teoria da consciência histórica. 
A presente incursão teórica, como parte integrante de uma pesquisa de doutorado, 
busca traçar elementos-chave para a análise de narrativas históricas a serem 
aplicadas em jovens ao término da educação básica. Os resultados parciais detas 
pesquisa apontam possibilidades de um bloco de perguntas sobre escolhas de 
orientação no tempo a partir dos parâmetros da dinâmica do desenvolvimento da 
aprendizagem histórica, e, complementarmente, um bloco de investigação sobre a 
consciência histórica a partir de um conteúdo específico do ensino de história. 
Estabelecem-se,  também,  quatro  elementos  do  novo  humanismo  usados  como 
chave de leitura das narrativas dos jovens futuramente inqueridos: dignidade 
humana, relação com a natureza, conflitos antropológicos e multiperspectividade. 

 
Palavras-chave:  humanismo  –  identidade  histórica  –  consciência  histórica  – 
narrativas históricas. 

 
 

 
Introdução 

 

 
 

Este trabalho tem o objetivo de fundamentar um quadro de análise teórica de 

narrativas históricas a serem estudadas empiricamente, a partir do pensamento de 

Jörn Rüsen. Tal fundamentação é parte integrante de uma tese de doutoramento, 

em fase inicial de construção, cujo foco é o conceito do novo humanismo do mesmo 

autor. Intenciona-se verificar nas narrativas históricas de jovens alunos de diferentes 

localidades se tais sujeitos apresentam elementos semelhantes aos teorizados por 

Rüsen em sua proposta humanista e, ainda, como estas concepções influenciam na 

formação e apropriação de suas identidades históricas. Objetiva-se, paralelamente, 
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compreender o conceito de novo humanismo em sua relação com a aprendizagem 

histórica, inscrita na cultura, entre outras formas, por meio da didática da história. 

A investigação qualitativa da aprendizagem histórica de jovens alunos 

demanda um desdobramento conceitual na teoria da consciência histórica, tendo em 

vista que o novo humanismo pode ser compreendido tanto como elemento empírico 

como normativo da consciência histórica dos sujeitos. Rüsen apresenta a ideia do 

novo humanismo como “esta combinação de um universalismo empírico e normativo 

da humanidade, sua forma política dos direitos básicos, sua historicização geral e 

individualização da cultura humana e sua ideia de uma humanidade que forma a si 

própria em todos os processos educacionais.” (2012b, p. 525). 

A compreensão deste lócus entre a empiria e a normatividade é essencial 

tanto para que se atente à profundidade do novo humanismo como também para 

estruturar uma incursão empírica. Analogicamente, pode-se utilizar a definição dos 

elementos empíricos e normativos descritos pelo autor em relação à aprendizagem 

história sob a ótica da didática da história. “Empiricamente, a didática da história 

levanta a questão do que é a aprendizagem histórica; examina os processos reais 

pelos quais se manifestam as diferentes condições, formas e resultados, o seu papel 

no processo de individualização e socialização humana.” (2012a, p. 72). Já no 

aspecto normativo “a didática da história levanta a questão do que deve ser a 

aprendizagem histórica, e investiga os pontos de vista de que ela, deliberadamente 

(por meio do ensino) deve influenciar, planejar, moldar, dirigir e controlar.” (2012a, 

p.72). A partir do que é e o que se enseja que deva ser a aprendizagem histórica, 

visualiza-se o que é o que deva ser a utilização do novo humanismo como função 

didática da história. 

Porém, neste ponto deve-se destacar que há uma dificuldade vigente de se 

estabelecer critérios empíricos para pesquisas focadas na consciência histórica. 

Rüsen relata o desafio cujas pesquisas vêm enfrentando e indica o saber histórico 

como ponto de partida: 

 
 

No plano da articulação linguística da consciência histórica surge para 
qualquer pesquisa empírica, em primeiro lugar, a questão fundamental 
acerca de que processos de consciência histórica referentes à que 
enunciados linguísticos são empiricamente acessíveis. O mais simples é 
começar  pelos  acervos  do  saber  histórico.  Esses  acervos  são 
continuamente revisitados. (2012a , P.96). 
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Assim, ainda no plano teórico, procurou-se relacionar a concepção de novo 

humanismo com o conceito de identidade histórica que, pertencente à teoria da 

consciência histórica, estabelece uma ponte com a empiria. A opção por este 

conceito  dentre  tantos  possíveis  é  justificada  pela  intenção  de  constituir  uma 

pesquisa qualitativa cuja centralidade resida nos sujeitos. A identidade histórica 

circunscreve a consciência histórica, pois os sujeitos a constituem em um processo 

formativo e se apropriam dela nas diversas relações com os conteúdos do passado. 

A identidade histórica também poderá ser um conceito chave para que se possam 

realizar pesquisas no universo escolar. 

 
 

Desenvolvimento 
 

 
 

A identidade histórica é um dos três elementos constitutivos da teoria da 

consciência histórica – juntamente com a memória e com a continuidade – e auxilia 

na diferenciação entre as narrativas históricas e outras narrativas quaisquer, sejam 

literárias ou de outros gêneros de linguagem. “A particularidade da narrativa histórica 

em contraste com o contar e, com isso, também, a especificidade da ‘história’ como 

um assunto do pensamento histórico é formada pelas três qualidades simbólicas da 

experiência  temporal”  (2012a,  p.39).  Em  suma,  tais  elementos  conferem 

historicidade às narrativas que, por sua vez, são a materialização da consciência 

histórica dos sujeitos. 

Quanto à memória, Rüsen afirma que: “a memória de sua experiência 

apresenta a variação temporal do homem, e seu mundo no passado (que são 

interpretados em termos de uma experiência do tempo presente).” (2012a, p.39).  Já 

em relação à continuidade: “significa a representação de um processo abrangente 

de passado, presente e futuro, no qual se inserem os conteúdos do passado, 

tornando-se assim, ‘história’.” (2012a, p.39). 

A identidade histórica tem um papel diferenciado, estando relacionada com a 

subjetividade e intersubjetividade dos sujeitos. Narrar histórias é demarcar-se no 

fluxo do tempo e também assinalar onde se encontram os outros sujeitos e quais 

são as relações entre si. 

 
 

A principal razão para que a continuidade das ideias seja formada, é a 
intenção  dos  narradores  e dos  seus  ouvintes  de  garantir  suas próprias 
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identidades e as de seus mundos, a partir de histórias contadas no curso 
das mudanças temporais: a continuidade das ideias deve ser capaz de 
funcionar como uma reafirmação da identidade humana da mudança no 
tempo. As histórias são (historicamente) contadas, porque os narradores e 
sua audiência apenas podem ser e permanecer eles mesmos, quando eles 
próprios e seu mundo se afirmam em suas identidades ao longo das 
mudanças no tempo.  (2012a, p.39-40). 

 
 

Rüsen define o conceito de identidade histórica como: 
 

 
 

[...] a ligação de várias identificações centralizadas na auto-referência de um 
individuo e de sua comunidade social. Identidade integra as múltiplas 
objetivações do self humano com suas projeções para o mundo exterior de 
maneira pela qual a pessoa interessada se torna consciente de si mesmo 
como  sendo o  mesmo, único, em todas as  mudanças de espaço e de 
tempo. (2012b, p.532). 

 
 

Distinta do conceito de identidade abordado pela Psicologia, Antropologia e 

demais ciências humanas, o qualitativo ‘histórica’ atribui à identidade concepções de 

si e dos outros culturalmente inscritas e influenciadas por referências do fluxo do 

tempo e do acúmulo dos saberes históricos. As ideias de Rüsen foram influenciadas 

por outro historiador alemão, Johann Droysen, que confere à identidade histórica um 

caráter de potencial emancipação em vista das transformações que os sujeitos 

podem realizar em suas vidas se lhes forem permitidos a reflexão sobre seu lugar no 

tempo. 

 
 

Quando as pessoas, mediante a reflexão de sua consciência histórica, 
desvelam a gênese histórica do seu próprio mundo, descobrem que as 
determinações do seu agir, que aparecem como imposições externas, 
deixam transparecer o espírito que as formou e cuja presença repercute 
assim indiretamente em seu dia-a-dia. As pessoas adquirem assim sua 
identidade histórica, e, ao mesmo tempo, transformam as circunstâncias de 
sua vida, de determinações impositivas do agir, em oportunidades de 
autoafirmação e autodesenvolvimento. (2012a, p.28) 

 
 

Ao citar Droysen, Rüsen relembra as contribuições do Iluminismo e do 

Historicismo à ciência da história, destacando a importância da função didática 

interna própria ao conhecimento histórico, sendo “necessário elaborar o sentido 

didático da racionalidade metodológica própria à ciência como meio da formação da 

identidade histórica.” (2012a, p.30). A didática da história deve realizar mais do que 

descrições  de  identidades  do  passado,  mas sim buscar fazer  uso das 

consequências científicas do Iluminismo – no que toca a concepção universalista de 

humanidade – e do Historicismo – concretizando o conceito de humanidade na 
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multiplicidade das culturas (2012a, p.30), para estabelecer critérios de apropriação 

da identidade em consonância com os pressupostos da ciência da História. 

A identidade histórica de cada sujeito não é constituída em si mesma, 

justamente devido à historicidade a que cada um está inserido. Os sujeitos não se 

formam alijados do tempo. Também não se pode afirmar que as identidades são 

copiadas ou que sejam composições similares a outras identidades do passado. A 

idiossincrasia histórica de cada sujeito permite-lhes possuir relativa autonomia, no 

sentido de autoafirmação e autodesenvolvimento de Droysen, porém sempre 

vinculada às circunstâncias históricas do tempo em que se vive. O processo de 

formação e construção da identidade histórica é, de fato, um processo de 

apropriação, pois se realiza em um jogo dinâmico de relação com o passado, 

presente e futuro a partir de critérios que são formados culturalmente e podem ser 

sistematizados em processos formais de educação. Empiricamente isto significa que 

o processo de desenvolvimento da consciência histórica liga-se com a apropriação 

da identidade histórica de jovens alunos. Por consequência, normativamente deve- 

se refletir qual objetivo ou critério centralizador pode ser utilizado para que tal 

apropriação seja realizada de forma emancipatória. Nas palavras de Jörn Rüsen: 

 
 

Identidade histórica é coisa totalmente diferente da discussão em torno de 
liberdade  de  opinião  ou  de  decisão.  Ela  está  inexoravelmente  marcada 
pelas circunstâncias históricas sob as quais qualquer sujeito nasce. Pela 
aprendizagem a identidade histórica não é criada, mas apropriada. Lembre- 
se, a propósito, que o modo da apropriação influencia o formato de cada 
identidade histórica. (2012a, p.105) 

 
 

Em contrapartida pesquisas na área da Educação Histórica vem apontando 

que os sujeitos escolarizados que aprendem História de forma estanque, com uma 

única e etnocêntrica narrativa sobre fatos isolados do passado, estão subjugados a 

um presentismo que os aparta de formas mais críticas de consciência histórica. Tais 

pesquisas são destacadas pelas professoras Schmidt, Barca e Garcia ao traçarem o 

percurso das pesquisas de Educação Histórica no Brasil e em Portugal (SCHMIDT, 

BARCA E GARCIA, 2010, p.14-18). 

No ambiente escolar, o ensino e aprendizagem de história podem ser 

constituídos com o objetivo didático do desenvolvimento da consciência histórica e, 

por consequência, da identidade histórica dos alunos. Neste processo, os conceitos 

subjetivos  superficiais  e  generalistas,  que  muitas  vezes  regem  a  práxis  dos 
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estudantes  perdem  força  para  a  materialidade  da  experiência  histórica  e  suas 

 

interpretações. 
 

Trata-se, aqui, de novas dimensões da subjetividade, especificamente 
didáticas.  Elas  se  referem  ao  aprendizado  histórico  como  o  meio  de 
formação da identidade histórica. Como assim? Na consciência histórica, a 
posição relativa da subjetividade no manejo da experiência histórica se 
modifica. Com isso, modifica-se também o modo de constituição da 
subjetividade como identidade histórica, mediante a interpretação da 
experiência histórica. A subjetividade perde sua competência de criar regras 
comportamentais de validade supratemporal. Perde assim seu status de 
contraponto abstrato à experiência histórica, ou melhor, sua superioridade. 
(...) Ao invés disso, descobre-se na experiência histórica como vinculada ao 
tempo e, simultaneamente, livre dele nas perspectivas novas de futuro. 
(2012a, p.22) 

 

 

Dentro da tipologia da consciência histórica (2012a) a formação mais ampla, 

aprofundada e emancipadora da identidade histórica é aquela apropriada a partir de 

um processo de aprendizagem de sentido genético, que confere aos sujeitos uma 

compreensão mais densa da experiência histórica e instigando-os a uma orientação 

temporal reflexiva e significativa. 

 
 

A aprendizagem histórica, desta forma, permite aos sujeitos mudar a si 
mesmo e a seu mundo, com chances de auto ganho e ganho mundial, não 
deixando a mudança temporal ser uma ameaça à estabilidade, mas sim 
trazendo-a para a validade do seu dinamismo interno. Os alunos estabilizam 
a identidade humana, historicamente, como uma capacidade de mudança e 
desenvolvimento,  pois  a  representação  da  continuidade  cognitiva 
necessária será alçada como mudança de direção da experiência histórica. 
(2012a, p.84) 

 
 

A visualização desta forma de aprendizagem resultante em uma formação 

genética da consciência histórica provoca-nos a refletir uma didática da história 

comprometida com a práxis dos jovens alunos, para que com o auxílio da ciência da 

História possam se compreender como sujeitos, mais do que vítimas ou reféns de 

seu tempo vivendo em um eterno pensamento tradicional, mas sim autores de suas 

histórias e conscientes dos saberes históricos que tocam o seu tempo presente e 

influenciam suas escolhas de futuro. 

Já o conceito de humanismo de Jörn Rüsen é apresentado como um ‘novo’ 

humanismo, pois possui a intenção de demonstrar que não se trata simplesmente da 

retomada dos valores do humanismo renascentista. O autor almeja não apenas 

valorizar  conquistas  humanitárias  dos  últimos  períodos  históricos  como  também 
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superá-las  em  vista  da  construção  de  um  mundo  mais  igualitário.  Por  novo 

humanismo Rüsen entende: 

 
 

Um recurso fundamental e uma referência para a natureza cultural dos 
homens na orientação da vida humana e um alinhamento desta orientação 
com  o  princípio  da  dignidade  humana.  Suas  dimensões  empírica  e 
normativa são ambas universais. O novo humanismo inclui a unidade da 
humanidade e também sua manifestação na variabilidade e mutabilidade 
das formas culturais de vida. Ele temporaliza a humanidade em um conceito 
abrangente da história universal onde cada singular forma de vida em sua 
individualidade é hermeneuticamente reconhecido. Politicamente ele baseia 
a legitimidade da dominação e poder dos direitos humanos fundamentais e 
civis. Ele compreende a subjetividade humana como um processo de 
autoformação de acordo com a dignidade humana inerente a todos os seres 
humanos no espaço e no tempo. (2012b, p.524) 

 
 

A identidade histórica se relaciona com o novo humanismo a partir da 

singularidade da individualidade humana e do reconhecimento da alteridade e da 

dignidade do outro. A formação da identidade histórica, à luz do novo humanismo, 

ensejaria a concretização dos direitos humanos e civis a partir de processos 

educacionais. Como torná-lo concreto dentro das instituições de ensino e nos 

currículos nacionais ou supranacionais é tarefa de pesquisas da esfera pragmática 

da aprendizagem histórica. O que se pode afirmar a partir do pensamento de Jörn 

Rüsen, contudo, é que a identidade histórica possui fundamental relevância nesse 

processo. 

A apropriação da identidade histórica como meio de consolidação do 

humanismo passa simultaneamente pela tomada de pressupostos da aprendizagem 

histórica.   Entre   eles   destaca-se   a   visão   multiperspectivada   do   passado.   A 

valorização e o reconhecimento da humanidade e dignidade do outro, de outras 

culturas, etnias, identidades de gênero e condições sociais implica na compreensão 

das diferentes narrativas advindas de diferentes experiências históricas. As 

perspectivas antagônicas e os conflitos devem fazer parte da recriação do passado 

na busca pela identidade presente, não podendo ser mais admitidos os extremos da 

relativização do passado, por um lado, e do discurso histórico monológico 

homogeneizante, por outro. 

 
 

Não   se   trata   mais   de   categorizações  da   experiência,   valoração   e 
ajuizamento histórico, mas sim de algo como uma ‘ética’ da orientação 
existencial por meio de representações dos processos temporais, ou seja, 
de uma tipologia de pontos de vista e perspectivações históricas. Tal 
tipologia  deveria  mensurar  e  abranger  categorialmente  o  espaço  da 
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formação da identidade histórica pela relação com os pontos de vista no 
processo interpretativo da experiência histórica. (2012a, p.100) 

 
No encontro cultural entre os sujeitos, urge um reconhecimento recíproco de 

validade da dignidade humana, de alteridade, na qual a identidade histórica de cada 

um também seja fortalecida.  O princípio de reconhecimento se constitui como esta 

ligação da identidade histórica com o novo humanismo. 

 
 

O princípio do reconhecimento, que pode regular um discurso no qual se 
trate  da  identidade  humana,  da  individualidade  dos  indivíduos,  grupos, 
povos  e  culturas  inteiras.  Identidade  é  sempre  particular,  porém  ela 
sobrevive ao ser reconhecida por cada um dos que são diferentes. No 
discurso intercultural sobre especificidade e validade dos direitos humanos, 
trata-se também de identidade cultural, ou seja, da particularidade individual 
de especificidade e alteridade de comunicação entre culturas. E, uma vez 
que, nessa comunicação, trata-se tanto da ‘mesmidade’   [eisengein] (e 
sempre também da alteridade do Outro), quanto também daquilo que é 
contudo comum aos diferentes, à medida em que pertencem à mesma 
categoria e (...) estão dispostos a atribuir a essa mesma pertença um 
elevado valor cultural, legal, político e meso religioso e civilizatório, trata-se 
de fato da universalidade do que é ampla e universalmente humano e da 
sua expressão cultural específica. (2012a, p.212) 

 
 

É importante salientar que estas formas de desenvolvimento da consciência 

histórica tem elevado comprometimento com a orientação temporal das pessoas. A 

didática da história se afirma, assim, comprometida na formação de sujeitos que 

orientem suas escolhas em direção a uma sociedade mais humana. 

 
 

Nessa  dimensão  intercultural,  o  pensamento  histórico  ganha  uma 
orientação   para   o   futuro   extraordinariamente   forte:   ele  organiza   a 
experiência histórica do desenvolvimento e do impedimento, da afirmação e 
da  limitação  do  pensamento  sobre  direitos  humanos  e  de  seus  pontos 
fracos e fortes nas relações sociais e no poder político,   à luz de um 
processo histórico abrangente que aponta para o futuro – para um futuro no 
qual os direitos humanos e civis se tornarão princípios formadores da 
identidade cultural na comunicação intercultural. (2012a, p. 212) 

 
 

Nesta concepção de identidade histórica a aprendizagem histórica é mais do 

que um contato breve com um passado distante desvinculado do presente, ela de 

fato envolve “processos de educação e formação nos quais se lida com direitos 

humanos e civis [e] abordam o desenvolvimento da consciência moral, política e 

histórica em crianças e jovens.” (2012a, p. 215). Esta formação teria forte efeito na 

dimensão política da cultura histórica, tendo em vista que por ela “direitos ganham 
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em forma e força como pontos de vista de cada geração que está crescendo e 

 

definindo sua própria identidade histórica e política”. (2012a, p. 213). 
 

A relação entre aprendizagem histórica, novo humanismo e identidade 

histórica, é definida por Jörn Rüsen: 

 
 

Aprendizagem histórica em uma compreensão humanística é o processo de 
individualização da humanidade no cenário da experiência histórica. Este 
processo deve ser apresentado de tal maneira que encontre e influencie a 
auto-referência ou auto-consciência dos aprendizes e suas relações com 
outros, de forma que eles possam ser capazes de historicizar sua qualidade 
de ser um ser humano.  (2012b, p. 532). 

 

 
 

O autor indica uma breve orientação subjetiva de implementação de uma 

aprendizagem histórica humanista, segundo ele: “isto deve ser feito através de um 

espelhamento das suas próprias experiências, desejos, esperanças, expectativas e 

medos na experiência histórica de uma variedade de formas de vida e de suas 

várias  ideias  constituídas  de  humanidade  no  curso  do  tempo.”  (2012b,  p.532). 

Apesar do direcionamento humanista ter ficado bastante explícito em sua teoria, 

Rüsen deixa em aberto a estruturação da metodologia de pesquisas empíricas para 

aproximações com a cultura escolar. Coube na presente pesquisa o estabelecimento 

de um critério de análise das narrativas que pudesse apontar a relação entre a 

consciência histórica dos sujeitos, suas identidades históricas e o ideal do novo 

humanismo. 

 
 

Conclusão 
 

 
 

Como resultado desta incursão teórica apontam-se possibilidades de 

investigações que questionem sobre escolhas de orientação no tempo a partir dos 

parâmetros da dinâmica do desenvolvimento da aprendizagem histórica. 

Para realizar o cruzamento de elementos da identidade histórica com critérios 

do  novo  humanismo  optou-se  por  investigar  narrativas  de  jovens  sobre  suas 

escolhas pessoais. Especificamente, os jovens serão indagados a descrever o 

processo   de   escolha   do   que   farão   ao   fim   de   seu   período   escolar.   Tal 

questionamento procura coletar informações de cunho pessoal dos sujeitos que 

transpassem suas dimensões subjetivas e intersubjetivas no contato com a 

experiência   histórica   (2012a,   p.104-107).   Ressalta-se   que   o   incremento   da 
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experiência histórica, subjetividade e intersubjetividade são os objetivos da 

aprendizagem histórica. (2010, p.48). As questões relacionadas à escolha pessoal 

tão profunda podem auxiliar a compreender como os jovens experimentam sua 

experiência no tempo e suas interpretações de si e do mundo que embasam suas 

orientações de escolhas de futuro. As intenções de percurso após a vida escolar 

podem denotar direta ou indiretamente a atribuição de sentido de vida, na práxis 

destes sujeitos. 

Complementarmente, se constituirá uma análise empírica da consciência 

histórica dos jovens através de narrativas que relatem um conteúdo específico da 

cultura histórica o qual eles afirmam ter influenciado significativamente na sua 

escolha e em sua vida prática. Tal conteúdo pode ter sido apresentado nas aulas 

formais de história ou em outros espaços de formação e de aprendizagem. Nestas 

respostas serão diferenciados os fatos do passado, as interpretações e as 

orientações decorrentes. Rüsen salienta que a apreensão heurística dos enunciados 

linguísticos dos sujeitos deve ser esclarecedora principalmente quanto a “função de 

orientação exercida pelo modelo de interpretação que estrutura o saber”. (2012a, 

p.97). 
 

Os jovens serão inqueridos, assim, a partir de dois eixos de questões que 

podem ser nomeados de forma breve como: a) a história de uma escolha e b) 

escolhas a partir de uma história. Em todas as narrativas serão investigados os 

seguintes elementos do novo humanismo: dignidade humana, relação com a 

natureza, conflitos antropológicos e multiperspectividade histórica. A escolha 

deste conjunto de elementos como critérios de reconhecimento do novo humanismo 

busca sintetizar o pensamento do teórico alemão que se expande em várias 

subdivisões. Os quatro critérios se diferem em abrangência de suas dimensões: da 

dignidade humana na dimensão de cada um dos seres humanos, os conflitos 

antropológicos na dimensão dos embates de seres humanos entre si por diversas 

razões, a relação com a natureza inserindo o ser humano no contexto ambiental e 

de sua ligação com seu entorno e, por fim, a multiperspectividade histórica que além 

de um critério em si, é uma forma de conceber a história, multifacetada e em 

permanente reconstrução. 

A dignidade humana é citada por Jörn Rüsen (2012b) como um princípio 
 

fundamental para a definição de seu novo humanismo. É a concepção inalienável do 
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princípio da vida e da vida digna de todos os seres humanos, independentemente de 

qualquer variável cultural, religiosa ou social. O humanismo então é um princípio de 

defesa e qualificação da dignidade da vida humana no planeta. Tal critério também 

diferencia o novo humanismo de sua concepção clássica moderna, tendo em vista 

que sob tais princípios a dignidade mínima de vida de todos os seres humanos não 

foi estabelecida como prioridade e, em muitos culturas e povos observam-se seres 

humanos sobrevivendo com as piores condições de habitação, saneamento, higiene, 

nutrição e tendo seus direitos civis, religiosos e humanos desrespeitados 

continuamente. 

A   temática   dos   conflitos   antropológicos   fez   parte   dos   conteúdos 

trabalhados em uma das apresentações do professor Jörn Rüsen na conferência de 

abertura do IX Heirnet em Julho de 2012 em Curitiba26 no qual expôs perspectivas 

de  superação  de  confrontos  étnicos,  sociais,  culturais,  de  gênero  e  das  mais 

diversas situações nas quais homens se dividem entre opressores e oprimidos 

(LAPEDUH, 2013). Os conflitos antropológicos nos remetem às questões culturais 

que tornam a apropriação e formação da identidade histórica um desafio atual para a 

cultura histórica (2012b). Devemos insistir nas conquistas dos direitos humanos 

fundamentais e investir nos conflitos e diferenças que ainda se encontram distantes 

de   solução   pacífica.   Na   aprendizagem   histórica   a   solução   dos   conflitos 

antropológicos significa a valorização da unidade humana na diversidade histórica e 

cultural. 

A reconfiguração do homem em sua relação com a natureza não se trata tão 

somente de adicionar a pauta ambiental na agenda de preocupações da 

aprendizagem histórica. Rusen propõe uma mudança de concepção desta relação, 

na qual a humanidade se perceba como parte integrante do ambiente, superando a 

dicotomia   homem/natureza.   A   desconstrução   desta   noção   exige   também   a 

superação da lógica de uso, dominação e exploração de elementos naturais pelos 

homens. 

A  multiperspectividade  histórica  como  critério  de  identificação  do  novo 
 

humanismo aponta para o princípio narrativo da histórica como pressuposto de 

compreensão de  múltiplas narrativas e visões históricas em cada fato histórico. 

Trata-se de transpor as narrativas muitas vezes monológicas dos materiais didáticos 
 

26 
Conferência “Usos e Abusos da História na Atualidade”, abertura do IX Heirnet em 14 de julho de 2012, na 

Universidade Federal do Paraná, extraído de LAPEDUH, 2013. 
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e historiográficos, em busca de uma compreensão histórica a partir de evidências e 

de conflitos de narrativas divergentes. É a aceitação da história como plural e aberta 

no processo de construção da consciência histórica. 

Os quatro critérios elencados não são estanques e suas definições se 

entrelaçam nas relações sociais humanas. Contudo, podem ser úteis empiricamente 

uma vez que serão quantificadas e qualificadas narrativas que demonstrem 

inclinação a um ou mais destes critérios. Após as incursões empíricas espera-se 

refinar estes critérios e a metodologia da pesquisa em vistas a estruturar a 

argumentação central da tese em construção. 
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RESUMO: 

 
No cotidiano da escola é possível detectar protonarrativas relacionadas a assuntos 
históricos que nem sempre demonstram uma forma interessante de compreensão da 
experiência no quadro geral de orientação da práxis da vida. Nesses casos, como 
professor, faz-se necessário realizar intervenções para a formação (bildüng) como 
motivação de expansões qualitativas e quantitativas da intersubjetividade na relação 
entre consciências e cultura histórica. O presente texto, como estudo sobre práxis e 
educação histórica, refere-se a um trabalho desenvolvido no primeiro semestre de 
2013 no Instituto Federal do Paraná, na disciplina de História da Fotografia, do curso 
técnico de Processos Fotográficos, módulo integrado ao Ensino Médio. No texto 
discuto o processo de elaboração e desenvolvimento de uma proposta de trabalho 
que ocorreu dentro e fora da sala de aula, envolvendo a realização de entrevistas 
fora do espaço escolar e exposição de trabalhos nos corredores do Instituto. Além 
de compartilhar a experiência do trabalho, procuro desenvolver algumas reflexões 
sobre uma forma específica de se pensar a relação ensino e aprendizagem na 
didática da História, a educação histórica na perspectiva da práxis. Realizo a partir 
de Rüsen (2007 e 2012) uma discussão dos conceitos práxis, totalidade, 
subjetividade e intersubjetividade como categorias centrais da formação histórica 
(bildüng). Proponho a partir desse estudo algumas considerações referentes ao 
campo da formação de professores de História e da epistemologia da práxis do 
ensinar e aprender História. 

 
Palavras-chave:   cultura   histórica   –   consciência   histórica   –   totalidade   – 
intersubjetividade – práxis. 

 
 

Introdução 
 

 
 

O  presente  artigo  conforma  uma  tentativa  de  contribuição  às  discussões 

sobre a relação do ensinar e aprender história de acordo com a educação histórica, 

que  objetivamente  se  relaciona  ao  debate  sobre  formação  de  professores.  O 

princípio que norteará a pretensa contribuição vai além da prática, pauta-se no 
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conceito práxis. Trata-se de uma discussão epistemológica sobre a práxis da relação 

do ensinar e aprender História. 

Na dissertação de mestrado (OLIVEIRA, 2012) detectei uma forma possível 

para a relação ensino e aprendizagem em História em que um dos professores 

entrevistados organizou suas aulas de acordo com elementos que havia percebido 

entre  as  falas  dos  alunos.  Basicamente,  a  cidade  em  que  ele  lecionava  tinha 

recebido um grande número de migrantes trabalhadores de vários lugares diferentes 

do país. O impacto social na cidade gerou, segundo o professor, um enunciado 

linguístico que representava uma forma de preconceito contra esses trabalhadores. 

Ele elaborou um trabalho com a História a partir da perspectiva da exclusão. De 

acordo com esse professor a aprendizagem da História poderia proporcionar uma 

formação histórica como intervenção para contrapor o preconceito dos alunos. 

Nessa mesma conjuntura em que trabalhava o professor citado tive 

conhecimento do trabalho de uma professora que, ao perceber problemas 

relacionados à desigualdade de gênero, resolveu envolver a perspectiva da História 

das mulheres em suas aulas.    Foi possível perceber que havia na concepção de 

aprendizagem histórica desses professores preocupações ligadas à práxis da vida 

dos alunos. Essa discussão teve início na dissertação, no entanto, a questão não se 

deu por encerrada. 

O acúmulo da experiência relacionada à formação continuada de professores 

resultado da relação entre o Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica da 

Universidade Federal do Paraná (LAPEDUH – UFPR) e o Grupo Araucária29, sob a 

coordenação da professora Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt, significa 

um ponto fundamental dessa reflexão. Pois essa articulação incentivou em uma 

perspectiva colaborativa que os professores institucionalizados pelo LAPEDUH 

participassem de projetos de pesquisa sobre suas próprias atuações enquanto 

professores, porém ampliando o exercício da intelectualidade (GONZÁLES, 1984). 

Destaco como um dos resultados desse processo de formação continuada o 
 

texto “PERSPECTIVAS DO USO DIDÁTICO DE FONTES HISTÓRICAS NA WEB”, 
 

 
29 

O Grupo Araucária é formado por professores de História do Município homônimo. Os professores 
desse município na década de 1990 conquistaram por meio da militância sindical um plano de 
carreira, o direito a hora-atividade concentrada e a formação continuada assessorada pela 
Universidade Federal do Paraná. No caso dos professores de História esse processo de formação 
resultou em uma relação com o LAPEDUH. Sobre a trajetória do grupo Araucária conferir minha 
dissertação de mestrado (OLIVEIRA, 2012) ou o texto “A educação histórica e as mudanças de 
paradigma na cultura escolar no município de Araucária” (THEOBALD, 2005). 
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apresentado pela professora Neide Teresinha Nóbrega Lorenzi no 5º Seminário de 

Educação Histórica em 2013. Essa produção é o resultado do trabalho da professora 

com a História das Mulheres citado anteriormente. O trabalho de Lorenzi, assim 

como o exemplo do professor citado anteriormente (nomeado como Armando em 

minha dissertação), representam o ponto de partida para o que apresento como 

possibilidades da educação histórica na perspectiva da práxis. 

Essa experiência apresentada por Lorenzi pode ser discutida com base na 

teoria e filosofia da história de Rüsen, além de ser exemplo do exercício da 

intelectualidade na perspectiva que busquei discutir no meu trabalho de mestrado 

(OLIVEIRA, 2012), referenciado em (GONZÁLES, 1984). Instigado pela 

potencialidade dessa concepção de ensino e aprendizagem histórica desenvolvi o 

estudo que discuto nesse trabalho. 

Portanto, o presente texto discute a possibilidade da atuação dos professores 

como intelectuais, capazes de detectar nas enunciações dos alunos, compreendidas 

como protonarrativas, possíveis expressões da consciência histórica e de elementos 

da cultura histórica (RÜSEN, 2007 e 2012). A partir dessa apreensão heurística, os 

professores podem perceber  carências de orientação sobre as quais organizar 

formas de relação com a História para a formação histórica dos alunos na práxis da 

vida. 

 

Protonarrativas como expressão de elementos da cultura histórica, ou 

– de onde surgiu a proposta do trabalho 

 
 

A tese de doutorado “JOVENS ALUNOS E APRENDIZAGEM HISTÓRICA: 

PERSPECTIVAS A PARTIR DA CANÇÃO POPULAR”, produzida por Luciano 

Azambuja (2013), apresenta uma discussão sobre a utilização da estratégia de 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos em aulas ou pesquisas da 

Educação Histórica, como instrumentalização metodológica referenciada nas 

contribuições da psicologia genética. No entanto, Azambuja ressalta que a própria 

teoria da consciência histórica possui fundamentação epistemológica para o 

tratamento teórico e metodológico dos dados levantados na inter-relação entre 

consciência e cultura histórica. 

O objeto da tese de Azambuja referiu-se a investigação das protonarrativas 
 

produzidas por alunos do Brasil e de Portugal, tomando como ponto de partida 
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leituras e escutas do que o autor chamou de fonte canção fruto das indicações dos 

próprios alunos, e da relação dos alunos com os aspectos da cultura histórica. 

Nesse sentido, o autor estabeleceu uma compreensão que, referindo-se a música, 

ultrapassa a compreensão do levantamento prévio, por estabelecer relações entre 

as consciências e a cultura históricas. 

A partir daí, desenvolveu uma metodologia de pesquisa que demonstrou a 

potencialidade que reside no encontro do conhecimento da teoria da consciência 

histórica por parte do professor para a produção e encaminhamento de aulas de 

história. O autor apresenta que as protonarrativas da canção quando comparadas as 

narrativas históricas da canção apresentam a perspectiva da formação e progressão 

da consciência histórica (AZAMBUJA, 2013 p. 420). 

A tese de Azambuja apresenta que tomar como ponto de partida as canções 

que fazem parte do universo cultural dos jovens alunos pode constituir uma 

motivação para relação de ensino e aprendizagem em História. Ficou evidenciado 

em seu trabalho que os alunos que participaram da pesquisa se envolveram nas 

atividades propostas e que a mobilização da consciência histórica é percebida na 

comparação entre as protonarrativas e as narrativas produzidas por ocasião de seu 

estudo. 

A organização do trabalho da professora Lorenzi, assim como a intervenção 

do professor Armando, citados na introdução desse trabalho estabelecem uma 

relação entre consciências e cultura históricas que estão diretamente relacionadas 

às situações genérica e elementares da práxis da vida. A intervenção, nesse caso, 

apresenta a intenção de um processo formativo que pode ser discutido pelo conceito 

ontológico de formação enquanto bildüng. Nessa forma de relação entre cultura e 

consciência histórica as protonarrativas, em comum acordo com Azambuja, são 

enunciados  linguísticos  de  uma  consciência  histórica  originária.  Porém,  a  forma 

como chega-se a um tema do “acervo de conhecimentos da História” (RÜSEN, 2012 

p.96) para ser trabalhado entre professores e alunos é que se diferencia. 

Rüsen apresenta uma compreensão interessante em relação a essas ideias 

prévias, pois elas envolvem conhecimentos históricos prévios como elementos 

presentes  na  consciência  histórica  dos  sujeitos,  assim  como  elementos  que 

compõem a Cultura Histórica: 
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(...) a memória histórica e sua realização pela consciência histórica contém 
elementos e fatores que não são genuinamente narrativos, mas é possível 
demonstrar que esses elementos também possuem função genuinamente 
narrativa, quer dizer, sem rupturas nem coerções, são absorvidos e formam 
parte do contar histórias. Se tratam de imagens e símbolos, que integram a 
atividade memorativa da consciência histórica e através dos quais se leva a 
cabo; mas eles não são todavia as histórias. Não são histórias, mas as 
geram. Como portadores de sentido (semióforas) fascinam a consciência 
histórica, mas não levam e nem condensam em si mesmos as histórias, 
ainda que estas sejam contadas mediante sua força simbólica. Os símbolos 
arquetípicos podem ter uma função importante na interpretação histórica da 
experiência do tempo em seu papel de modelos interpretativos; podem ser 
transmissores de significado e geradores de sentido na interpretação 
temporal, sem que seu significado – e isso é decisivo – esteja organizado 
narrativamente. (RÜSEN, 1994, p. 9, 10) tradução própria 

 
 

Essa compreensão da protonarrativa, desses elementos chamados de 

semióforas, e de símbolos arquetípicos que podem gerar sentidos de interpretação, 

mesmo sem ser uma narrativa organizada, são elementos interessantes a serem 

levados em consideração no que estou pensando como relação de ensino e 

aprendizagem em História na perspectiva da práxis. No resumo desse artigo apontei 

que no dia a dia dentro da escola, é possível detectar formas de atribuição  de 

sentido à experiência humana no tempo que nem sempre são interessantes do 

ponto de vista da racionalidade das relações em sociedade. Era sobre essas 

protonarrativas, entre outros elementos que Rüsen apresenta como elementos que 

compõem a Cultura Histórica que eu estava me referindo. 

Existe uma relação dialética entre o que se compreende como Cultura 

Histórica e o que costumamos chamar de Consciência Histórica. Se concordarmos 

que são as situações genéricas e elementares da práxis da vida que mobilizam as 

operações da consciência histórica, são nessas protonarrativas, mas não apenas 

nelas, que se constituem essas situações genéricas e elementares. E por 

expressarem a consciência histórica devem ser analisadas e levadas em 

consideração nas relações de ensino e aprendizagem em História. Principalmente 

se queremos pensar na relação com a práxis. Falarei sobre isso adiante, agora 

pretendo compartilhar de onde surgiu a ideia do trabalho que realizei na escola e 

que resultou na produção do presente texto. 

No Instituto Federal do Paraná – Campus Curitiba, no curso técnico de 

Processos Fotográficos Integrado ao Ensino Médio, leciono uma disciplina chamada 

“História da Fotografia”. Apesar do nome, a ementa permite além da História da 

tecnologia da Fotografia os contextos de sua produção, trabalha-se a fotografia 
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como documento e arte contemporânea, e tem-se liberdade para um trabalho que 

estaria mais bem intitulado como “Fotografia e História”. Apenas para efeito de 

ilustração, o perfil da turma de 2013 é composta por jovens de 14 (quatorze) e 15 

(quinze) anos, e atualmente dos quase quarenta alunos há apenas dois meninos 

(por esse motivo tratarei, neste texto, daqui para frente, os discentes sempre no 

feminino; as alunas). 

Em uma aula no primeiro bimestre do ano letivo de 2013, analisávamos uma 

fotografia  realizada  nas  olimpíadas  de  Berlim  (1936)  relacionada  ao  atleta  e 

liderança da luta pelos direitos civis dos negros nos EUA, Jesse Owens. Durante a 

discussão fora realizada referência ao nome de Adolf Hitler como governante da 

Alemanha  nazista.  Nesse  momento  ocorreu  uma  enunciação  que  chamou  a 

atenção. 

A partir das discussões realizadas nesse momento detectei que havia 

elementos difusos sobre a restrição das liberdades na vida em sociedade. Foi 

possível apreender que as alunas tinham dificuldades sobre o significado da 

experiência relacionada às restrições das liberdades das pessoas. Os exemplos das 

intervenções do professor Armando e da professora Lorenzi, citados anteriormente, 

influenciaram minhas reflexões sobre que intervenção eu poderia realizar. A 

identificação com a teoria da consciência histórica e as discussões realizadas por 

Rüsen sobre o conceito de cultura histórica no âmbito do LAPEDUH foram 

importantes para essa compreensão. Foi então que preparei como atividade de 

avaliação do 2º bimestre de 2013, um trabalho que resultaria em uma exposição de 

fotografias com relatos de memória. 

A partir da compreensão entre a relação dialética entre consciência e cultura 

histórica torna-se possível apontar a hipótese central dessa discussão: se adotamos 

o referencial da formação da consciência histórica, e assumimos na utilização desse 

referencial o caráter pragmático do pensamento histórico, a formação histórica deve 

per pautada nas situações genéricas e elementares da práxis da vida, e não em uma 

seleção reificada de conteúdos estruturados e distanciados da práxis da vida. 

Ao relacionar o referencial da consciência histórica com o conceito de cultura 

histórica proponho que não é necessário que haja determinações inegociáveis de 

uma listagem ampla de conteúdos como nas diretrizes curriculares ou nos livros 

didáticos (o que é reforçado pelos sistemas de vestibulares). Os professores como 
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intelectuais podem detectar na cultura histórica e nas enunciações das consciências 

históricas dos alunos o que é necessário para auxiliar no processo de formação 

histórica (bildüng). A primeira discussão que realizei nesse sentido está em minha 

dissertação de mestrado  e se relaciona ao professor Armando30. 

Não se dispensa toda e qualquer forma de regulamentação do ensino com 
 

relação a conteúdos, estou desvelando a possibilidade de que o trabalho dos 

professores de História possa ser exercido com maior autonomia intelectual. Ao 

passo que a discussão no âmbito da Educação Histórica, não apenas no Brasil, mas 

em vários países, já demonstrou o deslocamento da relação com a vida impactada 

pelas formas de ensino de história centradas no conteúdo31. Os alunos que passam 

por essa forma tradicional de aprendizagem histórica, pautada no conteúdo da 

história, do inicio das sociedades até a atualidade, em sua maioria ao saírem da 

escola não são capazes de criar uma narrativa coerente sobre o passado, e muito 

menos se colocando como parte da experiência humana no tempo. 

 

 

Geração criado-mudo & liberdade de expressão: proposta de exposição 
 

 

A principal pretensão desse texto está centrada na compreensão da 

protonarrativa como expressão da relação entre a consciência e cultura histórica e a 

possibilidade de intervenção dos professores como intelectuais  em um trabalho de 

alteração qualitativa das formas de atribuição de sentido relacionadas a práxis da 

vida. Por isso não me detalharei os encaminhamentos metodológicos do trabalho 

realizado em sala de aula. Apenas um breve relato para a compreensão geral das 

intencionalidades do trabalho. 

Para a realização do trabalho foi indicado às alunas que em duplas deveriam 

realizar entrevistas e produzir fotografias. A proposta era que as alunas procurassem 

alguém  que  pertenceu  a  chamada  “geração  criado-mudo”32.  E  realizar  uma 

entrevista baseada seguinte pergunta: 
 
 
 

30    
Dissertação de mestrado defendida em 2012 no PPGE – UFPR. Na página 174 relato o exemplo 

desse professor que trabalhava conteúdos da história motivado pelo que havia detectado como 
carências de orientação manifestadas pelos seus alunos na relação com o contexto social a que 
estavam inseridos. 
31 

O projeto CHATA (Concepts of History and Teaching Approaches) ocorreu na Inglaterra e propôs- 
se a pesquisar as ideias históricas das crianças e jovens alunos para identificar problemas 
relacionados a diminuição do número de alunos matriculados nas disciplinas de História. 
32  

Há um blog na internet (http://criados-mudos.blogspot.com.br/), criado por Arthur Leandro, que 
abriu um espaço interessante para a manifestação das pessoas educadas durante a ditadura militar 
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1-         Você pertenceu a “geração criado-mudo”. Como era estudar 

Estudos Sociais, Educação Moral e Cívica ou OSPB (Organização Social e 
Política Brasileira) na Escola? Relate um pouco da sua experiência escolar 
durante  a  ditadura  militar.  Você  tinha liberdade  de  expressão?  Discutia 
temas do presente (na época) e expectativas para o futuro? 

 
 

Depois, as alunas deveriam entrevistar alguém preferencialmente do 3º ano do 
 

Ensino Médio e realizar a pergunta: 
 

 
 

2-         Você é de uma geração que possui Liberdade de Expressão, 
pelo menos constitucionalmente. Comente um pouco sobre a importância 
que você atribui as disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. 
Como é, para você, estudar hoje em dia? Aproveite e comente sobre a 
importância que você atribui à possibilidade de expressar livremente suas 
opiniões. 

 
 

As   alunas   também   deveriam   solicitar   às   pessoas   entrevistadas   para 

realizarem um retrato que ajudasse a expressar a experiência da pessoa em relação 

às perguntas citadas. A fotografia da pessoa que pertenceu a “geração criado-mudo” 

deveria ser construída com o sujeito amordaçado (como na experiência proposta por 

Arthur Leandro no blog da “geração criado-mudo”). A fotografia da pessoa do ensino 

médio atual deveria expressar a sua possibilidade de liberdade de expressão. 

Depois de todo o processo, e da exposição montada, as alunas envolvidas no 

trabalho responderam a uma pergunta final que levou a produção de narrativas. 

Essas narrativas foram analisadas no presente texto. 

Uma vez estabelecido o raciocínio sobre a relação entre protonarrativas e as 

enunciações em geral, e os conceitos de consciência e cultura histórica, pretendo 

tratar de alguns exemplos identificados nas narrativas das alunas. Com isso não 

pretendo concluir que atingi a expectativa de um trabalho de educação histórica na 

perspectiva da práxis, mas como anunciei anteriormente trata-se de uma proposta 

sobre o que tenho buscado como contribuição mais interessante para o que resulta 

de uma relação de ensino e aprendizagem histórica tomando como referencia a 

teoria da consciência histórica. 

Sobre a metodologia de análise das narrativas das alunas a perspectiva 

metodológica utilizada pautou-se na investigação qualitativa com base em 

pressupostos da Grounded Theory (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Utilizar como objeto 

de estudo uma narrativa histórica, tomando como referencia a teoria da consciência 
 
(1964-1985). O autor do blog narrou um episódio que viveu durante sua infância na escola, segundo 
ele foi o dia em que se deu conta de que pertencia a uma geração de criados-mudo. 
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histórica, torna possível no âmbito dessa matriz epistemológica, que o pesquisador 

crie categorias de análise em acordo com a própria teoria utilizada, assumindo o 

caráter interpretativo das enunciações estudadas. 

Depois do processo de entrevistas e realização da exposição realizei uma 

atividade sobre a experiência das alunas com esse trabalho. Para a narrativa final 

das alunas foram propostas duas perguntas, pensadas como desencadeadoras do 

pensamento histórico. No presente texto trabalharei apenas com respostas da 

primeira pergunta. Essa se referiu à expressão da aprendizagem relativa ao projeto: 

 
 

No 2º bimestre realizamos um trabalho intitulado “Geração Criado-Mudo & 

Geração Liberdade de Expressão, agora quero que você escreva suas 

considerações  à  respeito  do  trabalho.  Componha  uma  narrativa 

respondendo a seguinte pergunta: qual a importância da Liberdade de 

Expressão para a vida em sociedade? 

 
 

Foram 31 (trinta e uma) narrativas produzidas, desse total separei 12 (doze) 

narrativas que atenderam de maneira satisfatória as perguntas estabelecidas. Nesse 

texto, devido a extensão das respostas, discutirei apenas três exemplos. A partir 

dessa relação intrínseca com a teoria foi possível categorizar as respostas das 

alunas em um grupo principal: expansão da intersubjetividade. Nessa categoria 

articulo a ideia de ação, alteridade e alternância discutidas por Rüsen (2012). Para 

instrumentalizar a análise das narrativas os trechos das narrativas foram agrupados 

em uma tabela relacionada as asserções convergentes. 

 
 

Mudança – expansão qualitativa e quantitativa da experiência 
 

 
 

A ideia de mudança pode ser percebida como uma categoria histórica porque 

designa um contexto temporal geral, o estabelecimento da mudança e, portanto, das 

diferenças como qualidades temporais não são dados puros retirados de fontes 

históricas. Significam o resultado de um pensamento que, ao estabelecer uma 

análise das condições atuais em relação aquilo se pensa, atribui o caráter histórico 

qualificado. Esse processo é resultado de uma operação cognitiva característica do 

pensamento histórico. 

Para além do estabelecimento da diferença como elemento de mudança, as 

alunas apontaram as formas em que os sujeitos entrevistados sentiam a  liberdade 
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ou o cerceamento da liberdade. Apontaram que a ideia da liberdade também muda 

 

com o tempo, ou mesmo aquilo que se entende como censura. 
 

 
 

Aluno CATEGORIA – MUDANÇA 

BEATRIZ Esse trabalho me possibilitou ver que num espaço de tempo 
teoricamente curto as diferenças dessas épocas foram gritantes. 
Passamos de um regime onde até mesmo falar era proibido, 
para um onde podemos protestar “livremente”. 

ROSA Realizando esse trabalho pude perceber como era difícil quando 
não era permitido fazer nada por conta própria, quando tudo 
devia seguir um padrão, ou respeitando regras absurdas. Já 
hoje, (claro que ainda existem regras para uma boa convivência 
em sociedade, mas que, por sorte, são mais leves e aceitáveis) 
tudo é mais simples. Todos têm direito de se vestir como 
quiserem, de seguir um pensamento que nem todos seguem ou 
até ter seu próprio, hoje podemos pensar livremente sem medo 
de repressão. 
Se ainda vivêssemos como antes, vivêssemos como antes, me 
pergunto se tantas coisas que existem hoje, seriam sequer 
pensadas, graças a liberdade que temos muitas coisas surgiram 
e melhoraram o lugar onde vivemos. (...) Analisando posso 
afirmar que a liberdade de expressão que temos colabora para 
vivermos em uma sociedade melhor. (...) Creio que continuará 
melhorando conforme novas coisas forem conquistadas. 

ALCIONE O ponto mais importante, para mim, em relação ao trabalho 
realizado foi a diferença de modos de liberdade de expressão e 
o como foram impedidos e por quem. Enquanto a liberdade de 
expressão da entrevistada nascida em 1964, era impedido por 
seu governante, o entrevistado nascido em 1994, era impedido 
de realizar sua expressão pelos pais. Seus modos de expressão 
também eram contrastantes: o modo de expressão da 
entrevistada  de  1964  eram  suas  aulas  de  artes  vividas  na 
escola; o modo de expressão do entrevistado nascido em 1994 
eram os protestos realizados nas ruas para lutar por seus 
direitos. Essa grande diferença é que eu achei mais interessante 
no trabalho. 

 

 

De acordo com Rüsen é justamente o pronome pessoal da primeira pessoa 

(eu/nós) que funciona como o indicador chave para a compreensão do processo de 

formação histórica (RÜSEN, 2012 p. 100).  É possível perceber tal articulação nas 

enunciações da tabela acima. Observe o caso da aluna Beatriz: quando ela diz “me 

possibilitou”, utiliza a primeira pessoa que, no presente, ao estabelecer a diferença 

da experiência  do presente e  do passado torna possível falar de uma qualidade 
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diferente da experiência em que “podemos” (plural coletivo) protestar (verbo que 

 

indica ação e expectativa de mudança, alternativa). 
 

As enunciações linguísticas da consciência histórica das alunas permitem 

constatar uma aprendizagem histórica pela constituição de sentido relacionado a 

mudança no tempo. Rüsen sugere que as experiências do tempo devem ser 

apropriadas   pela   aprendizagem   como   experiências   de   diferenças   temporais 

(RÜSEN, 2012 p.105). As alunas utilizam o estabelecimento da mudança temporal 

como resultado de um processo de pensamento que resulta na identificação de 

experiências. 

A aluna Rosa evidencia o aprendizado na relação com a experiência 

estabelecendo a dificuldade de se viver em um tempo de cerceamento das 

liberdades, para em seguida constatar que a liberdade colabora no presente para 

que a sociedade seja melhor. Enfim, a aluna abre a perspectiva de futuro sobre a 

própria melhoria da sociedade à medida que novas coisas sejam conquistadas. 

É possível observar que, de acordo com a articulação linguística do 

pensamento histórico, podemos perceber a forma como as alunas tangenciam os 

elementos  centrais  da  formação  histórica.  Na  relação  com  a  experiência  Rosa 

pensou sobre o passado no presente percebendo diacronicamente as relações de 

experiência no tempo deixando a possibilidade da mudança para a relação presente 

– futuro. É uma expansão quantitativa e qualitativa em relação à experiência 

percebida na categoria mudança. A aluna Rosa evidenciou a mudança envolvendo 

as três expressões temporais (presente em relação ao passado, e presente em 

relação ao futuro como ganho experiencial da aprendizagem histórica), por isso 

quantitativa. E apresentou também uma expansão qualitativa da experiência, pois 

distinguiu a qualidade da experiência temporal inferindo sobre a dificuldade de um 

passado em que se vivia sob uma ditadura. Abordou o presente como o lugar onde 

“todos têm direito” (como sujeito de ação) “nós podemos” (sujeito coletivo que 

representa ela e os demais na vida em sociedade) pensar sem medo de repressão. 

Assim como no presente o “todos” e o “nós” possui o direito de pensar, a construção 

de um futuro ainda melhor depende da ação de novas conquistas. 

A compreensão dos “modos de liberdade”, abordagem da aluna Alcione 

também possibilitou a expansão quantitativa e qualitativa na relação com a 

experiência. Alcione aborda três experiências diferentes, a da pessoa que viveu no 
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período da ditadura militar, a do jovem que ela entrevistou para o trabalho, o que é 

abordado a partir da experiência dela com relação a aprendizagem histórica. 

Lembre-se que são trechos de narrativas de alunas na faixa de 14 (quatorze) 

e 15 (quinze) anos de idade. A questão aqui não está centrada na qualidade textual, 

no vocabulário ou na reconstrução narrativa dos possíveis passados da ditadura 

militar. E sim em possibilidades, ainda que elementares, de operações substanciais 

do  pensamento  histórico.  Se  as  alunas  estivessem  produzindo  narrativas  sobre 

fontes históricas haveria outras preocupações, como por exemplo a crítica e a 

interpretação. Minha preocupação aqui foi o que restou da aprendizagem histórica 

como formação após o trabalho realizado. 

A maneira como as alunas demonstram essa mudança no tempo ofereceu a 

possibilidade de perceber que havia uma noção sobre o que aponto como relativo à 

totalidade. As narrativas das alunas demonstraram um total nocional de que vivem 

hoje em um tempo que é qualitativamente diferente do período da ditadura militar. 

No entanto, apontam que mesmo os tempos atuais não são ainda totalmente 

adequados, abrem ainda a expectativa de que a partir da compreensão da mudança 

no tempo seja possível esperar um futuro mais adequado. Nessa relação abordaram 

uma quantidade de experiências diferentes, por isso foi possível apontar a expansão 

qualitativa e quantitativa da experiência temporal. 

Trata-se de um pensamento mais elaborado do que a reprodução de 

elementos que compõem a cultura histórica, que utilizam o passado como o lugar 

para  onde  o  presente  deveria  se  voltar.  Como  no  exemplo  das  protonarrativas 

citadas anteriormente. 

Para a categoria mudança separei apenas esses três exemplos porque a 

maioria das narrativas possui uma página completa escrita à mão, a transcrição das 

narrativas tornaria muito extenso o presente texto. Haveriam outras categorias 

possíveis, no entanto, a intenção foi juntar asserções que se referem a uma ou mais 

ideias, estas ideias que se concentram no tema da tabela e estão relacionadas ao 

que se apontou como categorias centrais para a formação histórica. 
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Considerações finais 

 

 
 

Em uma discussão sobre a pragmática da aprendizagem histórica Rüsen 

propõe a seguinte pergunta: “O que significa, então, dirigir-se a consciência histórica 

de forma especificamente motivada?” (RÜSEN, 2012 p. 111). Responder a questão 

é algo complexo que passa do pensamento sobre como se aprende História, para 

como mediar o ensino nessa concepção de aprendizagem histórica. 

As reflexões do presente texto são uma síntese de minha práxis, estudar a 

aprendizagem histórica e dar aulas de história. O foco central dessa investigação 

não foi questões de encaminhamento metodológico como um passo a passo nas 

aulas. Estive mais preocupado com a compreensão sobre como podemos estar 

atentos para a relação entre cultura e consciência histórica e uma noção geral sobre 

quais seriam as características e contribuições possíveis de uma aula na perspectiva 

da práxis. É essencial perceber que o ponto de partida para o desenvolvimento 

desse estudo foram enunciações linguísticas compreendidas como protonarrativas e 

a apreensão heurística de tais enunciados. 

Essa é uma característica específica do que proponho como epistemologia da 

práxis do ensinar e aprender História, o professor como intelectual age 

intencionalmente sobre o processo formativo da consciência histórica que se 

relaciona a cultura histórica. A experiência relatada sobre os encaminhamentos da 

professora Lorenzi, assim como o relato do professor Armando possuem um 

significado muito grande para as relações do ensinar e aprender história. Essas 

formas de pensar essa relação vão ao encontro ao do que está proposto na teoria e 

filosofia da história como função didática da História, no entanto, não encontramos 

muitas produções que dialoguem na perspectiva da práxis. 

Restaria ainda nesse artigo, a realização de uma discussão sobre os 

elementos teóricos que podem orientar a concepção formativa do que se apresentou 

como educação histórica na perspectiva da práxis. Nesse sentido além das 

discussões realizadas a partir do referencial rüsenniano da consciência histórica é 

possível apontar os saberes necessários a práxis educativa a partir de Paulo Freire, 

entendo  a educação como  um ato  político  e  a intervenção  dos  professores no 

sentido do desenvolvimento da autonomia e da emancipação. A dissertação citada 

anteriormente possui um capítulo destinado a essas aproximações. 
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Outras aproximações possíveis para pensar a educação histórica na 

perspectiva da práxis em escolas técnicas de ensino médio podem ser pensadas em 

um diálogo entre outros autores, tais como: István Mészáros (2008) para uma 

educação como transcendência positiva da autoalienação do trabalho, Karel Kosik 

(1976) para a referencia em uma práxis que possibilite a compreensão da vida 

humana em sua totalidade, Paulo Freire (1996) para uma educação enquanto 

processo dialógico da práxis educativa com vistas à conscientização e emancipação 

do ser que age em sociedade. Essas aproximações são possíveis uma vez que 

todos os autores se referenciam no processo da produção da consciência discutido 

por Marx e Engels na Ideologia alemã (1845-1846). 

Pensar uma relação de ensino e aprendizagem da história a partir destes 

referenciais ajudam a compor um referencial que ao orientar para a emancipação 

anuncia a construção de um mundo mais justo e humano. Esse tipo de intervenção 

pode auxiliar no debate sobre a formação de professores de História para a 

intervenção nas realidades educacionais, uma vez que a intervenção já ocorre 

mesmo que de maneira inconsciente ou consciente da reprodução das atuais 

condições.  Discutir  teoricamente  as  atitudes  de  professores  como  Lorenzi  e 

Armando, de acordo com a práxis, poderá influenciar a discussão sobre as 

necessidades das relações do ensinar e aprender História em uma perspectiva 

pautada na construção de um mundo mais justo em todos os sentidos da vida em 

sociedade, podendo assim pensar mesmo na superação das atuais condições 

econômicas, políticas, sociais e culturais. 
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A CONSCIÊNCIA HISTÓRICA DE JOVENS HISTORIADORES EM FORMAÇÃO: 

COMO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS CONCEITUAM HISTÓRIA? 

Uirys Alves de Souza33
 

 

 
 
 

RESUMO: 
 
Com Jörn Rüsen somos convidados a refletir sobre a consciência histórica, não que 
ele  tenha  sido  o  precursor  do  conceito,  mas  sua  conceituação  e  tipificação  do 
mesmo, contribui para a base teorica desse trabalho. Pois, para o autor, a 
consciência histórica se manifesta e realiza através das narrativas do indivíduo, às 
quais são fomentadas através dos instrumentos que ele tem para argumentar sobre 
a  sua  vida,  sua  prática,  sua  moral,  etc.,  sendo  que  estes  instrumentos  são 
elaborados pelo conhecimento histórico internalizado. Nesaa visão, este trabalho se 
propõe a analisar como são desenvolvidas as percepções de alunos/as 
universitários/as sobre o que é história, para que serve a história. 

 
Palavras-chave: Consciência Histórica. Formação de universitários. Pertencente ou 

não aos processos históricos. 
 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Ao pensar as aprendizagens históricas, diversos estudiosos tem apontado os 

processos que relacionam a experiência dos sujeitos no tempo e os materiais 

didáticos, assim como, a ação do próprio docente em sala de aula. Essa temática 

está  presente  em  pesquisas  como  a  de  Rita  de  Cássia  Pacheco  dos  Santos, 

intitulada Significância Histórica, Conceito de Passado e Professores de História, na 

qual afirma: 

 
É necessário compreender o trabalho do professor de História como fator 
importante para que os alunos possam desenvolver como entende Peter 
Lee (2006), literacia histórica, isto é, que os alunos sejam capazes de 
entender que a História é uma ciência que tem o “compromisso de 
indagação”, com características e vocabulário e que, enquanto uma ciência 
ligada ao Homem, tem como tarefa fornecer “um senso de sua própria 
identidade”. Esta identidade é construída na relação entre o aluno e os 
variados aspectos constitutivos da cultura escolar, aí incluídos o professor e 
suas ideias em geral, e os livros didáticos utilizados em particular (SANTOS, 

2010, p. 236). 
 
 

 
33 Mestrando em História, pelo Programa de Mestrado Profissional em História, Pesquisa e vivências 
de Ensino-aprendizagem da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, tutor EaD da 
Especialização Pós-RS da FURG. Atualmente desenvolve pesquisa sob a orientação da professora 
Dra. Júlia S. Matos. uirys@hotmail.com 
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A autora nessa citação chama a atenção para o papel do professor no 

processo de significação do passado para o aluno em sala de aula. Ainda, para o 

fato de que as aprendizagens históricas contribuem para a formação de identidades 

que são compostas na relação entre os alunos, sua cultura escolar, professores e 

também suas experiências com os livros didáticos de forma muito específica. A 

análise da autora demonstra que muito do que os sujeitos contróem sobre seus 

passados e identidades tem como fundamento narrativas cunhadas em sala de aula 

na relação entre livros didáticos e professores. 

Essa constatação da pesquisadora é fruto dos debates que vem sendo 

cunhado por diversos pesquisadores da chamada Educação Histórica, teoria da 

Consciência  Histórica  e/ou  Didática  da  História,  entre  eles,  pode-se  destacar  a 

Isabel Barca (Portugal), o Peter Lee (Inglaterra), o Arthur Schapman (Inglaterra), o 

Jörn Rüsen (Alemanhã), o Marcelo Fronza (Brasil), a Maria Auxiliadora Schmidt 

(Brasil),  o  Estevão  Rezende  Martins  (Brasil),  o  Luis  Fernando  Cerri  (Brasil),  a 

Marlene Cainelli (Brasil), o Peter Seixas (Canadá), entre outros/as. 

Tais pesquisas têm como centro de debate um conjunto de conceitos 

provenientes do que se convencionou chamar de teoria da Consciência Histórica, 

que tem como autor o pensador alemão, Jörn Rüsen. Para ele, a História tem como 

escopo, nos dias de hoje, a aplicação à vida prática, ou seja, é mais do que um 

conjunto de saberes registrados no código disciplinar da História, ensinada em 

bancos escolares, ela serve e deve ser o “plasma” que contribui para o 

desenvolvimento da experiência no tempo e da orientação para a vida prática de nós 

sujeitos, nos constituindo historicamente. Nessa direção, ainda para o autor, o 

processo de compreensão histórica somente se realiza através da experiência 

narrativa, é narrando que nós sujeitos nos compreendemos, nos orientamos e 

interpretamos o mundo ao nosso redor. Como bem afirmou o autor, “as experiências 

temporais serão processadas em tradições possibilitadoras e condutoras de ações. 

As tradições se tornam visíveis e serão aceitas e reconstruídas como orientações 

estabilizadoras da própria vida prática” (RÜSEN. 2010, p. 45). Pois, para Rüsen, 

parafraseando Habermas, a razão é a base argumentativa que norteia nossa forma 

de pensar e ser, e esta reflexão está intimamente ligada à vida prática. 

Nessa  perspectiva,  Rüsen  expõe  que  existem  4  tipos  de  Consciência 
 

Histórica, que são: a) a Consciência Tradicional, b) a Consciência Exemplar, c) a 
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Consciência Crítica e d) a Consciência Genética. As argumentativas são norteadas 

através desses quatro tipos de consciência, porém cada uma é singular em seus 

aspectos  de  exposição,  não  havendo  uma  superior  ou  inferior,  mas,  somente, 

existem narrativas e compreensões de mundo diferentes. 

A Consciência Histórica aqui relatada é, no conceito do filósofo alemão 

supracitado, imanente ao ser-humano. Noam Chomsky, linguísta norte-americano, 

expõe que a linguagem articulada também é imanente ao ser-humano, ela está 

potencializada em sua genética, isto não quer dizer que todos os seres-humanos 

vão falar, mas que, geneticamente, todos estão aptos a desenvolver uma linguagem 

articulada.  Essa  relação  entre  linguagem  e  Consciência  Histórica  fica  clara  na 

medida em que ambas acabam usando a narrativa para expor as formas como os 

seres-humanos interagem e compreendem o mundo.
34

 
 

No que diz respeito à relação narrativa e linguagem, elas estão, como já 

exposto, intimamente interligadas, logo, não há como refletir essas questões de 

Consciência Histórica, sem pensar em problematizar as questões de significados e 

significantes, mas em uma perspectiva histórica, pois, para Rüsen, a Consciência 

Histórica é a prática reflexiva de argumentação embasada na História, não somente 

na história institucional, aqui entende-se escola, mas, sim, toda e qualquer forma de 

compreensão e argumentação em cima da História, já que o conhecimento histórico 

pode ocorrer além das instituições, como, por exemplo, em filmes, livros, jogos 

(RPG, Video-game, jogos de tabuleiros, etc), entre outras formas. 

Conforme já exposto, alguns/algumas pensadores/as estão fundamentando 

suas teorias nas propostas de Rüsen, na mesma direção, a presente proposta, ainda 

em andamento, partiu da do modelo de Aula-Oficina desenvolvida pela professora 

Isabel Barca da Universidade do Minho, em Portugal. A Aula-Oficina tem por 

propósito problematizar fontes históricas em sala de aula, de forma a possibilitar que 

os discentes produzam narrativas capazes de demonstrar como interpretaram tais 

fontes. Ainda, perceber como produzem suas  idéias históricas  e relações entre 

passado e presente, com vistas a orientação para a vida prática.35
 

 

 
34  

Claro, as propostas da linguística são diferentes das de Rüsen, porém, não há como não pensar 
em pontos de intersecções entre elas. Já que, como expõe Saussure, no Curso de Linguística, a 
linguística  é  um campo  do  saber  que possibilita  à  compreensão de  várias  ciências, como,  por 
exemplo, História, Psicologia, Ciências Sociais, etc. 
35 

Conceito este utilizado na análise das narrativas e tem por intenção perceber o que os/as alunos/as 
fazem a partir do conhecimento histórico, como eles/elas fomentam suas narrativas e argumentações, 
para, a partir daí, conseguir categorizar os tipos de narrativas que eles/elas vêm desenvolvendo 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013 



 

 

115 
 
 

 
A partir do que foi exposto até aqui, o presente texto tem por objetivo principal 

analisar  as  ideias  históricas  e  conceituação  de  passado  de  alunos  do  quarto 

semestre dos cursos de História Bacharelado e Licenciatura, com vistas a 

compreender   quais   as   formas   de   argumentação   que   os/as   alunos/as   da 

Universidade  Federal  do  Rio  Grande  (FURG)  estão  apresentando  em  suas 

narrativas sobre determinados conceitos que dizem respeito à História. 

Em primeira instância, foram feitos algumas perguntas, em formato de 

questionário para serem dissertados, in loco, aos/às alunos/as36 que estão cursando 

o 4º semestre do curso de História37, essa seleção partiu do princípio que se fazia 

necessário que os mesmos já tivessem cursado a disciplina que discorre sobre 

teoria e metodologia da História,38 sendo assim, estão, ou deveriam, 

instrumentalizados aos debates e às problemáticas no que diz respeito à teoria da 

História. 

No  desenvolvimento  das  atividades,  primeiramente  elaboramos  duas 

questões base, 1) Para você, o que é História e 2) Para que serve a História? Esses 

dois questionamentos foram desenvolvidos com vistas a análise da formação 

histórica dos alunos que serão futuros historiadores, pois segundo Rusen, “tanto a 

História como ciência quanto o aprendizado histórico estão fundados nas operações 

e processos existenciais da consciência histórica” (RÜSEN, p.93).   Se a relação 

entre aprendizado histórico e ciência se constitui na consciência Histórica, como 

bem demonstrou o autor, como e quais processos existenciais de consciência 

histórica nossos alunos e futuros historiadores apresentam em seu quarto semestre 

de formação? Para Rüsen, “Formação significa o conjunto de competências de 

interpretação do mundo e de si próprio, que articula o máximo de orientação do agir 

com o máximo de autoconhecimento, possibilitando assim o máximo de auto- 

realização ou de esforço identitário” (RÜSEN, p. 95). As competências, referidas 

pelo autor, são resultado do processo formativo do aluno que deve habilita-lo a auto- 

realização ou esforço identitário. 
 
 
 
 
 

36 
Participaram do questionário 28 alunos/as ao total. 

37 
Nesta turma tinham tanto alunos/as de bacharel como de licenciatura, já que acr editamos que não 

há, ou não deve, haver distinção entre licenciado e bacharel, pois ambas as titulações têm o mesmo 
propósito, que é transmitir, dialogar, argumentar a História 
38 

Disciplina esta que foi dividida em dois semestres: Teoria e Metodologia I e Teoria e Metodologia II, 
ministrada pela professora doutora Júlia Silveira Matos. 
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Nessa visão, foram construídas as questões já apresentadas, na medida em 

que, através delas, se buscou entender nas narrativas as idéias históricas e visão de 

passado, como ideias prévias que os/as alunos/as têm já adquiridas por interlocução 

de suas experiências sobre o determinado assunto, aqui em questão, o que é e para 

que serve a História. 

Estas narrativas serviram de respaldo para a minha intervenção, que está em 

andamento, na disciplina de História Moderna, as análises que foram feitas com as 

duas perguntas (o que é e para que ser História), antes do conteúdo ministrado, se 

fazem relevantes na medida em que podemos compreender como esses/essas 

alunos/as que, em alguns anos, estão construindo suas concepções de História, 

tanto para sua futura atuação no ensino e na pesquisa. De forma a perceber como 

constroem suas noções de tempo e como eles/elas estão instrumentalizados ao 

trato com os conteúdos históricos coadunando-os para a vida prática de si 

mesmos/as e do público-alvo que terão no futuro e, até mesmo, na atualidade, pois 

os seres-humanos estão inseridos nas lógicas sociais, intervindo a todo instante em 

seus nichos. 

 

 

Método e análise das narrativas 
 

 

Como forma de análise das narrativas dos/das alunos/as do 4º semestre da 

graduação em História (FURG), foi utilizada a Grounded Theory - metodologia muito 

usada também por Isabel Barca em suas pesquisas -, pois ela permite uma certa 

flexibilidade em relação às análises, já que ela vai se adaptando conforme vai sendo 

apresentados os discursos pela perspectiva de quem está analisando os mesmos, 

tendo ela, a Grounded Theory, por foco uma perspectiva qualitativa e, se necessário, 

quantitativa. E, nessa pesquisa, categorizamos de forma qualitativa as respostas 

que nos foram apresentadas, apenas quantificando o número de participantes. 

O  quadro  de  análise,  a  seguir  exposto,  foi  estruturado  em  dois  grandes 

campos categóricos para cada uma das duas perguntas elaboradas, os campos 

foram: a) Narrativas Simples e b) Narrativas Complexas. Pois, foi-se percebido, 

através das estruturas sintáticas e semânticas, que, de forma geral, alguns/algumas 

discentes desenvolveram narrativas nas quais eles/as se perceberam como 

participantes do processo histórico (Narrativas Complexas), já outros/as 

demonstraram a História externa a si, mesmo estes explicitando  que a História é o 
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estudo dos homens no tempo, porém estes homens em processo parecem ser o 

OUTRO e não o EU, ou, melhor, o NÓS, tornando, assim, a História distante, mas, 

pelas propostas do Rüsen, ela, a História (Geschichte em alemão), é um campo do 

saber que serve para a vida prática dos seres-humanos, logo, temos que nos 

compreender inseridos nos processos históricos e não distantes a eles. 

Foram,   com   a   intenção   de   demonstração,   retirados   somente   quatro 

fragmentos das respostas dos/as 28 alunos/as, pois, para fim de exposição, esses 

quatro fragmentos apresentaram alguns signos de linguagem que coincide com os 

outros em relação a proposta de categoria em Narrativas Simples e Narrativas 

Complexas, logo, não se fez necessário transcrever todos os textos apresentados 

pelos/as alunos/as. 

A seguir apresentamos um quadro elaborado a partir das análises que foram 

inferidas através das escritas, ou seja, das narrativas, dos/das alunos/as: 

 

 

Pergunta Narrativas (nº) Exemplos 

Para você, o que é 
História? 

Simples (21) Ciência que estuda os 
homens no tenpo, através 
de suas obras para 
compreender suas 
sociedades, seus 
desenvolvimentos e suas 
culturas 

Complexas (7) ... História para mim é 
estudo  do  homem  no 
tempo, ou seja, os 
fenôemenos que nos seres 
humanos    produzimos 
onde tornansse fatos 
históricos. 

Para  que  serve  a 
História? 

Simples (20) ... sirva para tornar os 
sujeitos mais críticos com 
relação aos fatos que não 
só pertencem ao passado, 
mas também que 
acontecem diariamente no 
mundo todo. 

 
 

 

 
 
 
 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013 



 

 

118 
 
 

 
 Complexas (8) A História serve para nos 

compreender em quanto 
humanos históricos e 
compreender as mudanças 
que ocorreram através dos 
anos. 

 
 

O quadro acima, na parte das escritas dos/das alunos/as foram copiadas na 

íntegra,  inclusive  os  erros  de  ortografia,  coesão  e  coerência.39   Cada  uma  das 

citações foi retirada de um/a aluno/a diferente, tanto na primeira pergunta, quanto na 

segunda. Essas citações foram escolhidas pelo fato de representar, pela proposta 

aqui presente de análise, que é categorizar as narrativas como Simples (quando o/a 

individuo/a se distancia do processo histórico) e Complexas (quando o/a individuo/a 

se insere no processo), como os/as alunos/as da graduação se compreendem no 

processo histórico, e como os mesmo compreendem a utilidade da História às suas 

vidas na prática. 

No questionário, na primeira pergunta (Para você, o que é História?), 21 

alunos/as responderam a questão com uma Narrativa Simples, isso quer dizer, se 

colocaram distante do processo, como apresentado o seguinte fragmento presente 

no quadro: “Ciência que estuda os homens no tempo, através de suas obras para 

compreender suas sociedades, seus desenvolvimentos e suas culturas”, ele, o 

fragmento, foi classificado como Narrativa Simples, pois, quando se escreve que é a 

“Ciência que estuda OS homens ... SUAS sociedades, SEUS desenvolvimentos e 

SUAS culturas” o/a sujeito se distancia do processo, pois quando se usa o artigo os 

para homens e os pronomes possessivos suas para sociedades, seus para 

desenvolvimentos e suas para culturas o/a indivíduo/a acaba se excluindo do 

processo, já que o/a aluno/a deixa os processos históricos aos homens, às suas 

sociedades, em seus desenvolvimentos, em suas culturas, sendo que esses 

pronomes e artigos definidos, ou categorias gramaticais congêneres, apareceram 

nos 21 discursos aqui tido como Narrativa Simples. 
 
 
 

39 
Esta (os erros de ortografia, coesão e coerência) seria uma outra análise interessante de 

problematizar, pois as escritas no universo acadêmico são os nossos meios de nos comunicarmos, 
sendo possível, uma escrita ruim, não deixar claro o que queremos com as nossas reflexões, mas ao 
momento ficamos somente com a intenção do que está escrito na íntegra dos fragmentos que foram 
retirados de alguns/algumas alunos/as. 
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Já na Narrativa Complexa (7 alunos/as), da primeira pergunta foi retirado o 

seguinte fragmento: “... História para mim é estudo do homem no tempo, ou seja, os 

fenômenos que nos seres humanos produzimos   onde tornasse fatos históricos.”, 

esse assertivo foi enquadrado como Narrativa Complexa na medida em que foi 

usado, para se inserir no processo, os seguintes termos: “para mim é o estudo do 

homem no tempo40 [...] fenômenos que nos [nós] seres humanos produzimos onde 

tornasse [tornam-se] fatos históricos.”. Quando se usa o pronome possessivo mim, 

o pronome pessoal reto na primeira pessoa do plural nós e o verbo conjugado na 

primeira pessoa do plural produzimos, nota-se que, nessa assertiva, o/a aluno/a se 

coloca dentro do processo, pois, na gramática, essas formas de expressão, 

semanticamente, apresentam o/a interlocutor/a presente e participante do que está 

expondo. 

Na segunda pergunta (Para que serve a História?), a Narrativa Simples (20 

alunos/as)  ficou  representada  pela  seguinte  resposta:  ”  ...  sirva  para  tornar  os 

sujeitos mais críticos com relação aos fatos que não só pertencem ao passado, mas 

também que acontecem diariamente no mundo todo.”. Novamente, alguns termos 

como, por exemplo, o artigo indefinido os, acompanhado de “sujeitos mais críticos”, 

demonstram que o/a aluno/a não está inserido/a no processo, pois os que se tornam 

mais  críticos,  através  da  análise  desse  fragmento,  são  os  sujeitos,  os  outros, 

aqueles que não somos nós. 

Já a categoria de Narrativa Complexa, para a segunda pergunta, retiramos o 

seguinte dizer: “A História serve para nos compreender em quanto humanos 

históricos e compreender as mudanças que ocorreram através dos anos.”. Quando a 

frase expõe que ela, a História, “serve para nos compreender”, automaticamente 

nos compreender explicita que quem escreveu se colocou participante do processo 

histórico,  interessante  que  essas  análises  de  compreensão  seguiram  um  certo 

padrão nas narrativas complexas. 

 
 

Considerações finais 
 
 

Como  a  pesquisa  ainda  está  em  processo,  traçar  uma  conclusão  seria 

inviável ao  momento. Porém,  através do  acompanhamento  que  estou  tendo  na 
 

40 
Na verdade não é para o/a autor/a dessa afirmação, mas sim Marc Bloch, porém o/a mesmo/a se 

apropriou sem fazer a devida referência. 
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disciplina  de  História  Moderna  desde  o  seu  início  (09/10/2013),  sendo  que  já 

participei como ministrante em uma aula, além das narrativas que os/as discentes 

me forneceram, posso tracejar algumas considerações ao momento, entre elas, é 

que ainda existe um distanciamento entre EU e “A HISTÓRIA” , outra observação é 

que ocorreu um grande processo de reprodução na medida em que foi parafraseada 

a célebre frase de Bloch - mostrando assim haver um processo de reprodução 

conceitual e não interpretação do mesmo - , em algumas questões, pois, foi unânime 

aos 28 entrevistados, na questão 1, que história é o estudo do homem no tempo 

presente, digo isto respaldado nas respostas que me chegaram via escrita. Sendo 

que, nem todos se colocaram neste processo dialético entre EU e “A HISTÓRIA”. 
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LUGARES DE MEMÓRIA: MUSEOLOGIA COMUNITÁRIA E AS PRIMEIRAS 

APROXIMAÇÕES COM A EDUCAÇÃO HISTÓRICA 

 
 

Wagner Tauscheck41
 

 

RESUMO: 
 

 

O presente texto apresenta contribuições iniciais sobre a relação do conceito de 
Lugares de Memória do historiador Pierre Nora para os estudos referentes à 
museologia  social,  em  específico  para  compreender  a  atuação  do  Museu  da 
Periferia (MUPE), entidade comunitária da periferia de Curitiba que desempenha 
ações culturais e educativas na região. Partindo do campo da Educação Histórica 
este trabalho também busca compreender e lançar algumas perspectivas de como 
um  museu  comunitário  pode  contribuir  na  complexificação  da  relação  com  o 
passado dos moradores da região e dos alunos das escolas em que o museu está 
ou vai desenvolver as suas atividades. Desta forma, partimos de uma tensão 
existente na consolidação de espaços como um museu organizado pela sua própria 
comunidade, tensão está presente na relação entre memória e história. Nessa 
relação não existe certo ou errado, e esses dois polos estão presentes no MUPE, 
podemos citar como exemplo: as memórias que estão nas narrativas dos moradores, 
cristalizadas em entrevistas e em eventos como o “café com memória”, “roda de 
memória” e no registro histórico presente nos painéis e na seleção das fotos e 
materiais da exposição permanente do museu. Cabe nesse trabalho, portanto, tentar 
responder se o MUPE pode ser compreendido como um lugar de memória, quais as 
implicações disso para a educação histórica, de que forma essas relações entre 
memória  e  museu  podem  contribuir  para  o  desenvolvimento  da  consciência 
histórica, conceito abordado por Rüsen, bem como verificar se este conceito está 
presente nas narrativas dos moradores e jovens alunos. 

 
Palavras-chave: Museu; Museologia Comunitária; Educação Histórica; 

Memória. 
 

A presente pesquisa está inscrita dentro do campo da Educação Histórica e 

baseia-se na importância do ensino e aprendizagem da história no processo de 

desenvolvimento da historicidade e no pressuposto da democratização do acesso à 

memória como um dos componentes desse processo. Toma como princípios 

norteadores  a  articulação  entre  memória,  museologia  social  e  aprendizagem 

histórica,   bem   como   a   sua   relação   com   a   utilização   dos   conceitos   de 

Documentos/Monumentos (LE GOFF, 2003), Lugares de Memória (NORA, 1993), no 
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desenvolvimento  da  consciência  histórica  e  na  orientação  temporal  dos  jovens 

alunos (RÜSEN, 2001). 

Partindo  das  experiências  do  Museu  da  Periferia  (MUPE)42   a  pesquisa  buscou 
 

compreender o museu comunitário como espaço complexo para o ensino de história, 

tendo como objeto o próprio processo de formação do museu, do arquivo 

comunitário43 e na realização de eventos e atividades que narram a história da 

comunidade, desenvolvidas pelo MUPE desde 2009. Entre essas atividades estão 

espaços como “roda de memória” ou “café com memória”44. Esses são espaços de 

organização das memórias e das narrativas dos moradores estão registrados em 

gravações e entrevistas desses eventos. A partir dos mesmos as memórias foram 

sistematizadas e registradas nos painéis e na seleção das fotos e materiais da 

exposição permanente do museu. Essas atividades ainda acontecem de maneira 

itinerante em diferentes comunidades da preferia de Curitiba. 

 
 

O Museu e suas narrativas: 
 

 
 

A pesquisa sobre o Museu de Periferia (MUPE), um museu comunitário e as 

primeiras aproximações com a Educação Histórica parte do acúmulo teórico no 

campo da Educação Histórica, em especial dos debates propostos por Jorn Rüsen, 

para  quem  o  ensino  de  história  e  a  sua  didática  específica  devem  ter  como 

finalidade desenvolver a consciência histórica mais complexa que ajude os jovens 

alunos a se orientarem no tempo. Este referencial teórico tem como finalidade 

oportunizar situações em que os alunos desenvolvam a capacidade de compreender 

o presente e de projetar o seu futuro (RÜSEN, 2001). 

Uma importante contribuição de Rüsen para a Educação Histórica e em 

especial  para  compreendemos  as  potencialidade  do  museu  comunitário  para  o 

ensino de história está na defesa, feita pelo autor, da importância da narrativa para a 
 

42 
Museu comunitário localizado no bairro do Sitio Cercado, inicialmente organizado como movimento 

de memória (2009), sendo fundado oficialmente no dia 15 de abriu de 2011. Nesse ano elabora uma 
exposição permanente sobre a história do bairro, com ajuda do programa Pontos de Memória, do 
Ibram. A exposição fica localizada na associação de moradores Nossa Luta, na comunidade do 
Xapinhal. O museu é coordenado por algumas lideranças comunitárias e moradores da região, onde 
eu como morador do bairro e historiador desenvolvo atividade coordenação técnica, desde o final de 
2012. 
43 

Através do projeto de extensão Universitária “CONTANDO HISTÓRIAS DE NOSSA GENTE: 
MUSEU  DE  PERIFERIA E  EDUCAÇÃO  HISTÓRICA”  está  se  organizando  e  sistematizando  os 

arquivos da MUPE. Iniciativa coordenada pela professora Maria Auxiliadora Schmidt. 
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aprendizagem histórica. Para esse autor as narrativas na história apontam para a 

necessidade  de  se  dissolver  uma  falsa  dicotomia  entre  a  narrativa  racional  e 

narrativa irracional, onde a irracionalidade estaria mais próxima de algo não 

elaborado como as memórias afetiva e emocional, ou seja, essa falsa dicotomia 

estaria distante de uma narrativa histórica e científica (RÜSEN, 2012). O autor entra 

nesse debate sobre a narrativa e a cientificidade da história buscando os 

fundamentos narrativos da consciência histórica, ou seja, a narrativa histórica “é um 

sistema de operações mentais que define o campo da consciência histórica. A 

narrativa é, portanto, o processo de construção de sentido da experiência do tempo” 

(RÜSEN, 2010, p.95). 

Dessa forma, o espaço museal e as narrativas presentes na seleção dos 

objetos e na organização dos painéis devem ser compreendidos como parte da 

orientação temporal da comunidade ou pelo menos dos moradores membros da 

coordenação do museu. Partindo dessa compreensão, podemos ler essas narrativas 

como formas de expressão da consciência histórica dos  moradores, da mesma 

forma que as outras narrativas que emergiram da comunidade nos espaços como 

“café com memória” e “roda de memória”, sem negar a sua historicidade e não as 

colocando no espaço da irracionalidade. Portanto, neste texto tentarei compreender 

essas narrativas a partir dos apontamentos do Rüsen e apontar como isso se 

expressou em uma atividade educativa organizada pelo MUPE. 

A relação entre a narrativa e o conceito de cultura histórica, presente nos 

trabalhos Rüsen, pode nos ajudar a compreender a construção de sentido e 

orientação no tempo presente no MUPE e em seus eventos.  Para o autor a cultura 

histórica tem três dimensões: a estética, a política e a cognitiva (RÜSEN, 2012). 

Essas três dimensões são também elementos que podem ser considerados 

constitutivos de um museu comunitário. Dessa forma, a “cultura histórica não é mais 

do que consciência histórica no nexo prático da vida” (RÜSEN, 2012. P. 130). 

Dessa forma, podemos fazer a aproximação das três dimensões da cultura 

histórica  como  o  museu:  1.  “Estética;  trata-se  do  percebido,  daquilo  que  é 

significativo no histórico” (RÜSEN, 2012. P. 134). É dessa forma que podemos 

compreender a seleção e organização dos documentos e fotos da exposição 

permanente  do  MUPE.  2.    Política;  para  Rüsen  essa  dimensão  poderia  ser 

substituída por uma compreensão prática. Nas palavras do autor: “a ação humana 
 

 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013 



 

 

125 
 
 

 
como medida referencial da formação histórica de sentido” (RÜSEN, 2012. P. 134), 

ou seja, a dimensão política está relacionada à forma com que a história do bairro se 

constitui na vida prática dos moradores e como essa ação pode dar sentido histórico 

à  comunidade.  3.  A  dimensão  cognitiva  de  recepção  e  apropriação  que  se 

relacionam a aspectos ideológicos e à visão de mundo. 

Compreendendo a narrativa como expressão da consciência histórica dos 

moradores do bairro e a cultura histórica como sua forma prática/política vamos 

tentar compreender o processo de produção da exposição permanente do museu e 

a realização dos espaços como a “roda da memória” e o “café com memória”. A 

exposição inicial, realizada no final de 2011, foi o ponto alto do trabalho de uma 

equipe dedicada, que tinha o objetivo de mostrar a memória de lutas e conquistas da 

população   que   veio   habitar   a   região   sul   de   Curitiba,   no   Paraná,   mais 

especificamente num território: o Sítio Cercado. Porém, nenhum dos membros do 

conselho gestor do MUPE tinha qualificação em ciências sociais ou museologia. 

Contudo, apesar disso estavam construindo narrativas sobre a história do bairro, 

com a ajuda de consultores e museólogos do Instituto Brasileiro de Museus (Ibran)
45

, 
 

em especial na organização do espaço museal. O eixo central da exposição, que é o 

desenvolvimento do bairro a partir da luta por moradia, foi o tema que o Conselho 

Gestor escolheu. 

As lutas dos anos 1980 e do início dos anos 1990, bem como os relatos das 

dificuldades do cotidiano na periferia aparecem como elementos centrais na 

construção dessa narrativa e na orientação para a vida prática. Isso fica evidente na 

exposição acima descrita e no depoimento de Daniel, no primeiro Café da Memória, 

que permite uma percepção das dificuldades das famílias: 

 
 

“A casa não estava nem terminada, tive que pegar, a luz foi “gato”, foi no 
miau mesmo. A água não tinha, pois a Sanepar ia demorar mais um mês, 
um mês e pouco para instalar, eu peguei água emprestada pra mim poder 
morar.” (Primeiro café com memória/arquivo MUPE). 

 
 

A narrativa, a partir das ocupações, em especial a ocorrida no Xapinhal, que 

foi realizada no ano de 1988 e outras que foram feitas e organizadas logo em 

seguida,  como  a  ocupação  21  de  agosto,  do  ano  1991,  são  entendidas  como 
 

 
 

45  
A oficina de expografia, ministrada pelo Consultor Marcelo Vieira, cenógrafo e co-fundador do 

Museu da Maré e pela Consultora Lavínia foi dividida em dois encontros no ano de 2011. 
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organizadoras da história do bairro e compreendidas até mesmo como catalizadoras 

do processo de urbanização da região.  Isso fica evidente na organização nos três 

painéis que narram a história do bairro. 

No primeiro painel estão as imagens do acervo familiar de Dona Deuzita, que 

é moradora do bairro, e a sua narrativa, a construção do painel, tem fotos do seu 

casamento com Santinor, de seus pais (Isaac e Magdalena Claudino) e dos avós 

paternos (Laurindo e Maria Pereira); da sua infância e de seus irmãos (Isaíde e 

Eurides); do cotidiano na fazenda. Ainda neste painel está um mapa da Fazenda 

Cercado, datado de 1932, com a divisão da fazenda e as partes correspondentes 

dos herdeiros Isaac, Cesinando e Julia. Esse painel tem uma grande importância ao 

revelar de onde vem o nome do bairro “Sítio Cercado”, ou seja, do nome da fazenda. 

Ainda conta a história dos “pioneiros” (expressão presente no painel), que mais tarde 

serão nomes de algumas ruas importantes no bairro. 

Outro painel representa o longo período de surgimento das primeiras vilas, 

entre os anos cinquenta a noventa, e que antecede a fase de invasões. Relatos e 

fotos  de  moradores  antigos,  foram  obtidos  como  resultado  dos  encontros  de 

memória. Com essa ação, além da pesquisa, os participantes puderam transmitir a 

sua história de vida para as novas gerações, conforme entrevista da conselheira 

Arlinda: 

 
 

Veja bem se seu pai tem uma casa hoje, pergunte o que é que ele sofreu 
pra  chegar  a  esse  ponto,  eu  sempre  faço  isso  com  as  crianças  da 
catequese e as crianças das escolas. Pra eles parar, pisar no chão, e ver, 

tudo é com dificuldade que se consegue as coisa. 
 
 

Outros dois painéis narram os movimentos por moradia, que uniu associações 

dos bairros Xaxim, Pinheirinho, Alto Boqueirão e moradores das vilas do Sítio 

Cercado. As imagens e objetos expostos retratam as pessoas no acampamento, em 

suas barracas construídas com lona e pedaços de madeira. Após o início da 

regularização pela companhia de habitação, os terrenos foram medidos, as quadras 

e ruas abertas. Nessa época, a prefeitura fez a doação de madeira, assim,  foram 

construídas muitas casas do tipo “meia-água” – casa com telhado de uma caída – 

fotos mostram os mutirões para construção, reconstrução e deslocamento das casas 

nos terrenos. As imagens retratam além da ocupação  do  Xapinhal, também as 
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Moradias 23 de Agosto, de 1991, e a realocação do Sambaqui, esta última já no ano 

de 2004, e que teve grande mobilização social, frente ao descaso do poder público. 

Essa narrativa sobre a história do bairro foi organizada pelos coordenadores e 

conselheiros do MUPE, sendo que alguns deles participaram da organização da 

ocupação do Xapinhal ou dos movimentos comunitários do bairro. Ou seja, parece 

importante compreender que esse museu serve como organizador da subjetividade 

da comunidade e em especial dos líderes comunitários envolvidos. 

Da mesma forma os espaços como as “rodas da memória” organizaram 

tematicamente a memória do bairro ou serviram para sensibilizar e ajudar a outros 

sujeitos  a  compreenderem e  se  relacionarem com o  passado  do  bairro.  Nesse 

sentido  parece  importante  citar  um  “café  com  memória”  realizado  só  com  as 

mulheres do bairro para, a partir de um olhar feminino, construir uma narrativa sobre 

a história do bairro ou uma exposição itinerante, Também é importante citar a “roda 

de memória” realizada na ocupação Nova Primavera em 2013, no bairro Cidade 

Industrial de Curitiba (CIC). Esse último evento parece interessante para 

compreender esses espaços, pois a Nova Primavera é uma ocupação recente 

iniciada no ano de 2012 e a “roda de memória” nessa ocupação gerou um debate 

sobre o cotidiano da luta por moradia na década de 1980 e as lutas por moradia nos 

dias de hoje em Curitiba. 

Portanto, a narrativa sobre a história do bairro parece articular as direções da 

cultura histórica (estética, política e cognitiva), bem como se constitui como 

expressão da consciência histórica dos moradores que apresentam elementos de 

uma “consciência tradicional” ao valorizar a ocupação do Xapinhal, entendendo um 

mito de origem da urbanização da região sul de Curitiba ou uma “consciência 

exemplar”, quando valoriza as experiências e as transporta para o presente, como 

no evento na ocupação recente do no CIC, ou ainda se expressa com uma “narrativa 

crítica” ao questionar o mito da cidade modelo, construída pela publicidade e pela 

história oficial. Assim, essas narrativas são articuladas de diferentes formas, em 

diferentes  contextos,  com  diferentes  sujeitos  e  ainda  utilizando  documentos  e 

objetos como evidências desse passado. Dessa forma, as narrativas produzidas 

pelo museu e nos seus eventos também são “narrativas genéticas” que se articulam 

com outros elementos da história de Curitiba e a outros conceitos substantivos, 

como a imigração, a redemocratização e os  movimentos sociais. Ou seja, está 
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presente no MUPE e nas suas atividades as diferentes dimensões da consciência 

histórica (tradicional, exemplar, critica e genética). 

Portanto, para concluir essa parte é importante levantar alguns pontos da 

leitura feita por Rüsen sobre museus históricos, no caso ele está olhando para 

Museu Histórico Alemão, e afirma que a didática muitas vezes e vista como uma 

“transposição” do cientifico do objeto para o sensível do visitante (RÜSEN,2012) 

para o autor é necessário expandir essa concepção, nas suas palavras “uma tal 

expansão do campo de visão museológico deveria partir do fato de que  experiência 

do sensível, proporcionada por um museu, não pode ser vista simples mente como 

mero preenchimento de uma interpretação dada” (RÜSEN,2012, p.153). Nesse 

sentido não foram analisadas separadamente as narrativas do moradores da 

disposição estética da exposição permanente do museu comunitária, que por 

concepção já está ditaste de uma simples transposição. 

 

 

A dupla função do museu comunitário: 
 

 
Antes de aprofundar o campo da Educação Histórica é importante responder 

o que entendemos com o conceito de museu comunitário, a partir da seguinte 

questão: ele é um centro de educação comunitária ou um espaço de contribuição 

para educação formal? Essa questão é central nas formulações da professora Célia 

Teixeira de Moura Santos, em seu livro “Encontros museológica, reflexões sobre a 

museologia, a educação e o Museu”. Para responder essa questão podemos nos 

utilizar das experiências de ação pedagógica do MUPE, pois o museu comunitário é 

constituído por essas duas realidades: é ao mesmo tempo espaço de educação 

comunitária e também ajuda a ressignificar a educação formal. Ademais, seguindo o 

percurso designado pela autora, o projeto compreende algumas características do 

museu comunitário e sua relação com o ensino de história, tais como: 

 
 

“Reconhecer o papel ativo do sujeito, que reconhece e transforma a 
realidade;  Considera-se  o  processo  educacional  como  responsável 
formação do cidadão, que deve reconhecer no seu patrimônio cultural uma 
referência para o exercício da cidadania; A ação “museu, escola e 
comunidade” deve se dar a partir da construção do conhecimento em sala 
de aula, tomando como referencial o patrimônio cultural local (o bairro e o 
colégio) em suas dimensões de tempo e espaço, na dinâmica do processo 
social, e sua relação com o País e o Mundo” (SANTOS, 2008, p. 32). 
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Portanto, esta pesquisa aponta para conceitos do campo da Educação 

Histórica as possíveis relações com um museu comunitário e suas ações educativas, 

compreendendo os documentos como monumentos e vestígios de um passado que 

podem complexificar a relação com o passado de uma comunidade e dos alunos. 

Para compreender as relações entre o museu comunitário acima definido e as 

possibilidades de desenvolvimento do campo da Educação Histórica é necessário 

fazer alguns apontamentos sobre a relação entre museu e o nosso campo de 

pesquisa. Para isso levaremos em conta a pesquisa de mestrado desenvolvida por 

Alamir Muncio Compagnani (UFPR, 2009). 

Compagnani, em seu estudo sobre a consciência histórica de jovens alunos 

que participaram de “Aulas Visitas” em museus de Curitiba e região metropolitana, 

aponta o significado que esses espaços podem ter para a educação escolar. Onde o 

museu deve ser entendido a partir da linguagem museológica, como um espaço do 

objeto  e  dos  bens  culturais  e  não  apenas  como  um  fornecedor  de  dados  do 

passado. Nesse sentido, os museus devem ser espaços que possibilitem a 

problematização dos seus objetos da orientação no tempo. 

Partindo dessas contribuições do campo da Educação é importante 

compreendermos  as  potencialidades  do  museu  comunitário  para  o  ensino  de 

história, nesse sentido parece importante definir os conceitos de documento/ 

monumento e lugares de memória. 

 
 

Museu comunitário como um lugar de memória: 
 

 
 

Ao estudar o museu, os seus arquivos e a permanência de diferentes 

narrativas sobre a história comunitária do bairro do Sitio Cercado, temos que pensar 

a crítica ao documento histórico no sentido de entendê-lo enquanto 

monumento/documento (LE GOFF, 2003) e evidência do passado, ou seja, inserido 

no seu contexto, buscando explicitar os jogos e disputas de poder. Isso quer dizer 

que  se  “entende  [que]  o  documento  deve  ser  estudado  numa  perspectiva 

econômica, social, jurídica, política, cultural, espiritual, mas sobre tudo enquanto 

instrumento de poder” (LE GOFF, 2003, p 538.) 

Compreender o documento enquanto monumento nos auxilia, uma vez que, a 
 

construção da memória coletiva sobre a ocupação podem ser estudada partindo das 
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disputas políticas e dos lugares de poder sobre a narrativa do bairro. Portanto, “Só a 

análise do documento enquanto monumento permite a memória coletiva recupera-lo 

e ao historiador usá-lo cientificamente” (LE GOFF, 2003, p.535). Desta forma, 

devemos compreender a produção das narrativas e a organização do museu e seus 

arquivos sobre a história do bairro, partindo dessa concepção de 

documento/monumento e a construção da memória coletiva dos moradores e 

integrantes do MUPE. Essa concepção de documento/monumento ocorre a partir de 

uma leitura filológica da palavra monumento, que foi proposta por Le Goff, que a 

define como tudo aquilo que pode perpetuar a recordação. Na relação com o 

documento escrito, ou seja: 

“O monumento tem como característica o ligar-se ao poder de perpetuação, 
voluntaria o involuntária, das sociedades históricas (um legado a memória 
coletiva) e o reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são 
testemunhos escritos.” (LE GOFF, 2003, p.526) 

 
 

Portanto, não devemos naturalizar a forma com que o MUPE organizou a 

história comunitária do bairro e selecionou seus documentos. Partindo dessa 

premissa, pode-se desenvolver análises das atividades educativas já desenvolvidas 

pelo museu e as possibilidades de utilização desses materiais no ensino de história 

das escolas da região e sua inserção na história da cidade. 

Da mesma forma, para compreender melhor a relação entre o MUPE e a 

construção da memória coletiva nos parece importante fazer algumas aproximações 

com o conceito de lugares de memória que para Pierre Nora são primeiramente 

lugares em um tríplice significado: são 1. Lugares Materiais onde a memória social 

se fundamenta e pode ser percebida pelos sentidos; 2. Lugares Funcionais porque 

têm ou adquiriram a função de alicerçar memórias coletivas e são 3. Lugares 

Simbólicos onde essa memória coletiva se expressa São, portanto, lugares com uma 

vontade de memória. 

É partindo desse triplo sentido que entendemos o museu comunitário como 

um Lugar Material, com uma exposição de objetos e fotos que podem ser 

apreendidas pelos sentidos; em segundo sendo um Lugar Funcional com seus 

arquivos e projetos comunitários ou escolares; por fim um Lugar Simbólico, por 

valorizar elementos e objetos da história comunitária, além de estar sediado na 

primeira associação de moradores da maior ocupação da história do bairro, ou seja, 
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na associação Nossa Luta, na comunidade do Xapinhal, no Sitio Cercado. Nas 

palavras do próprio autor: 

 
 

“Lugar de memória, então: toda unidade significativa, de ordem material ou 
ideal, que a vontade dos homens ou o trabalho do tempo converteu em 
elemento simbólico do patrimônio material de uma comunidade qualquer” 

(NORA, 1997). 
 
 

Portanto, podemos aproximar esse museu comunitário, compreendido aqui 

como um Lugar de Memória e de seus documentos como monumentos, das três 

dimensões da cultura histórica: a dimensão estética, política e cognitiva (RÜSEN, 

2012) e, assim, compreender o museu, suas narrativas e atividades, seus arquivos e 

eventos, em um caminho que se aproxime do campo da Educação Histórica e na 

complexificação da relação com o passado da comunidade e de jovens alunos do 

bairro. Ou seja, o MUPE cumpre essa dupla função de ser um espaço de educação 

escolar e comunitária, podendo ser compreendido à luz do conceito de lugar de 

memória e que se expressa nas narrativas ali presentes. Partindo desses elementos, 

para  concluir,  podemos  apontar  algumas  perspectivas  no  campo  do  ensino  de 

história a partir de uma experiência do próprio museu e também apontar o museu 

como um espaço com potências de pesquisa e diálogo com a comunidade. 

 
 

Ações educativas e novas possibilidades: 
 

 
 

Podemos compreender a partir de um olhar comprometido com o campo da 

Educação Histórica uma das atividades educativas que foi organizada pelo museu. 

Essa atividade foi o Projeto Memória e Tecnologia46, desenvolvido na Escola 

Estadual Hasdrubal Bellegard, que teve com o objetivo: 

 
 

“Despertar nas crianças e nos jovens da periferia o sentimento de 
pertencimento e de cidadania através do conhecimento da Memória local. 
Ressaltando diferenças intergeracionais no que diz respeito à cultura, ao 
surgimento e aos diferentes desdobramentos da história da comunidade, 
está tida como o local da cidade onde a vida se passa e as mudanças mais 
significantes  para  a  vida  do  indivíduo  se  manifestam”  (justificativa  do 
projeto/ arquivo MUPE). 

 
 
 
 

 
46 

Projeto desenvolvido em conjunto com o Mais Educação no ano de 2012. 
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Podemos perceber nessa justificativa a busca por evolver os alunos com a 

história local e a preocupação com o desenvolvimento da historicidade. Mesmo que 

os professores e coordenadores do MUPE não se relacionem com o campo da 

Educação Histórica, podemos afirmar, nos termos de Rüsen, que o projeto buscava 

complexificar a consciência histórica e desenvolver a capacidade de orientação 

temporal de compreender as mudanças no bairro. O que deve ajudar na orientação 

da vida prática, mas também partindo dessa necessidade humana de se orientar no 

tempo. Ainda para envolver os alunos no projeto foi desenvolvida uma oficina de 

multimídia onde esses jovens eram incentivados a produzir fotos e vídeos do bairro 

e compará-los com a história sistematizada pelo MUPE. Para finalizar o projeto foi 

organizada uma exposição com esse material, que passou a incorporar o acervo do 

museu. 

Portanto, partido do campo da Educação Histórica e entendendo o MUPE 

como um lugar de memória podemos perceber as potencialidades de sua dupla 

função, seja mais próximo da educação formal ou da educação comunitária, para o 

desenvolvimento da consciência histórica da comunidade e de jovens alunos. Essas 

potencialidades devem ser desenvolvidas e avaliadas partindo dos referencias da 

cultura histórica, seja com atividades de metacognição, no contexto escolar, ou 

buscando compreender a percepção e relações estéticas dos alunos e visitantes do 

MUPE, ou ainda a relação política com a comunidade e nos eventos organizados 

pelo museu. Podendo essas atividades serem compreendidas como objetos de 

pesquisa para o ensino de história, nos sentido apresentados no texto 
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PROTONARRATIVAS DA CANÇÃO: A CONSCIÊNCIA HISTÓRICA ORIGINÁRIA 

DE JOVENS ALUNOS BRASILEIROS E PORTUGUESES A PARTIR DAS 

LEITURAS E ESCUTAS DE UMA CANÇÃO POPULAR ADVINDA DOS SEUS 

GOSTOS MUSICAIS 

 
 

Luciano de Azambuja47
 

 

 
 

RESUMO: 
 
 
 

O objetivo da comunicação é partilhar parte dos resultados da tese de doutoramento 
realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 
Paraná. O objeto da tese consistiu na investigação das protonarrativas escritas por 
jovens alunos a partir das leituras e escutas de uma canção popular advinda dos 
seus gostos musicais. Os sujeitos da investigação foram jovens alunos brasileiros e 
portugueses do segundo ano do ensino médio de escolas públicas das cidades de 
Florianópolis, Brasil, e Vila Nova de Famalicão, Portugal. A partir dos 
desdobramentos do objeto, foram aplicados os instrumentos de investigação do 
estudo principal: Narrativas de vida; Gostos musicais & Aulas de História; Aula- 
Audição; e as Protonarrativas da canção. Os conceitos e categorias estruturantes do 
quadro teórico foram articulados a partir dos referenciais de Rüsen (2001; 2007a; 
2007b; 2010; 2012); Marx (2002; 2012); Heller (2008); Forquin (1993); Snyders 
(1988); Pais (1993); Margulis (1994); Dubet (1996); Medrano (2007); Dias (2000); 
Zumthor (1988); Le Goff (1975); Topolski (1985); Martins (2011), Simão (2011), 
dentre   outros   autores.   A   metodologia   da   pesquisa   procurou   sintetizar   as 
perspectivas dos métodos da pesquisa histórica, da didática da história e dos 
pressupostos da pesquisa qualitativa. Os resultados indicaram que a escritura de 
protonarrativas da canção pode mobilizar as temporalidades, competências e 
dimensões da consciência histórica originária e a subjacente constituição da 
identidade histórica primeira de jovens alunos do ensino médio. 

 
Palavras-chave: Canção popular. Jovens alunos. Aprendizagem histórica 

 

 
 
 

O objetivo deste artigo é partilhar parte dos resultados da tese de 

doutoramento realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Paraná, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Auxiliadora 

Schmidt. Na tripla perspectiva da educação histórica, da cognição histórica situada e 

da didática da história, o objeto da tese consistiu na investigação das protonarrativas 
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escritas por jovens alunos brasileiros e portugueses, a partir das primeiras leituras e 

escutas de uma fonte canção advinda dos seus gostos musicais, mediada por 

critérios de seleção e de uma pergunta histórica formulada pelo professor- 

pesquisador, e da subjacente constituição da consciência histórica originária e da 

identidade histórica primeira enraizada na vida prática cotidiana. Os sujeitos da 

investigação foram jovens alunos brasileiros e portugueses do segundo ano do 

ensino médio de escolas públicas das cidades de Florianópolis, Brasil, e Vila Nova 

de Famalicão, Portugal. A partir dos desdobramentos do objeto, foram aplicados os 

instrumentos de investigação do estudo principal: Narrativas de Vida; Gostos 

Musicais & Aulas de História; Aula-Audição; e as Protonarrativas da Canção. Os 

conceitos e categorias estruturantes do quadro teórico foram articulados a partir dos 

referenciais de Rüsen (2001; 2007a; 2007b; 2012); Barca (2007); Schmidt (2009); 

Martins (2011); Marx (2002; 2012); Heller (2008); Forquin (1993); Snyders (1988); 

Dubet (1996); Dias (2000); Zumthor (1988); dentre outros autores. A metodologia da 

pesquisa empírica procurou sintetizar as perspectivas dos métodos da pesquisa 

histórica, métodos de pesquisa em ensino e aprendizagem histórica, mediados pelos 

pressupostos  da  pesquisa  qualitativa  de  natureza  narrativística  e  etnográfica. 

(FLICK, 2004). 

A partir dos dados empíricos extraídos das fontes narrativas e interpretados 

historicamente  tendo  como  referência  o  quadro  conceitual  categorial  da 

investigação, verificamos que os jovens alunos brasileiros e portugueses 

narrativizaram por escrito ideias de passado, presente e futuro, assim como 

estabeleceram múltiplas relações temporais entre as três dimensões do tempo 

histórico, a partir das leituras e escutas de uma fonte canção efetivamente advinda 

dos seus gostos musicais. Observamos e inferimos que as fontes canções 

mobilizaram as temporalidades do passado, presente e futuro e dinamizaram as 

competências da experiência, interpretação e orientação da consciência histórica 

originária dos jovens alunos portugueses e brasileiros, manifesta empiricamente nos 

enunciados linguísticos das protonarrativas da canção. Procuramos inferir e 

demonstrar que a escritura de protonarrativas a partir das leituras e escutas da 

canção, em resposta a uma pergunta formulada, pode potencializar a rememoração 

de conteúdos experienciais do passado, a atribuição de significados da interpretação 

do presente, e a constituição de sentidos da orientação do futuro. Indissociável à 
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totalidade das complexas dimensões e competências da consciência histórica, 

privilegiamos evidenciar nas fontes narrativas e, em especial, nas protonarrativas da 

canção, a manifestação mesclada, relativamente autônoma e reciprocamente 

interdependente das três dimensões originárias da consciência humana no tempo: 

as  dimensões  cognitiva,  estética  e  política;  intelecto,  sentimento  e  vontade;  as 

ideias, as palavras e as coisas, ou no caso específico da investigação, consciência 

histórica originária, protonarrativas da canção e vida prática cotidiana. E por fim, as 

protonarrativas da canção, especificamente na análise da sua dimensão política, 

evidenciaram processos de constituição de uma identidade histórica primeira do “eu- 

nós” dos jovens alunos brasileiros e portugueses, em relação à alteridade dos “eles- 

outros” inferidos, expressos e representados nas protonarrativas, mobilizando assim 

potencialidades de uma orientação política da vida prática atual e futura. 

Teórica e empiricamente fundamentamos a presença e significado da canção 

popular na vida prática cotidiana, nos processos de escolarização, e na constituição 

das múltiplas culturas e identidades juvenis; empírica e teoricamente pudemos 

comprovar, qualitativamente, que a escritura de protonarrativas, a partir das leituras 

e escutas de uma fonte canção advinda dos gostos musicais dos alunos, pode 

dinamizar as temporalidades, competências e dimensões da consciência histórica 

originária de jovens alunos do ensino médio, constituindo-se como um ponto de 

partida motivador para processos relevantes de ensino e aprendizagem histórica, 

com vistas à formação escolar da consciência histórica. Esse percurso propiciou 

também que, metodologicamente, pudéssemos sinalizar e orientar perspectivas 

metodológicas de ensino de história e princípios epistemológicos de aprendizagem 

histórica a partir do trabalho com a canção popular. 

As funções, aplicações e efeitos do conhecimento histórico resultante desta 

investigação puderam convergir como orientação, sinalização e indicação de 

possibilidades produtivas de efetivação de uma literacia histórica (LEE, 2006), um 

letramento específico de professores e alunos que alfabetize para o trato metódico 

adequado à especificidade complexidade e unicidade da canção popular como fonte 

para o ensino e aprendizagem histórica. A título de síntese geral dos resultados 

obtidos com esta pesquisa histórica qualitativa em ensino e aprendizagem histórica 

na tripla perspectiva da educação histórica, da cognição histórica situada e didática 

da história, prognosticamos a partir da vida prática cotidiana, culturas  juvenis e 
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cultura histórica primeira de potenciais jovens alunos, seis perspectivas-princípios 

sobre o ensino e aprendizagem histórica a partir do trabalho com a canção 

popular: 

 
 

1.  Narrativa  de  vida  trata-se  de  uma  autobiografia  escrita,  dialógica  e 

roteirizada,  cuja  finalidade  é  fornecer  dados,  informações  e  fatos  para 

delinear o perfil identitário da amostra dos sujeitos escolares em situação de 

ensino e aprendizagem. “Escreva uma narrativa sobre a sua própria história 

de vida a partir da seguinte sugestão de roteiro”, pode ser solicitado aos 

alunos como estímulo para a escritura de narrativas: título; nome completo, 

data e local de nascimento; nome completo, idade, profissão e ascendência 

étnica dos pais; vida familiar; vida escolar; vida profissional; fatos marcantes; 

o que gosta de fazer; e projetos futuros. As narrativas de vida são 

interpretações e orientações das experiências de vida de um sujeito histórico 

na sucessão do tempo, portanto, podem dinamizar as competências 

experiencial, interpretativa e orientacional, e as dimensões cognitiva, estética 

e política da consciência histórica originária e da identidade histórica primeira 

dos jovens alunos enraizada na vida prática cotidiana: familiar, escolar, 

produtiva e juvenil. O tópico o que gosta de fazer das narrativas de vida 

remete à capacidade de interpretação do presente.  Enquanto jovens de uma 

sociedade globalizada, mediada e mediatizada pela indústria cultural de 

massa, os jovens alunos gostam de fazer coisas relacionadas às dimensões 

estéticas, emocionais e intersubjetivas das múltiplas culturas juvenis grupais e 

identidades  juvenis  individuais  constituídas  e  enraizadas  na  vida  prática 

juvenil cujo campo privilegiado de experiências situa-se na intersecção dos 

espaços da vida prática familiar e da vida prática escolar. Este predomínio da 

dimensão estético-emocional na cultura primeira dos jovens alunos é que 

confere à operação da consciência originária a marca de uma interpretação 

estética do presente. 

2.  Música é a arte humana da combinação, sucessão e simultaneidade de sons 

e sentidos em seus três elementos fundamentais: harmonia, melodia e ritmo, 

coloridos substancialmente pelo timbre.   A música é muito importante e 

parte fundamental na vida prática cotidiana dos jovens alunos. A música 
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pode mobilizar as competências da experiência do passado, interpretação do 

presente  e  orientação  do  futuro  e  as  respectivas  dimensões  cognitivo- 

racional, estético-emocional e político-identitária da consciência juvenil 

primeira dos jovens alunos. A música estetiza a vida, contrapõe, extrapola e 

transcende o princípio da realidade das vontades de verdade e poder da 

ciência e da política, e instaura o princípio do prazer da vontade de beleza da 

arte. A música constitui elemento indispensável nas práticas de 

entretenimento, lazer e diversão, constitutivos das múltiplas culturas e 

identidades juvenis no duplo processo de socialização da juventude e 

juvenilização da sociedade. Os gêneros musicais de preferência dos jovens 

alunos com média de idade em torno dos dezessete anos são 

predominantemente o rock em primeiro lugar isolado, seguido do pop, rap e 

reggae, gêneros musicais característicos da canção pop anglo-americana 

veiculada pelas matrizes das corporações transnacionais do disco 

predominantemente norte-americanas, europeias e japonesas. Todavia, os 

jovens também apreciam gêneros cancionais enraizados nas culturas 

originárias de seus respectivos países e nas apropriações dos gêneros 

musicais da canção pop anglo-americana. Os cantores, compositores, grupos 

e  bandas   de  preferência  dos   jovens  são  os   astros  da  música   pop 

internacional e os respectivos ídolos nacionais diretamente associados aos 

gêneros musicais ofertados pela indústria fonográfica cultural monopolizada 

pelas corporações transnacionais do disco; instaladas nos países periféricos 

no processo de globalização cultural, ao mesmo tempo em que veiculam os 

produtos musicais das matrizes metropolitanas, a indústria fonográfica se 

apropria da criação e produção musical local para satisfazer segmentos do 

mercado fonográfico que se identificam com a música de tradição nacional, 

regional e as traduções híbridas de gêneros musicais estrangeiros. 

3.  Toda e qualquer música pode ser apropriada como fonte histórica para a 

aprendizagem histórica, pois tudo que trás a marca da intencionalidade da 

ação humana no tempo é evidência potencial. Depende do critério histórico 

de seleção da canção de trabalho, da pergunta histórica formulada que se 

pretenda orientar responder na perspectiva da didática da história, e do grau 

de adesão que se queira alcançar junto a determinado perfil de jovens alunos 
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em situações concretas de ensino e aprendizagem histórica. Todavia, 

sugerimos como ponto de partida para o trabalho com música na Aula de 

História, apropriar inicialmente uma fonte canção advinda dos gostos musicais 

dos jovens, ou seja, letra e música mediatizada que tematiza “história” em 

seus múltiplos significados. Segundo suas proposições de conteúdos, 

justificativas, finalidades e métodos dos usos da música em aulas de história, 

os jovens alunos tendem a conceber progressivamente a música como 

artefato estético, recurso didático e fonte histórica. A música emerge 

espontaneamente da cultura histórica primeira dos jovens alunos mantendo a 

sua  função  original  enquanto  artefato  estético  da  cultura  de  massa  da 

indústria fonográfica destinado às atividades de entretenimento, lazer e 

diversão e cuja finalidade é gerar o prazer estético-emocional constitutivo das 

múltiplas culturas e identidades juvenis. Nessa concepção, a justificativa e a 

finalidade do uso da música se confundem e se reduzem a tornar as aulas de 

história mais divertidas, descontraídas e dinâmicas; nesse caso específico, a 

dimensão estética torna-se um fim em si mesma e instrumentaliza as 

dimensões cognitivas e políticas, correndo o perigo de efetivar-se uma 

estetização do histórico que rompe o vínculo com a experiência histórica que 

possibilita  a  interpretação  fundamentada  do  presente  e  a  expectativa 

orientada do futuro. Despertar o interesse e a motivação em aprender história 

é indispensável como ponto de partida, entretanto, insuficiente do ponto de 

vista de uma aprendizagem histórica situada na ciência da história e na 

situação de aprendizagem histórica.   A música concebida como recurso 

didático  instrumentaliza  a  sua  dimensão  estética  para  servir  como  mero 

veículo de transporte e artifício artístico que conduz até a dimensão cognitiva 

e política do conteúdo histórico curricular. Nesse caso, as dimensões 

cognitivas e políticas da cultura histórica escolar tendem a instrumentalizar a 

dimensão estética, destituindo-a de seu papel ativo na constituição histórica 

de sentido, podendo provocar uma conteudização do estético, cujos exemplos 

potencializados são as paródias e as canções didáticas. Na perspectiva da 

investigação acerca da aprendizagem histórica a partir da canção popular, 

adotamos como ponto de partida e reafirmamos ao longo do trabalho os 

seguintes pressupostos prospectivos: o que ensinar, ou seja, o conteúdo 
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consiste nos conceitos históricos substantivos, categorias históricas 

epistemológicas, categorias históricas gerais, imagens-ideias, e outras 

temáticas inferidas, expressas e comunicadas nas letras e músicas das 

canções apropriadas, escolhidas e selecionadas; o como ensinar, ou seja, a 

metodologia do ensino de história consiste nos processos de aprendizagem 

histórica a partir das leituras, escutas, falas e escrituras de protonarrativas 

com   vistas   à   escrita   de   narrativas   históricas   da   canção,   ou   seja, 

aprendizagem histórica a partir da leitura histórica da canção, em síntese, por 

uma interpretação histórica da canção; o por quê, ou seja, a justificativa do 

uso da canção no ensino e aprendizagem histórica reside na premissa 

epistemológica de que a canção popular pode ser apropriada como fonte 

histórica para a aprendizagem histórica de jovens alunos, pois como artefato 

humano constitui evidência potencial; e por fim, o para que, ou seja, a 

finalidade do uso da música em aulas de história coincide com a finalidade 

primeira e última do ensino e aprendizagem histórica na perspectiva da 

didática da histórica: a constituição, formação e progressão da consciência 

histórica e a subjacente consolidação da identidade histórica juvenil de jovens 

alunos do ensino médio. Relacionando à perspectiva ruseniana das três 

dimensões da aprendizagem histórica como processo de formação da 

consciência histórica, o conteúdo é a experiência histórica do passado; a 

metodologia é a interpretação histórica do presente; a justificativa e 

finalidade são as carências e funções de orientação temporal da vida prática 

atual, com vistas à orientação histórica do futuro; e para concluir, o valor é a 

constituição, estabilização e consolidação da identidade histórica juvenil. 

4.  Aula-audição é a tarefa que consiste na escolha por parte dos alunos de 

uma música dos seus gostos musicais que, segundo a opinião deles, pode 

ser usada em uma aula de história. As músicas podem ser apresentadas, 

recepcionadas e defendidas na aula-audição procurando responder a 

perguntas históricas formuladas pelo professor-pesquisador: “Por que usar 

essa música em uma aula de História?”; “Para que usar essa música em uma 

aula de História?”. Tendencialmente as escolhas dos jovens alunos 

corroboram o pressuposto pragmático de que quando o jovem é solicitado a 

escolher uma música do seu gosto musical que pode ser usada em uma aula 
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de história, ele escolhe especificamente à forma canção popular fonográfica. 

O contato indireto, abstrato e individual de um uso genérico da música em 

aulas de história tende a levar o jovem aluno a reproduzir concepções acerca 

dos usos da música no ensino arraigadas na cultura histórica escolar 

tradicional que tende a conceber a música como artefato estético e recurso 

didático e a não diferenciar as justificativas e finalidades dos seus usos. As 

tarefas da aula-audição têm como intencionalidade consciente possibilitar aos 

alunos através do trato heurístico, didático e metódico estabelecido 

diretamente com a fonte canção, a operação da inferência histórica que 

transmuta  a  canção  popular  em  fonte  histórica  subsumindo-a  em  fonte 

canção, letra e música mediatizada que tematiza “história”. Os pressupostos 

estéticos, didáticos e históricos implícitos à  aula-audição podem mobilizar 

uma  progressão  tendencial  da  consciência  histórica  primeira  dos  jovens 

alunos no sentido de uma concepção de música enquanto artefato estético e 

recurso didático, para uma concepção de música como fonte histórica para a 

aprendizagem histórica. Tendência de progressão em direção aos 

pressupostos teóricos da investigação delimitados como ponto de partida e de 

chegada para essa reflexão sobre as justificativas e finalidades dos usos da 

música  em uma  aula de história. Em relação  ao  processo  de votação  e 

escolha por parte dos alunos da fonte canção a ser apropriada como canção 

de trabalho para a aprendizagem histórica, a oscilação das canções que 

tendem mais para o polo da cultura histórica escolar, do que para o polo da 

cultura juvenil primeira, possibilitam defesas mais consistentes das 

justificativas e finalidades de seus respectivos usos em uma aula de história e 

podem contribuir decisivamente para o processo de escolha por parte dos 

alunos da canção de trabalho, e gerar intrinsecamente, antes da efetiva 

intervenção pedagógica do professor, processos de ensino e aprendizagem 

histórica e da subjacente progressão da consciência história primeira dos 

jovens alunos a partir da vida prática cotidiana, juvenil e escolar. A mediação 

do professor-pesquisador na seleção da canção de trabalho dentre as mais 

votadas pelos alunos depende das potencialidades didáticas vislumbradas 

nas canções escolhidas pelos jovens, da pergunta histórica que pretenda 

formular a fonte canção, dos conceitos históricos substantivos, categorias 
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históricas epistemológicas e as subjacentes competências específicas da 

consciência histórica que ambicione mobilizar nos jovens alunos em situação 

de aprendizagem, em suma, depende do que se queira e pretenda fazer: as 

possibilidades são infindas. 

5.  Canção popular constitui uma criação e produção musical característica da 
 

cultura ocidental; é um produto da indústria fonográfica cultural, mercadoria 

estética do capitalismo monopolista do século XX, o século da canção. A 

canção  popular  é  uma  totalidade,  um  complexo  de  complexos,  uma 

acoplagem indissociável constituída pelos seguintes complexos: letra, a 

palavra, a linguagem verbal, os enunciados linguísticos em suas formas e 

conteúdos;   música,   a   combinação   de   sons   a   partir   dos   seus   três 

fundamentos, harmonia, melodia e ritmo, substancialmente coloridos pelo 

timbre; as subjacentes performances vocal e instrumental; e por fim, o 

fonograma;  o  arquivo,  medium  ou  suporte  técnico,  tecnológico  e 

mercadológico de reprodução de canções. Quer pelas suas raízes ancestrais, 

quer pela sua globalização cultural, a canção popular, é um produto do 

trabalho de criação e produção musical humana, é letra e música, é palavra 

cantada ou canto falado, acompanhados ou não por instrumentos musicais; é 

uma onda verbal, sonora e física, portanto, material, concreta, verificável, 

enfim, real. O poder estético da música sobre o ser humano é apropriado pelo 

poder econômico, tecnológico e comercial da indústria fonográfica e 

transformado em um produto da cultura de massa, uma mercadoria musical 

destinada ao consumo simbólico do ouvinte, cuja função primeira é o prazer 

estético e a satisfação do público consumidor, e a finalidade última, o lucro da 

indústria cultural e a manutenção das relações de poder vigentes. A presença 

empírica, concreta, intersubjetivamente verificável, enfim, a totalidade da 

música no tempo diacrônico da vida prática cotidiana e no espaço sincrônico 

que ocupa todo e qualquer canto, manifesta-se por meio do processo de 

mediatização produzida pela indústria fonográfica cultural, e a subsequente 

veiculação das mercadorias musicais nos meios de comunicação de massa 

que condicionam, apesar da aparente liberdade de escolha, uma escuta 

aleatória, compulsória e inconsciente que sugere, antecipa e induz ao ato de 

compra e consumo do fonograma. Apesar da influência da cultura de massa 
 

 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013 



 

 

143 
 
 

 
na formação dos gostos musicais dos jovens alunos, devemos considerar o 

refluxo  assimétrico  e  aleatório  dos  gostos,  tendências  e  influência  das 

culturas juvenis sobre a sociedade e a própria cultura de massa, ou seja, o 

processo de juvenilização da sociedade. Registrada mecanicamente, 

mediatizada e emitida por um suporte-aparelho reprodutor, a canção popular 

fonográfica  chega  como  um  todo  aos  ouvidos,  pele,  músculos,  ossos  e 

sistema   nervoso,   instalando-se   na   interioridade   subjetiva   do   “eu”   e 

provocando múltiplas recepções, leituras e escutas dos ouvintes em situação 

de comunicação. A totalidade da canção, o complexo de complexos, a 

acoplagem indissociável que constitui a unicidade da canção, extrapolam os 

campos de análise especificamente literários, musicológicos, históricos, 

estéticos, tecnológicos e mercadológicos, e demandam uma perspectiva de 

síntese dialética transdisciplinar que procure subsumir as diversas alteridades 

em  uma  unidade  do  diverso.  A  canção  popular  apropriada  como  fonte 

histórica; transmutada pela inferência em fonte canção que tematiza “história” 

em suas perspectivas conceitual e categorial; a seleção da fonte canção em 

função da formulação da pergunta histórica que se pretenda responder; toda 

essa estratégia metodológica resulta na delimitação da canção de trabalho.  A 

seleção da canção de trabalho constitui o ponto de partida e de chegada de 

um processo de ensino e aprendizagem histórica que não está subordinado a 

nenhum conteúdo histórico pré-determinado pelo currículo histórico escolar, 

ou gênero musical, cantor e grupo de preferência do professor, ou mesmo por 

se  fazer  presente  como  ilustração  nos  livros  didáticos  de  história.  Ao 

contrário,  o  conceito  histórico  substantivo,  a  categoria  histórica 

epistemológica, ou ainda, a categoria histórica geral a ser trabalhada na aula 

de história emerge da categorização das protonarrativas de uma canção de 

trabalho advinda dos gostos musicais dos alunos, e do subsequente recorte 

temático estabelecido pelo professor de história, com vistas à formação 

escolar da consciência histórica e da identidade histórica dos jovens alunos 

em situação de ensino e aprendizagem histórica. 

6.  Protonarrativas da canção são as manifestações empíricas dos enunciados 

linguísticos da consciência histórica originária de jovens alunos a partir das 

primeiras leituras e escutas de uma fonte canção advinda dos seus gostos 
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musicais configurados na vida prática cotidiana. Protonarrativas da canção 

são  interpretações  da  canção  a  partir  da  escritura  de  uma  resposta  à 

pergunta histórica formulada à canção; constituem os primeiros significados e 

sentidos atribuídos e constituídos a partir da experiência estética de recepção 

da canção, e da concomitante manifestação empírica dos enunciados 

linguísticos dessas interpretações e orientações da experiência da canção. As 

protonarrativas da canção podem mobilizar as dimensões temporais da 

consciência histórica dos jovens, passado, presente e futuro e as múltiplas 

relações entre as três dimensões do tempo histórico: passado presente; 

presente  passado;  futuro  presente;  presente  futuro;  bem  como  as 

relações passado presente futuro, enquanto permanência e como 

mudança. Sempre partindo do presente epistemológico, podemos pressupor 

que a relação estabelecida com determinada ideia-imagem de passado, 

condiciona e substancia os significados atribuídos à imagem-ideia de 

presente e os sentidos constituídos à ideia-imagem de futuro, o que por 

sua vez, acaba por substanciar e condicionar as respectivas e 

correspondentes operações de constituição histórica de sentido. As 

condições e circunstâncias objetivas da vida prática atual dos sujeitos 

condicionam, substanciam e orientam as relações temporais estabelecidas 

com determinadas ideias-imagens do espaço de experiência e dos horizontes 

de expectativa dos sujeitos em situação de ensino e aprendizagem histórica. 

Não há espaço de experiência sem horizonte de expectativa; não há 

expectativa sem experiência; não há experiência do passado sem 

interpretação do presente; logo, não há interpretação sem experiência; por 

sua vez, não há interpretação sem orientação, portanto, não há orientação do 

futuro sem interpretação do presente. Nesta perspectiva temporal, não há 

continuidade sem mudança e não há mudança sem continuidade: a mudança 

e a capacidade de mudar no fluxo do tempo configuram a condição 

fundamental para a constituição de uma consciência histórica ontogenética 

que consiste na interpretação e orientação da experiência da mudança 

humana no tempo. Na perspectiva da aprendizagem histórica, consciência 

histórica é a consciência com ciência do tempo histórico na vida prática: 

competência  cognitiva-racional,  estético-narrativa  e  político-identitária  de 
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interpretação (atribuição de significados) e orientação (constituição de 

sentidos) da experiência da mudança humana do tempo (tradicional), sobre o 

tempo (exemplar), contra o tempo (crítica) e no tempo (genética). As leituras e 

escutas da canção de trabalho podem mobilizar a experiência do passado: 

um   passado   histórico   que   infere   conceitos   históricos   substantivos, 

categorias históricas epistemológicas e categorias históricas gerais; um 

passado da canção que se limita a interpretar os enunciados primeiros da 

canção  em  sua  interpretação  estética  do  tempo;  e  por  fim,  a  inferência 

lacunar por parte dos jovens de um passado indeterminado e a-histórico 

que necessita ser historicizado para responder as perguntas constitutivas de 

um conceito histórico substantivo: o que foi o caso? Quem? Quando? Onde? 

Por quê? Para que? Como? Consequências e efeitos? Significados da 

experiência no passado, presente e futuro? A canção popular atualizada na 

performance oral mediatizada pode configurar uma interpretação estética do 

presente que pode remeter tanto ao presente prático quanto ao presente da 

canção que atualiza o passado na audição, recepção e comunicação, 

mobilizando o leitor-ouvinte à perspectivas de orientação política-identitária na 

vida prática atual. A partir do presente epistemológico de onde germinam 

todas as inferências e relações temporais, vislumbramos uma experiência 

estética da canção como meio para interpretação histórica do passado 

presente, e uma interpretação estética da canção como meio para a 

experiência histórica do presente passado, em suma, a recepção estética 

como veículo para o efeito histórico. A canção de trabalho pode dinamizar a 

orientação do futuro da consciência histórica originária dos jovens alunos: um 

futuro da canção representado a partir das condições e circunstâncias da 

vida  prática  atual  e  que  se  projeta  como  continuidade  ou  mudança  do 

presente em um futuro prático. A escritura de protonarrativas a partir das 

primeiras leituras e escutas de uma fonte canção advinda dos seus gostos 

musicais, pode mobilizar as dimensões cognitiva, estética e política da 

consciência histórica originária de jovens alunos do ensino médio e constituir 

um ponto de partida significativo para processos de ensino e aprendizagem 

histórica. A dimensão cognitivo-racional da consciência histórica primeira de 

jovens alunos pode se manifestar na escolha de uma música dos gostos 
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musicais  dos  jovens  para  a  aula-audição;  opera  na  identificação  dos 

conceitos históricos e categorias históricas; é mobilizada na elaboração das 

respostas  às  perguntas  acerca  das  justificativas  e  finalidades  do  uso  da 

música em uma aula de história; se faz presente na própria experiência 

cognitiva  individual  da  vida  prática  atual  dos  jovens  alunos  a  partir  do 

presente epistemológico de onde partem todas as inferências temporais; e 

por fim, o cognitivo manifesta-se nas ideias-imagens de passado, presente e 

futuro articulada na constituição narrativa de sentido. No limiar da fronteira 

entre a dimensão cognitiva-racional e a dimensão estética-emocional, a 

imaginação histórica dos jovens alunos pode ser dinamizada pela escritura 

de protonarrativas da canção, oscilando entre a imaginação construtiva 

artística cuja finalidade última é evocar a catarse, o prazer estético e a 

comunicação, e a imaginação reconstrutiva histórica que, transitando no limite 

entre o estético e o histórico, nunca chega a romper com a experiência 

histórica, ao contrário, imagina-a a partir dos testemunhos empíricos do 

passado presentes no presente. A imaginação histórica pode se manifestar e 

operar nas três competências e dimensões da consciência histórica primeira 

dos jovens alunos: na rememoração cognitiva da experiência do passado; na 

atribuição estética de significado da interpretação do presente, e na 

constituição política de sentido da orientação do futuro. A dimensão estética 

da imaginação histórica relativiza, equilibra e sintetiza a vontade de verdade 

da ciência e a vontade de poder da política, com a vontade de beleza da arte. 

A dimensão estética-emocional da consciência histórica originária de jovens 

alunos pode ser evidenciada através das protonarrativas da canção na 

operação específica da interpretação estética do presente a partir das leituras 

e escutas de uma interpretação estética da canção que tematiza “história”, 

logo, direta ou indiretamente, implícita ou explicitamente, tende a inferir o 

estabelecimento de relações temporais entre passado, presente e futuro. A 

interpretação estética do presente diz respeito às leituras e escutas 

operacionalizadas pelos jovens alunos à letra e música mediatizada da fonte 

canção,  portanto,  diz  respeito  à  recepção  e  a  subsequente  experiência 

estética da canção objetivada na performance oral mediatizada. A escritura 

de  protonarrativas  da  canção  tende  a  dinamizar  a  dimensão  político- 
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identitária da cultura histórica primeira dos jovens alunos em situação de 

ensino e aprendizagem histórica. A interpretação da canção pode mobilizar a 

interpretação recíproca de sujeitos em interação social constitutiva das 

relações de identidade e alteridade. É possível identificarmos nas 

protonarrativas da canção escritas por jovens alunos enunciados linguísticos 

da consciência histórica constitutivos da identidade do “eu-nós” em relação à 

alteridade dos “eles-outros”, bem como, vislumbrar chances de consenso por 

meio do argumento racional, fundamentado e pacífico. As noções de 

identidade do “eu-nós” representadas nas protonarrativas da canção tendem 

a remeter primeiramente aos próprios jovens alunos em situação de 

aprendizagem  e  a  identidade  juvenil  geracional  em  geral,  e, 

subsequentemente a uma noção genérica de identidade nacional relacionada 

ao “povo” de origem, em uma visão monolítica, homogênea e sem nenhuma 

distinção de classe, gênero e geração. Em contraposição, contradição e 

conflito a essa identidade em processo de constituição, tende a emergir nas 

protonarrativas da canção a alteridade dos “eles-outros”, o outro geralmente 

culpabilizado e considerado causalidade única, primeira e última da 

problemática ou ausência tematizada na fonte canção e que é 

momentaneamente criticada, extrapolado e superada pela interpretação 

estética da canção. As protonarrativas da canção potencialmente mobilizam a 

representação das relações mútuas e recíprocas entre a identidade do “eu- 

nós” e a alteridade dos “eles-outros”, constitutivas de uma orientação política 

do  futuro,  evocadas,  inferidas  e  expressas,  tanto  no  futuro  presente  da 

canção,  quanto  no  presente  futuro  da  vida  prática  atual  e  futura.  A 

experiência cognitiva do passado e os subjacentes conceitos históricos 

substantivos, categorias histórica epistemológicas, e categorias históricas 

gerais,  bem  como  ideias-imagens  e  outros  recortes  temáticos;  a 

interpretação estética do presente, a partir da interpretação estética da 

canção que tematiza implícita ou explicitamente as três dimensões do tempo 

histórico; e por fim, a orientação política do futuro na constituição das 

identidades históricas primeiras dos jovens em relação às alteridades dos 

outros representados na canção ou identificados na vida prática atual; todas 

estas competências, dimensões e temporalidades da consciência histórica 
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podem tecer o fio condutor que interconecta passado, presente e futuro na 

constituição histórica de sentido da consciência histórica originária de jovens 

alunos. 

 
 

Como planejar uma aula de história a partir da interpretação histórica das 

protonarrativas da canção? Definitivamente esta pergunta não constitui objeto desta 

investigação.  Ao  final  deste  longo  caminho  percorrido,  nos  sobra  fôlego  para 

somente afirmar que parte da resposta encontra-se sinalizada neste trabalho e que 

possíveis respostas fundamentadas apontam para perspectivas futuras de 

investigação.   A interpretação histórica das protonarrativas da canção escritas a 

partir das primeiras leituras e escutas de uma fonte canção advinda dos gostos 

musicais dos jovens alunos, pode constituir um ponto de partida significativo, 

motivador e interessante para múltiplas perspectivas de planejamento de efetivas 

Aulas de História resignificadas a partir do trabalho metódico com fontes históricas 

de natureza diversa e multiperspectivadas, com vistas a atividades de avaliação 

calcadas na leitura histórica da canção, na escritura de narrativas históricas da 

canção, ou seja, em uma interpretação histórica da canção e nas subjacentes 

funções,  aplicações  e  efeitos  do  conhecimento  histórico  na  orientação  da  vida 

prática atual e futura, na perspectiva da Educação Histórica: eis os horizontes de 

expectativa desta tese de doutorado. 
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NEM SÓ A FICÇÃO SALVA! – A FORMAÇÃO (BILDÜNG) NA LITERATURA E NA 

 

HISTÓRIA
48

 
 

Thiago Augusto Divardim de Oliveira49
 

 

 
 

A argumentação que está por trás da afirmação de que “é possível ir além das 

figuras retóricas no contato com a literatura” possibilita uma aproximação com o fato 

de Tzvetan Todorov afirmar-se historiador para além de linguista ou ensaísta. A 

explicação da frase que dá início a essa resenha será o elemento central da 

apresentação e compreensão das principais ideias da obra “A literatura em Perigo”. 

Todorov nasceu em 1939 na Bulgária, e lá viveu até o início da vida 

universitária. Esse período coincidiu com o regime soviético e os reflexos e refrações 

do  encaminhamento  reconhecidamente  stalinista  a  respeito  do  comunismo.  O 

prólogo do livro retoma rapidamente sua infância “rodeada de livros” e o prazer que 

sentia em conhecer histórias infantis e clássicos da literatura, até a saída encontrada 

na universidade para não ter que abordar ideologicamente seus objetos de estudo: 

analisar a materialidade do texto e suas formas linguísticas. Uma bolsa de estudos 

na França deu a Todorov a sensação de que poderia escrever sobre o que queria, 

uma vez que estava em campo de liberdade política e intelectual, no entanto, o 

“labirinto das instituições escolares”, sobretudo a um estrangeiro, causou várias 

dificuldades. Mesmo assim, a França era um país plural onde, sobretudo após seu 

doutoramento, pode deixar de lado os métodos de análise e se dedicar as análises 

em si: foi a retomada do prazer que a literatura oferecia e a emancipação da 

formação acadêmica em regime ditatorial. Essa liberdade trouxe também a 

necessidade de ampliar seus próprios conhecimentos em áreas como a Psicologia, 

a Antropologia e a História. Ainda nesse prólogo, Todorov explica que a medida que 

ampliava suas compreensões e fontes de estudo, a literatura o colocou em contato 

com dimensões incógnitas que incitavam o pensamento. De acordo com o autor: 
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Mais densa e eloquente que a vida cotidiana, mas não radicalmente 
diferente, a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar 
outras maneiras de concebê-lo e organiza-lo. Somos todos feitos do 
que os outros seres humanos nos dão: primeiro nossos pais, depois 
aqueles que nos cercam; a literatura abre ao infinito essa 
possibilidade de interação com os outros, e por isso, nos enriquece 
infinitamente. (...) ela permite que cada um responda melhor a sua 
vocação de ser humano. (TODOROV, 2012 p.23 – 24) 

 
Esse trecho do prólogo anuncia, de maneira geral, uma ideia que permeia e se 

aprofunda  em  toda  a  obra:  a  literatura  proporciona  uma  relação  de 

intersubjetividades que possibilita um caráter formativo. Isso significa que a relação 

das subjetividades dos leitores com outras subjetividades compostas na literatura 

amplia a capacidade de compreensão e resulta em um processo formativo. Há, 

portanto, na concepção de Todorov, ideias de universalidade a respeito da formação 

humana. Como em círculos concêntricos entramos em contato com os “outros” (que 

também são um “eu”). Da vida familiar ao contato com a literatura essa capacidade 

formativa possível pode ser pensada em relação ao conceito alemão bildüng. 

Na teoria e filosofia da História bildüng é discutida como formação que 

possibilita a interpretação do mundo e de si próprio, a orientação do agir articulado 

ao autoconhecimento, com competências50  relacionadas ao saber, à práxis e à 

subjetividade; essas são as características de uma formação histórica possível a 

partir de uma relação adequada com os conhecimentos históricos na vida. Esse 

conceito formação se opõe a unilateralidade, significa aprender sobre contextos 

abrangentes e refletir sobre eles. A partir dessa compreensão o livro está dividido 

em 7 (sete) breves capítulos. 

Em “A LITERATURA REDUZIDA AO ABSURDO” apresenta-se basicamente a 

ideia de que na escola, entra-se mais em contato com o que críticos produzem sobre 

as obras literárias, do que propriamente com as obras. É possível transbordar a 

crítica aos estudos literários na escola realizada por Todorov, também para outras 

disciplinas. O fato é que o modelo atual escolar, sem generalização, mas apontando 

aquilo  que  é  hegemônico,  trata  diversas  formas  de  conhecimento  de  maneira 

ascética. Estuda-se em uma semana a metonímia e em outra a personificação, este 
 
 
 

50   
Essa utilização do conceito “competência” não coincide com a utilização da documentação oficial 

na educação brasileira, nem mesmo do estabelecimento criticado por Todorov a respeito do  que a 
disciplina de Literatura exige na França (p. 26). Basicamente, e nos dois casos, a aproximação dos 
alunos com o resultado dos estudos de especialistas, e não aquilo que a aproximação dos alunos 
com o objeto poderia restar enquanto formação. 
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isolamento conceitual, muitas vezes deixa de lado o sentido do texto e suas 

possibilidades de análise enquanto diálogo com sua produção e com a sociedade de 

quem realiza a leitura. E isso não significa abrir para o puro subjetivismo dos alunos. 

A responsabilidade dos problemas escolares para Todorov não recai sobre os 

professores,   porém   o   autor   ressalta   a   importância   deles   no   trabalho   de 

conhecimento que é mais interessante para a relação com a literatura. 

O debate se torna mais epistemológico quando Todorov vai, “ALÉM DA 

ESCOLA”, aponta problemas do presente e busca responder historicamente uma 

possibilidade de compreensão. O problema se refere a forma como os estudos 

literários ocorrem, principalmente sobre a desconfiança sobre o sentido das obras. 

Resumidamente poderia apontar duas correntes epistemológicas mais hegemônicas 

nas academias europeias da 2ª metade do século XX. A primeira, seja dogmática ou 

mais flexível, se relaciona ao estruturalismo ou a proximidade ao materialismo 

histórico-dialético. A segunda, pós-estruturalista, ligada a recusa aos padrões 

explicativos anteriores, seja dos marxismo(s) afetados pelas denúncias dos crimes 

de Stalin ou mesmo dos projetos anteriores (iluminismo(s) e positivismo(s). Essa 

segunda vertente muitas vezes esteve marcada pela recusa exacerbada de padrões 

e possibilidades de análise, e até de utopias, chegando a um comportamento niilista 

que aponta unicamente a verdade de que não existe verdade. Todorov aponta que a 

universidade mesmo com autonomia também segue seus padrões e forma os 

professores que vão lecionar na escola. A eles cabe a dura tarefa de incorporar o 

que aprenderam e dar conta de um outro conteúdo na escola que não se refere 

apenas  ao  debate  epistemológico,  mas  a  criação  de  ferramentas  e  técnicas 

invisíveis. 

Mais de uma vez Todorov utiliza a ideia de universais antropológicos, nesse 

caso com relação à percepção estética dos seres humanos. Em “NASCIMENTO DE 

UMA ESTÉTICA MODERNA” o autor buscou explicar historicamente que dois 

movimentos principais ajudaram a compor o que se compreende como arte. Seriam 

eles, a sacralização do mundo europeu por um processo que viria do renascimento 

até a revolução industrial iniciada no século XVIII, e de outro a sacralização do belo 

e da arte que por não possuir finalidade prática estaria ligada a formas de 

transcendência  do  mundo  material.  E,  pela  assunção  criativa  como  forma  de 

liberdade e domínio da criação, o ser humano encontra a finalidade daquilo que é 
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belo, podendo, então, contemplar a beleza, seja como noção de totalidade da vida 

humana ou manifestação do absoluto atingida pelo ser humano. É possível dizer 

que, nesse capítulo, Todorov amplia sua aproximação com o caráter filosófico de 

sua produção do conhecimento histórico. Apesar de não apresentar diretamente 

suas fontes históricas, ressalta sua necessidade presente de compor uma 

compreensão sobre o passado, essa busca compreensiva se dá por uma relação 

presente-futuro, ligada ao lugar ocupado pela literatura no mundo atual que é o 

objetivo geral da obra. Essas ideias possibilitam a entrada na discussão do 4º 

capítulo, este apresenta uma discussão sobre o “porvir” pela primeira vez no livro. 

A filosofia é marca do capítulo “A ESTÉTICA DAS LUZES”. Uma dupla ruptura 

característica do movimento filosófico iluminista deixou marcas em discussões sobre 

a estética no XVIII e no XIX. A arte não necessariamente deve imitar o que é belo, o 

que dá autonomia às formas de produção artística (entre elas a literatura). Por outro 

lado,  não  ignora  que  a  estética  liga  as  obras  ao  mundo  comum  dos  homens. 

Observe: 
 

Literatura de imaginação e escritos científicos ou filosóficos são 
distintos, mas dentro de um gênero comum; uns e outros dependem 
do mundo e agem sobre ele, contribuindo para a criação de uma 
sociedade  imaginária  habitada  pelos  autores  do  passado  e  os 
leitores do porvir. (TODOROV, 2012 p. 60) 

 
Entre vários autores destaco a referencia de Todorov ao filósofo, historiador e 

retórico Giambattista Vicco, o primeiro a se dedicar a distinção entre linguagem 

racional   e   linguagem   poética,   no   entanto,   sem   distinção   hierárquica.   Vico 

reconheceu que as duas conduzem ao mesmo objetivo: “uma melhor compreensão 

do homem e do mundo, uma sabedoria mais ampla” (p. 55). 

É possível perceber na trajetória de Todorov, assim como suas explicações no 

início da obra aqui discutida, que a autonomia de seu pensamento o levou a busca 

da relação do todo e as partes assim como o estabelecimento de possibilidades 

compreensivas do sentido das obras. Sua forma de pensamento e de produção se 

explicita no 5º capítulo, “DO ROMANTISMO AS VANGUARDAS”, quando analisa 

movimentos históricos mais amplos (ou mesmo estruturais) como o realismo 

soviético, ou casos mais localizados e até eventos e sujeitos históricos como Oscar 

Wilde ou Nietzsche. A oposição anteriormente criticada entre uma forma de 

estruturalismo que trás a utopia fechada e que automaticamente é recusada por um 

pós-estruturalismo niilista que depois de desconstruções nada oferece, é novamente 
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criticada a luz da percepção de Todorov. O autor comenta alguns eventos do início 

do século XX, os reflexos e refrações das catástrofes e esperanças nas discussões 

sobre arte e sobre a própria epistemologia. O resultado é que mesmo com outras 

escolas de pensamento possíveis (formalismo russo ou o novo criticismo 

estadunidense) ainda chegam professores a escolas, trabalhadores em outras 

instituições  como  as  midiáticas,  que  possuem  formas  empobrecidas  de 

compreensão sobre a arte e a literatura. 

Contrariando o título do livro, que aponta a conjectura do risco que sofre a 

literatura, o título do 6º capítulo, uma pergunta, “O QUE PODE A LITERATURA?” 

propõe resgatá-la. As primeiras páginas lembram alguns trechos da aula inaugural 

realizada em 2006 por Antoine Compagnon, e depois transcrita no livro 

“LITERATURA PARA QUE?” (2009). O autor francês citou uma série de livros e 

personagens de clássicos da literatura, sobretudo europeia, ainda que incomodado 

com algumas questões parecidas com as de Todorov, Compagnon mantém um tom 

quase edificante. 

A resposta para a pergunta relacionada ao poder da literatura, pelo menos no 

plano pessoal, Todorov já havia respondido. Suas ideias já comentadas seguem a 

linha de que a literatura nos enriquece infinitamente, ao abrir ao máximo nossas 

relações intersubjetivas torna o mundo real mais pleno de sentido. Nesse capítulo, 

porém, Todorov vai além da própria pergunta, ao contrariar aqueles que encerram a 

discussão literária em uma torre de marfim como se estivesse em um mundo à parte. 

Nesse sentido o autor búlgaro aproxima-se das concepções apresentadas pela 

autora brasileira Márcia Abreu 

(...) a avaliação estética e o gosto literário variam conforme a época, 
o grupo social, a formação cultural, fazendo com que diferentes 
pessoas apreciem de modo distinto os romances, as poesias, as 
peças teatrais, os filmes (ABREU, 2006 p.59). 

 
A esse respeito Todorov é enfático: o leitor é que tem razão! O leitor comum é que 

continuará tendo razão contra professores, críticos e escritores. A autora brasileira 

demonstra bastante lucidez ao explorar o campo da leitura e da literatura no Brasil, 

por exemplo, quando estabelece comparações entre a literatura de cordel e a 

apreciação estética de outras obras literárias por sujeitos que se identificam com o 

cordel. Todorov, por sua vez, afirmou que tanto Os Três Mosqueteiros quanto Harry 
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Potter possibilitam uma primeira imagem coerente do mundo, e que leituras 

posteriores ajudam na complexificação das compreensões de mundo dos leitores. 

O último capítulo “UMA COMUNICAÇÃO INESGOTÁVEL” sintetiza a ideia da 
 

literatura como enunciações que remetem a consciências e proporcionam a ideia de 

intersubjetividade. Todorov leva em consideração autores e leitores em diferentes 

espaços e culturas, por isso indica na literatura essa fonte infinita de comunicação. 

Um dos apontamentos mais interessantes é que todas as produções por mais 

importantes que sejam demandam reflexão, e essa demanda só é possível, seja por 

quem escreve ou por quem lê, na própria existência humana (p. 90). Além, é claro, 

da atualidade de seu pensamento que dá destaque as fontes não literárias que as 

tecnologias da informação e comunicação atuais permitem-nos entrar em contato. 

Seria possível aproximar as ideias do autor búlgaro a de outros autores que se 

dedicaram as possibilidades da literatura. Essa comunicação inesgotável apontada 

por Todorov pode ser pensada à luz da utilização realizada por Paulo Freire (1996) 

sobre o conceito de dialogo ou de dialogicidade, como reconhecimento do “outro” ou 

do “tu” na “outredade” do não “eu” e por isso a radicalidade do meu “eu” na 

possibilidade do “outro” ser “outro” que é também um outro “eu”. Freire aponta a 

necessidade de reconhecer o próprio inacabamento, e que a consciência da própria 

formação significa um aumento formativo. Os jogos de palavras realizados por Paulo 

Freire em muito se aproximam da alteridade discutida na filosofia ou na 

intersubjetividade necessária para Todorov. 

Sobre esse processo formativo existem discussões à esteira do pensamento 

ontogenético que possibilitam a visualização desse processo formativo como um giro 

espiralado. A subjetividade humana que dá voltas entorno de si mesma e que sem 

se fechar, e no contato com outras subjetividades e contextos plurais, realiza uma 

elevação  não  linear  (steigerung).    Essas  ideias  podem  ser  aprofundadas  por 

exemplo e enquanto bildüng, nas discussões sobre formação histórica na teoria e 

filosofia da história, como por exemplo a esteira do pensamento do professor Jörn 

Rüsen (2007). 

A obra “A literatura em perigo” não é destinada estritamente ao público 

acadêmico, por isso, e possivelmente pela sua brevidade (96 páginas), o autor 

aponta algumas questões que não são muito aprofundadas. Por exemplo, quando o 

autor se refere ao ensino de Física nas escolas que possuem um caráter geral 
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diferente do ensino de História. Nesses casos a abordagem pode parecer 

generalização ou mesmo atrelada a um ensino conhecido como tradicional e já 

refutado e rediscutido no campo das pesquisas que envolvem as relações ensino e 

aprendizagem ou didáticas específicas de suas ciências de referência. No campo da 

História, por exemplo, mesmo aquilo que Todorov aponta como mais interessante 

não corresponde a discussão específica nesse campo de discussão. No campo da 

epistemologia existem, também, outras discussões que já avançaram sobre as 

dicotomias apontadas por Todorov entre estruturalismo e pós-estruturalismo, por 

exemplo as discussões sobre o estruturismo metodológico (LLOYD, 1996)51. 
 

Mesmo  assim,  nesse  sentido  epistemológico  e  como  comentário  final,  é 

possível dizer que a resposta a questão colocada no início desta resenha é que 

Todorov ao realizar estudos literários e buscar responder a que servia sua produção 

acabou realizando o processo da produção do conhecimento histórico discutido na 

filosofia da História. 

Em sua trajetória Todorov quis responder as carências de orientação de um 

mundo da modernidade contemporânea, sendo um búlgaro que vivia na França, e 

acabou encontrando nos relatos de viajantes europeus e dos contemporâneos maias 

e astecas durante A conquista da América (1983), possibilidades para pensar as 

demandas da sua própria época. Ao longo da vida dedicou-se a temas como O 

medo dos bárbaros (2010) em um mundo onde o islâmico muitas vezes tem sua 

humanidade reduzida. A redução da humanidade dos outros às vezes acaba por 

justificar messianismos em defesa de uma suposta democracia, resultando em 

guerras e conflitos que revelam os inimigos íntimos da democracia (2012). 

Basicamente, em seus estudos literários acabou produzindo conhecimento histórico 

e em sua maturidade intelectual afirmou-se historiador. Além disso, produziu de 

acordo com a lógica filosófica da História, a partir do presente e das expectativas 

relacionadas ao futuro buscou formas de compreensão resultantes de uma inter- 
 

 
51 

As análises centradas apenas na estrutura, assim como os estudos microscopicamente delimitados e analisados 

em sua existência isolada, na maior parte dos casos não dão conta das necessidades sociais de produção do 

conhecimento. São necessárias inter-relações explicativas entre o micro e o macro, que busquem explicar a 

sociedade, sem deixar de lado sua historicidade. O estruturismo está entre duas formas de produção do 

conhecimento nas ciências humanas e sociais. Uma holista, caracterizada pelas explicações totalizantes que 

possuem formas pré-estabelecidas de caracterização dos fenômenos sociais. E outra individualista, que utiliza da 

fenomenologia para apreender características observáveis e atomísticas em relação aos campos de observação 

estudados pelos holistas. É possível defender uma terceira forma que é a do “estruturismo metodológico”, que 

está interligado a um conceito de estrutura e a um conceito de mudança. É uma forma de explicação do social 

com dimensões metodológicas, sociológicas e históricas. 
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relação presente-passado-futuro. Sendo assim, seus escritos preenchem de sentido 

a existência humana no tempo e sua trajetória e produção intelectual sustentam as 

críticas apontadas pelo autor na obra aqui discutida. 

Todorov afirmou que é possível ir além das figuras retóricas no contato com a 

literatura. Esse ir além corresponde a ideia de formação (bildüng) como aumento da 

capacidade de compreensão e interpretação da existência humana, essa 

complexificação do pensamento ocorre de maneira intersubjetiva. Essa discussão é 

possível no âmbito da Filosofia, da Estética, da Literatura e da História. Por 

conseguinte, evidencia-se que a capacidade formativa desses campos do 

conhecimento são possíveis como resposta a carências da existência humana no 

presente, e que ao serem mobilizadas preenchem de sentido a construção dos 

horizontes do porvir. 
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