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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
Neste novo número da Revista de Educação Histórica são apresentadas, mais
uma vez, as pesquisas desenvolvidas por professores dedicados à aprendizagem e
ao desenvolvimento da consciência histórica.
Como temática escolhida para os artigos aqui apresentados temos a
“Aprendizagem e formação da consciência histórica na educação escolar”. Este
tema foi escolhido a partir da realização do Simpósio Temático 12, coordenado pelos
professores Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt e Marcelo Fronza,
ocorrido em Florianópolis no XXVIII Simpósio Nacional de História: Lugares dos
Historiadores, Velhos e Novos Desafios, entre os dias 28 a 31 de julho de 2015.
O espaço de discussão ocorrido no evento de dimensão nacional – ANPUH –
por certo, contribuiu com a ampliação dos debates sobre o ensino e a aprendizagem
em História. As pesquisas sobre aprendizagem e formação da consciência histórica
têm como finalidade conhecer os níveis de desenvolvimento da consciência histórica
de alunos e professores e isso diz respeito à necessidade de se conhecer o
desenvolvimento do aprendizado histórico.
Os investigadores e investigadoras, ao apresentarem as suas pesquisas,
contribuem para as reflexões sobre o ensino de História que se ancoram na
utilização, sobretudo, de fontes históricas.
As pesquisas aqui apresentadas, portanto, apontam para as possibilidades
desenvolvidas pelos pesquisadores de vários lugares do Brasil em conciliar a teoria
da aprendizagem histórica com a Didática da História, enfatizando seu papel
enquanto produtores de conhecimento. É possível perceber como todos os projetos
dialogam e se complementam, dando uma noção completa do significado da
aprendizagem em História e da possibilidade de desenvolvimento da consciência
histórica.

Boa leitura!

Coletivo de Editores da REDUH
Curitiba, abril de 2015

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

NORMAS DE ARTIGOS PARA A REDUH
– As contribuições deverão ser apresentadas em arquivo de Word observando as seguintes
características:
– Título: centralizado, maiúsculo, negrito.
– O nome do autor, a instituição de origem e e-mail para contato deverão vir abaixo do título
em itálico e alinhado à direita.
– A titulação deverá ser colocadas em nota de rodapé. Caso a pesquisa tenha sido
elaborada com apoio financeiro de uma instituição, deverá ser mencionada em nota de
rodapé.
- O Resumo deve conter de 100 a 250 palavras em português, fonte Arial 12, espaço
simples. Abaixo do Resumo deverá vir até cinco palavras-chave, separadas por ponto.
– Os subtítulos em negrito, minúsculas. Antes e depois de cada subtítulo deixar uma linha
em branco com espaçamento 1,5 (um vírgula cinco).
– O texto deverá ser digitado em página A4, espaçamento 1,5 (um vírgula cinco), margens
superior/esquerdo de 3 (três) cm e inferior/direito de 2 (dois) cm, recuo de 1 (um) cm, letra
Arial, corpo 12 (doze) e as notas de rodapé na mesma letra, em corpo 10 (dez). As notas de
rodapé serão numeradas em caracteres arábicos. Os números das notas de rodapé
inseridos no corpo do texto irão sempre sobrescritos em corpo 10 (dez), depois da
pontuação.
– Os autores serão responsáveis pela correção do texto.
– As citações literais curtas, menos de 3 (três) linhas serão integradas no parágrafo,
colocadas entre aspas. As citações de mais de três linhas serão destacadas no texto em
parágrafo especial, a 4 (quatro) cm da margem esquerda, sem recuo, sem aspas e em
corpo 10 (dez), com entrelinhamento simples. Antes e depois deste tipo de citação será
deixada uma linha em branco com espaçamento 1,5 (um vírgula cinco).
– A indicação de fontes no corpo do texto deverá seguir o seguinte padrão: Na sentença –
Autoria (data, página) – só data e página dentro do parênteses. Final da sentença –
(AUTORIA, data, página) todos dentro do parênteses.
– Toda a bibliografia utilizada deverá vir com o subtítulo Referências no fim do texto em
ordem alfabética de sobrenome, com espaçamento simples entre linhas, um espaço simples
entre as referências e alinhamento à margem esquerda.
– SOBRENOME, Nome. Título do livro em negrito: subtítulo. Tradução. Edição. Cidade:
Editora, ano.
– SOBRENOME, Nome. Título do capítulo ou parte do livro. In: Título do livro em negrito.
Tradução. Edição. Cidade: Editora, ano, p. x-y. – SOBRENOME, Nome;
– SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico em negrito, Cidade, vol., n.,
p. x-y, ano.
– SOBRENOME, Nome. Título da tese em negrito: subtítulo. Xxx f. Dissertação ou Tese
(Mestrado ou Doutorado, com indicação da área do trabalho) – vinculação acadêmica,
Universidade, local, ano de apresentação ou defesa.
– Para outras produções:
– SOBRENOME, Nome. Denominação ou título: subtítulo. Indicações de responsabilidade.
Data. Informações sobre a descrição do meio ou suporte (para suporte em mídia digital).
– Para documentos on-line ou nas duas versões, são essenciais as informações sobre o
endereço eletrônico, apresentado entre sinais <>, precedido da expressão “Disponível em”,
e a data de acesso ao documento, antecedida da expressão “Acesso em”.
– Ilustrações, figuras ou tabelas deverão ser enviadas em formato digital com o máximo de
definição possível.
– A responsabilidade pelos direitos de reprodução de imagens (fotos, gravuras, quadros,
entre outras) será dos(as) autores(as) dos artigos.

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO………………………………………………………………………….11
FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA A PARTIR DAS IDEIAS DE
PROGRESSÃO DO LIVRO DIDÁTICO: UMA PROPOSTA DE PESQUISA COM
ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II
Aaron Sena Cerqueira Reis e Katia Maria Abud..........................................…….…..18
A PESQUISA HISTÓRICA EM EDUCAÇÃO E A ESCOLA COMO LUGAR DE
MEMÓRIA: EXPERIÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE HISTÓRIA LABHIS - DE DOURADOS, MS.
Adriana Aparecida Pinto; Marlei Venilda Petry Sutil Idei; Cleyson Martins Maciel;
Andressa Porangaba..................................................................................................32
A APRENDIZAGEM HISTÓRICA DE PROFESSORES MEDIADA PELAS
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: PERSPECTIVAS DA
EDUCAÇÃO HISTÓRICA
Cláudia Senra Caramez.............................................................................................53
CULTURA
HISTÓRICA
E
APRENDIZAGEM
HISTÓRICA:
RELAÇÕES
COMPLEXAS ENTRE APRENDIZAGEM CONCEITUAL E ORIENTAÇÃO
TEMPORAL A PARTIR DE FILMES HISTÓRICOS
Éder Cristiano de Souza.............................................................................................70
DIDÁTICA DA HISTÓRIA: UMA CIÊNCIA DA APRENDIZAGEM HISTÓRICA?
Edinalva Padre Aguiar................................................................................................91
CONCEPÇÕES DE JOVENS SOBRE A DISCIPLINA DE HISTÓRIA: UM ESTUDO
NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO HISTÓRICA
Geyso Dongley Germinari........................................................................................107
O ENSINO SOBRE A ESCRAVIDÃO AFRICANA NO BRASIL: APONTAMENTOS A
PARTIR DO CONCEITO DE CONSCIÊNCIA HISTÓRICA
Henrique Ferreira Pacini...........................................................................................114
ENSINO DE HISTÓRIA REGIONAL E LIVRO DIDÁTICO: ABORDAGENS E
PROBLEMAS
Jackson James Debona...........................................................................................126
CULTURA HISTÓRICA E INTERCULTURALIDADE: A PRESENÇA DO ISLÃ EM
MANUAIS DIDÁTICOS IBERO AMERICANOS
João Luis da Silva Bertolinie; Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt........150
A APRENDIZAGEM HISTÓRICA E OS JOVENS NA FORMAÇÃO DOS
PROFESSORES
REALIZADA
PELO
PACTO
NACIONAL
PELO
FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO
Lidiane Camila Lourençato; Maria auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt...........168
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

NARRATIVAS DE CAMPO HISTORIOGRAFIA PARA O ENSINO E
APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA DE SANTA CATARINA
Luciano de Azambuja...............................................................................................183
A CONSTITUIÇÃO DE UMA DIDÁTICA DA HISTÓRIA COMO FUNDAMENTO
PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ESTADO DE MATO GROSSO
Marcelo Fronza.........................................................................................................200
O RECORTE LOCAL NAS PESQUISAS SOBRE A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA
HISTÓRICA: CONTRIBUIÇÕES PARA PENSAR O CURRÍCULO
Maria Cristina Dantas Pina; Marciglei Brito Morais..................................................216
A BIOGRAFIA COMO UM INSTRUMENTO NO ENSINO DE HISTÓRIA:
ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA NA LEITURA DE UMA BIOGRAFIA SOBRE D.
PEDRO II
Mauro Henrique Miranda de Alcântara.....................................................................226
JOGANDO EM SALA DE AULA: A FORMAÇÃO LÚDICA DE NARRATIVAS
HISTÓRICAS
Rafael Vicente Kunst................................................................................................244
CONCEITO DE SEGUNDA ORDEM E CONSCIÊNCIA HISTÓRICA DE
PROFESSORES DE HISTÓRIA
Rita de Cássia G. P. Santos....................................................................................259
APRENDIZAGEM HISTÓRICA DE PROFESSORES E ALUNOS: RELAÇÃO
TEORIA E PRÁTICA
Rosi Terezinha Ferrarini Gevaerd............................................................................273
A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL ESCOLAR E O DOCUMENTÁRIO
Thiago de Faria e Silva............................................................................................287
ARTIGOS DE DEMANDA CONTÍNUA
UMA REFLEXÃO SOBRE OS USOS PÚBLICOS DA HISTÓRIA E USOS
POLÍTICOS DA MEMÓRIA A PARTIR DOS MONUMENTOS
Alecsandro Danelon Vieira.......................................................................................313
O USO DE FONTES FÍLMICAS POR PROFESSORES DE HISTÓRIA DA REDE
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ
Cristina Elena Taborda Ribas; Adriane Fila..............................................................323
ICONOGRAFIA PICTÓRICA HISTÓRICA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A
PRÁTICA DO ENSINO DE HISTÓRIA
Jucilmara Luiza Loos Vieira......................................................................................333

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

RESENHA
WITTMANN, Luisa Tombini. (Org.). Ensino (d)e História Indígena. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2015.
Everton Carlos Crema..............................................................................................345

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

APRESENTAÇÃO
Os diálogos entre as pesquisas empíricas sobre a aprendizagem histórica e a
teoria da consciência da consciência histórica são o tema do Dossiê “Aprendizagem
e formação da consciência histórica na educação escolar”. O objetivo desse dossiê é
divulgar a produção do homônimo Simpósio Temático 12, coordenado pela
Professora Doutora Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt e Professor
Doutor Marcelo Fronza, e ocorrido no XXVIII Simpósio Nacional de História: Lugares
dos Historiadores, Velhos e Novos Desafios, entre os dias 28 a 31 de julho de 2015
na cidade de Florianópolis-SC.
Os autores que compõem este dossiê são professores da rede básica pública,
professores universitários, mestrandos e doutorandos de diversas instituições
brasileiras que se debruçam em investigações sobre a relação entre a aprendizagem
histórica e a Didática da História no Brasil. Estes pesquisadores têm centrado sua
atenção nos princípios, fontes, tipologias e estratégias de aprendizagem em História,
baseando-se no pressuposto de que a intervenção para a melhoria da aprendizagem
requer um conhecimento sistemático das ideias históricas daqueles que ensinam e
daqueles que aprendem.
De um lado, entende-se a importância dos processos cognitivos pertinentes à
natureza da cognição histórica situada na epistemologia da ciência da História. De
outro, entende-se que a consciência histórica é o âmbito e o objetivo da
aprendizagem histórica, pois trata-se de uma atividade mental da memória histórica,
a qual se ancora em uma interpretação do passado. Esta interpretação tem como
objetivo possibilitar a compreensão das atuais condições de vida e desenvolver
perspectivas de futuro da prática vital, conforme a experiência. Ou seja, a
consciência histórica cumpre a função de orientação para a vida atual e, para
conseguir esta capacidade de orientação, é fundamental a competência narrativa,
que é a capacidade de se apropriar do passado de tal maneira que a realidade
presente se torne algo compreensível, no sentido de fornecer orientação para uma
ação ou intervenção do sujeito nesta realidade.
Seguindo essa concepção, nas temáticas debatidas nesses artigos podemos
destacar a relação entre a Educação Histórica e a formação dos professores de
História, o modo como a cultura histórica está presente nos manuais didáticos
escolares, a inserção da Didática da Histórica nas discussões sobre patrimônio
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

histórico, história local e História afro-brasileira, além a maneira como a dimensão
estética da cultura histórica está constituindo a aprendizagem das crianças e jovens
por meio de games eletrônicos, TICs, filmes, narrativas biográficas,documentários e
jogos.
Aaron Sena Cerqueira Reis e Katia Maria Abud apresentam no artigo
“Formação da consciência histórica a partir das ideias de progressão do livro
didático: uma proposta de pesquisa com estudantes do ensino fundamental”,
reflexões iniciais sobre o projeto de doutorado cujo objetivo é entender a formação
da consciência histórica de estudantes brasileiros do Ensino Fundamental II (6º ao
9º ano) a partir das ideias de progressão estabelecidas em livros didáticos de
História. Para isso, traçam, inicialmente, um panorama dos principais estudos já
realizados no Brasil e no exterior, os quais discutem possibilidades e formas de
utilização ou produção do saber histórico escolar para a vida cotidiana.
Produzido pelos professores Adriana Aparecida Pinto, Marlei Venilda Petry
Sutil Idei e Cleyson Martins Maciel, o artigo “A pesquisa histórica em educação e a
escola como lugar de memória: experiências do Laboratório de Ensino de História –
LABhis - de Dourados, MS” narra o projeto de intervenção pedagógica no Estágio
Supervisionado em História da Universidade Federal de Grande Dourados realizado
pelo LABhis por meio do resgate de fontes de diversas naturezas que auxiliem no
processo de registro e escrita da memória de instituições escolares da cidade de
Dourados e região.
A professora Cláudia Senra Caramez escreveu “A aprendizagem histórica de
professores mediada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação: perspectivas
da educação histórica” onde apresenta a análise de relações de experiência de
aprendizagem de professores municipais de Curitiba mediada pelas novas
Tecnologias da Informação e Comunicação, ao utilizarem a web como um espaço
em que se alocam fontes históricas primárias e secundárias, através de arquivos
digitais.O trabalho empírico indicou a hipótese de que se é possível para os
professores de História estabelecerem novas relações de aprendizagem histórica
através da utilização de fontes históricas alocadas na Web, então, se existem novas
formas de se aprender História, existem novas maneiras de ensinar História.
“Cultura histórica e aprendizagem histórica: relações complexas entre
aprendizagem conceitual e orientação temporal a partir de filmes históricos” é o
artigo do professor Éder Cristiano de Souza. Nele o autor investigou as formas como
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jovens estudantes da escola pública pensam historicamente por meio de três filmes
sobre a temática do nazismo. Descobriu que estes sujetos mesmo ao apresentar um
desenvolvimento cognitivo complexo em relação a esta experiência histórica
também sofriam um défict ético em relação à interpretação desses artefatos da
cultura histórica.
Para debater a aprendizagem histórica como um princípio da Didática da
História, a professora Edinalva Padre Aguiar, em “Didática da História: uma ciência
da aprendizagem histórica?”, defende que a compreensão de que no ensino de
história as investigações de situações que estimulem a coginção histórica dos
estudantes devem ser priorizadas em vez das competências e habilidades é
fundamental para uma reorientação das concepções sobre aprendizagem histórica
no Brasil. Nesse sentido, a Didática da História mobiliza uma teoria da
Aprendizagem Histórica.
No artigo “Concepções de jovens sobre a disciplina de história: um estudo na
perspectiva da Educação Histórica”, o professor Geyso Dongley Germinari realizou
uma investigação sobre com jovens de escolas públicas, localizadas no município de
Irati-PR sobre a disciplina de História com o objetivo de verificar quais conteúdos
históricos esses sujeitos consideram importantes e quais eles gostariam de
aprender.
O professor Henrique Ferreira Pacini escreveu “O ensino sobre a escravidão
africana no brasil: apontamentos a partir do conceito de consciência histórica”, onde
aponta um estudo sobre o ensino de História da escravidão africana no Brasil,
decorridos mais de dez anos da implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana, a partir dos conceitos teóricos da Didáticada História.
Já o artigo “Ensino de história regional e livro didático: abordagens e
problemas”, de Jackson James Debona analisa 05 coleções de livros didáticos,
recomendadas para o ensino de História, conforme o PNLD 2011, no esforço de
compreender questões relacionadas à inserção dos aspectos regionais no âmbito
dos conteúdos a serem ministrados no Ensino Fundamental. O autor concluiu que,
em grande parte das vezes, os livros didáticos de história não contemplam temários
referentes às histórias locais, criando a impressão de que o conhecimento histórico
passa, apenas, por questões de foro nacional.
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Produzido pelos professores João Luis da Silva Bertolini e Maria Auxiliadora
Moreira dos Santos Schmidt o artigo “Cultura histórica e interculturalidade: a
presença do Islã em manuais didáticos ibero americanos” apresenta uma
investigação sobre os manuais de História de Portugal e Espanha, além de outros
países que sofreram a influência direta destes países, por terem sido no passado
suas colônias como é o caso do Brasil, da Argentina, Chile e México.
“A aprendizagem histórica e os jovens na formação dos professores realizada
pelo pacto nacional pelo fortalecimento do ensino médio” é o artigo produzido pelas
professoras Lidiane Camila Lourençato e Maria auxiliadora Moreira dos Santos
Schmidt. Nele investigam a política pública do Governo Federal chamada “Programa
Ensino Médio Inovador” (ProEMI), a partir dos Cadernos de Formação dos
professores do Ensino Médio. Nestes documentos os jovens, seus anseios e
necessidades são valorizados, mas é pensada a estruturação de uma aula de
história por meio destes princípíos.
O professor Luciano de Azambuja apresenta o artigo “Narrativas de campo
historiografia para o ensino e aprendizagem de história de Santa Catarina” onde
aborda a pesquisa-ação que resultou na ampliação, aprofundamento e qualificação
dos processos de ensino e aprendizagem da disciplina escolar História de Santa
Catarina no contexto do Brasile do mundo, contribuindo para a formação da
competência narrativa da consciência histórica que é indispensável para a vida
prática profissional, pessoal e cidadã de um Guia de Turismo.
O artigo “A constituição de uma Didática da História como fundamento para a
formação de professores no estado de Mato Grosso” do professor Marcelo Fronza
interpreta a experiência investigativa relacionada à formação inicial de estudantes
(do curso de licenciatura em História/UFMT) na escola estadual que recebe o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/subprojeto
História/Universidade Federal de Mato Grosso – Campos Cuiabá). Com isso,
objetivou estimular a abordagem a partir de enfoques relacionados à formação dos
professores de História no Brasil e o modo como se estrutura a função didática do
conhecimento histórico.
As professoras Maria Cristina Dantas Pina e Marciglei Brito Morais, no artigo “O
recorte local nas pesquisas sobre a formação da consciência histórica: contribuições
para pensar o currículo”apresentam um estudo do recorte local no Ensino de História
a partir da análise de pesquisas realizadas sobre a formação da consciência
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histórica, desenvolvidas com alunos em processo de escolarização, tendo como
referencial teórico as contribuições de Jorn Rüsen e as metodologias do campo da
Educação Histórica.
“A biografia como um instrumento no Ensino de História: análise da experiência
na leitura de uma biografia sobre D. Pedro II” do professor Mauro Henrique Miranda
de Alcântara buscou realizar pesquisas, leituras, questionamentos, questionários e
avaliações junto aos alunos e alunas de uma turma de terceiro ano de nível médio,
quanto a viabilidade da adoção de obras biográficas como instrumento didático de
História.
O professor Rafael Vicente Kunst em “Jogando em sala de aula: a formação
lúdica de narrativas históricas” investigou aulas onde os participantes a elaboravam
jogos de temática histórica de livre escolha, articulando pesquisa e criação. Ao longo
dessa trajetória criativa traçada, foi possível analisar como esses materiais lúdicos
mobilizaram a compreensão de diversos conceitos históricos para a sua
elaboração.Através da análise dessas produções, a presente pesquisa tem como
objetivo verificar como se desenvolve o processo de elaboração de narrativas
históricas no contexto escolar por meio de instrumentos lúdicos.
O artigo “Conceito de segunda ordem e consciência histórica de professores de
história”, da professora Rita de Cássia G. P. Santos, aborda uma investigação de
cunho qualitativo sobre as relações existentes entre o conceito de significância
histórica e o de passado. Apresenta a categorização desenvolvida sobre as ideias
de passado dos professores de História de dez colégios de Ensino Médio na cidade
de Curitiba: passado estático, passado para criar empatia, passado como memória
ou memorização, passado exemplar e passado para orientação.
A professora Rosi Terezinha Ferrarini Gevaerd com o artigo “Aprendizagem
histórica de professores e alunos: relação teoria e prática” apresenta alguns
resultados obtidos a partir de cursos de formação continuada oferecidos aos
professores de História da rede municipal de ensino de Curitiba. Esses cursos, em
caráter de extensão universitária, têm sido organizados, desde 2010, parceria entre
o Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica – LAPEDUH, integrado ao
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), e a Secretaria Municipal de
Educação de Curitiba, sob a docência da Profa. Dra. Maria Auxiliadora Moreira dos
Santos Schmidt. O objetivo central da formação continuada tem sido o de propiciar
aprofundamento teórico e prático das investigações no âmbito da Educação
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contemporâneas, o trabalho com fontes e a produção de narrativas em aulas de
História.
“A produção audiovisual escolar e o documentário”, do professor Thiago de
Faria e Silva, aborda os principais dilemas da produção audiovisual nas escolas
contemporâneas. A partir da análise de vídeos escolares produzidos para o Festival
do Minuto Escola e para o concurso Kid Witness News (KWN) da Panasonic, o artigo
utiliza como recorte o gênero documental e propõe um balanço crítico das
experiências audiovisuais escolares contemporâneas brasileiras e estrangeiras.
Além disso, artigos de demanda contínua, como o do professor Alecsandro
Danelon Vieira, sob o título “Uma reflexão sobre os usos públicos da história e usos
políticos da memória a partir dos monumentos” no qual apresenta reflexões sobre
um trabalho realizado no curso PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional
2014, onde busca compreender o uso do monumento como recurso no ensino de
história. A pesquisa partiu do interesse dos jovens durante as aulas, em saber como
os monumentos, que aparecem constantemente na mídia e nas proximidades do
colégio, relacionam-se com a história ensinada no meio escolar. O trabalho
encontra-se em desenvolvimento, mas o autor indica resultados positivos da
pesquisa em relação ao ensino e aprendizagem histórica.
Cristina Elena Taborda Ribas e Adriane Fila no artigo “O uso de fontes fílmicas
por professores de história da Rede Rstadual de Educação do Estado do Paraná”
apresentam resultados de experiências realizadas por professores da Rede Estadual
de Educação do Paraná, desenvolvidas ao longo do ano de 2014, no curso
“Arquivos Linguagens Contemporâneas e Literacia Histórica” desenvolvido pelo
Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica – LAPEDUH da Universidade
Federal do Paraná em parceria com a Secretaria de Educação do Paraná - SEED e
a Cinemateca de Curitiba. Os resultados demonstram as construções ocorridas entre
professores e estudantes no processo de aprendizagem histórica.
O trabalho intitulado de “Iconografia pictórica histórica e sua contribuição para
a prática do ensino de história” de Jucilmara Luiza Loos Vieira e Maria Auxiliadora
Moreira dos Santos Schmidt se propõe a análisar um estudo exploratório realizado
com professores da rede Estadual de Ensino do Paraná, no ano de 2013, sob a
forma de um Grupo de Trabalho em Rede, adotando como metodologia a
investigação qualitativa e os estudos de referência pautados nas contribuições
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relacionadas à constituição da história como disciplina escolar, tomando como foco a
análise dos textos visíveis relativos à prática de sala de aula.
A resenha deste volume foi realizada por Everton Carlos Crema. O livro
resenhado foi “Ensino (d)e História Indígena” organizada pela professora Luiza
Tombini Wittmann, da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC), em
colaboração com diversos pesquisadores e professores de educação indígena é
voltada especificamente para a docência do Ensino Médio, problematizada e
contextualizada segundo a Lei 11.645/08 que tornou obrigatório o ensino da
temática indígena nas escolas da rede pública e privada brasileira.
Constata-se, portanto, uma multiplicidade de abordagens investigativas para o
enfrentamento das principais problemáticas que a aprendizagem histórica está
enfrentando no Brasil. Esparemos que este dossiê estimule os professores de
História de todo o país a investigar suas aulas de História, as fontes históricas que
usam, as narrativas que permitem que dialoguem historicamente com seus
estudantes.

Bom Proveito!!!

Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt
Doutora em Educação/UFPR
Professora de Metodologia e Prática do Ensino/DTPEN/UFPR
Pesquisadora e Coordenadora do LAPEDUH
Marcelo Fronza
Doutor em Educação/UFPR
Professor de Prática de Ensino de História/DEHIS/UFMT
Coordenador do GPEDUH/UFMT
Pesquisador do LAPEDUH
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FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA A PARTIR DAS IDEIAS DE
PROGRESSÃO DO LIVRO DIDÁTICO: UMA PROPOSTA DE PESQUISA COM
ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II
Aaron Sena Cerqueira Reis1
aaron_sena@hotmail.com
Katia Maria Abud2
Resumo: Este trabalho é uma reflexão inicial sobre nosso projeto de doutorado cujo
objetivo é entender a formação da consciência histórica de estudantes brasileiros do
Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) a partir das ideias de progressão estabelecidas
em livros didáticos de História. Aqui, não trazemos resultados finais da pesquisa que
ainda está em andamento, porém, apresentamos uma discussão sobre os principais
conceitos que norteiam nossa tese, tentando situa-los no campo da Didática da
História ou Educação Histórica (denominação que se alterna dependendo da
vertente utilizada: a primeira, de origem alemã, a segunda, de origem inglesa). Para
isso, traçamos um panorama dos principais estudos já realizados no Brasil e no
exterior, os quais discutem possibilidades e formas de utilização ou produção do
saber histórico escolar para a vida cotidiana. Ao final, buscamos evidenciar
elementos que justifiquem a proposta apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade de São Paulo.
Palavras-chave: Didática da História. Educação Histórica. Consciência Histórica.
Introdução
Considerado um objeto de pesquisa recente, o ensino de História só foi
consolidado no Brasil a partir da década de 1980 devido à emergência dos debates
promovidos pela Associação Nacional de História – ANPUH (cf. OLIVEIRA, 2003).
Entretanto, mesmo com o surgimento de eventos específicos sobre a temática nos
anos 1990 – o “Seminário Perspectivas do Ensino de História” e o “Encontro
Nacional de Pesquisadores do Ensino de História” –, convém alertar para “as difíceis
relações entre a produção do conhecimento histórico e a construção do
conhecimento histórico escolar” (OLIVEIRA, 2003, p.78), pois estas são questões
que ainda merecem atenção.
Apesar de alguns pesquisadores considerarem a História escolar como
vulgarização ou adaptação do saber dito “científico” (cf. CHEVALLARD, 1991),
1
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em História pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).
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outros estudiosos, a exemplo de André Chervel (1990), evidenciam a escola como
um locus onde se desenvolve um diferente tipo de cultura, a cultura escolar, a qual
possui propriedades específicas caracterizadas por um sistema criativo, responsável
não apenas pela “reprodução”, mas também pela “produção” de novos
conhecimentos. Este ponto de vista nos permite afirmar que o conhecimento
acadêmico não é o único a contribuir com o pensamento histórico.
Assim, surge a preocupação da Didática da História, disciplina que abrange
não apenas a realidade escolar, mas também os diversos espaços onde circula a
“cultura histórica”, entendida como “forma de expressão da consciência histórica”.
Não obstante a amplitude do conceito de “consciência histórica”, como apontam os
estudos de origem francesa e alemã, pode-se defini-lo como “o pensar segundo
conceitos e métodos históricos [...], o entender-se parte de uma história, o situar-se
no tempo, o fundamento do conhecimento histórico e talvez a consciência de que há
uma diferença entre os acontecimentos e sua narrativa” (CARDOSO, 2008, p.161).
Com esta abordagem, desenvolvo um projeto de doutorado no âmbito do
Programa de Pós-Graduação em Educação de Universidade de São Paulo, no qual
pretendo compreender a formação da consciência histórica de estudantes brasileiros
do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) a partir das ideias de progressão
estabelecidas em livros didáticos de História. Partindoda hipótese de que este tipo
de impresso considere a variação de progressão do conhecimento histórico para
estruturar, sequenciar e distribuir seus conteúdos, destaco o objetivo de entender as
relações entre as ideias nele expressas com as transformações que (se espera que)
ele produz(a), ou seja, a formação da consciência histórica de jovens estudantes.
Nesta breve exposição, pretendoapenas discutir sobre os principais conceitos
que nortearão nossa tese, tentando situa-los no campo da Didática da História ou
Educação Histórica (denominação que se alterna dependendo da vertente utilizada:
a primeira, de origem alemã, a segunda, de origem inglesa). Para isso, traço um
panorama dos principais estudos já realizados no Brasil e no exterior, os quais
discutem possibilidades e formas de utilização do saber histórico escolar para a vida
cotidiana. Ao final, tento evidenciar elementos que justifiquem a pesquisa em
desenvolvimento.

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

20

Didática da História v. Educação Histórica: aproximações e distanciamentos
entre áreas do ensino de História

Para Isabel Barca (2001, p.13), o ensino de História é um campo de pesquisa
que possui uma fundamentação científica própria e que se constitui “como teoria e
aplicação à educação de princípios decorrentes da cognição histórica”. Partindo
destes princípios, pesquisadores de diversos países, sobretudo Inglaterra, Estados
Unidos, Canadá, Portugal, Espanha e, mais recentemente, o Brasil, tem promovido
uma reflexão sobre a História do ponto de vista da prática da vida real. Contudo, as
diferentes abordagens utilizadas para analisar o pensamento histórico, por exemplo,
começaram a delimitar dois novos campos no ensino de História, a Didática da
História e a Educação Histórica.
No

âmbito

dos

estudos

franco-germânicos,

a

Didática

da

História

(Geschichtsdidaktik) tem considerado não apenas problemas de ensino e
aprendizagem das escolas, mas também, como ressalta Rüsen (2010, p.32), “todas
as formas e funções do raciocínio e conhecimento histórico na vida cotidiana,
prática”. Este é o pensamento que também direciona os estudos de origem inglesa,
denominados de Educação Histórica (History Education). Os adeptos desta
abordagem epistemológica têm privilegiado três enfoques principais: questões
relacionadas ao raciocínio e a lógica histórica (ideias de segunda ordem), reflexões
sobre os conceitos históricos (ideias substantivas) e investigações sobre o uso do
saber histórico (cf. GERMINARI, 2011).
Ao analisar os processos de aprendizagem histórica, Itamar Freitas (2014,
p.54) estabeleceu uma comparação entre Didática e Educação Histórica, por
entender que no Brasil ambos “fundamentam a reivindicação do domínio dos
historiadores sobre o campo do ensino de história”. Considerando a aprendizagem
histórica como um processo dependente da concepção de homem que se quer
formar, o pesquisador destacou a desigualdade das propostas. Assim, Freitas (2014,
p.54) conclui que apesar de ambas partirem do “princípio secular” de que “ensina-se
história como ciência da História”, para a Educação Histórica, “a História
fundamenta-se nas operações processuais – no método”, já a Didática da História
considera “a vida prática o ponto de partida – as carências humanas”.
Não obstante a constatação de que tais teorias possuem focos diferentes, é
nítido que ambas apresentam respostas aos atuais desafios do ensino de História,
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como as “políticas para o livro didático, elaboração dos currículos da escolarização
básica e a formação de professores” (FREITAS, 2014, p.55). Nesse sentido, procuro
destacar as principais ideias, tanto da Didática da História quanto da Educação
Histórica, que podem contribuir com o desenvolvimento donosso trabalho.
Entendida como disciplina, a Didática da História abrange não apenas a
realidade escolar, mas também os diversos espaços onde circula a “cultura
histórica”. Este elemento, não restrito apenas ao cotidiano das aulas de História,
mas também presente em outros espaços que expressam a cultura histórica (como
museus, cinemas, teatros, etc.), pode-se afirmar, é a própria “expressão da
consciência histórica” (CARDOSO, 2008).
Nesse sentido, a Didática da História é uma importante abordagem, pois
contribui com diferentes propostas, as quais podem modificar a relação do estudante
com o conhecimento histórico (evitando a tradicional fórmula decorativa), bem como
evidenciar saberes que os habilite a perceber sua identidade em uma postura de
alteridade. Ela lida com o que é, o que pode e o que deveria ser apreendido (tarefas
empírica, reflexiva e normativa da Didática da História), características que a torna
“uma disciplina científica que, dirigida por interesses práticos, indaga sobre o caráter
efetivo, possível e necessário de processos de ensino e aprendizagem e de
processos formativos da História” (BERGMANN, 1990, p.29).
Na perspectiva da Educação Histórica, o ensino de História é encarado a partir
de sua “tarefa sistemática de estudar os princípios e estratégias da aprendizagem
em História de crianças, jovens e adultos” (BARCA, 2001, p.13). Nesta abordagem,
os pesquisadores procuraram se distanciar de uma ideia quantitativa de
aprendizagem histórica, concepção que dificulta a inclusão da História como
disciplina autônoma nos currículos escolares. Para a pesquisadora Isabel Barca, “o
critério para progressão em História não deveria ser o da quantidade de informação
factual adquirida, mas o do progresso alcançado em nível de pensamento histórico”
(THOMPSON apud BARCA, 2001, p.14).
Em Portugal, Barca tem sido uma das principais entusiastas de estudos sobre
cognição histórica. Ao tentar entender o pensamento histórico de estudantes
portugueses, por exemplo, a pesquisadora constatou que “se na média se observou
uma progressão por idade e ano de escolaridade, houve alunos mais novos que
mostraram ideias mais elaboradas que alunos mais velhos e com mais escolaridade”
(BARCA, 2001, p.17). Logo, concluiu-se que “os estágios de desenvolvimento
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mental não são invariantes” (BARCA, 2001, p.20). Estudos como os de Barca
evidenciam princípios de aprendizagem em História que, mesmo não possuindo
caráter especulativo, prescritivo ou impressionista, seguem uma metodologia
científica capaz de “constituir recursos preciosos para projetar aulas de História de
uma forma fundamentada” (BARCA, 2001, p.20).
No Brasil, alguns trabalhos têm demonstrado preocupação com a construção
da consciência histórica. Parte deles busca entender este fenômeno a partir do
processo de reprodução ou construção de um currículo por parte do professor. Estas
pesquisas mostram como a formação acadêmica influencia no momento da
elaboração de um currículo próprio e ressaltam a distância entre as propostas
curriculares oficiais e o que realmente acontece em sala de aula (cf. ABUD, 2003;
SCHMIDT e GARCIA, 2007).
Inspirados nesse pensamento são alguns dos trabalhos desenvolvidos no
âmbito do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica da Universidade Federal
do Paraná (UFPR) e no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
de Londrina (UEL) (cf. CAINELLI e SCHIMIDT, 2012). Acrescentaria, ainda, o
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de São Paulo (USP),
onde, nos últimos anos uma expressiva produção no campo do ensino de História
tem sido apresentada.
Estudos que tiveram o manual didático como objeto de análise para entender a
consciência histórica de alunos do ensino Médio (MEDEIROS, 2005) ou que
analisaram manuais e legislação de ensino do Brasil e Espanha numa perspectiva
comparativa (URBAN, 2009) são alguns exemplos de pesquisas desenvolvidas na
UFPR. Já o estudo que investigou as salas de aula brasileira e portuguesa para
entender como o ensino público tem contribuído com a formação de consciência
histórica (ALVES, 2011), bem como o que analisou as operações do pensamento
histórico no processo de construção de narrativas históricas de estudantes do
Ensino Fundamental (RIBEIRO, 2012), são exemplos de pesquisas desenvolvidas
na USP.

A Educação Histórica inglesa

A Inglaterra é um dos países que mais desenvolve investigações sobre ensino
e aprendizagem com sentido para a vida. Dentre os principais estudiosos, podem
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ser citados Peter Lee, Rosalyn Ashby e Alaric Dickinson que, juntos, publicaram o
trabalho Progression in children’sideasabout History (1996). No estudo, apesar de
reconhecerem o interesse de muitos pesquisadores acerca do ensino de História,
em abordagens que buscam evidenciar os níveis de obtenção e progressão do
conhecimento histórico de crianças e jovens, os pesquisadores alertaram sobre a
incipiência deste campo.
Conforme Lee, et.al., (1996), as pesquisas dos anos 1960 e 1970 sobre o
pensamento e compreensão histórica das crianças seguiam uma abordagem que
tratava a História como uma ciência empírica o que, portanto, dificultava a
compreensão dos investigadores no sentido de perceber uma estrutura da formação
do pensamento. A situação muda a partir dos anos 1980, quando os trabalhos se
voltam para análise de conceitos de segunda ordem, ou seja, ideias chave que
possuem significado e uma lógica histórica, as quais deveriam ser apreendidas por
jovens estudantes.
Tais mudanças que pretendiam evidenciar particularidades do ensino e da
ciência histórica influenciaram, inclusive, as reformas curriculares da Inglaterra em
1988. A partir delas, surgiu o projeto CHATA (Concepts of History and Teaching
Approaches), pesquisa dividida em três fases que possuía como um de seus
objetivos a “investigação da progressão das ideias sobre inquisição e explicação
histórica em crianças de 7 aos 14 anos de idade” (LEE, ASHBY, DICKINSON, 1996,
p.52).
Dentre as dificuldades encontradas pelos estudiosos, as principais eram de
cunho metodológico, começando pelo próprio objeto da História. Por ser um
elemento não manipulável, existe uma complexidade em definir o que as crianças
precisam saber, já que cada uma se apropria do passado de modo diferente (cf.
LEE, ASHBY, DICKINSON, 1996, p.53). Nesse sentido, a investigação de conceitos
de segunda ordem deve ser baseada em ideias filosóficas e históricas, pois
“perguntar diretamente às crianças questões sobre evidência histórica, ou mesmo o
que elas pensam sobre isso, tende a produzir reações difíceis de interpretar [...] [já
que] crianças dizem o que vem em suas mentes” (LEE, ASHBY, DICKINSON, 1996,
p.54).
Tentando superar os obstáculos, os pesquisadores do projeto CHATA
propuseram a utilização de esquemas conceituais baseados na ideia de progressão,
a qual é mensurada por diferentes níveis. Considerados “categorias de aquisição”,
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estes níveis podem ser hierarquizados em dois: de avaliação ou de construção. No
referido projeto, os níveis eram medidos através de testes que avaliavam a forma
como as crianças solucionavam os problemas históricos propostos. Contudo, os
investigadores reconheceram que tal estratégia não raramente evidenciava
diferentes níveis de equilíbrio, mostrando que “a construção de um modelo de
progressão sobre as ideias das crianças é uma tarefa tensa e difícil” (LEE, ASHBY,
DICKINSON, 1996, p.58). Nesse sentido, cabe ao investigador (e também ao
professor) desta área atuar como um antropólogo e tentar entender a criança em
seu próprio mundo, “propondo tarefas, tentando ensiná-las e observando o que elas
fazem com aquilo que lhes é oferecido” (LEE, ASHBY, DICKINSON, 1996, p.58).
Em uma análise preliminar do projeto CHATA, os pesquisadores concordaram
que algumas crianças de 7 anos de idade apresentaram um melhor desempenho
que as de 14 diante da mesma tarefa. Esta constatação possibilitou o surgimento de
importantes questões teóricas, algumas das quais, tento adaptar para, em seguida,
responder durante o desenvolvimento do projeto que ora apresento: Como um
currículo nacional pode considerar a variação da progressão histórica? Como isso
pode ser levado em consideração na sala de aula? (cf. LEE, ASHBY, DICKINSON,
1996, p.75).
Inserida no contexto do projeto CHATA, Rosalyn Ashby (2006) empreendeu
uma pesquisa que buscou identificar o conceito de evidência histórica em alunos de
escolas primárias e secundárias. Considerando a investigação histórica como
elemento central do currículo, bem como um “empreendimento sério” nas aulas de
História, a pesquisadora afirma que o conceito de “evidência histórica” deve ser
alcançado e estimulado pelos professores (cf. ASHBY, 2006, p.153). Nesse sentido,
o estudo que compreendeu 320 alunos – os quais foram confrontados com
afirmações históricas e possíveis fontes que as comprovavam – mostrou “a
importância do salto conceitual que os alunos precisam fazer [...] a partir da
compreensão das fontes como testemunho para trabalhar o conceito de evidência,
em que as fontes têm valor reconhecido como evidência para tipos específicos de
afirmações” (ASHBY, 2006, p.155).
Como discutido até aqui, os pesquisadores do campo da Educação Histórica
reconhecem que a História não se ocupa somente de lembranças e eventos
passados. No entanto, verifica-se que ainda há uma dificuldade no sentido de definir
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os elementos que devem preencher as lacunas do seu ensino. Em outras palavras,
“ainda falta um conceito adequado de literacia histórica” (LEE, 2006, p.133).
A fim de conceituar o que venha a ser “literacia histórica”, Peter Lee reconhece
as diferentes preocupações do ensino de História: por um lado, a maioria de
professores

e

pesquisadores

se

interessam

com

o

desenvolvimento

da

compreensão dos alunos, por outro lado, alguns professores e o público leigo se
interessam no que os alunos devem ou deveriam saber ao final do curso escolar. O
fato é que “apenas começamos a pensar claramente sobre a forma real de
conhecimento que queremos que eles adquiram quando concluem a disciplina de
História na escola” (LEE, 2006, p.134).
Baseando-se na matriz disciplinar de Rüsen, Lee (2006, p.135) percebe que
“nossos interesses dirigem nossa compreensão histórica, a qual, por sua vez,
permite que nos orientemos no tempo”. Desse modo, a primeira função da literacia
histórica é contribuir com a formação de indivíduos capazes de questionar o
“passado” e seus “acontecimentos”, por exemplo, através de ideias como
“evidência”, “valores” e “intenções”.
Entretanto, considerando a dificuldade em compreender as ideias iniciais que
os alunos trazem para a História – condição essencial para entender como elas
aprendem –, o pesquisador/professor se depara com um problema, o qual “parece
ser menos com nosso entendimento de como construir o conhecimento profundo
dos estudantes do que com nossa habilidade de fornecer a eles um grande quadro”
(LEE, 2006, p.140).
Ao realizar uma pesquisa com 30 alunos de duas escolas, Lee (2006) buscou
compreender como os estudantes estruturavam seus pensamentos em relação ao
presente e ao futuro, além do como delineavam seu passado. Nesse sentido, uma
das primeiras observações foi a dificuldade que os estudantes possuíam de lembrar
o que estudaram em História. De modo geral, “a tendência foi de uma lista
desarticulada, geralmente produzida após esforço considerável” (LEE, 2006, p.141).
Além disso, alguns alunos “apresentaram repetidamente características nacionais ao
invés de qualquer estrutura diacrônica coerente” (LEE, 2006, p.143).
A sugestão de Lee para que os estudantes sejam capazes de articular-se no
tempo a partir do contexto do passado é equipá-los com “dois tipos de ferramentas:
uma compreensão da disciplina de História e uma estrutura utilizável do passado”
(LEE, 2006, p.145). Para tanto, é preciso considerar que:
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A pesquisa é necessária para que nos permita entender as ideias que
estruturam as relações dos alunos com o passado e os tipos de passado
que eles têm acesso. Simultaneamente devemos tentar desenvolver
abordagens práticas que construam nosso conhecimento das ideias dos
alunos e os tipos de passado aos quais têm acesso. Pesquisa e prática
devem andar juntas com o desenvolvimento do currículo e com a
contribuição dirigida por professores em estudos pilotos em pequena
escala. (LEE, 2006, p.147).

No contexto das pesquisas aqui citadas, as contribuições do filósofo alemão
Jörn Rüsen são referências “obrigatórias”, pois, seja no campo da Educação
Histórica, seja no campo da Didática da História, o objetivo desses estudiosos é a
análise de “todas as formas e funções do raciocínio e conhecimento histórico na vida
cotidiana, prática” (RÜSEN apud ALVES, 2011, p.21). Convém, portanto, refletir
sobre as ideias deste intelectual.

Direcionando ideias divergentes: a abordagem de Rüsen

Ao tentar entender como o pensamento histórico se constitui na vida prática,
Rüsen (2001, p.55) analisa a consciência histórica, entendida como um conjunto de
“processos mentais genéricos e elementares da interpretação do mundo e de si
mesmos pelos homens”. Desse modo, ele discorre sobre a origem da consciência
histórica, a construção do objeto dessa consciência e identifica os critérios de
verdade do pensamento histórico.
A formação da consciência histórica está ligada ao “trabalho intelectual
realizado pelo homem para tornar suas intenções de agir conformes com a
experiência do tempo” (RÜSEN, 2001, p.59). Dito de outro modo, o homem possui a
necessidade de atribuir significados a sua experiência no tempo, entretanto, estas
projeções

representam,

muitas

vezes,

idealizações

que

estão

além

das

circunstâncias da vida. Este modo de “orientação do agir (e do sofrer)” evidencia a
dinâmica entre a “experiência do tempo” e “intenção no tempo” que “se realiza no
processo da vida humana” (RÜSEN, 2001, p.58). A consciência histórica é
constituída, portanto, através da “transformação intelectual do tempo natural em
tempo humano” (RÜSEN, 2001, p.60), sendo o “tempo natural” entendido como
eventos contingentes e o “tempo humano” como as representações humanas sobre
a própria vida.
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Como resultado intelectual da consciência histórica, têm-se a narrativa
histórica. Para Rüsen (2001, p.61), é ela que “fundamenta decisivamente todo o
pensamento-histórico e todo conhecimento histórico científico”. Contudo, alerta o
pesquisador que algumas condições devem ser satisfeitas para que a narrativa seja
considerada parte da consciência histórica:
a consciência histórica constitui-se mediante a operação, genérica e
elementar da vida prática, do narrar, com a qual os homens orientam seu
agir e sofrer no tempo. Mediante a narrativa histórica são formuladas
representações da continuidade da evolução temporal dos homens e de seu
mundo, instituidoras de identidade, por meio da memória, e inseridas, como
determinação de sentido, no quadro de orientação da vida prática humana
(RÜSEN, 2001, p.66-67).

Conforme Rüsen (2001), o objeto da consciência histórica é a História.
Dependendo do ponto de vista, a História e o, consequente, pensamento histórico
podem ser vistos de modo subjetivo ou objetivo. Por um lado, a História é uma
construção que possui sentido somente quando lhe atribuímos. Por outro, ela é um
repertório de eventos passados que podem ser trazidos à tona para justificar
determinadas ações do presente. Nesse sentido, “propõe-se, com efeito, atribuir à
história um caráter ‘plástico’, ou seja, uma posição mediana entre a ausência caótica
de qualquer forma e uma objetividade rígida” (RÜSEN, 2001, p.72). Apesar de
criticar esta postura “pluralista”, a qual agrega à História um caráter “meio objetivo”,
“meio não objetivo”, Rüsen (2001, p.73) afirma que “a tentativa de evitar as posições
extremadas na teoria da História indica a direção em que se deve olhar” para que se
possa entender como se dá a construção do objeto do conhecimento histórico.
Partindo do pressuposto de que a “constituição de sentido pela consciência
histórica não diz respeito, sobretudo e exclusivamente ao passado, mas à
interdependência entre passado, presente e futuro” (RÜSEN, 2001, p.74), modo pelo
qual o homem consegue orientar sua vida no tempo, Rüsen busca entender se o
conhecimento histórico é fundamentado por uma unidade prévia. Deste modo,
mesmo sem possuir os “resultados interpretativos da consciência histórica”, o
filósofo percebe que os feitos históricos possuem uma “pré-história”, ou seja, “uma
representação do processo do tempo, como passado, presente e futuro” (RÜSEN,
2001, p.74). Nesta perspectiva, cabe dizer que embora os historiadores não sejam
os responsáveis pelo estabelecimento de uma “instituição de sentido”, eles devem,
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por outro lado, “extrair o constructo significativo de uma ‘história’ e elaborá-lo
explicitamente” a partir desta “instituição originária” (RÜSEN, 2001, p.75).
Esta “pré-história” da consciência histórica não pressupõe que os homens
possuem um “agir efetivo” baseado em conhecimento histórico, mas sim, que “o agir
humano jamais ocorre sem pressupostos” (RÜSEN, 2001, p.76). Ou seja, o agir
humano parte de conhecimentos prévios, ações passadas que continuam a
influenciar sua vida no presente. Conforme Rüsen (2001, p.76), isto ocorre pelos
dados da “tradição”, entendida nesse contexto como “um componente intencional
prévio do agir, que vem do passado para o presente e influencia as perspectivas de
futuro no âmbito da orientação da vida prática atual”.
Todavia, afirma Rüsen (2001), a orientação temporal passada pela tradição
não é suficiente para explicar as experiências do tempo e as intenções do homem
no tempo. Isto porque “o superávit intencional característico do agir humano conduz
a intenções do agir que vão além das sendas temporais traçadas tradicionalmente
para a vida prática atual” (RÜSEN, 2001, p.78). É justamente por agir com
intencionalidade, ou seja, por seu agir histórico, que os homens possuem
consciência da história. Este agir é entendido como “um processo que supera
sempre os limites do tempo natural” (RÜSEN, 2001, p.79) e que move a vida
humana prática. Estes motivos que estimulam a relação do homem com a vida
prática devem, contudo, passar pelo crivo da consciência histórica, pois ela é
necessária “a fim de que o agir (e o sofrer) humano não permaneça cego quando
seu superávit intencional se realiza para além de suas condições e circunstâncias”
(RÜSEN, 2001, p.81).
Esta forma de enxergar a vida humana prática baseada na historicidade revela
a necessidade de crítica à unidade do passado, presente e futuro na tradição. Com
isso, Rüsen (2001, p.82) sugere, não uma negação, mas sim, um “processo de
reflexão diferenciador e mediador” da tradição pela consciência histórica, através do
qual “a visão do passado como passado torna-se enfim possível”.
Finalmente, ao propor a identificação dos critérios de verdade do pensamento
histórico, Rüsen (2001) pressupõe que todas as “histórias” têm um compromisso
com a verdade (a qual depende da crença do destinatário) e, nesse sentido, elas
buscam, por meio de sua narrativa, superar eventuais dúvidas. Contudo, para
satisfazer as “pretensões de validade” da consciência histórica, o filósofo sugeriu a
aplicação paralela de três critérios: o da pertinência empírica (válido para “todas as
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sentenças que enunciam fatos”), o da pertinência normativa (válido para “todas as
sentenças que enunciam sentido ou finalidade do agir”) e o da pertinência narrativa
(critério específico das histórias e que se refere “à unidade interna dos fatos e
normas efetivada pela constituição de sentido produzida pela narrativa histórica”)
(RÜSEN, 2001, p.93).

Considerações finais (para um ponto de partida)

A discussão empreendida até o momento me leva a pensar não apenas sobre
o que os livros didáticos prescrevem, em termos de conhecimento, mas também se
eles consideram a progressão histórica dos estudantes. Por outro lado, penso que
compreender a maneira como o professor considera esta questão e de que forma o
seu uso contribui para a formação da consciência histórica do público leitor também
é um procedimento necessário. Deste modo, surgemalgumas questões que poderão
contribuir com o projeto em desenvolvimento: O livro didático de História (sobretudo
aquele avalizado pelo PNLD) considera a variação da progressão dos estudantes?
Ao selecionar o livro didático, o professor considera esta questão? De que forma a
utilização do livro didático contribui para a formação da consciência histórica?
Acredito que estas perguntas podem suscitar além de um interessante debate
sobre a relação entre o impresso utilizado em sala de aula e a formação do
pensamento histórico do público leitor (estudantes do Ensino Fundamental II), uma
reflexão sobre que tipo de conhecimento queremos e podemos ensinar aos nossos
alunos a fim de que o saber histórico seja utilizado em sua vida prática.
Considerando que o livro didático é, muitas vezes, o único instrumento que permite,
não só ao estudante, mas também ao professor, acesso ao conhecimento histórico
(cf. FREITAS, 2009), é importante que tracemos estratégias no sentido de superar a
fragilidade desse material (e, quiçá, de parte do ensino brasileiro), possibilitando
assim, a democratização do conhecimento histórico com utilidade para a vida
cotidiana.
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Resumo: O presente artigo busca demonstrar resultados de uma das ações que
vêm sendo realizadas no Laboratório de Ensino de História - LABhis - , da
Universidade Federal da Grande Dourados. Trata-se da articulação entre o ofício do
historiador e a pesquisa em educação na perspectiva histórica, de modo a atender
ao levantamento, sistematização e organização de documentação em apoio à
consolidação da escola como lugar de memória, vinculando espaços desta natureza
ao ensino e aprendizagem de História. Busca-se resgatar documentos de diversas
naturezas que auxiliem no processo de registro e escrita da Memória de Instituições
Escolares da cidade de Dourados e região. Essa demanda surgiu no interior das
atividades da disciplina de Estágio Supervisionado em História, quando, no
momento de desenvolvimento das atividades pertinentes àquela disciplina, a Escola
Municipal Januário Pereira de Araújo, localizada na periferia de Dourados, Mato
Grosso do Sul, identificou, com base nos questionamentos de alunos estagiários,
que a escola não tinha elementos para “contar” a sua história, excetuando àqueles
de origem oficial e normativa. Os trabalhos vêm sendo organizados em parceria com
a equipe pedagógica e administrativa, pela via de professores ao lado dos alunos,
3
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em prol do levantamento de fontes relacionadas à memória (entrevistas e
depoimentos), fotografias, publicações na imprensa periódica da região, para
posterior organização, catalogação e análises.
Palavras-chave: Laboratórios de Pesquisa em História. Ensino de História.
Formação de professores de História.
Introdução
Aprendizagem histórica. Professores de História. Tecnologias da Informação e
Comunicação. Educação Histórica Dourados. Trata-se da articulação entre o ofício
do historiador e a pesquisa em educação na perspectiva histórica, de modo a
atender ao levantamento, sistematização e organização de documentação em apoio
à consolidação da escola como lugar de memória, vinculando espaços desta
natureza ao ensino e aprendizagem de História. O desdobramento dessas ações
oportunizou a participação no Dossiê "Aprendizagem e Formação da Consciência
Histórica na Educação Escolar" tendo em vista que os objetivos destes dois
suportes textuais convergem para a mesma finalidade: divulgar os resultados
relativos aos trabalhos apresentados no Simpósio Temático 12, do XVIII Simpósio
Nacional de História, ocorrido em julho de 2015, o qual brinda os leitores com
experiências múltiplas e variadas partindo de um principio comum: as preocupações
com o ensino de História no Brasil e seus desdobramentos, conforme abordagens
teóricas e metodológicas que dialogam direta ou indiretamente com a perspectiva da
Educação Histórica, contudo com o importante diferencial – o diálogo com os
lugares nos quais esse ensino se processa e a aprendizagem se efetiva.
Face ao exposto organizamos a exposição em três momentos distintos, mas
complementares: a apresentação e encaminhamento pontuais das ações que vimos
realizando no espaço que consideramos de ensino e aprendizagem na Universidade
– o Laboratório de Ensino de História (LABhis); Os encaminhamentos de reflexões a
partir de uma das ações que vem sendo realizadas a partir do diálogo entre o campo
metodológico da pesquisa histórica e os espaços educativos, nesse momento
circunscritos à Escolas Publicas da região de Dourados, e por fim, as análises e
encaminhamentos que vem sendo adotados a partir dos diálogos em curso.
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Espaços de ensino e aprendizagem histórica – O LABhis e o curso de História

Criado em 2005, o Laboratório de Ensino de História (LABhis) integra a
Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal da Grande Dourados
(FCH - UFGD). O LABhis consolida as preocupações dos professores da graduação
em História com discussões sinalizadas desde 2002, voltando-se para as demandas
da área de ensino, em especial, para a relação do ensino de História, partindo das
ferramentas tecnológicassem preterir as práticas correntes em uso, familiarizadas
com as aulas expositivas e materiais pedagógicos que nem sempre conseguem ser
adquiridos, produzidos ou utilizados no cenário da escola pública brasileira, pelos
professores em exercício. Na última década tornou-se um espaço mais efetivo de
reflexão dos problemas e das perspectivas da área de ensino no curso de
licenciatura em História da UFGD7.
O desenvolvimento de oficinas e aulas simuladas, a elaboração de materiais
didáticos, as atividades de projetos de iniciação à docência e a socialização de
experiências em sala de aula a partir das intervenções decorrentes do Estágio
Supervisionado, contribuíram para a definição de novos campos de atuação do
LABhis, cuja proposta tem sido congregar professores e alunos de cursos de
graduação e pós-graduação em História, egressos da licenciatura, profissionais que
atuam na área de ensino de História, professores e alunos das redes pública e
privada de ensino, para socializarem experiências da História pensada e ensinada.
A partir de debates mais recentes, o LABhis tornou-se um espaço para o
desenvolvimento de projetos de ensino e pesquisa que problematizam o campo
teórico e de atuação do professor de História, servindo de arcabouço para diferentes
projetos e atividades das áreas do conhecimento histórico que propõem diálogos
com o ensino de História.
Das iniciativas que tomaram forma recentemente, destacam-se o Laboratório
Virtual de Ensino de História (LAB e-his) e o Acervo Docência. O LAB e-his tem
como objetivo disponibilizar experiências didáticas, aulas simuladas e materiais
didáticos para uso em sala de aula. Seu acesso, até o momento, encontra-se restrito
7

A Coordenação do Laboratório de Ensino de História (LABhis) está, atualmente, sob
responsabilidade do Prof. Dr. Fernando Perli, que vem orientando e supervisionado trabalhos
desenvolvidos naquele espaço junto no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência Pibid de História da UFGD, juntamente com a prof. Ms. Benícia de Oliveira Couto e em parcerias nos
projetos de pesquisa junto aos professores do curso de História.
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a membros cadastrados: professores, graduandos, pós-graduandos, egressos do
curso de História da UFGD e professores de História das redes pública e particular
de ensino da região da grande Dourados. Os usuários tem acesso a materiais
didáticos desenvolvidos por graduandos na área de ensino de História, experiências
metodológicas do PIBID/História e do Estágio Supervisionado, sequências didáticas
resultantes de aulas simuladas no Laboratório de Ensino de História que relacionam
textos, filmes, imagens, músicas e diferentes fontes históricas para trabalho em sala
de aula, o que possibilita a troca de experiências entre os envolvidos cadastrados.
Em relação ao Acervo Docência (Banco de Dados LABhis) este constitui-se em
um banco de dados do LABhis que visa armazenar produções das áreas de Estágio
Supervisionado e Ensino de História, sobretudo àquelas derivadas da realização das
atividades de observação, sistematização e regênciain loco, as quais vem sendo,
comumente, realizadas em escolas públicas (municipais e estaduais) da cidade de
Dourados.
Organizado a partir de 2012, tem por objetivo arquivar, sistematizar e
disponibilizar para pesquisadores aulas simuladas, memoriais da prática docente,
fontes midiáticas, experiências e projetos relacionados ao ensino de História,
relatórios de observação e regência dos estágios supervisionados desenvolvidos no
curso de licenciatura em História da UFGD e outras tipologias documentais .
As linhas mestras que orientam as preocupações e trabalhos desenvolvidos
neste espaço passam pelos interesses em instrumentalizar, técnica e teoricamente,
o Laboratório de Ensino de História de modo que as atividades realizadas naquele
espaço atendam à formação de profissionais conscientes da relevância social da
sua função, no exercício da docência e atividades correlatas á formação, perante a
sociedade, ao lado de estimular a formação de um professor/pesquisador cuja
criticidade o torne capaz de inovar e buscar novos caminhos a serem seguidos em
sua área de trabalho, respeitando, para isso, os princípios éticos e legais que regem
a sua profissão.
Por outro lado, consideramos importante destacar que perpassa a todas as
atividades ali realizadas o interesse em estimular a pesquisa sobre o ensino da
disciplina de história, viabilizandotambém o acesso e a participação de professores
da rede publica de ensino da região.
Como é de conhecimento a todos que se interessam pela pesquisa em Ensino
de História, adiscussão sobre o ensino, suas potencialidades, problemas, encontros
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e desencontros de práticas educativas e representações no trabalho de professores
e materiais de ensino, integra o cenário da produção no campo da História há mais
de duas décadas. A tese de doutorado de Circe Bittencourt, ao analisar o ensino de
história a partir do Livro Didático e seus usos, ao lado de outros historiadores
(BITTENCOURT, 1993, 1998, 2003; 2004; FONSECA, 1999, 2003; GATTI Jr, 2004;
MORAES, 2010; SILVA & ZAMBONI, 2013), abriu caminhos para a compreensão
dessa complexa relação que envolve a transposição de conteúdos para o cotidiano
escolar (TARDIF, 2002) e suas mais diversas abordagens. Recentemente essa
discussão foi revisitada na produção que traz para o Brasil, no esforço do grupo de
pesquisa de Maria Auxiliadora Schmitd, o acesso às contribuições para o ensino de
história a partir do pensamento e formulações de Jörn Rüsen (SCHMITD, 2010;
2011) cujas preocupações caminham no sentido de compreender as preocupações
da aprendizagem histórica no campo das formulações significativas para aqueles
que entram em contato com seus conhecimentos. Observamos ai um deslocamento
das preocupações clássicas com o ensino de história, sem no entanto, caminham
em sentido se oposição às formulações já consolidadas no campo. Luis Fernando
Cerri explicita, ao nosso ver, umas das preocupações que consideramos bastante
oportunas para efetivar, no interior das discussões sobre o Ensino de história nos
cursos de graduação, as formulações de Rusen:
Falar em consciência histórica implica uma definição propositadamente
muito ampla de história, como tempo significado (ou, dizendo um modo um
pouco diferente, experiência do tempo que passou por processo de
significação). Tempo não quer dizer passado. Consciência histórica não é
memória, mas a envolve: o tempo significado é a experiência pensada em
função do tempo como expectativa e perspectiva, compondo um sistema
dinâmico. (...) Exercendo a função de memória, de percepção das
diferenciações temporais, a consciência histórica produz uma estrutura
unificada de pensamento num modo de consciência que é adequado ao
relacionamento dos sujeitos com a história. (CERRI, 2011, p. 48)

Essa

vertente

interpretativa

agrega,

ao

ensino

de

história,

outras

preocupações: o foco dos questionamentos não se centra somente nas formas pelas
quais a história é ensinada, mas sim, nos modos como se processam o seu
aprendizado e aquisição de conceitos abstratos. As pesquisas cujo enfoque recai
sobre as aprendizagens efetivadas por alunos do ensino fundamental vem dando
conta de evidenciar um conjunto de aspectos que ainda não haviam sido levados em
consideração nas formulações acerca do ensino, e da diminuição das barreiras que
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cercam a História, como disciplina "memorizativa e enfadonha", ao lado de materiais
didáticos que se limitam a reproduzir uma história factual e eurocêntrica, ainda que
pesem os processos de avaliação institucional conduzidos pelos organismos
reguladores. (DEBONA, 2015)
Outra possibilidade interpretativa reside nas pesquisas que versam sobre as
disciplinarização dos saberes escolares (CHERVEL, 1990; FORQUIN, 1992)
dialogando também com as discussões relacionadas aos currículos e programas de
ensino (SILVA, 2010), entendendo-os como espaços de poder, consolidação e
legitimação de um pensamento dominante ou como formas de resistências (SILVA,
2010; BOURDIEU, 2001).
Ana Maria Monteiro, em seu estudo de doutoramento destaca que
a história é uma disciplina escolar que tem (ou deveria ter) profunda relação
com a prática sociopolítica e cultural, mas que muitas vezes se torna um
conhecimento esotérico e enigmático para os alunos, fenômeno este que
acreditamos estar de alguma forma relacionado com a ação dos
professores. (2007:.27)

E em outro momento complementa:
Além disso, a História é uma disciplina que, como as outras, passou por
mudanças de paradigmas ao longo do século XX, com profundas
repercussões nos processos de pesquisa e elaboração científica. [...]
Reconhecemos, também, em grande número de professores de História,
um compromisso afirmado e vivenciado com o desenvolvimento de um
ensino para formar cidadãos críticos, mas são professores frustrados com a
falta de adesão dos alunos à militância proposta. (2007: 27)

Como evidencia a pesquisa de Monteiro, muitas dessas reflexões nem sempre
conquistam a adesão dos profissionais que encontram-se à frente do seu ensino,
criando um hiato entre o que se produz, a partir de pesquisas e estudos acadêmicos,
e o que se verifica no cotidiano das práticas escolares. Desconsidera-se o que os
alunos trazem como bagagem, mas também não há estimulo para que professores
atuem de modo diferenciado quanto ao ensino.
Com a preocupação em revitalizar e instrumentalizar o Laboratório de Ensino
de História como um espaço articulador do ensino e pesquisas, deriva da
necessidade de aliar trabalho que o curso de história, face ao grupo de professores
com qualificação elevada e produção teórica e sistemática, afiançada por instancias
reguladoras do campo (CIMÓ-QUEIROZ, 2005, 2008, 2011; ZORZATTO,
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

1998;

38

ZILIANI, 2000; JESUS, 2001, 2011, 2011; LEITE, 2003; TEDHESCO, 2007, 2012;
SOUZA, 2008, PERLI, 2007, 2013; PINTO, 2013) tem condições de realizar, às
várias faces de análise da História no campo da pesquisa acerca do seu ensino e de
suas formas de configuração ao longo de sua trajetória. (CABRINI, 1986; CHERVEL,
1990; FORQUIN, 1992).
Desta feita, o LABhis pretende se consolidar na estrutura da FCH/UFGD como
espaço com objetivo de contribuir para a formação inicial e continuada de
professores da Educação Básica, atendendo a cidade de Dourados e entorno,
visando, ainda, a produção de trabalhos de pesquisa ligados à área de ensino de
história, no âmbito da pós graduação.
As atividades promovidas pelo LABhis encontram-se alinhavadas à concepção
formativa do curso de História, atuando ao lado das disciplinas essenciais da base
de formação profissional, referentes ao exercício docente, em especial: Introdução
ao conhecimento histórico, Projetos de Ensino e Pesquisa em História, Ensino de
História (I, II, III), Estágio Supervisionado (I, II, III), mediadas pelas aprendizagens
obtidas nas disciplinas de formação especifica.
Com base no exposto, essa forma de preliminar de articulação dos trabalhos a
serem desenvolvidos no LABhis tornam-se significativas para converter o espaço em
lugar de formação docente, aliada à produção acadêmica do conhecimento histórico
e educacional. Neste texto abordaremos o trabalho de ensino-pesquisa-extensão
que vem sendo realizado por intermédio do Laboratório, junto à uma escola da rede
municipal pública de ensino de Dourados, partindo tanto do registro das memórias
de professores e pessoas ligadas ao cotidiano de instituições de ensino quanto do
envolvimento da equipe administrativa e pedagógica, como fontes privilegiadas de
estudo.
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A escola como lugar de memória: um estudo sobre a história das instituições
escolares na região de Dourados – a Escola Municipal Januário Pereira Araujo8

O Estado de Mato Grosso do Sul - MS possui, aproximadamente, de 334
escolas administradas pelo sistema público de educação e de ensino, atendendo ao
Ensino Fundamental (Anos Finais) de 6º ao 9º ano, distribuídas por seus 79
municípios.A partir de 1977, após décadas de disputas nos campos político,
econômico e simbólico (WEIGARTNER,1995), que geraram a reconfiguração política
e geográfica e desmembramento9, Mato Grosso do Sul tem investido investimento
significativo em reesquadrinharsua história, a partir das potencialidades da região,
de característica fortemente agropecuária.
Com a declaração de independência do Brasil (1822), a antiga capitania
passou a ser chamada de província – designação que, após a instauração,
no Brasil, do regime republicano federativo (1889), foi por sua vez alterada
para estado. Nessa época, o então estado de Mato Grosso englobava os
atuais estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Seus
limites externos, com a Bolívia e o Paraguai, foram definidos ao longo do
século XIX, mediante tratados assinados em 1867 (com a Bolívia) e em
1872 (com o Paraguai, logo após o término da Guerra da Tríplice Aliança).
Do antigo estado foram subtraídas, em 1943, uma porção que passou a
constituir o Território Federal do Guaporé (correspondente à atual
Rondônia) e outra, no extremo sul, que constituiu o Território Federal de
Ponta Porã – o qual, todavia, foi extinto já em 1946. Em 1977, enfim, a
porção meridional do velho estado passou a constituir Mato Grosso do Sul,
10
oficialmente instalado em janeiro de 1979 .

8

Registre-se o importante trabalho de Estágio Supervisionado em Ensino Fundamental realizado
pelos graduandos Marlei Venilda Petry Sutel Idei, Cleyson Martins Maciel, que realizaram seus
estágios em Ensino Fundamental no segundo semestre de 2014, na referida Escola e que levantaram
a demanda inicial, em auxílio as demandas históricas que estamos desenvolvendo no interior do
Projeto de Pesquisa já mencionado.
9
Trata-se da Divisão do território mato-grossense em dois Estados: Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul. Aspectos históricos e disputas políticas podem ser conferidos em:CIMO QUEIROZ, Paulo
Roberto. Mato Grosso/Mato Grosso do Sul: divisionismo e identidade (um breve ensaio). Dialogos.
DHI/PPH/UEM. v. 10, n. 2, p. 149-184, 2006. Versão ampliada do texto apresentado à Anpuh em
2005. CIMO QUEIROZ, Paulo Roberto. Revisitando um velho modelo: contribuições para um debate
ainda atual/sobre a histórica econômica de Mato Grosso/Mato Grosso do Sul.Boletim Paulista de
Geografia, São Paulo, n.87, p. 171-201, 2007.CIMO QUEIROZ, Paulo Roberto. Divisionismo e
"identidade" mato-grossense e sul-mato-grossense: um breve ensaio. www.anpuh.org/anais.
acessado em 04 de junho de 2014. SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. História de Mato Grosso: da
ancestralidade aos dias atuais. Cuiabá: Entrelinhas, 2002.
10
Para facilitar a redação e, ao mesmo tempo, evitar o anacronismo, a porção territorial que viria a
constituir Mato Grosso do Sul é referida por Paulo Queiroz como “antigo sul de Mato Grosso”, “sul do
antigo Mato Grosso” ou simplesmente SMT.Cf: CIMO QUEIROZ, Paulo Roberto. Uma Esquina nos
confins da América: encontros e desencontros nos processos de povoamentoe ocupação do
território do atual Mato Grosso do Sul (mimeo), 2014.
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

40

Assim,

empreendimentos

políticos,

culturais

e,

sobretudo

econômicos

quepassaram despercebidos, em decorrência de uma produção da historiografia
nacional, polarizada nos acontecimentos localizados na região sul-sudeste,
particularmente no eixo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, passaram a ser
notabilizadas, buscando relacionar os acontecimentos da esfera nacional, com a
região central do Brasil, em especial àquela pertinente à parte Sul do Mato Grosso.
De acordo com Queiroz,
Esse processo de construção identitária foi influenciado também pelas
diferenciações existentes no amplo território do Estado, em que se
distinguem três porções: o Norte (a parte amazônica), o Centro (região
polarizada pela capital, Cuiabá) e o Sul (correspondente, grosso modo, ao
atual Mato Grosso do Sul). O povoamento desse espaço por parte de lusobrasileiros iniciou-se pela região de Cuiabá, onde se descobriu ouro em
1718. No Sul, o povoamento não-índio começou por volta de 1830, ejá em
fins do século XIX tem-se o aparecimento de "movimentos rebeldes dos
coronéis sulistas", constituindo um "embrião" de divisionismo, ou
"separatismo" em relação ao domínio das oligarquias "cuiabanas", ou
"nortista", que enfeixavam em suas mãos o poder político regional." (2005,
p. 2)

Face a esse cenário entendemos que muitas das instituições públicas que já
estavam em funcionamento e se mantiveram, ou foram recém-criadas,em território
sul-mato-grossense demandam de esforço significativo para constituir aspectos da
sua história, que porventura tenham se perdido ou silenciados por esse intenso
movimento político, que pelos interesses em jogo, omitiu parte da história das
instituições que não estiveram diretamente envolvida com a agenda de reivindicação
daquele período.
A premissa anunciada por Michael Pollack em seus dois textos emblemáticos,
para compreensão da Memória enquanto recurso de captação histórica,de que as
Memórias individuais estão intrinsecamente ligadas à Memória Coletiva, as quais
passam pelo critério da concordância com as memórias resgatadas, para dar a ideia
de Unidade, nos conduzem à reflexão acerca da a importância de se resgatar a
história da instituições escolares, cuja criação se situou na década de 1970,em
vistas da movimentação política pela quais passava o Estado, entendendo que a
escola reitera e reedifica um passado de convenções, mas mobiliza um futuro de
transformações, pois nesse aspecto, “O longo silêncio sobre o passado, longe de
conduzir ao esquecimento, é a resistência que uma sociedade civil impotente opõe
ao excesso de discursos oficiais.” (POLLACK, 1989, p. 5)
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Aplicada à memória coletiva, essa abordagem irá se interessar, portanto, pelos
processos e atores que intervém no trabalho de constituição e formalização das
memórias. “Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das
minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que,
como parte integrante das culturas minoritárias, se opõem à “memória oficial”, no
caso a memória nacional.” (POLLACK, 1989, p. 4)
Não obstante aos elementos teóricos e metodológicos que perpassam
propostas de investigação desta natureza, potencializar o espaço da Universidade
como lugar teórico e prático de formação de profissionais da educação beneficia o
Estado no que concerne à formação continuada do quadro de docentes que atuam
nos sistemas de ensino estadual e municipal, mobilizados a contar essa história, nos
parece uma proposta significativa para compor projetos que integram o fazer
acadêmico cotidiano.
Os Estágios Supervisionados em Licenciatura, nesse entendimento, são
lugares privilegiados de produção de conhecimento, pois possibilitam aliar,
efetivamente, os campos teórico e prático, propiciando a compreensão do
desenvolvimento de diversos aspectos, dentre eles os históricos das instituições
escolares, estabelecidos através dos documentos encontrados, partindo do
pressuposto que a etapa de observação do contexto escolar determina o
conhecimento prévio de sua estrutura e elementos organizativos, do ponto de vista
da sua criação, instalação e relevância social.
Segundo Selma Garrido Pimenta:
Os estágios se caracterizam como etapa obrigatória na formação de todo
professor, sendo elementos desafiadores da prática pedagógica e das
concepções dos futuros educadores durante a formação inicial. Estes têm
como objetivo a realização da prática de ensino estabelecendo a relação
teoria e prática como efetivação do processo de ensino aprendizagem. Por
isso, os estágios são momentos privilegiados de aprendizagem da
docência, uma vez que permitem uma inserção mais efetiva do acadêmico
no ambiente escolar, onde encontrará situações reais relacionados ao
processo de ensino-aprendizagem, a organização escolar e as políticas
públicas que viabilizam o ensino.

É importante conhecer determinados aspectos para que se estabeleça um
maior conhecimento de sua estrutura e funcionamento. Partimos do pressuposto que
essa documentação existe no interior da escola, sendo apenas necessário
tratamento especifico próprio do matiz e oficio do historiador. Buscamos, assim,
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recuperar e resgatar documentos de diversas naturezas que auxiliem no processo
de registro e escrita da Memória de Instituições Escolares da cidade de Dourados e
região, no caso em exame, da Escola Municipal Januário Pereira de Araújo.

Foto 1 -Participação na atividade de formação continuada da Escola Municipal Januário
Pereira de Araújo em 27 de agosto de 2014. Equipe do Projeto da Universidade Federal da
Grande Dourados ( Professores e alunos do curso de história envolvidos no trabalho). Equipe
Pedagógica e Administrativa da Escola. Atividade: formação continuada com a presença do
Prof. Dr. Paulo Roberto Cimó Queiroz, abordando aspectos históricos da região Sul do Mato
Grosso, nos limites do período divisionista.
Fonte: Acervo do Projeto de Pesquisa, agosto de 2015

Essa demanda surgiu no interior das atividades da disciplina de Estágio
Supervisionado em História, quando, no momento de desenvolvimento das
atividades pertinentes àquela disciplina, a Escola Municipal Januário Pereira de
Araújo, localizada na periferia de Dourados, Mato Grosso do Sul, identificou-se, com
base nos questionamentos de alunos estagiários, que a escola não tinha elementos
para “contar” a sua história, excetuando àqueles de origem oficial e normativa.A
Escola Municipal Januário Pereira de Araújo, foi construída pela necessidade de
atender as demandas da região do bairro Jardim Itália, e esta situada na Rua Alpes,
nº 826, no bairro Jardim Itália, com sede no Município de Dourados, Estado de Mato
Grosso do Sul. Através do Decreto nº 41 de 22 de maio de um mil novecentos e
setenta e nove, foi denominada Escola Municipal de 1º Grau “Januário Pereira de
Araújo”, sendo alterada sua denominação pelo Decreto nº 114 de doze de abril de
um mil novecentos e noventa e nove, que da a atual denominação.
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A ausência de informações a respeito da figura do Patrono da Escola, Sr.
Januário Pereira de Araújo, motivou questionamento dos estagiários:O que leva as
instituições a serem nominadas a partir das referências públicas da sociedade em
que se inserem? Por quais motivos as pessoas são elevadas a categoria de ícones
em determinados lugares? Por que as escolas recebem nomes de pessoas ilustres,
e em alguns casos de pessoas comuns? O que se intenciona com esse tipo de
prática? Em relação à importância local desse cidadão para receber tal homenagem
ou indicação política, no entanto, identificamos, apenas, que Januario foi um
importante impulsionador do desenvolvimento da região, sem, contudo obtermos
informações mais efetivas das suas contribuições na localidade.
Esses e outros questionamentos mobilizaram reflexões no interior das
disciplinas de Estágio Supervisionado e após sucessivas visitas e conversas com a
equipe pedagógica e administrativa da escola, derivou-se a necessidade em se
mobilizar um conjunto de esforços teóricos e metodológicos próprios do oficio do
historiador, no sentido de proceder ao levantamento das fontes que subsidiassem à
Escola, registrar e contar sua história, para efeito de produção de dados históricos
quando solicitados por órgãos governamentais, mas sobretudo, tendo em vista que a
articulação entre a pesquisa histórica e a análise do papel das instituições
educativas, no caso as escolares, revela-se produtiva para os esforços de ensino e
aprendizagem do curso de História.
A formação aos alunos de graduação, permeada pela disciplina de Estágio,
tem dialogado, ainda que embrionariamente, com abordagem metodológica da
Educação Histórica, apoiando-se nessas discussões para subsidiar as ações
propostas no sentido de entender a aprendizagem histórica para além do espaço de
sala de aula, ou condicionado ao material pedagógico e instrucional, mas de uma
históriaengajada na vida das pessoas que circulam naquele espaço, contribuindo
para a consciência de que todos ali são agentes históricos, co-partícipes da
construção da história social. A propósito do que enuncia Maria Auxiliadora Schmidt,
tendo em vista que"uma história assim ensinada conseguirá levar à população os
conteúdos, temas, métodos, procedimentos e técnicas que o historiador utiliza para
produzir o conhecimento histórico, ressalvando que não se trata de transformar as
pessoas em historiadores, mas de ensinar a pensar historicamente." (SCHMIDT,
2009, p. 38)
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Ao adotar a Escola Municipal Januário Pereira de Araújo como lugar de
memória e, consequentemente, lugar de pesquisa histórica, buscamos entendê-la na
perspectiva “história das instituições escolares”. Nas palavras de José Luis Sanfelice
"quando se toma a decisão de pesquisar a história de uma instituição educativa, o
condicionante inicial que se põe é o da temporalidade." (SANFELICE, 2007: 76).
Ainda nas palavras do mesmo autor,
No interior das instituições escolares há um quebra-cabeça a ser decifrado.
Uma vez dentro da instituição, trata-se de se fazer o jogo das peças em
busca dos seus respectivos lugares. Legislação, padrões disciplinares,
conteúdos escolares, relações de poder, ordenamento do cotidiano, usos
dos espaços, decentes, alunos e infinitas coisas que ali se cruzam. Pode se
dizer que uma instituição escolar ou educativa é a síntese de múltiplas
determinações, de variadíssimas instancias (política, econômica, cultural,
religiosa, da educação geral, moral, ideológica etc.) que agem e interagem
entre si [...]. (SANFELICE, 2007: 77)

Atualmente, os estudos sobre o tema tem no pesquisador português Justino
Magalhães, considerado por Rogerio Fernandes, o precursor dos estudos históricos
em educação validados e reconhecidos na comunidade portuguesa (FERNANDES,
2004) referencial significativo para os encaminhamentos dados às pesquisas sobre o
tema no Brasil.
Contudo essa aproximação ainda é vista com certa reserva por historiadores
de formação, ainda que o campo evidencie uma trajetória de mais de três décadas
de produção de pesquisas em história da educação, é recente a adesão dos
primeiros ao diálogo com temário próprios do cenário educacional. Nossos estudos
sobre instituições escolares inserem-se nesse contexto. Ainda na esteira das
análises de Rogério Fernandes sobre o campo de pesquisa, entendemos o caminho
como parte do que qualifica como "pecado original":
Para que rotura ou desenvolvimento existam, é indispensável seguir-se o
investimento pessoal e insubstituível: a pesquisa paciente e assídua, a
construção do tecido de conexões que nos descobre uma nova galáxia,
uma narrativa fluente e rigorosa que nunca se excede ou se arrebata no
devaneio retórico, senão que, pelo contrário, conduz o leitor ao ponto de
evidencia necessário. (FERNANDES, 2004, p. 12)

Nessa linha de raciocínio, Décio Gatti Junior aponta os caminhos pelos quais a
pesquisa histórica acerca das instituições escolares pode se movimentar:
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A partir desses pressupostos, Magalhães (1998) elenca as categorias de
análise mais utilizadas na pesquisa sobre a História das Instituições
Educacionais, incluindo as de: – Espaço (local/lugar, edifício, topografia); –
Tempo (calendário, horário, agenda antropológica); – Currículo (conjunto
das matérias lecionadas, métodos, tempos, etc. ou racionalidade da
prática); – Modelo Pedagógico (construção de uma racionalidade complexa
que articula a lógica estruturante interna com as categorias externas que a
constituem — tempo, lugar e ação); – Professores (recrutamento,
profissionalização; formação, organização, mobilização, história de vida,
itinerários, expectativas, decisões, compensações); – Manuais Escolares; –
Públicos (cultura, forma de estimulação e resistências); –Dimensões (níveis
de apropriação, transferências da cultura escolar, escolarização,
alfabetização, destinos de vida). (GATTI JUNIOR, 2007: 184)

Entendemos, a partir dessa premissa, que a Escola Municipal Januário Pereira
Araújo constitui-se como espaço laboral para os estudos assentados na pesquisa
histórica e na pesquisa sobre a história das escolas que permitem, conforme as
percepções teóricas que orientam esse movimento, identificar e analisar aquele
espaço educativo nas suas diversas e distintas variações temporais, entendendo-a,
sobretudo, como
um conjunto de práticas, exercitadas por sujeitos qualificados em espaços e
tempos qualificados, dispondo de materialidades propiciadoras da
apropriação/desapropriação de saberes, crenças e atitudes, ou seja, da
cultura escolar (...), conectadas com discursos normativos, que se
entretecem desde as transmissões e trocas dialéticas entre docentes e
alunos até as exigências de atitudes e de comportamentos, que visam à
aceitação de valores implícitos ou de modos de proceder mais ou menos
conscientes. (FERNANDES, 2004, p. 13)

A qual fomenta e amplia a necessidade de investir na organização e escrita de
aspectos históricos das Instituições de ensino da região, utilizando ferramentas e
metodologias próprias do oficio do Historiador, em atendimento às demandas da
sociedade, no campo histórico educacional.
A partir dessas categorias, podem se estruturar os roteiros e estabelecer os
procedimentos investigativos. Desse modo, percebe-se que a perspectiva
de análise da História das Instituições Educacionais almeja dar conta dos
vários sujeitos envolvidos no processo educativo, investigando aquilo que
se passa no interior das escolas, gerando um conhecimento mais
aprofundado destes espaços sociais destinados aos processos de ensino e
de aprendizagem, por meio da busca da apreensão daqueles elementos
que conferem identidade à instituição educacional, ou seja, daquilo que lhe
confere um sentido único no cenário social do qual fez ou ainda faz parte,
mesmo que ela tenha se transformado no decorrer dos tempos. (GATTI
JUNIOR, 2007: 184)
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Ao recuperar a discussão do autor, em um dos momentos que coloca a
importância de estudos acerca das instituições escolares, importa ressaltar que:
"historiar uma instituição é compreender e explicar os processos e os
"compromissos" sociais como condição instituinte, de regulação e de manutenção
normativa, analisando os comportamentos, representações e projetos dos sujeitos
na relação com a realidade material e sociocultural de contexto. (...) Trata-se,
portanto, das imagens e representações dos sujeitos, que é afetada por dados de
natureza biográfica e grupal. As memórias, como repertório cognitivo dos sujeitos,
função e papel na dinâmica grupal, afetam a relação pedagógica. A participação e o
envolvimento integram o momento instituinte, o momento em que a ação se faz
norma." (MAGALHAES, 2004, P. 58)
Não obstante, contribui ainda com a necessidade de articulação das etapas
formativas do profissional de História - constituída por práticas de leitura e escrita,
debates, reflexões, sistematização de fontes e pesquisas em torno de uma formação
que articule as dimensões teóricas e pratica do trabalho docente, as quais envolvem
pesquisa e formulação de ideias a respeito de temas e conceitos, seguidas de
ensaios interpretativos. Os trabalhos tem se pautado na abordagem metodológica da
história oral, por entender que os sujeitos históricos estão ativos no processo de
construção dessa história, se colocaram dispostos a contar a sua versão dos fatos
ocorridos, e nos dão condição de estabelecer panoramas e análises em varias
dimensões. Novamente mobilizamos as contribuições de Michael Pollack ao
evidenciar:
A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das
interpretações do passado que se quer salvaguardar, se integra, como
vimos, em tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar
sentimentos de pertencimento e de fronteiras sociais entre as coletividades
de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, clãs,
famílias, nações etc. A referência ao passado serve para manter a coesão
dos grupos e das instituições que compõem uma sociedade, para definir
seu lugar respectivo, sua complementaridade, mas também as oposições
irredutíveis.” (1989, p. 9)

Ainda que faça a ressalva da seletividade da memória, quando afirma que“A
memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado.” (1992, p.
203), e a insira em um movimento de construção histórica, Pollack destaca a
importância dos registros derivados desse lugar pessoal, como originário de fontes
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importantes e significativas para a compreensão e elucidação de aspectos que
somente os sujeitos dos processos históricos podem dar conta.
Desse principio, contata-se a importância em investir em iniciativas que
integram, fundamentalmente, a relação ensino e pesquisa, consubstanciada em um
espaço físico externo à sala de aula, aliado igualmente aos interesses do curso de
história de alunos, ex-alunos e professores que já atuam no ensino da disciplina na
região.
Ressalta-se ainda, a potencialidade da instrumentalização teórica e prática dos
pesquisadores, face ao conjunto de atividades realizadas Laboratórios de Ensino de
História no Brasil e em países como Portugal (MARIN, 2013), para investimentos
potenciais em cursos de Pós Graduação stricto e latu senso.

Considerações e muitas ideias para pesquisa...

O investimento potencial em leituras e metodologia de pesquisa em história,
observados ao longo do curso de graduação, tornou possível dialogar com os
processos de mapeamento, localização e organização prévia das distintas tipologias
documentais que vem sendo encontradas. Os trabalhos vêm sendo organizados em
parceria com a equipe pedagógica e administrativa, pela via de professores ao lado
dos alunos, em prol do levantamento de fontes relacionadas à memória (entrevistas
e depoimentos), fotografias, publicações na imprensa periódica da região, para
posterior organização, catalogação.
Em boa medida os próprios profissionais que atuam nas Escolasdesconhecem
aspectos mais pontuais de sua história de fundação e implicações. Muito embora
haja momentos de formação pedagógica, no período que antecede ao ano letivo
oficial, os estudos intensificam-se em torno de aspectos metodológicos ou
relacionados às políticas públicas e seus atendimentos mais emergenciais,
relegando a um segundo plano os estudos históricos sobre as áreas de
conhecimento disciplinar e à própria história da instituição. Partimos do pressuposto
que essa documentação existe no interior da escola, sendo apenas necessário
levantamento, organização e tratamento especifico próprios do oficio do historiador.
No entanto, ao buscarmos recuperar e resgatar documentos de naturezas diversas,
que auxiliassem no processo de registro e conhecimento da história de uma das
instituições escolares campo de estágio, no momento de desenvolvimento das
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atividades

pertinentes

àquela

disciplina

identificou-se,

com

base

nos

questionamentos de alunos estagiários, que a escola não tinha elementos para
―contara sua história, excetuando àqueles de origem oficial e normativa, aliados a
uma grande falta de dados a respeito da própria figura do Sr. Januário Pereira de
Araújo, engenheiro que dá nome à Escola.
A pesquisa demonstrou que há um hiato na percepção dos alunos da escola
como um lugar de memória. Sua forma de construção e consolidação não parece
ser objeto de interesse tão pouco de pesquisa da comunidade de historiadores de
ofício, à parte aqueles que por diversos motivos se configuram como representativas
de uma memória coletiva nacional e investem-se como espaços de identidade e
representatividade local, a exemplo da Escola Normal Caetano de Campos,
responsável pela formação de muitos professores na São Paulo do início da
Republica, ou o colégio Pedro II, importante ícone na história do ensino e das
instituições educativas que mantém sua importância até os dias atuais.
O que propomos e defendemos neste trabalho é um olhar histórico e
historiográfico apra as instituições escolares, os quais entendemos que as práticas
relacionadas ao Estagio Supervisionado e ações desenvolvidas no interior dos
Laboratórios de Ensino de História, nos cursos de História, tem condição de
promover. A intenção primeira é de elevar aquele espaço a um lugar de estudos
históricos, tendo em vista sua importância, representatividade, e, sobretudo, por
carregar marcas da temporalidade em que se inscreve e perpetua. Em momento
seguinte, visamos promover a ação reversa de reconhecimento e valorização da
comunidade escolar a um espaço que existe, fundamentalmente, para atendê-la, em
função de suas necessidades educativas e de inserção social, ainda que
entremeados por políticas educacionais e práticas sociais que nem sempre
traduzem sua real importância no cenário brasileiro.
Mediante ao trabalho de formação em aspectos históricos educacionais,
possibilitada por meio das ações conjuntas entre os professores da escola e os
professores das Universidades envolvidas, o trabalho a ser realizado nessa frente de
atuação refere-se à divulgação da proposta em todas as salas de aula da escola,
compreendendo todas as turmas do Ensino Fundamental – Anos iniciais e Anos Finais,
dos professores envolvidos na proposta, voltadas à mobilização dos alunos para o
levantamento de materiais, neste projeto entendidos como fontes históricas, os quais,
após a coleta, mapeamento e organização, venham dar subsídios para compor uma
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massa documental que permita, inicialmente, recompor aspectos da História da figura
de Januário Araújo, com desdobramentos para a história da escola, do bairro, das
relações que se processaram naqueles espaços desde os períodos delimitadores para
estudo, dentre outra miríade de informações que, com tratamento específico, podem se
converter em um vasto conjunto de fontes para a pesquisa histórica na e sobre a região
da grande Dourados.

Nesse sentido, entendemos espaços da natureza dos Laboratórios de Ensino
de História na mesma linha de pensamento de Marin (2013), a qual enfatiza que
lugares desta natureza tem como preocupação a superação de problemas
relacionados à formação continuada de professores e, no nosso caso, de
professores ainda em fase de formação, ao lado de espaço de reflexões e pesquisa
no campo do ensino de história, na interface com os interesses do curso de
Graduação.
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A APRENDIZAGEM HISTÓRICA DE PROFESSORES MEDIADA PELAS
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: PERSPECTIVAS DA
EDUCAÇÃO HISTÓRICA
Cláudia Senra Caramez11
claudiacaramez@gmail.com
Resumo: O presente artigo, produzido a partir da pesquisa que resultou em
dissertação de mestrado, buscou contribuir com a análise de relações de
experiência de aprendizagem de professores municipais de Curitiba mediada pelas
novas Tecnologias da Informação e Comunicação, ao utilizarem a web como um
espaço em que se alocam fontes históricas primárias e secundárias, através de
arquivos digitais. De cunho qualitativo (HÉBERT; GOYETTE; BOUTIN, 2005), a
pesquisa apresentada pelo artigo compreendeu o universo digital sem fronteiras
entre o espaço e o tempo, em que a web permite a entrada de todos. Nesse sentido,
algumas questões apresentaram-se para a Educação Histórica, que neste contexto,
destacam-se como questões centrais desta pesquisa: Existem fontes históricas na
Web? Se existem, é possível que os professores de história aprendam história
utilizando documentos históricos alocados na Web? Como os professores de história
se relacionam e aprendem História com as fontes históricas que estão na Web? E
que tipo de relações de aprendizagem seriam possíveis? Além disso, o trabalho
empírico indicou a hipótese de que se é possível para os professores de História
estabelecerem novas relações de aprendizagem histórica através da utilização de
fontes históricas alocadas na Web, então, se existem novas formas de se aprender
História, existem novas maneiras de ensinar História. A fim de elucidar essas
questões buscou-se em Jörn Rüsen a referência teórica da aprendizagem histórica.
A partir das investigações para o mestrado, pode-se afirmar que a relação de
aprendizagem histórica dos professores modificou-se na medida em que tiveram
contato com os pressupostos da Educação Histórica e porque todos os professores
que colaboraram com a pesquisa frequentavam a formação continuada, em parceria
com a UFPR, através do LAPEDUH, e, portanto, tiveram acesso à Educação
Histórica e tornaram-se capazes de mudar a forma pela qual se relacionam com os
conteúdos substantivos e de segunda ordem a serem trabalhados.
Palavras-chave: Aprendizagem histórica. Professores de História. Tecnologias da
Informação e Comunicação. Educação Histórica.
Introdução

O presente artigo busca apresentar elementos da pesquisa,realizada no
Mestrado, que surgiu do trabalho desenvolvido ao longo dos anos de 2010 e 2011,
através da iniciativa da Coordenação de História da Secretaria Municipal de
11

Professora de História da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba e da Secretaria de Estado
da Educação do Paraná – P. R.; Pesquisadora do LAPEDUH; Professora Mestre em Educação pela
Universidade Federal do Paraná.
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Educação de Curitiba (SME), em parceria com a Universidade Federal do Paraná
(UFPR), de montarem os Cursos de Patrimônio e Narrativa Histórica no Ensino de
História (2010) e O trabalho com fontes e a produção de narrativas em aulas de
história: mediação das tecnologias da informação e da comunicação (2011). Deles
participaram professores de História da rede que acreditaram na necessidade de
repensar suas práticas e metodologias de ensino de História.
A partir dos cursos, percebeu-se que a web pode ser considerada como
espaço em que se podem encontrar fontes históricas, de todas as partes do mundo
e de diferentes tempos históricos, e sob a perspectiva de que a segunda geração da
web12 permitiu que pessoas de todas as partes do mundo passassem de
espectadores a narradores, experimentando através das novas linguagens de
hipertextos e hipermídias, narrar historicamente fontes primárias e secundárias.
Abrem-se, assim, as possibilidades de além de contribuir com a dinamização da
literacia13, uma vez que propicia a expressão e a participação social em ambientes
educativos, de também colocar-se em dúvida a necessidade imprescindível da
utilização de livros didáticos em salas de aula.
A pesquisa realizada no Mestrado foi de cunho qualitativo (HÉBERT;
GOYETTE; BOUTIN, 2005) e,com o avanço da pesquisa, compreendendo este
universo digital sem fronteiras entre o espaço e o tempo, em que a web permite a
entrada de todos, algumas questões apresentaram-se para a Educação Histórica,
dentre elas: Existem fontes históricas na Web?Se existem, é possível que os
professores de história aprendam história utilizando documentos históricos
alocados na Web?Como os professores de história se relacionam e aprendem
História com as fontes históricas que estão na Web? E que tipo de relações de
aprendizagem seriam possíveis?; que neste contexto passaram a ser as questões
centrais da pesquisa.

12

Termo utilizado para designar as teias de abrangência mundial através da internet banda larga de
alta velocidade. Ver (FERRARI, 2010).
13
“Entenda-se por literacia não como um conceito restrito apenas às competências de leitura e
compreensão linguísticas: numa concepção abrangente, poderá se falar de literacia histórica, tal
como de literacia científica, de literacia matemática ou outras. E, no quadro da discussão atual em
torno da necessidade de desenvolvimento da consciência histórica, a ideia de literacia surge-lhe
associada, enquanto vertente indispensável para que tal desenvolvimento ocorra. A orientação
temporal de cada um de nós exige identificações múltiplas a várias escalas (do local ao global):
competências avançadas para saber “ler” o mundo que nos rodeia e também perspectivar de alguma
forma o futuro, à luz de experiências do passado”. (BARCA, 2006, p. 95).
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Além disso, o trabalho empírico indicou a hipótese de que se é possível para os
professores de História estabelecerem novas relações de aprendizagem histórica
através da utilização de fontes históricas alocadas na Web, então, se existem novas
formas de se aprender História, existem novas maneiras de ensinar História. A fim
de elucidar essas questões buscou-se em Jörn Rüsen a referência teórica da
aprendizagem histórica pela qual a consciência histórica se processe em operações
de experiência de aprendizagem no tempo, gerada por carências de orientação
temporal e na vida prática sob a
(...) forma de hipóteses de suposições de sentido sobre o potencial de
experiência de recordação do passado. Nessas suposições de sentido, a
experiência do passado é trabalhada e com isso qualificada como
significativa. Ela explora o passado, tornando-o significativo para uma
capacidade de comunicação da História. Essas histórias trazem orientações
temporais necessárias ao controle cultural da vida prática humana.
(RÜSEN, 2012. p.77)

Um dos princípios gerais norteadores da pesquisa pautou-se na possibilidade
de superação da visão dos professores e futuros professores de que as TIC’s
(Tecnologias da Informação e da Comunicação) são apenas novos recursos
didáticos a serem utilizados nos processos de ensino para considerá-las como um
meio capaz de mudar as suas formas de se relacionarem com o conhecimento,
através do compartilhamento e distribuição de informações. (SCHMIDT, 2011;
GINZBURG, 2010; CHARTIER, 2007)
Além da abordagem de Fourquin sobre a cultura escolar, partiu-se da categoria
de cultura histórica, qual seja, a consciência histórica no nexo prático da vida
(RÜSEN, 2012.p.130) e das suas dimensões estética, política e cognitiva, com a
finalidade de uma literacia histórica para a população brasileira.
As abordagens, pelo viés da Educação Histórica e da construção da
consciência histórica em sujeitos em processo de aprendizagem, apresentaram
elementos que apontam para a necessidade de mudanças para um sistema mais
atrativo dentro da escola, o que vem acontecendo em função das novas tecnologias
de informação e comunicação, contribuindo na formação de uma relação
pedagógica em que professor-aluno e aluno-aluno possam moldar estratégias de
aprendizagens. Uma vez que a escola pode ser atrativa, e "formativa para os jovens
de hoje, com necessidades e interesses adequados à época em que vivem e que é
uma época altamente tecnológica." (SILVA, 1995. p. 2).
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Assim, se a Web for considerada como espaço em que se podem encontrar as
fontes anteriormente citadas, sob a perspectiva de que a segunda geração da web14
permitiu que pessoas de todas as partes do mundo passassem de espectadores a
narradores, experimentando através das novas linguagens de hipertextos e
hipermídias, narrar historicamente fontes primárias e secundárias. Abrem-se, então,
as possibilidades de, além de contribuir com a dinamização da literacia, uma vez
que propicia a expressão e a participação social em ambientes educativos,
tambémquestionar a relação de professores com as narrativas dos manuais
didáticos e as narrativas alocadas na web usadas em sala de aula.
Um dos instrumentos utilizados para levantamento de dados empíricos foi uma
série de entrevistas realizadas com professores(as) das Redes Municipais de
Araucária e de Curitiba que fizeram parte de cursos de formação continuada, em
convênio com o LAPEDUH – UFPR, e, portanto, tiveram contato com os
pressupostos da Educação Histórica. Da análise da entrevista surgiram cinco
categorias, dentre elas aquelas ligadas à experiência da aprendizagem histórica,
com base no referencial ruseniano: Critérios da confiabilidade das fontes;
Acessibilidade das fontes; Relação diacrônica quantitativa com as fontes;
Relação diacrônica qualitativa com as fontes e Relação sincrônica com as
fontes. Este artigo apresenta algumas características importantes destas categorias
a seguir.

A confiabilidade das fontes

Esta categoria refere-se, primeiramente, à preocupação em buscar as fontes
alocadas na web como evidências do passado, sob o princípio da confiabilidade.
Então, o professor aprender a usar a fonte que está na web significa que ele deva
colocar em questão a confiabilidade da própria fonte, aprender a transformar a fonte
em uma evidência do passado histórico. Mas para isso, é necessário que ele saiba
primeiro precisar o que é uma fonte e que a mesma não é uma prova do real e sim
uma representação do real em um dado discurso.
O princípio da confiabilidade das fontes faz dois movimentos distintos, mas
complementares quando se refere ao ofício do historiador, quais sejam: entender o
14

Termo utilizado para designar as teias de abrangência mundial através da internet banda larga de
alta velocidade. Ver (FERRARI, 2010).
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

57

que é fonte histórica e saber como trabalhá-la metodologicamente no ensino de
História. Ou seja, o professor precisa ser capaz tanto de saber o que significa uma
fonte histórica como saber qual fonte ele poderá usar em sua aula para transformála em uma evidência do passado. Essa perspectiva vem sendo apontada por
historiadores contemporâneos.
Admitem-se, hoje, as fontes históricas sob a perspectiva de documento/
monumento (LE GOFF, 1984) nas quais o monumento é visto como herança do
passado e o documento resulta da escolha do historiador para fundamentar um
determinado fato histórico. Documentos/ monumentos que apresentem sinais,
vestígios do passado que precisam ser analisados pelo historiador levando em conta
todas as questões pertinentes a sua produção (todos os segmentos de uma
sociedade envolvidos em sua criação).
Jacques Le Goff amplia a visão sobre documentos ao dialogar com alguns
historiadores da Escola de Annales, como Lucien Febvre que defendia que
documento deveria ser entendido “(...) Numa palavra, com tudo o que, pertencendo
ao homem, depende do homem, serve ao homem, exprime o homem, demonstra a
presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem.” (LE GOFF, 1984,
p.98). Ou, Marc Bloch que apresenta a fonte como documento em um sentido bem
mais amplo que um único tipo de documento, podendo ser um documento escrito,
ilustrado, transmitido pelo som, uma imagem, ou de qualquer outra forma.
Nesse sentido, pode-se dizer que é o trabalho do historiador que transforma o
documento em monumento, através da desestruturação da construção e da análise
das condições pelas quais ocorreu a produção desse documento/ monumento. E,
portanto, “o documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas
para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si
próprias”. (LE GOFF, 1984. p.103).
Mas se as fontes são documentos, elas também apresentam-se como pistas,
sintomas, indícios e signos que permitem captar uma realidade mais profunda de um
determinado passado. Pois, “se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas –
sinais, indícios – que permitem decifrá-la.” Assim, “(...) o conhecimento histórico é
indireto, indiciário, conjectural.” (GINZBURG, 2011. p.150; 157; 177).
Desta forma, para decifrar o passado e construir o conhecimento histórico e a
consciência histórica utilizando tais pistas, sinais, indícios, “a História faz diferentes
perguntas sobre o passado e é a natureza individual e específica dessas questões
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que determina o que serve como evidência na validação de qualquer afirmação de
conhecimento em resposta a eles”. (ASHBY, 2006. p. 153).
Sob esta perspectiva de evidência é possível deferir que o ensino de História
precisa
[...] prestar atenção à natureza das afirmações históricas conjuntamente aos
trabalhos em que os alunos se ocupam com as fontes. Se os alunos devem
desenvolver um conceito de evidência, eles necessitarão 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. (ASHBY, 2006. p. 155)

Como também, acrescenta Marcelo Fronza “É importante que esses sujeitos
compreendam que a História não é um retrato, uma pintura, do passado, mas sim
que ela fornece subsídios para que se construam inferências sobre as experiências
do passado validadas por meio das evidências disponíveis”. (FRONZA, 2012. p.
197) Ou seja, diz o autor
[...] somente quando os jovens conseguem desenvolver seu raciocínio
histórico a partir de evidências, eles podem compreender a diferença entre
uma mera confirmação de informações e uma interpretação válida e,
portanto, uma representação plausível do passado. O pensamento histórico
dos jovens se realiza quando eles conseguem produzir um “salto
conceitual”, por meio da compreensão das fontes históricas entendidas
como testemunho a partir da abordagem com o conceito de evidência, pois
as fontes só se tornam evidências históricas em relação a tipos específicos
de interpretações históricas. (Apud, 2012, p. 198)

Ashby ainda afirma que é importante diferenciar evidências de fontes, uma vez
que as fontes só se tornam evidências na medida em que são estabelecidas para a
finalidade de justificar ou tornar válidas determinadas suposições sobre algum feito
histórico. Contudo, a autora alerta que só é possível a utilização das fontes como
evidência quando o aluno é capaz de criar hipóteses acerca do feito histórico e,
portanto, capaz de buscar e selecionar fontes que fundamentem suas hipóteses.
Neste contexto, entende-se que para se trabalhar com documentos históricos
em sala de aula, o professor precisa não só ampliar sua concepção do próprio
documento, como também, é imperativo que se busquem novas formas de tratar o
documento em que o mesmo se apresente de forma a “(...)responder às indagações
e às problematizações de alunos e professores, com o objetivo de estabelecer um
diálogo com o passado e o presente, tendo como referência o conteúdo histórico
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ensinado.” (SCHMIDT; CAINELLI, 2010.p.117) Ou seja, não é possível a utilização
da fonte sem questionamentos e é preciso conhecê-la, saber distinguir uma fonte da
outra e saber como trabalhar metodologicamente a fonte no ensino de História.

A acessibilidade das fontes

Diz respeito à facilidade de acesso a diferentes fontes através do uso da web,
tanto no que se refere à grande diversidade de fontes históricas quanto à velocidade
para encontrá-las.
Esta categoria apresenta três vertentes: das condições objetivas de acesso à
web (que diz respeito ao professor que possua um computador com acesso à
internet, dos laboratórios de informática das escolas onde os alunos possam acessar
a internet, ou até mesmo, lan houses ou computador com acesso à web em suas
casas); do conhecimento da tipologia das fontes (materiais; escritas; visuais; orais);
e do conhecimento dos bancos de dados em que podem ser encontrados, sob a
premissa da confiabilidade (saber utilizar o equipamento e conhecer as ferramentas
de busca disponibilizadas na web para pesquisa de arquivos oficiais e não-oficiais
em que se possam encontrar fontes primária e secundárias).
De acordo com o pesquisadorLuciano R. Figueiredo, os historiadores têm
sofrido algum tipo de influência das novas tecnologias, especificamente, da
informática que contribuiu significativamente para as pesquisas quantitativas em
História Econômica ou Demográfica.
A partir dos anos 80, com o barateamento dos computadores e seus
programas passam a ser estabelecidas novas relações entre os historiadores e a
informática, desde a utilização dos editores de texto, passando pelo scanneamento
das suas fontes, até chegar às pesquisas mais qualitativas realizadas através da
rede mundial de computadores.
Mais de três décadas passaram-se até agora e a crescente influência exercida
pelo computador em nossa memória coletiva só cresceu. Contudo, ainda não
entendemos, muito menos dominamos as possibilidades de pesquisa abertas pelas
novas tecnologias e, principalmente, o uso da internet. Como especifica Figueiredo
Há dois níveis de discussão possíveis a respeito do tema informática e
história. O primeiro se refere a sua instrumentalização stricto sensu, ou seja,
procedimentos técnicos possíveis (e disponíveis) da máquina para
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operacionalizar pesquisa e ensino. O segundo se projeta sobre
metodologia, significando o uso de programas específicos no tratamento
dos dados de pesquisa que permitem visualizar graficamente determinadas
situações, acelerar cálculos matemáticos de indicadores, projetar
realidades, estabelecer critica textual amparado por parâmetros
predefinidos e tantos outros aplicativos que, em síntese, multiplicam o
alcance qualitativo da pesquisa, graças ao emprego de um programa que a
máquina processa. (FIGUEIREDO, 1997. p. 593-594).

As bases de dados virtuais vêm sendo constituídas, desde a década de 60,
pois, de acordo com Camila Guimarães Dantas, “a preocupação com as fontes de
pesquisa também tem impulsionado a construção de muitos arquivos digitais e tem
crescido a participação de historiadores no debate sobre este novo tipo de suporte
para a informação.” (DANTAS, 2008, p. 58).Nesse contexto do crescente número de
arquivos digitais, com a finalidade de suporte aos historiadores, adquirem o status
de imensos arquivos alocados na web que armazenam fontes históricas que têm
sido utilizadas em diversas pesquisas. E, assim,
o suporte digital implica em uma dinâmica fluida dos objetos produzidos
exclusivamente para a internet e, ao mesmo tempo, parece oferecer uma
possibilidade de arquivamento imensa se compararmos com as limitações
de espaço físico da era do papel. (DANTAS, 2008, p. 59).

Mas, segundo Figueiredo, a utilização dos documentos desses bancos de
dados trás consigo dois dilemas: um técnico e outro epistemológico.
O primeiro refere-se aos programas de computados e armazenamento de
dados que podem ser utilizados não só para armazenar documentos, como também
para a organização e cruzamento de dados de outros bancos de dados de diferentes
arquivos. Já o segundo, trata-se da forma pela qual as fontes sofrem intervenções e
a escolha de determinada fonte em detrimento de outra para compor os bancos de
dados dos arquivos digitais. Nesse sentido, Luciano R. Figueiredo acrescenta que
“essa operação de definir previamente campos ou variáveis da série documental a
serem organizados impõe necessariamente a manipulação de conceitos analíticos
que estão subjacentes ao modelo teórico a ser manipulado”. (FIGUEIREDO, 1997.
p. 598).
Este trecho nos remete a um diálogo com outra ciência, da qual a História
depende, que tem enfrentado uma crise de paradigmas provocada pelas novas
tecnologias e as possibilidades que elas abrem diante da possibilidade do
arquivamento oficial de documentos em formato digital: a Arquivologia.
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No que tange a Arquivologia, Clarissa Moreira dos Santos Schmidt apresenta
dois polos de discussão sobre a gestão de documentos e de informação no âmbito
das novas tecnologias que, de acordo com a autora, tem como principal questão a
“desmaterialização” do documento de arquivo. Nesse contexto, a autora apresenta
que
Por um lado, observam-se propostas de construção de uma “nova”
Arquivologia que, em primeira análise, apontam para a negação e o
questionamento do estatuto científico da área através de princípios, teorias,
métodos e práticas até então vigentes, tendo como uma das principais
justificativas a incapacidade destes em resolver questões postas pelos
atuais modelos de produção e gestão de documentos e informações, no
cenário de novas tecnologias da “Sociedade da Informação” em relação às
“tendências conservadoras”, que subordinam a Arquivologia à História – no
caso, o foco no documento permanente, ou ainda, o documento em suporte
físico. Por outro lado, tendências que (...) que pensam as influências
externas à área como partícipes para seu desenvolvimento e que podem
ser resolvidas com princípios, teorias e métodos vigentes, ainda que
adaptados e/ou ampliados, uma vez que tais atividades se concentram ao
redor do documento de arquivo, independente de seu suporte. (SCHMIDT,
2013. p.2)

A autora avança na discussão e apresenta o novo paradigma da Arquivologia
não

só

como

resultado

das

influências

das

novas

tecnologias

e

da

“desmaterialização” do documento, mas entende que
O objetivo do Novo Paradigma é o process-bound de informações,
definindo-o como as informações geradas pelos processos administrativos e
organizadas com vistas a recuperar o contexto de produção, estabelecendo
assim o “vínculo processual”. (...) O objetivo deixa de ser apenas o acesso à
informação e passa também a prezar a qualidade arquivística, que
representa a transparência, a força e a estabilidade duradoura do “vínculo
entre a informação e os processos de negócio que a originaram”.
(SCHMIDT, 2013. p.13).

Para além do “vínculo entre a informação e os processos de negócio que a
originaram” está a utilização dos documentos que se encontram nos arquivos
oficiais, cuja ciência de referência tem sido constituída sob as bases das evidências
geradas pela própria ação de materialização da informação matizada pelas novas
tecnologias. O que também significa dizer que
Durante muito tempo, esse “material de arquivo” foi representado pelo
documento de arquivo em suporte físico, objeto de trabalho dos arquivistas.
E quando esse objetivo se “virtualiza”, a nosso ver, a “busca pela mudança
de paradigmas” na Arquivologia se estabelece, tanto pela necessidade de
membros de sua comunidade científica estar inseridos na perspectiva
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informacional, quanto pelas dificuldades demandadas do Fazer frente às
mudanças no objeto de trabalho. (SCHMIDT, 2013. p. 19).

As mudanças do objeto de trabalho da arquivística significam para os
historiadores a possibilidade cada vez maior de encontrar fontes históricas cada vez
mais acessíveis e confiáveis.
Sobre acessibilidade e confiabilidade é importante que se registre que estas
são apresentadas como imprescindíveis ao ofício do historiador, como apontam, não
somente, os autores analisados como também, os professores historiadores que
fizeram parte desta pesquisa empírica.

A relação diacrônica quantitativa com as fontes

Confere à aprendizagem histórica a possibilidade de se estabelecer com o
passado uma experiência quantitativa, sem uma visão linear. Nesse contexto
cognitivo, o que liga esses passados é uma temática oriunda de uma carência de
orientação na vida prática, em que não interessa mais a sucessão dos
conhecimentos.
Aqui, verificou-se que com a utilização de diferentes fontes históricas de
diferentes passados, alocadas na web, o professor aumenta a sua experiência com
o passado porque há um aumento quantitativo da sua relação de experiência com o
passado.

A relação diacrônica qualitativa com as fontes

A categoria da relação diacrônica qualitativa com as fontes apresenta-se
também como uma relação experiencial com o passado, só que de forma qualitativa.
Em que as narrativas apresentam-se de formas multiperspectivadas, ou seja, o
professor pode pegar várias interpretações sobre o mesmo passado, uma vez que a
aprendizagem histórica agrupa-se na ampliação do conhecimento sobre o passado,
compreendendo que o passado é qualitativamente diferente do presente.
Os elementos da relação diacrônica qualitativa condizem com as faces
diacrônicas externas e internas da vida prática. Externa quando refere-se ao
entendimento das relações de diferenciação temporal entre o passado e o presente,
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tornando-se capaz de perspectivar o futuro. E interna diz respeito à forma pela qual
os sujeitos compreendem as mudanças temporais ocorridas em sua vida. Estas
duas dimensões unidas oportunizam “(...) conhecer as perspectivas sobre a vida
voltadas para a liberdade de pensamento sobre os pontos de vista. Com isso,
permitem escolher uma perspectiva historicamente fundamentada.” (RÜSEN, 2010,
p. 89).
Pode-se verificar quando o professor Geraldo reforça que devem ser
trabalhadas diferentes visões de um mesmo passado através de vídeos da web, por
exemplo, proporcionando uma relação experiencial favorável ao aumento da
diferenciação qualitativa entre o passado e o presente.

A relação sincrônica com as fontes

Ocorre quando o presente é quantitativamente aumentado e qualitativamente
expandido cuja relação presente - passado muda. Ou seja, o aumento da
experiência de aprendizagem histórica aparece na forma de transformação do
modelo de interpretação do passado.
Verificou-se, através das respostas, que as relações entre o passado e o
presente ocorrem de forma significativa e são possíveis experienciações com as
diferenças temporais do passado, passando pelo presente. Desta forma, a relação
de experiência de aprendizagem histórica como aumento da competência de
orientação, uma vez que “a autocompreensão das pessoas e o significado que dão
para o mundo sempre possuem elementos históricos específicos”. (RÜSEN,
2010.p.88)
Além das relações de experiência demonstradas através das categorias de
análise, as entrevistas apontaram para a importância da postura do professor de
História como pesquisador.
Este processo mostra que os professores do grupo analisado

saíram

da

postura passiva de meros transmissores do conhecimento para uma postura ativa de
pesquisador e construtor do conhecimento histórico em sala de aula, capaz de
buscar e interpretar fontes históricas, transformando-as em evidências de um
passado histórico. E, portanto, da construção da consciência histórica. Além de
reforçar a importância da formação continuada para professores da escola pública.
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As questões apontadas pelas análises quanto à utilização dos conhecimentos
históricos da web que permitem relações com a experiência de aprendizagem que o
livro didático não permite, como a ruptura com a linearidade da história, a
possibilidade de visitar vários passados e de encontrar diferentes perspectivas de
um mesmo acontecimento histórico, uma vez que nos livros didáticos, as fontes
primárias e secundárias, geralmente, concordam com o texto didático do autor,
como também, no que diz respeito à mudança na relação entre o presente e o
passado, na medida em que a relação com o presente é quantitativamente
aumentado e qualitativamente expandida, corroborando com a ideia de Roger
Chartier de que
(...) conforme o historiador permite desenvolver manifestações segundo
uma forma que não é necessariamente linear ou dedutiva, como é o registro
imposto, seja qual for a técnica, de um texto em uma página. Permite uma
articulação aberta fragmentada, relacional de raciocínio, possibilitada pela
proliferação de links de hipertexto. Agora, cabe ao leitor a validação ou
rejeição de um argumento que pode ser apoiado no texto da consulta (mas
também de imagens fixas ou animadas, palavras gravadas ou composições
musicais), que são o objeto de estudo, desde que, obviamente, eles estejam
acessíveis em formato digital. Assim sendo, o leitor não é obrigado a
acreditar no autor, pode, por sua vez, se desejar e tiver tempo para refazer
todo ou parte do trajeto da pesquisa. (CHARTIER, 2007.p.82-83. Tradução
15
da autora)

Além de reforçar que todas essas novas relações estão permeadas por uma
categoria primeira, a categoria da confiabilidade das fontes alocadas na web, em
que as mesmas respeitem as bases da epistemologia da história. Corroborando com
essa ideia está o fato da mudança na relação entre o presente e o passado, na
medida em que a relação com o passado é quantitativamente aumentada e
qualitativamente expandida. (SCHMIDT, 2013)16.

15

“Em cuanto al historiador, permite desrrolar demostraciones según uma lógica que ya no es
necessriaente lineal o deductiva, como es la técnica, de um texto em uma página. Permite uma
articulación aberta, fragmentada, relacional del razonamiento, hecha posible por la multiplicación de
los enlaces hipertextuales. Em cuanto al lector, ahora la validación o el rechazo de um argumento
puede apoyarse em la consulta de textos (pero también de imágenes fijas o móviles, palavras
grabadas o composiciones musicales) que son el objeto mismo de estúdio, a condición de que,
obviamente, sean accesibles em forma digital. Si ello es así, el lector ya no está obligado a crer al
autor; puede, por su parte, si tiene ganas y tempo, rehacer total o parcialmente el recorrido de la
investigación”. (CHARTIER, 2007.p.82-83, tradução da autora).
16
Ideia da Professora Doutora Maria Auxiliadora Schmidt durante orientação da dissertação, no ano
de 2013.
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Considerações finais

As questões apontadas pelas análises das entrevistas mostraram que a
utilização dos conhecimentos históricos da web permite relações com a experiência
de aprendizagem que o livro didático não proporciona, como a ruptura com a
linearidade da história, a possibilidade de visitar vários passados e de encontrar
diferentes perspectivas de um mesmo acontecimento histórico, uma vez que nos
livros didáticos, as fontes primárias e secundárias, geralmente, concordam com o
texto didático do autor, como também, no que diz respeito à mudança na relação
entre o presente e o passado, na medida em que a relação com o presente é
quantitativamente aumentada e qualitativamente expandida.
Somem-se a isso as possibilidades de o professor-pesquisador não aceitar o
que está colocado no livro didático e poder realizar sua própria pesquisa em
documentos alocados em arquivos digitais, fontes primárias, que possam servir
como evidência de determinado passado. Isso, desde que respeitados os conceitos
epistemológicos da ciência histórica.
Além de reforçar que todas essas novas relações estão permeadas por uma
categoria primeira, a categoria da confiabilidade das fontes alocadas na web, em
que as mesmas respeitem as bases da epistemologia da história.
Ademais, as relações de experiência demonstradas através das categorias de
análise, as entrevistas sinalizaram questões importantes. Dentre elas, identificou-se
que todos os entrevistados possuem produção científica, artigos e comunicações em
congressos.
Diante disso, pode-se dizer que a formação continuada tem diminuído a cisão
entre a universidade e o “chão da escola” e retirando os professores de História de
uma postura passiva para uma postura ativa diante de sua prática profissional.
Também foi possível verificar que as relações de aprendizagem categorizadas
só foram possíveis porque todos os professores que colaboraram com a pesquisa
frequentavam a formação continuada, em parceria com a UFPR através do
LAPEDUH. E, portanto, tiveram acesso à Educação Histórica e tornaram-se capazes
de mudar a forma pela qual se relacionam com os conteúdos substantivos e de
segunda ordem a serem trabalhados.
A partir dessas colocações, pode-se reafirmar a ideia de que a relação com a
aprendizagem histórica dos professores modificou-se na medida em que tiveram
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contato com as novas tecnologias e a utilizaram a partir dos pressupostos da
Educação Histórica. Dessa forma, o professor pode assumir uma postura de
produção de conhecimento, pensar a pesquisa de fontes em arquivos virtuais,
fundamentadas teoricamente.
Neste sentido, acrescenta-se que a formação continuada realizada em parceria
entre a SME e a UFPR, através do LAPEDUH, têm se constituído como um espaço
de modificação da práxis de todos os professores de História da Rede Municipal, em
diferentes níveis de experiência de aprendizagem. O que proporciona novas formas
de ensinar História para seus alunos.
Portanto, é de fundamental importância não só a garantia de cursos de
formação continuada, como espaço de ressignificação da práxis dos professores,
como também garantir o máximo de horas de estudo ou horas-atividade (no caso da
SME-Curitiba, permanência), concentradas por área do conhecimento, para que se
possa efetuar a postura do professor-pesquisador.
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CULTURA HISTÓRICA E APRENDIZAGEM HISTÓRICA:
RELAÇÕES COMPLEXAS ENTRE APRENDIZAGEM CONCEITUAL E
ORIENTAÇÃO TEMPORAL A PARTIR DE FILMES HISTÓRICOS
Éder Cristiano de Souza-UNILA17
eder.souza@unila.edu.br
RESUMO: O tema da aprendizagem histórica vem sendo debatido por diversos
estudiosos no Brasil, e se direciona a partir de influências teóricas distintas,
principalmente de origem alemã e inglesa. No presente texto, a proposta é
evidenciar esses debates, principalmente a partir dos estudos da Educação
Histórica, e contribuir com ele, com especial atenção sobre como duas
possibilidades distintas de conceituação da aprendizagem histórica podem ser
extraídas das reflexões teóricas do inglês Peter Lee e do alemão Jörn Rüsen, e
também sobre a importância do conceito de cultura histórica nesse debate. Por fim,
a partir de resultados de uma investigação desenvolvida com enfoque na
conceituação de história sobrecarregada, do alemão Bodo Von Borries, a intenção é
esclarecer a complexidade de se tomar por referência concepções distintas de
aprendizagem histórica, uma vez que os resultados do estudo empírico alertam para
problemáticas não levadas em conta nas proposições teóricas.
Palavras-chave:
Sobrecarregada.

Cultura

Histórica.

Aprendizagem

histórica.

História

Apresentação

Por que aprender história? A indagação, tão comum no cotidiano escolar,
geralmente é feita pelos alunos, que não se conformam com uma disciplina voltada
ao passado, enquanto estão preocupados com o presente e o futuro, e também
porque geralmente aborda temas entediantes e aparentemente sem sentido. É
comum também que muitos professores se questionem sobre o tema, e em geral
encontrem respostas que não se sustentam na prática. Um desses exemplos é
quando se afirma que, ao aprender História, o aluno desenvolverá uma “consciência
crítica”. Há um problema nessa resposta, pois os alunos que aprendem ‘mais
história’, ou seja, que obtém os melhores resultados nos exames vestibulares ou no
ENEM, não são necessariamente pessoas críticas. Enquanto isso, muitos podem se

17
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tornar críticos sem terem alcançado grandes resultados na disciplina escolar de
História.
Esta problemática será aqui desenvolvida a partir de um debate sobre como os
estudos da Educação Histórica no Brasil têm contribuído para pensar a questão, em
um diálogo com as influências teórico-metodológicas dos estudos da History
Education na Inglaterra, e da Didática da História na Alemanha. A proposta não é
dar uma resposta definitiva sobre o porquê de se aprender História, mas questionar
possíveis respostas.
Os estudos da Educação Histórica no Brasil, claramente influenciados pelas
metodologias e conceituações dos pesquisadores da History Education na
Inglaterra, têm cada vez mais se apropriado de conceitos e dialogado com temas e
propostas de teóricos da Didática da História na Alemanha, especialmente os
trabalhos de Jörn Rüsen. Contudo, o diálogo com essas duas influências principais é
complexo, especialmente quando se trata de conceituar a aprendizagem histórica e
definir objetivos de ensino. Para evidenciar essa complexidade, vou apresentar
resultados do estudo empírico de minha tese de doutorado, evidenciando a
complexidade paradigmática de se lidar com a aprendizagem histórica a partir de
conceituações similares, mas nem sempre convergentes.
O intuito principal é contribuir no sentido de esclarecer que há uma diferença
básica entre propor uma ‘progressão conceitual na aprendizagem histórica’ e buscar
o desenvolvimento da ‘competência narrativa’, definições que muitas vezes podem
ser confundidas e tratadas como similares ou idênticas. O esclarecimento
necessário se situa sobre as concepções de futuro que a aprendizagem histórica
oferece, e como cada conceituação resulta numa configuração distinta para essa
ideia de futuro. Os resultados da investigação empírica realizada apontam para essa
problemática.

Aprendizagem histórica: um debate teórico a partir da Educação Histórica

Educação Histórica é uma linha de estudos que vêm se consolidando no Brasil
há pouco mais de uma década. Trata-se de um conjunto de estudos orientados
basicamente pelo entendimento da aprendizagem histórica como um processo
cognitivo específico, para além das concepções psicológicas a respeito da
aprendizagem como uma faculdade universal do intelecto humano.
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Os primeiros trabalhos foram influenciados por pesquisas realizadas na
Inglaterra (LEE & ASHBY, 1993). Em tais estudos, os pesquisadores objetivaram
investigar a capacidade de crianças e jovens aprenderem não somente conteúdos
históricos, que denominam conceitos substantivos, mas também categorias
específicas da produção do conhecimento histórico, chamadas de conceitos de
segunda ordem. Os resultados dessas pesquisas permitiram romper com ideias
tradicionalmente aceitas, dentre elas a de que aprender História é acumular
informações sobre o passado, e também que níveis de complexidade do
conhecimento ensinado se vinculam diretamente a etapas de desenvolvimento
cognitivo. Essas investigações mostraram como crianças e jovens podem mobilizar
ideias históricas, raciocinando a partir de conceitos complexos, em um nível até
então não esperado para suas idades (LEE, 2006; ASHBY, 2006).
Essas pesquisas se tornaram referências no Brasil devido ao trabalho em
parceria da pesquisadora brasileira Maria Auxiliadora Schmidt, da UFPR, com a
pesquisadora portuguesa Isabel Barca, da Universidade do Minho, a partir do ano de
2003. Desde então, a denominação Educação Histórica, que se inspira no termo
inglês History Education, vem se consolidando e ganhando força com uma dupla
identificação.
A Educação Histórica pode então ser definida primeiramente como um campo
de estudos que se diferencia dos trabalhos anteriormente desenvolvidos no Brasil,
especialmente por focar suas pesquisas na aprendizagem histórica e não nos
métodos de ensino. Em segundo lugar, se caracteriza por defender uma ideia nova
do relacionamento com o conhecimento histórico, na escola e vida dos indivíduos,
na qual seja possível que os sujeitos se orientem no tempo, constituindo
racionalmente suas identidades históricas e seu agir sociocultural e político
(SCHMIDT & BARCA, 2009).
Ao se afastar das reflexões fundamentadas nas ideias de desenvolvimento
cognitivo advindas de teorias do campo da psicologia, a Educação Histórica
possibilita o surgimento referencial analítico fundamentado na epistemologia do
conhecimento histórico, a partir da ideia-chave que é possível distinguir uma
cognição

propriamente

histórica

(SCHMIDT,

2009). E,

nesse

sentido,

as

contribuições teóricas do historiador inglês Peter Lee e do filósofo da história alemão
Jörn Rüsen têm se tornado importantes referências. Na sequência, é sobre essas
contribuições que se pretende refletir.
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Peter Lee (2011) entende que a compreensão histórica deriva e é impulsionada
pela aquisição de determinadas disposições, dentre as quais a de produzir os
melhores argumentos possíveis para quaisquer histórias que contamos. Tais
argumentos nascem de perguntas e pressuposições, que dão origem à necessidade
de apelar para a validade das histórias e a verdade das declarações factuais
singulares. E entre essas disposições, Lee destaca também que se torna possível
reconhecer a importância das pessoas do passado, de forma respeitosa,
entendendo-as como seres humanos, não manipulando suas histórias de acordo
com conveniências e interesses.
Há então o princípio da orientação histórica, que se relaciona a um duplo
enquadramento do conhecimento. Um conjunto de feitos do passado, que poderia
ser entendido como um quadro de orientação que tornaria possível a compreensão
do mundo presente como resultante desses feitos. E também um conjunto de
raciocínios complexos, a partir dos quais os sujeitos estariam aptos a lidar com o
passado com base em categorias essenciais a uma racionalidade propriamente
histórica.
Segundo Lee a História é “contraintuitiva”, pois seu entendimento exige que os
sujeitos modifiquem, ou mesmo abandonem, ideias do senso comum, pois essas
ideias cotidianas tendem a impossibilitar a compreensão do passado. Sua
aprendizagem contribui com a vida dos sujeitos, pois envolve lidar com um aparato
de conceitos de segunda ordem, que lhes permita perspectivar a História a partir da
noção de mudança, superando as visões cotidianas que naturalizam o entendimento
da realidade e abordam o passado como fixo e isolado no tempo (LEE, 2011).
Essa possibilidade de perspectivar historicamente o próprio conhecimento de
mundo, a partir de critérios específicos de validação dos argumentos, é uma das
bases fundamentais para a concepção de cognição histórica que direciona os
estudos da Educação Histórica. Uma história que possibilite a cada sujeito a
elaboração de quadros utilizáveis do passado, que superem suas antigas
concepções baseadas em argumentos rasos e raciocínios imediatos, seria então
transportada para a vida.
Literacia Histórica é o conceito utilizado por Lee (2006) para definir os objetivos
do ensino de história. Esse conceito pode ser sintetizado como um conjunto de
competências cognitivas que adquiridas possibilitem aos sujeitos tratar o passado
como um sistema de conexões temporais, que abarquem uma gama aberta e
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indefinida de histórias, e não simplesmente um uso do passado vinculado a
interesses. Determinados padrões intelectuais, níveis de reflexão e critérios são
exigidos para que se atinja um raciocínio histórico bem-sucedido. Lee (2011)
entende então que a escola, mesmo tendo que atender a determinadas exigências
não aplicáveis à história acadêmica, não pode deixar de ensinar aos alunos as
normas e critérios a partir dos quais a História é construída.
Nesse sentido, LEE propõe que seja desenvolvida uma compreensão
conceitual complexa, e não simplesmente determinadas habilidades devam ser
treinadas para resultados diretos e práticos. Aprender História é então entendido
como um exercício de reorientação cognitiva, que permite aos alunos ver o mundo
de maneiras novas e mais bem elaboradas, transformando suas visões e permitindo
a mobilização de perspectivas de ação até então inconcebíveis, especialmente ao
apontar para o que pode ser esperado, e fazer evidente como nem sempre o que se
espera é o que se realiza, gerando a compreensão da amplitude de possibilidades
da vida. Permitir aos alunos ver o mundo historicamente, a partir do pensamento
fundamentado na epistemologia da História, seria assim um exercício transformador
no campo da Educação Histórica (LEE, 2011).
Esse movimento de interpretação da História, que gera perspectivas e
expectativas em relação à vida prática, é também teorizado por Jörn Rüsen (2012),
que aponta para o movimento essencial da Educação Histórica como um processo
no qual as experiências históricas aumentam e são qualificadas a partir de
determinadas interpretações, que apontam para um futuro esperado, gerando um
horizonte de expectativas que orienta a definição das identidades e na motivação
para o agir.
Nesse sentido, Rüsen propõe que a aprendizagem é mobilizada por aqueles
conteúdos ligados às experiências advindas da realidade vivida pelos sujeitos e à
interpretação desta a partir de perspectivas históricas. A aprendizagem histórica
então se trata do desenvolvimento da consciência histórica como um processo no
qual o sujeito mobiliza novas concepções, amplia sua compreensão da experiência
temporal e se torna apto a argumentar sobre sua interpretação e sobre a orientação
dela derivada.
Ao constituir uma memória histórica, ou seja, um arcabouço estruturado de
narrativas que possibilitem a organização mental da existência temporal humana, o
sujeito se percebe inserido num mundo histórico, que o precede e ultrapassa, e pode
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dar significado a essa sua presença, ou seja, essa memória histórica se integra a
sua memória pessoal. As narrativas, ou histórias que lhes são contadas, permitem
um superar constante de concepções individualistas e auto referenciadas de mundo,
possibilitando a ampliação do horizonte cognitivo, a partir do reconhecimento do
outro e dos vínculos que os conectam à sociedade e à humanidade.
Nota-se como há um denominador comum nas proposições de Rüsen e Lee: a
História orienta a vida das pessoas. Essa orientação tem vinculação tanto com o
conteúdo das narrativas, a partir das experiências históricas extraídas de
determinado conjunto de fontes ou narrativas, quanto com as operações cognitivas
da interpretação histórica, a partir de processos de qualificação da aprendizagem no
sentido epistemológico, com a sofisticação das operações mentais da consciência
histórica na lógica do pensar historicamente a partir de conceitos epistemológicos.
Contudo, há uma questão: aprender história de uma forma complexa,
lidando com conceitos de segunda ordem, significa desenvolver raciocínios
que contribuem efetivamente com melhores soluções para os problemas da
vida em sociedade? Ou seja, a orientação temporal, à qual Rüsen (2012) se refere,
resulta

necessariamente

da

capacidade

de

lidar

complexamente

com

a

epistemologia do conhecimento histórico, como sugere Lee (2011)? Na sequência
apresento um exemplo do estudo empírico realizado em minha tese de doutorado, a
partir do conceito de “história sobrecarregada” (VON BORRIES, 2011), para
evidenciar a complexidade dessa relação entre pensar historicamente e orientar-se
temporalmente.
A História “sobrecarregada”: desafios para a aprendizagem histórica

Bodo Von Borries (2009) entende que o desafio atual é uma aprendizagem
histórica a partir de vários pontos de vista, que permita lidar com as controvérsias,
sem perder de vista as questões concernentes à objetividade histórica, que devem
ser constituir a partir de uma base racional. Pensar historicamente, segundo esse
pesquisador, significa superar a concepção da História como uma busca obsessiva
pelo acontecido, e apreendê-la como exercício de interpretação no qual se busca a
melhor explicação possível, sob o princípio da objetividade e da plausibilidade no
relacionamento com as fontes disponíveis.
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Von Borries (2009) entende ainda que desenvolver a capacidade de pensar
historicamente tem um efeito positivo na vida, pois permite passar da concepção de
História como um conjunto fechado de acontecimentos revelados pela narrativa,
para uma noção de passado aberto e perspectivado, que cumpre importantes
funções orientadoras no presente. Isso faz com que os sujeitos sejam capazes de
desenvolver atitudes mais críticas, em relação aos pontos de vista sedimentados na
cultura histórica, e mais tolerantes, no reconhecimento da diversidade de valores,
culturas e posições sociais no mundo em que vivem. Contudo, o historiador alemão
alerta também sobre como, no ensino de História, é necessário entender a presença
das emoções e a forma como elas se relacionam com a aprendizagem, pois a
História pode mobilizar determinadas convicções e valores arraigados nas
experiências dos sujeitos, e isso pode interpor obstáculos à racionalidade histórica
(VON BORRIES, 2009).
Em minha pesquisa de doutorado, partiu-se da compreensão de que o nazismo
se trata de um conceito histórico com grande carga de complexidade na cultura
histórica, e que possui implicações importantes no âmbito da cultura juvenil. Assim, a
pesquisa consistiu em proporcionar a um grupo de jovens uma experiência de
aprendizagem histórica a partir de filmes18. Optou-se por selecionar três filmes –
“Triunfo da Vontade”, “O Pianista” e “A queda! As últimas horas de Hitler” – que
dessem conta de tornar mais complexa a relação dos jovens com a temática,
revelando a mobilização de operações da consciência histórica.
O desafio proposto foi o de trabalhar com essa temática com a ampliação dos
pontos de vista e tentar compreender como os jovens articulam suas ideias
históricas a partir da multiperspectividade, no sentido de observar como isso
mobilizaria a orientação histórica dos jovens, tendo como fundamento que:
O aprendizado histórico acarreta aumento da competência de orientação.
Essa competência diz respeito à função prática das experiências históricas
interpretadas e ao uso dos saberes históricos, ordenados por modelos
abrangentes de interpretação, com o fito de organizar a vida prática, com
sentido, em meio aos processos temporais, ao longo dos quais os homens
e seu mundo se modificam. A interpretação humana do mundo e de si
possuem sempre elementos históricos específicos. Esses elementos

18

A metodologia do Grupo Focal foi empregada para a coleta dos dados. Na sequência deste artigo
serão expostos trechos das discussões em grupo realizadas com os jovens, após terem assistido aos
filmes. O detalhamento da metodologia, bem como suas justificativas, está contido no texto integral
da tese.
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referem-se aos aspectos diacrônicos internos da vida prática, ao quadro
de orientação do agir e à identidade dos sujeitos (RÜSEN, 2007: 117)

O aprendizado histórico permite uma requalificação da experiência, que pode
ser reformulada de acordo com as operações mobilizadas, e por si só geram uma
nova orientação. Na atividade com os filmes uma compreensão mais racional do
nazismo se manifestou entre os jovens, e tal compreensão gerou novos
posicionamentos diante daquela história, mais racionais, direcionando para um
reenquadramento da experiência. Esses novos posicionamentos tiveram como
influência a busca pela qualificação da aprendizagem no sentido da compreensão da
multiperspectividade.
No

entanto,

duas

problemáticas

foram

centrais

na

mobilização

da

aprendizagem histórica dos jovens a partir da multiperspectividade: a história
sobrecarregada e a dicotomizaçãoda narrativa histórica. Cada um desses conceitos
se colocou como obstáculo no âmbito da tentativa de levar os jovens à compreensão
multiperspectivada da História. No presente artigo, o foco será sobre o conceito de
história sobrecarregada. Duas constatações se sobressaíram: 1. Os jovens
tenderam a coisificar os agentes históricos a partir de conceitos genéricos e
abstratos; 2 . Um pensamento puramente racional tende a ser frio e chegar à
banalização da crueldade.
Bodo Von Borries (2011) apresenta algumas definições relevantes para o
trabalho que ele chama de burdening history, a História onerada ou sobrecarregada.
Apesar da tradução literal do termo não clarear seu sentido, é possível sintetizá-la a
partir da noção de “carga” ou “peso”. Nesse caso, o tema de reflexão seria a
necessidade de se lidar com uma história que tem uma sobrecarga de emoções e de
complexidades, pois trata de temas relevantes e impactantes no âmbito da cultura
histórica e da aprendizagem histórica.
Nos seus estudos sobre a aprendizagem dos jovens alemães quando lidam
com temas históricos “sobrecarregados”, como o nazismo e o Holocausto, Bodo Von
Borries (2011) observou como esses assuntos são traumáticos e envolvem mais do
que simplesmente se aprofundar o assunto. A herança negativa que o período
nazista e o Holocausto trazem para a consciência histórica alemã insere os jovens
num processo que não é apenas intelectual, mas carrega questões identitárias,
culturais e emocionais.
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Von Borries identifica uma prática de culpabilização dos cidadãos alemães
pelos crimes nazistas, que envolve a sociedade como um todo, e não apenas
herdeiros dos comandantes do regime ou daqueles que se beneficiaram dos
eventos. Dessa forma, há um mal-estar provocado pela lembrança constante do
Holocausto, o que torna o tema traumático para ser trabalhado com os jovens. Três
problemas são recorrentes nessa história traumática: 1. A incessante necessidade
de se definir culpados; 2. A responsabilização coletiva da sociedade; 3. A vergonha
que ela provoca. Mesmo aqueles que não se sentem culpados, não deixam de sentir
desconforto e reagir, negando ou fugindo do tema.
Para lidar com essa história traumática, Von Borries afirma que existem formas
produtivas e formas deficitárias. Dentre as formas deficitárias, são apontadas: 1.
Inimizade herdada: quando as novas gerações se envolvem na busca constante
por sistemas de vingança; 2. Cinismo do poder: quando há a omissão deliberada
ou esquecimento dos derrotados, através da exaltação da história dos vencedores;
3. Heroísmo da lembrança: ocorre quando os derrotados cultivam esse passado
como alimento espiritual para uma possível inversão histórica; 4. Prioridade da
sobrevivência: a história passa a ser negada ou esquecida, perde seu sentido,
criando-se uma prática anti-histórica.
Tais formas de lidar com a história traumática são deficitárias porque fazem
conexões inadequadas com o passado. A sociedade, envolvida emocionalmente,
esteticamente e politicamente com esse passado, adota formas de manuseá-lo para
gerar efeitos no presente. Nesses casos, tais histórias, ao invés de superadas,
cumprem funções culturais decisivas, levando as novas gerações a formas
perigosas de lidar com o passado, pois ele fica mal resolvido, tornando-se
potencializador de conflitos.
Nazismo e Holocausto são traumas históricos que possuem dimensões
mundiais, especialmente pela forma recorrente com que aparecem na mídia, no
cinema e nos centros de memória. Dentre as formas deficitárias de se lidar com
essas experiências, a mais recorrente é o “heroísmo da lembrança”, pois a imagem
do massacre dos judeus é alimentada em diversos meios de comunicação,
especialmente no cinema. Isso cria uma espécie de identidade judaica fortalecida
pela aura do sofrimento e da perseguição.
Esse quadro também leva a sociedade a lidar com o nazismo de outra forma
deficitária, pois a forma do “cinismo do poder” também se manifesta, especialmente
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porque o nazismo foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. Toda e qualquer
lembrança do período é marcada pela culpabilização de Hitler e dos nazistas,
tratados como um todo homogêneo e coerente e como responsáveis exclusivos pela
guerra e por seus efeitos negativos.
Von Borries (2011) afirma que é necessário lidar com esse passado de forma
produtiva, para isso é necessário adotar estratégias de reconciliação histórica, nas
quais os elementos políticos, morais e estéticos desse passado devem se relacionar
de forma mais estreita ao seu aspecto propriamente histórico.
Os jovens estudantes brasileiros, em geral, convivem com uma visão
específica do nazismo, que foi erigida por aqueles que se interessavam em construir
uma memória do regime como expressão de uma aberração histórica, de um desvio
que não pode ser compreendido a não ser como a loucura de um grupo de pessoas
que resolveu exterminar os judeus de forma sistemática e aleatória. Também há á
presença daqueles que exaltam o nazismo como símbolo de uma luta social e
política, que se vincula a ideais como pureza, ordem e combate aos desvios. Em
ambos os casos, a aprendizagem não se dá pelo viés do trauma, como no caso
alemão, mas pela presença de um passado prático que está no centro de disputas
políticas. As duas tendências têm potencialidades para seduzir os jovens com
discursos fáceis, que apelam para sentimentos muito comuns na cultura juvenil.
Retoma-se, então, a ideia de que, para uma aprendizagem histórica
significativa, é necessário pensar estratégias que tornem mais complexa a
abordagem do tema, e optou-se pela multiperspectividade a partir dos filmes. Tal
abordagem colocou os jovens estudantes diante de problemáticas interpretativas a
respeito do nazismo, levando-os a operações cognitivas complexas, induzindo-os a
novas formas de pensar e agir historicamente.
Porém, foi constatada uma operação cognitiva na qual se constroem
expectativas sobre padrões de comportamento dos sujeitos do passado, a partir dos
papéis que representam e dos grupos aos quais pertencem. Ao invés do exercício
da empatia, no qual se percebe os agentes históricos em suas especificidades
temporais, os jovens fizeram um movimento cognitivo inverso, julgando os sujeitos
do passado a partir daquilo que esperavam deles. Tal atitude representa um
exercício limitado de interpretação histórica, que conduz a análises superficiais e a
conclusões muitas vezes equivocadas. Veja-se um trecho do debate com os jovens:
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Moderador: Então eu vou colocar duas coisas aqui que vocês não sabem,
ou não se atentaram. Vocês perceberam que no filme foi um homem lá
oferecer emprego para o pianista?
Sophia19: Sim.
Moderador: E era emprego do quê?
Sophia: Policial Judeu.
Moderador: Para fazer o quê?
Sophia: Para ajudar os nazistas (risos discretos).
Moderador: E quando o pessoal estava indo para o trem, quem estava
cercando as pessoas para entrarem no trem?
Sophia: Os próprios judeus.
Moderador: E isso para vocês diz alguma coisa? Isso é relevante para
vocês saber que os judeus trabalhavam para os nazistas?
Joseph: Na verdade, como eles sabiam que iam morrer nos campos de
concentração, eles queriam se salvar, só pensavam neles, esquecendo os
outros judeus.
Katherine: É que o desespero chega a um ponto que eles se rendem ao
inimigo, o nazismo no caso. Eu acho que vejo como uma forma de refúgio, o
desespero chegou a um ponto deles traírem o próprio povo para se
salvarem.
Moderador: Vocês notaram que havia judeus que ganhavam dinheiro dentro
do Gueto, enquanto outros judeus morriam de fome. O que isso diz para
vocês?
Fernanda: Faz pensar que os judeus eram um povo egoísta. Algumas
pessoas morrendo, passando fome, e eles pensando neles, em guardar o
dinheiro deles, em salvar eles.
Sophia: Aí que está a diferença entre os alemães e os judeus. Porque se
pensar, eles eram bastante [...], cinco milhões, se eles se unissem quem
sabe eles poderiam lutar, mas não, cada um pensando por si, aí é fácil de
dominar.

19

Para preservar a identidade dos jovens, os nomes mencionados neste texto são fictícios, e foram
escolhidos por eles próprios. Os motivos da escolha de tais codinomes estão explicados no texto
integral da tese.
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A partir desse trecho, chega-se a um ponto crucial na análise do processo de
aprendizagem histórica dos jovens. Há um esquematismo na análise histórica, que
classifica a atitude dos sujeitos de acordo com as categorias que representam. Além
disso, esses jovens inseriram um julgamento moral, que direciona a forma como
compreendem as atitudes e posicionamentos dos sujeitos no passado.
Em momento anterior na discussão, os jovens haviam levado em consideração
a possibilidade de que nem todos os alemães tiveram o mesmo comportamento ou
eram maus por natureza, simplesmente por defenderem o regime nazista. Naquele
momento, a relação entre o pianista e o oficial alemão que o salvou foi entendida
como um acontecimento entre duas pessoas, que contrariaram as expectativas e se
colocaram acima da condição de inimigos, imposta pela guerra e pela situação
vivida.
No entanto, na sequência do debate, as decisões individuais dos judeus na luta
pela sobrevivência, que traíram um suposto sentimento de pertencimento à sua
etnia, foram entendidas pelos jovens como reprováveis, o que limitou a
compreensão histórica. Se o entendimento que nem todos os alemães eram maus
foi um fator qualificador da experiência histórica no sentido da empatia e da
intersubjetividade. A ideia que nem todos os judeus foram vítimas gerou uma
percepção oposta, fundada na concepção de que há um modelo de comportamento
coletivo padronizado padrão e que o desvio, no sentido do egoísmo, revela uma
característica implícita do grupo, não uma tomada de posição consciente dos
indivíduos.
Um alemão nazista fazer o bem levou ao reconhecimento intersubjetivo que a
história ocorre a partir de feitos individuais, e não de leis históricas ou padrões
gerais. Já o fato de um judeu fazer o mal levou a um raciocínio oposto, de que tal
maldade representa uma fraqueza dos judeus, que seria uma tendência natural da
história daquele povo. Há aí um duplo julgamento, que se orienta por valores morais
e por um olhar particular do passado, que ao mesmo tempo qualificou os alemães
como agentes históricos e desqualificou os judeus, tratados simultaneamente como
vítimas e culpados pela situação que viviam.
Esses julgamentos do passado são também formas deficitárias de se lidar com
a burdening history, pois se fundamentam em olhares anacrônicos e numa
coisificação dos sujeitos do passado. Esse tipo de história, muito comum nos
modelos exemplares de interpretação histórica, também pode levar a outra forma de
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raciocínio simplista, ou esquemático sobre o passado. Essa outra forma seria um
distanciamento do passado, de forma direta e fria, levando a uma quase indiferença
em relação ao que se passou.
No caso da experiência nazista, a grande polêmica histórica gira em torno do
Holocausto. Esse acontecimento gerou debates ao longo das décadas, que
repercutiram em lutas pelo controle da memória e em fundamentos para ideologias e
bandeiras políticas. Dessa forma, entender o Holocausto tem sido um desafio para
os historiadores há muito tempo, especialmente pela dificuldade em se explicar
como a matança de inimigos do regime nazista chegou a proporções tão grandes e
sem precedentes.
Uma tese clássica sobre esse tema foi elaborada pela filósofa judeu-alemã
Hannah Arendt, quando cobriu o julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann, em
Jerusalém, e depois escreveu um livro que se tornou clássico, intitulado “Eichmann
em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal” (ARENDT, 2000). Sua ideia era
que se poderia colocar em dúvida a responsabilidade de Eichmann pela morte de
judeus, por isso ela considerou que condenação do oficial nazista não seria legítima.
Arendt questionou a validade do julgamento em Jerusalém, pois o júri era guiado
pela ideia de vingança e havia certa previsibilidade do resultado, sem o direito a
ampla de defesa do réu. Duvidou também que réu fosse um depravado inimigo
patológico dos judeus, com se pintava entre o juri.
Hannah Arendt constatou que Eichmann tinha consciência de que havia
enviado milhares de judeus à morte, mas entendeu que essa consciência era
contrabalançada por uma incapacidade de distinguir entre o bem e o mal. Ele não
era um nazista convicto, mas um cidadão que ascendeu socialmente através do
partido, seu argumento recorrente era ter cumprido ordens e não demonstrava
nenhum sentimento em relação às vítimas. Essa incapacidade de pensar por conta
própria, o alinhamento com a maioria e a obediência de Eichmann foram os
argumentos de Arendt para questionar a validade da punição.
A tese de Arendt tem sido refutada por historiadores contemporâneos, como
Robert Paxton (2007), pois essa ideia de banalização do mal tira a responsabilidade
dos agentes históricos. Esse não envolvimento com o passado, e a frieza e
indiferença em relação aos acontecimentos, são também uma forma deficitária de
lidar com a história, e em alguns momentos se fez presente nas interpretações
elaboradas pelos jovens.
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Moderador: Então eu vou colocar um tema que acho importante. Seis
milhões de pessoas morreram, e dessas a grande maioria era formada por
judeus. Os inimigos do nazismo foram exterminados. A minha pergunta é,
como se explica isso? Porque isso aconteceu? Porque em algum momento os
Nazistas resolveram matar todos?
Sophia: Igual passou, uns estavam se revoltando lá. E para não ter revolta,
para não ter acumulação, eles preferiam matar todo mundo, porque daí não ia
ter como eles se revoltarem, não ia ter como eles lutarem contra, é então
melhor eu exterminar enquanto estou no domínio do que crescer até
uma hora estourar e todo mundo se revoltar. Ah! E também né, naquela
parte, no filme “A Queda!” eu acho, que o Hitler fala da raça superior, que os
demais deviam ser exterminados, também devia ter alguma coisa a ver né,
vou falar assim aquela teoria de Darwin, as espécies inferiores vão se
acabando, só que no caso eles mataram, tipo é como se fosse isso, para ter
aquela evolução, para ter os alemães superiores, maiores, deveria se
exterminar todos os outros.
Katherine: Porque senão não criaria a raça ariana, porque os judeus eram
maioria, e não podem existir no meio. Porque para criar uma raça pura você
não pode ter outras no meio, você não vai obter a pura [...].
Mr. Roberto: Acho que queriam limpar, como eles falaram, limpar o mundo.
Digamos, a raça dos judeus, eles queriam que existisse uma única raça, que
é a raça dos alemães.
Sophia: E matar também vai ser até menos custos do que colocar o
pessoal lá, você mata, queima e pronto, é mais fácil (risos da turma).

Moderador: Monique, posso fazer uma pergunta direta para você? Você
disse que os filmes, as pessoas em geral falam só do lado mal do nazismo, e
você disse que o nazismo não tem só esse lado mal. E como se pode explicar
o Holocausto a partir desse ponto de vista?
Monique: Como ele era um partido organizado, ele tinha, ele não queria que
outra pessoa inteligente. Ele não queria se juntar com os judeus. Então como,
se ele matasse um, não tinha como, os outros iam se revoltar. Então primeiro
ele colocou todos para trabalhar, depois como todo mundo já estava virando
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revolta, como tinha pequenas revoltas, ele pegou e mandou matar tudo. Ele
mandou não, os nazistas todos mandaram.

A jovem Sophia respondeu ao questionamento com raciocínios históricos
complexos: o primeiro refere-se ao fato que os nazistas teriam criado um grande
problema ao aprisionar tantos inimigos do regime nos campos de concentração, e
que a forma mais prática de se livrar do problema seria o extermínio. O segundo
raciocínio refere-se à lógica evolucionista do pensamento nazista, segundo o qual a
sobrevivência dos mais fortes se daria à custa da eliminação dos inferiores.
O que deve ser considerado relevante na fala dessa jovem não é a
plausibilidade ou não de seu raciocínio histórico, mas a forma como revela um
distanciamento do passado, gerando um raciocínio frio, que desumaniza os agentes
históricos. Um pensamento no qual o passado se resolve a partir de fórmulas
simples, que trazem resultados rápidos e análises objetivas, com certa indiferença.
As análises de Hannah Arendt, a partir do julgamento de Eichmann, levaram a
uma conclusão sobre a banalidade do mal no regime nazista. Segundo tal
interpretação os indivíduos se viam inseridos numa lógica dominante, e não teriam a
capacidade de perceber a crueldade e os impactos de seus atos. Mas esse
raciocínio também levou a filósofa alemã a praticamente absolver Eichmann, que
quase foi transformado em vítima da história.
O raciocínio da aluna segue a mesma lógica. Ao encontrar uma explicação
racional e plausível sobre o Holocausto, a de que os nazistas, a partir de suas
convicções, se livraram de um problema, da forma mais prática possível, ela tira o
fator humano da história. As vítimas do nazismo não são mais percebidas como
milhões de pessoas, e sim como números na estatística dos problemas que os
nazistas tinham que resolver. A banalização do mal está no raciocínio operado, que
parte de fundamentos lógicos e princípios utilitaristas, a partir de uma ideia quase
dominante de planejamento, ação e resultados.
Mas a jovem Sophia não esteve sozinha nessa formulação. A sequência do
debate revelou ainda mais essa frieza em relação à história e esses raciocínios
meticulosos que desumanizam os sujeitos do passado. Os argumentos utilizados
seguem a mesma lógica de banalização do mal, de compreensão fria e distante do
Holocausto: “Acho que queriam limpar”; “Porque para criar uma raça pura você não
pode ter outras no meio”; “E matar também vai ser até menos custos do que colocar
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o pessoal lá, você mata, queima e pronto, é mais fácil”; “Então primeiro ele colocou
todos para trabalhar, depois como todo mundo já estava virando revolta, como tinha
pequenas revoltas, ele pegou e mandou matar tudo”.
É relevante pensar sobre como opera a consciência histórica desses jovens
nesse posicionamento. Nos movimentos da aprendizagem mobilizados no decorrer
das discussões e dos filmes, os jovens passaram de certa repulsa ao nazismo, em
decorrência da imagem historicamente construída do Holocausto como um
massacre inexplicável, para análises frias e distanciadas do mesmo assunto. A
abordagem multiperspectivada foi proposta com o intuito de abrir a mente dos jovens
para interpretações históricas mais complexas, mas terminou por possibilitar uma
tomada de posição mais próxima da compreensão da experiência nazista, e mais
distante em relação ao sofrimento dos judeus.
Essa mesma linha de raciocínio havia sido detectada no ponto sobre o
julgamento que os jovens fizeram em relação ao caso do nazista que salvou o judeu
e ao dos judeus que trabalhavam para os nazistas. O que se manifestou foi uma
propensão dos jovens a repensar o nazismo como algo que representa somente a
maldade e a irracionalidade. Isso deve ser visto como um ganho cognitivo no sentido
da

progressão

da

compreensão

histórica.

Essas

compreensões

sobre

a

possibilidade do nazismo ser entendido como uma ideologia dominante, mas as
ações dos sujeitos no interior desse sistema, influenciadas por um conjunto maior de
fatores, foram então um processo de complexificação da aprendizagem a um nível
sofisticado de compreensão histórica.
Contudo, é visível como, no processo de aprendizagem, os jovens
gradativamente foram criando uma espécie de indiferença, ou de desinteresse pelo
sofrimento dos judeus. Assim, superaram a noção tradicional que vinculava os
judeus à imagem dominante de vítimas injustiçadas da história, mas a substituíram
por uma ideia de povo desunido, egoísta, culpado pelo próprio sofrimento. As
explicações sobre o Holocausto refletem essa desqualificação dos judeus como
seres humanos, reduzidos à condição de empecilhos no caminho dos Nazistas.
Enfim, Hannah Arendt foi criticada por sua lógica esquemática de análise, que
tirava a responsabilidade dos nazistas como seres humanos que agiram
historicamente e tomaram suas decisões conscientemente. Robert Paxton (2007),
ao elaborar uma explicação do Holocausto, utiliza modelos mais sofisticados de
interpretação histórica e identifica alguns pontos centrais para compreender esse
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genocídio. Paxton destaca: a liberdade de atuação dos oficiais nazistas nos
territórios ocupados, que abria espaço para condutas sádicas e cruéis; o
agravamento da questão judaica com a deportação de milhões de pessoas para os
campos do Leste, sem que houvesse estrutura para alojá-los, criando um problema
de superpovoação dos campos de concentração; progressão gradual da prática de
extermínio, iniciada com a eliminação das bocas inúteis - doentes mentais, idosos e
doentes crônicos - seguida pela eliminação dos que representavam perigo, até a
naturalização do ato de matar; protagonismo das tropas especializadas, o que levou
ao ponto culminante do extermínio sistemático, a Solução Final.
Tais explicações têm base na ideia de responsabilidade dos nazistas. Por mais
que os judeus tenham se tornado um problema, a solução se deu a partir de atos
intencionais e conscientes de crueldade, que iniciaram um processo de
naturalização da maldade e sistematização do extermínio. Paxton ressalta ainda que
o Holocausto surgiu na base, mas que as lideranças do partido, especialmente
Hitler, agiram de forma a agravar a situação e incentivar o extermínio, tendo assim a
corresponsabilidade pelo genocídio, juntamente com os oficiais e a população.
Essas definições são importantes por permitirem uma compreensão complexa do
Holocausto, sem se influenciar pela mística que o tema tomou no âmbito da cultura
histórica e sem deixar de perceber o extermínio como um ato intencional e uma
grande tragédia na história da humanidade.
No caso dos jovens sujeitos da pesquisa, essa forma de compreensão histórica
não se manifestou. O que se ressalta aqui é que suas inferências sobre o
Holocausto nasceram de raciocínios históricos bem elaborados, fundamentados nas
evidências extraídas das fontes em estudo, os filmes. Mas esses mesmos
raciocínios levaram a um tratamento frio e desumano do passado, especialmente
com o desenvolvimento de certo desprezo em relação aos judeus, tratados a partir
de estereótipos desumanizadores.
As interpretações históricas operadas pelos jovens se articulam e constituem a
base de um pensamento histórico problemático. Eles exercitaram o pensar
historicamente, trataram os filmes como fontes, fizeram inferências, extraíram
evidências e lidaram com o desafio da empatia histórica, mas também construíram
visões esquemáticas, que possibilitaram a desumanização dos sujeitos do passado
e a indiferença em relação ao sofrimento e à maldade.
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A multiperspectividade pressupõe a capacidade de perceber como o passado
pode ser perspectivado. Cada perspectiva nasce de uma forma de julgamento
própria daqueles a quem a perspectiva contempla, mas não se deve cair no
relativismo. O pensamento relativista coloca todas as perspectivas num mesmo
nível, sem levar em consideração os fundamentos intersubjetivos da narrativa
histórica. Ou seja, se várias perspectivas são possíveis, elas não podem ser
consideradas todas válidas, pois é preciso que as perspectivas sejam confrontadas
para que se avance no sentido de uma histórica que realmente contribua para o
desenvolvimento da sociedade.
Entender a perspectiva dos nazistas em relação ao holocausto não significa
concordar com ela, ou naturalizar sua maldade e ignorar o sofrimento das vítimas.
Esse tipo de raciocínio frio, que se isenta de envolvimento com o passado, limita a
compreensão da multiperspectividade, uma vez que apenas compreende as
possibilidades do passado sem enquadrá-las no âmbito daquilo que Rüsen (2007)
chama de pertinência narrativa, ou seja, a forma como as interpretações do passado
servem à orientação do presente. Várias histórias são possíveis, mas elas não
podem se furtar aos critérios intersubjetivos de validação no âmbito da narrativa
histórica, por isso entender o lado nazista da história não significa banalizar a
maldade do Holocausto.

Considerações finais

A reflexão aqui proposta tematizou o conceito de aprendizagem histórica,
visando analisar como, no âmbito da Educação Histórica, duas matrizes teóricas
fundamentam a conceituação. São tendências distintas, apesar de não serem
opostas ou excludentes. A proposta de Lee (2006) de uma literacia, ou
alfabetização, histórica, concentra-se na ideia de que aprender a história é avançar
no sentido de raciocínios mais complexos, fundamentados nos conceitos
epistemológicos, que dão sustentação à busca por explicações mais sóbrias,
refinadas e plausíveis sobre o passado. Nesse sentido, aprender é compreender a
história como um sistema de explicação sobre o passado, que pode ser interpretado
e reinterpretado de forma mais complexa, possibilitando compreensões não
inocentes.
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Jörn Rüsen (2007) não nega esse caráter normativo epistemológico que
garante o desenvolvimento de competências na aprendizagem histórica. Contudo,
em sua conceituação, aprender história é também aprender a extrair orientações
mais sofisticadas a partir da interpretação das experiências contidas nas narrativas
disseminadas na cultura histórica. Seria então a aprendizagem propriamente
histórica, para Rüsen, aquela na qual as orientações, derivadas das interpretações,
apontam para a superação de crises, conflitos, traumas, no sentido de um fluxo
contínuo de mudança social.
O que diferencia uma proposta de outra é a centralidade da interpretação
histórica, no caso de Lee, e a centralidade da orientação histórica, no caso de
Rüsen. Entendo que, no primeiro caso, o foco sobre a preparação dos alunos no
sentido aprender a interpretar a história de forma mais complexa e metódica, pode
servir a uma instrumentalização da racionalidade, que desconsidera as orientações
dela resultantes. Isso ficou claro na pesquisa empírica apresentada, pois os jovens
encontraram explicações históricas plausíveis e objetivas para o Holocausto, mas a
orientação proporcionada por essas operações caminhou num sentido de
esvaziamento do conteúdo humano da história.
A eficácia da aprendizagem histórica não pode se situar apenas na forma
através da qual os sujeitos se tornam aptos a lidar com a complexidade da
explicação histórica, e a fundamentar metodologicamente e racionalmente suas
narrativas. A orientação histórica, ou seja, como tais narrativas revelam
posicionamentos em relação ao que se espera do mundo, e como se comportar
diante dele, também devem ser objeto central nas preocupações com uma
aprendizagem histórica situada, como já apontam reflexões desenvolvidas nos
debates em grupo dos pesquisadores do LAPEDUH – UFPR.
Rüsen (2007) propõe pensar numa História que se abra para o futuro, num
sentido de conciliação e esperança. A consciência histórica, nesse caso, se
projetaria para o futuro no sentido de superação das condições dadas pela
experiência e pela interpretação. A condição para esse exercício meta-histórico é
compreender que as sínteses de experiências e interpretação têm limitações para as
perspectivas de atuação na vida prática. Por isso, concentrar-se nas expectativas
como uma forma de orientação histórica libertadora seria um passo para melhorar
o ontem, qualificando o passado de sentidos que vão além do ocorrido e das suas
possibilidades de entendimento.
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Melhorar o ontem seria então um objetivo da Educação Histórica. Isso não
significa um abrandamento ou suavização do passado, mas possibilitar experiências
nas quais os aprendizes possam ir além da comunicação de dados ou da
racionalização de critérios de validação do conhecimento. Essa melhora consistiria
em relações mais próximas, mais complexas e mais frutíferas com o passado, de
uma forma racional, mas que também permita a manifestação de sentimentos.
Tornar-se-á possível, então, que os sujeitos se apropriem desse conhecimento,
atribuindo significância e buscando orientações no sentido da superação dos limites
impostos pela cultura histórica. Trata-se de entender o futuro como instância que
garanta melhores formas de lidar com o passado.
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DIDÁTICA DA HISTÓRIA: UMA CIÊNCIA DA APRENDIZAGEM HISTÓRICA? 20
Edinalva Padre Aguiar-UESB 21
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Resumo: O presente texto tem como objetivo discutir a Didática da História com
base na proposição do historiador alemão Jörn Rüsen, ou seja, na perspectiva de
compreendê-la como uma teoria da aprendizagem própria da História e situada em
seu campo, em diálogo com a Educação. Está divido em cinco partes: inicia com
uma pequena introdução ao tema, aborda uma concepção geral da Didática com
base em José Carlos Libâneo e, em seguida, discute o pensamento de Jörn Rüsen
acerca da Didática da História e da consciência histórica. Finaliza apresentando
algumas argumentações que visam contribuir para as discussões que caminham na
perspectiva de elaboração de uma Teoria da Aprendizagem Histórica.22
Palavras-chave: Teoria da aprendizagem histórica. Didática da história. Didática
geral.
Introdução

No Brasil, tradicionalmente os currículos de Licenciatura em História surgiram
do modelo 3+1, ou seja, três anos destinados às disciplinas de conteúdos históricos
e um ano às disciplinas de caráter didático.23 Embora extinto pelo parecer nº. 242/62
do Conselho Federal de Educação, quando a Didática se manteve no ensino na
forma de estágio supervisionado, o modelo dualista do 3+1 acabou se consolidando
e contribuindo para que a Didática da História24 fosse vista como uma disciplina de
caráter instrumental, cuja função deveria se circunscrever a ensinar e mediar a
relação entre a produção histórica e o conteúdo a ser ensinado nas escolas, entre o
20

O presente texto foi apresentado originalmente no XXVIII Simpósio Nacional de História, promovido
pela ANPUH, entre os dias 27 a 31/07/2015 em Florianópolis-SC.
21
Professora da área de Metodologia e Prática do Ensino de História – Departamento de História,
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Doutora em Educação.
22
Este artigo foi adaptado de minha tese de doutorado intitulada “O ensinado, o aprendido: a
educação histórica e a consciência histórica”, defendida em 2013 junto ao Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), sob orientação da profª. Drª.
Maria Antonieta de Campos Tourinho.
23
No Brasil a implantação desse modelo ocorreu em 1941 quando o curso de didática passou a ser
independente e era realizado depois do bacharelado (VEIGA, 1991:30).
24
“Historicamente, no Brasil, essa disciplina tem aparecido com várias denominações, tais como
Didática da História, Metodologia do Ensino de História e Prática de Ensino de História, nos cursos de
licenciatura, destinados à formação do professor de História. Também recebeu o nome de Didática
dos Estudos Sociais (incluindo Geografia e História), quando se destina à formação de professores
das séries iniciais (1ª. a 4ª. série)” (SCHMIDT, 2006:4101).
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“saber sábio” e o saber escolar, entre “historiadores profissionais” (pesquisadores) e
“professores de História”, geralmente vinculados à educação básica. Outro aspecto
largamente aceito é de que ela estaria alocada no campo educacional e não no
interior da própria História, sendo, por isso, negligenciada pela maioria dos
historiadores.
Contrariando esse pensamento, conforme argumentaremos ao longo do texto,
é defensável a teoria ruseniana segundo a qual a Didática da História deve partir da
Ciência Histórica e aprimorar caminhos teóricos e metodológicos que contribuam
para o desenvolvimento da consciência histórica, configurando-se, como uma Teoria
da Aprendizagem Histórica. Com isso, não negamos seu conteúdo instrumental e
normativo, bastando, para confirmar tal posição, verificar sua gênese e
desenvolvimento como disciplina. Trata-se de reconhecer que, além de “arte de
ensinar a ensinar”, ela se constitui em uma prática social, articulando-se, portanto,
com um cenário mais amplo, composto por outros espaços, outras práticas e com
interesses e necessidades de aprendizado da vida concreta e cotidiana e com o
sentido do fazer histórico.
Antes de adentrar por essa concepção, consideramos importante apresentar
algumas considerações acerca da didática geral em seus aspectos formativos e em
sua relação com as didáticas específicas.

Didática geral e sua relação com as didáticas específicas

De acordo com Libâneo, entendida como método de ensino, a Didática surge
junto com o processo de institucionalização escolar que impôs a necessidade de
uma intervenção direta, sistematizada e intencional da ação pedagógica. Dessa
forma, ela

[...] aparece quando os adultos começam a intervir na atividade de
aprendizagem das crianças e jovens através da direção deliberada e
planejada do ensino, ao contrário das formas de intervenção mais ou
menos espontâneas de antes (LIBÂNEO, 1994:58).

Contribuindo para alargar a compreensão acerca da Didática Geral, Libâneo
(2002:5) a conceitua como
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[...] uma disciplina que estuda o processo de ensino em seu conjunto no
qual os objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas da aula se
relacionam entre si de modo a criar as condições e os modos de garantir
aos alunos uma aprendizagem significativa.

Portadora de aspectos teóricos e práticos, ela se ocuparia com os processos
de ensino e aprendizagem. Esse mesmo autor advoga que a Didática “[...] tem o
compromisso com a busca da qualidade cognitiva das aprendizagens” (LIBÂNEO,
2004:5) e está vinculada à própria aprendizagem do pensar. Segundo ele, essa
disciplina cumpre sua função quando auxilia o aluno a desenvolver a elaboração
crítica, a lidar com conceitos e a se posicionar diante de dilemas e problemas da
vida prática. Seguindo sua linha de raciocínio, entendemos não ser descabido
afirmar que a Didática constitui-se como epistemologia, posto que se preocupa em
produzir modos e estratégias de ensinar e aprender e teoriza sobre as práticas
educativas.
Libâneo (2002:10) sintetiza em três premissas sua concepção de Didática:
primeiro, a aloca no interior da Pedagogia – assumida como ciência – e esta
vinculação incita a preocupar-se com a formação do aluno, cumprindo sua finalidade
educativa; segundo, ela toma como objeto de estudo o processo de ensino e
aprendizagem, notadamente como se dá o ato de ensinar e de aprender; em
terceiro, a Didática envolve o conhecimento, atuando como mediadora entre a
formação, o aluno e o conteúdo disciplinar, estabelecendo, assim, uma relação entre
Teoria do Ensino (e da Aprendizagem) e Teoria do Conhecimento.
Esse mesmo autor trata da relação entre a Didática Geral e as Didáticas
Específicas, atribuindo à primeira o caráter de disciplina síntese, por compreender
que ela “[...] deve provocar reflexão de conjunto sobre conceitos que introduz e
conceitos tratados em outras disciplinas” (LIBÂNEO, 2002:12). Nesse sentido,
ressalta que aceitá-la como disciplina síntese “[...] implica reconhecer que ela tem
dois campos conexos e integrados de saber: o ensino e o ensino de determinada
matéria” (LIBÂNEO, 2002:12). Assim, para que o professor transforme as bases da
ciência na qual é especialista e encaminhe o ensino visando à formação do aluno é
necessário que ele detenha:
[...] a) formação na matéria que leciona; b) formação pedagógico-didática na
qual se ligam os princípios gerais que regem as relações entre o ensino e a
aprendizagem com problemas específicos do ensino de determinada
matéria (LIBÂNEO, 2002:12).
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Conforme o autor, a advertência serve para ratificar que, no ensino das
disciplinas específicas, não é suficiente deter seu conteúdo, é igualmente importante
dominar a Didática e a metodologia própria daquela disciplina e, assim,
compreender o ensino em sua totalidade (LIBÂNEO, 2002:12).
O autor (2002:13-14) identifica quatro tendências presentes no pensamento
contemporâneo acerca da Didática. A primeira, vinculada ao senso comum, a
entende como Prática do Ensino, destacando apenas sua instrumentalidade, o que,
para ele, é uma premissa antididática, pois, conquanto ela também seja uma teoria
de métodos e técnicas de ensino, não se reduz unicamente a esses aspectos. Na
segunda tendência, a Didática Geral é tida como dispensável, já que os conteúdos e
formas de abordagem podem ser tratados genericamente em uma disciplina
denominada Prática do Ensino, cuja composição incluiria o domínio de conteúdos e
metodologias das disciplinas específicas às quais se adicionaria uma pitada de
psicologia da aprendizagem. A terceira tendência apresentada pelo autor subdividese em duas premissas: a primeira, composta por intelectuais que questionam sua
especificidade epistemológica, contudo não se interessam pela prática docente
cotidiana, sendo desconhecedores, segundo ele, do campo específico da Didática.
Na outra premissa encontram-se pesquisadores (docentes) que “[...] negam à
Didática estatuto científico próprio e atribuem à sua área de especialização certa
supremacia no tratamento das questões do ensino” (LIBÂNEO, 2002:14). A quarta
tendência “[...] reconhece a especificidade teórica da Didática sem desconhecer seu
caráter multi e interdisciplinar. Há nesse grupo uma variedade de formulações em
torno do que seria seu campo próprio de investigação” (LIBÂNEO, 2002:15), sendo
esta a que nos identificamos.
Partindo do exposto, é correto afirmar que esse autor defende o diálogo e a
união entre a Didática Geral, outras ciências da Educação e as especificidades
disciplinares, constituindo-se a Didática Geral como disciplina integradora. Contudo,
ressalva a importância de manter suas bases teóricas e práticas próprias. Assim,
entende que
as tarefas da Didática incluem as Metodologias específicas, porém as
extrapola. Primeiro, porque as lógicas das ciências, que se convertem em
lógica das matérias de ensino, não é idêntica a lógica do processo didático.
Segundo, porque, sendo teoria da instrução e do ensino, generaliza leis,
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princípios e procedimentos obtidos na investigação das próprias disciplinas
específicas e nas demais ciências que explicam as conexões entre ensino e
aprendizagem. Verifica-se, assim, que a Didática e as Metodologias são
mutuamente referidas, uma dependendo da outra, ainda que guardem cada
uma sua especialidade (LIBÂNEO, 2002:20).

Adiante Libâneo (2002:23) resume seu pensamento acerca dos vínculos entre
a Didática Geral e as específicas da seguinte maneira: “existe a Didática (sem
adjetivo) e existem as Metodologias específicas das matérias.” Concordamos com o
autor quando defende a existência da Didática constituída de um corpo teórico e
metodológico próprio. Conquanto seja possível que o autor não pretendeu dar tal
conotação – o que pode ser inferido por suas ideias gerais acerca da Didática –,
discordamos do termo “metodologias”, cuja utilização pode incorrer no risco de que
as Didáticas Específicas sejam vistas somente como métodos e técnicas de ensino,
destituindo seu caráter teórico, além de desqualificar o processo de construção do
conhecimento pela ciência de origem, as preocupações com os usos sociais desse
conhecimento e as funções e sentidos que a escola e a educação têm para essas
ciências.
Concordamos com Libâneo ao argumentar que, diante das demandas atuais,
que ampliaram o número de informações e conhecimentos, impuseram a
complexificação do pensamento e a necessidade de desenvolver competências e
habilidades cognitivas, a Didática “[...] precisa incorporar as investigações mais
recentes sobre modos de aprender e ensinar e sobre o papel mediador do professor
na preparação dos alunos para o pensar” (LIBÂNEO, 2004:6).
Outra alegação do autor com a qual concordamos é que a produção e
apreensão do conhecimento não ocorrem de forma mecânica, necessitando da
atividade metodológica do pensamento e da utilização de procedimentos ordenados
do pensar, o que intensifica a importância da mediação cognitiva no labor docente.
Tal argumentação pressupõe que a Didática não se restringe à função instrumental
de ensinar a ensinar ou ensinar a aprender, mas, igualmente, a ela compete o papel
de impulsionar o sujeito a desenvolver a metacognição.
Entendendo que a educação e o ensino são fenômenos universais e
necessários ao aprimoramento mental e que, por sua vez, esse aprimoramento
vincula-se a fatores socioculturais associados às condições internas do indivíduo,
esse autor questiona “[...] como o ensino pode impulsionar o desenvolvimento das
competências cognitivas mediante a formação de conceitos e desenvolvimento do
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pensamento teórico, e por quais meios os alunos podem melhorar e potencializar
sua aprendizagem” (LIBÂNEO, 2004:6).
Em sua opinião, cabe à Didática identificar e analisar os caminhos que
precisam e devem ser utilizados para estimular o potencial investigativo dos alunos,
contribuindo para o aperfeiçoamento de suas capacidades cognitivas e intelectivas,
colocando-se, dessa forma, a serviço de uma pedagogia interessada na formação
de sujeitos pensantes e críticos. Pautando-se nessa argumentação, o autor entende
que a Didática deve
[...] salientar em suas investigações as estratégias pelas quais os alunos
aprendem a internalizar conceitos, competências e habilidades do pensar,
modos de ação que se constituem em “instrumentalidades” para lidar
praticamente com a realidade: resolver problemas, enfrentar dilemas, tomar
decisões, formular estratégias de ação (LIBÂNEO, 2004:6-7, grifo do autor).

Libâneo (2004:22) defende a necessidade de compreender que
[...] o papel da educação escolar no mundo contemporâneo implica saber
que a aquisição de conhecimentos e do desenvolvimento de capacidades
mentais dos alunos inclui o conhecimento teórico, juntamente com o
desenvolvimento de competências cognitivas complexas.

Com base nessa análise, é possível pensar que o ensino de História, mais que
o desenvolvimento de competências, deve gerar situações onde ocorra a apreensão
e o desenvolvimento de conceitos históricos por parte do aluno e o entendimento
acerca do processo de produção da Ciência Histórica e seu significado social,
elevando seu pensamento, por meio do aprimoramento de suas aptidões e
habilidades cognitivas, a uma compreensão metahistórica.
Buscando analisar mais perto o processo da cognição histórica situada,
passamos a discutir a Didática da História.

Didática da história: ciência da aprendizagem histórica

Tratando da Didática da História, o teórico alemão Jörn Rüsen (2012:72)
advoga a tese segundo a qual é ela “[...] a ciência da aprendizagem histórica”,25
deixando clara sua fina sintonia com a formação e o desenvolvimento da
25

A nosso ver, encontra-se aí subjacente o ensino, pois, na medida em que compreendemos melhor
os caminhos da aprendizagem, é possível aperfeiçoar as formas de ensino (LIBÂNEO, 2002:11).
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consciência histórica e o seu papel na vida concreta. Nesse sentido, ele reafirma a
tradição alemã, argumentando ser a consciência histórica o objeto da Didática da
História, que, por sua vez, aguça o olhar didático para seu ensino e aprendizagem
(RÜSEN, 2012:71). Para o autor, tal proposição alarga as competências do ensino
de História, uma vez que inclui a análise de todas as formas e funções da
consciência histórica, levando a Didática a adquirir um “autoentendimento” com o
qual ela olha para si com relativa autonomia, constituindo-se “[...] como uma subdisciplina da ciência da história, com a sua própria área de pesquisa e de ensino,
com seus próprios métodos e com a sua própria função” (RÜSEN, 2012:70). Tal
ampliação é possível graças “[...] à função de orientação que o conhecimento
histórico tem na vida prática humana” (RÜSEN, 2012:70), que pode ser regulada
com o auxílio da pesquisa na Didática da História. Para ele, “esta afirmação é
inquestionável quando se trata da função prática que o conhecimento histórico
desempenha na formação, especialmente no ensino de história” (RÜSEN, 2012:70).
Apesar da importância atribuída à Didática da História em sua função prática
de orientação, de acordo com Rüsen (2012:71), a Didática da História não teria
encontrado ainda seu lócus, nem definido uma função justificadora de sua
existência. Em sua opinião, esse problema pode ser corrigido se for perguntado o
que há em comum entre as variadas formas do ensino de História (entendidas como
arte), a Educação (entendida como um currículo organizado de ensino e
aprendizagem) e a ciência historiográfica, na busca por diretrizes gerais que
amparem os interesses de reconhecimento nos três âmbitos. É facilmente
perceptível que a arte se interessa pelo ensino, a ciência da educação pelo ensino e
a aprendizagem, no entanto esse interesse não está tão claramente formulado no
que diz respeito à ciência historiográfica, pois, ainda que a consciência histórica seja
o objeto fundamental da Didática da História, segundo o autor, por si só não justifica
a existência de uma disciplina dedicada especialmente a ela.
A despeito dessa observação, Rüsen (2012:71) reitera a importância da
categoria consciência histórica como orientadora disciplinar da Didática da História,
uma vez que ela evidencia a “[...] questão de como a história é ensinada e
aprendida, de como isso pode e deve ser”, direcionando a consciência histórica para
fatores de ensino e aprendizagem.
No que diz respeito à pesquisa envolvendo a Didática da História, o autor
propõe que ela seja investigada em seus aspectos empíricos, normativos e
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pragmáticos. No primeiro, “[...] a didática da história levanta a questão do que é a
aprendizagem histórica” (RÜSEN, 2012:72). Esse aspecto atentaria para a
concretude do processo de ensino e aprendizagem “[...] suas diferentes condições,
formas e resultados, o seu papel no processo de individualização e socialização
humana” (RÜSEN, 2012:72). No aspecto normativo, a Didática da História interroga
o que deve ser a aprendizagem histórica, que pontos de vista influencia, qual o seu
planejamento, objetivos e justificativas. Quanto ao aspecto pragmático, deve
levantar “[...] a questão de como a didática da história pode ser organizada de
acordo com os planos e metas pré-determinadas, e examina as estratégias do
aprendizado histórico” (RÜSEN, 2012:72), que inclui materiais didáticos, o saber
fazer do professor e a análise dos meios que envolvem a prática pedagógica. A
nosso ver, tal formulação busca fornecer à Didática da História um arcabouço teórico
e prático que contribui para sua solidificação como ciência da aprendizagem
histórica.
Rüsen destaca a importância de tais investigações por entender que essa
Didática Específica necessita ter para si uma noção clara e abrangente do que é a
aprendizagem histórica, o que, por outro lado, a ajudaria a explicar-se como
disciplina e ainda lhe proporcionaria o desenvolvimento e coordenação de uma base
teórica verificável nos três aspectos por ele indicados (pesquisa empírica, reflexões
normativas e estratégias pragmáticas). Nessa perspectiva, para nós, a Didática da
História assume um duplo caráter: 1) teórico-reflexivo, na medida em que se
preocupa com o que é e com o que deve ser a aprendizagem histórica; 2)
pragmático, quando se ocupa com organização e estratégias do processo de ensinoaprendizado.
Esse autor lembra que até o século XVIII os modelos historiográficos
compreendiam e apresentavam a História como “mestra da vida” (vitae magistra),26
nisso implicando que sua escrita deveria ser “[...] orientada pela moral e pelos
problemas práticos da vida, e não pelos problemas teóricos ou empíricos da
cognição metódica” (RÜSEN, 2006:8), ou seja, as razões do seu fazer eram
motivadas mais pelas necessidades práticas que pelos questionamentos suscitados
pela pesquisa e, mesmo com o advento do Iluminismo, quando modelos modernos
26

Termo utilizado por Cícero, orador, escritor, filósofo, jurista e político romano do séc. I a.C. Aparece
na obra De oratore, livro II e sugere o estudo do passado para iluminar o presente, buscando nele
exemplos. Com o desenvolvimento da ciência histórica no séc. XVIIIserviu como parâmetro para o
historicismo e para o positivismo.
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

99

de pesquisa e discursos acadêmicos foram incorporados ao ofício do historiador, as
discussões acerca dos princípios didáticos da escrita histórica permaneceram,
constituindo-se como fundamentais para o trabalho histórico.
De acordo com Rüsen (2006), a institucionalização e profissionalização da
História diminuiu a importância de sua Didática. Preocupados em torná-la uma
ciência e romper com as ideias do senso comum, ao definir a disciplina a partir do
século XIX, os historiadores vinculados à escola metódica distanciaram-na do
público mais amplo, restringindo-a a especialistas, descaracterizando, assim, sua
relação visceral com as necessidades sociais de orientação da vida ante as
mudanças temporais. A consequência desse quadro foi a diminuição do interesse
pela Didática da História, em contraposição ao fortalecimento da metodologia da
pesquisa. Assim, “a didática da história migrou para um duplo exílio em relação à
prática cotidiana da ciência da história: para a técnica da aula de história e – quase
sem ligação com ela – para uma teoria pedagógica geral da formação [...]” (RÜSEN,
2012:114), distanciando-se das carências de orientação temporal impostas pela vida
concreta e não contribuindo para a formação da consciência histórica, sobre a qual
passaremos a tratar, por ser esse o principal objetivo (e objeto) da Didática da
História.

A didática da história e a consciência histórica

Segundo a concepção de Rüsen, a consciência histórica é uma categoria que
perpassa todo o pensamento histórico. É por meio dela que o passado é
experenciado e interpretado e que se entende os usos e funções da História na vida
pública e privada.
Explicitando o imbricamento entre Didática da História e consciência histórica,
o autor apresenta três premissas que envolvem a consciência histórica. A primeira é
que ela estabelece a complexa relação entre as três dimensões temporais: passado,
presente e futuro, considerando que a busca pela apreensão do passado é regulada
pela necessidade de compreensão do presente, com perspectivas de projetar o devir
histórico. Tal compreensão ajuda a superar a ideia de que a Ciência Histórica deve
ocupar-se exclusivamente do passado.
A segunda premissa aplicada à consciência histórica é a de que ela pode ser
compreendida como “[...] um conjunto coerente de operações mentais que definem a
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peculiaridade do pensamento histórico e a função que ele exerce na cultura
humana” (RÜSEN, 2006:14). Essas operações mentais dizem respeito à
interpretação da experiência a fim de que, interpretada, possa dar sentido e
significado ao tempo presente, servindo como fator de orientação e, no extremo, à
própria História. Nesse caso, a narrativa histórica desempenha um papel relevante,
dado que, por seu intermédio, a consciência histórica se expressa.
A terceira premissa apresentada por Rüsen é a de que, por meio da análise
das operações e funções da consciência histórica, a Didática da História pode
contribuir com insights que ajudem a compreender o papel do conhecimento
histórico e seus significados para a práxis e o processo de modelagem das
identidades humanas, que vão se constituindo ao longo, na passagem do tempo.
Defendendo a circularidade entre Didática da História, consciência histórica e
produção da Ciência Histórica e convidando os historiadores a pensarem sobre seu
ofício, Rüsen argumenta que, se a educação histórica pode ser vista como
parâmetro para a formação de identidade construída na inter-relação temporal acima
mencionada, a Didática da História também não pode ser desvinculada do fazer
historiográfico.
Conquanto defenda essa circularidade, Rüsen (2007:90) adverte que a Didática
da História deve ser vista como uma disciplina com estatuto próprio. A necessidade
dessa autonomia é assumida por entender que o ensino exige do professor uma
competência distinta de sua especialização em História, e a Didática representa a
disciplina na qual essa competência – diretamente relacionada ao processo de
ensino e aprendizagem – é formulada e refletida. Tanto a pesquisa, quanto o ensinoaprendizado histórico têm métodos variados e produzem aspectos cognitivos
peculiares a cada um. Com isso, o autor reconhece que adificuldade não reside em
suas diferenças e particularidades, e, sim, na formação, uma vez que o professor,
tanto tem que ter o domínio do especialista, quanto do didático, para que obtenha
êxito em seu ofício de ensinar. Segundo nossa concepção, o problema é que a
formação tem centrado esforços nos aspectos da especialização, tornando a
Didática um “método de ensino”, uma instrumentalização técnica, distanciando-a da
teoria, fazendo do professor um mero transmissor da cultura histórica.
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Se Rüsen advoga ser a Didática da História parte integrante da Teoria da
História,27 o contrário também acontece, ou seja, a teoria, forçosamente, no dizer do
próprio autor, se aproxima da Didática, “quando as carências de orientação, que
emergem das situações extremas da vida concreta no tempo, são transformadas em
motivos para a obtenção de conhecimento histórico” (RÜSEN, 2007:91). Para ele,
essas carências podem e devem ser entendidas também como carências de
aprendizado, nisso consistindo que “a ciência da história não tem como dispensarse, em sua especialização, dos impulsos advindos do ensino e do aprendizado de
história” (RÜSEN, 2007:91), já que resvala para o campo didático, o que reforça os
laços dessa produção com a Didática da História.
Para Rüsen (2007:92), essa união se intensifica quando a teoria passa para a
didática seus fatores de matriz disciplinar28 no contexto do aprendizado, o que
ocorre sempre, segundo ele, já que aprender é um ato básico e permanente da vida,
dele emanando o conhecimento. O inverso ocorre quando a Didática interroga o
significado da cientificidade do conhecimento histórico para o aprendizado. Uma vez
que a História pode e é aprendida nos mais diversos espaços e circunstâncias, se a
Didática está realmente interessada em compreender essas formas de aprendizado,
precisa consultar constantemente a teoria.
Rüsen (2007:92) adverte que a forte imbricação entre ambas gera o risco de
uma subordinação e funcionalização, levando a teoria a estipular “[...] o que deve ser
aprendido como história, e sua racionalidade metódica [decidir], como instância
crítica, que modos do pensamento histórico devem ser aprendidos”, desprezando a
existência de um fundamento existencial comum a ambas – a consciência histórica –
do qual dimanam as mesmas questões e problemas práticos da vida. Já a
subordinação da teoria pode ocorrer quando a ciência da história assume
unicamente os imperativos didáticos do aprendizado histórico, perdendo sua
autonomia. Apesar dessa advertência, considera improfícuas tais dissensões por
entender serem impeditivas de uma melhor compreensão do que está sendo
abordado (produção científica ou aprendizado histórico). Segundo sua opinião, esse
27

Rüsen (2001:29) entende como sendo papel da teoria da história apreender “[...] os fatores
determinantes do conhecimento histórico que delimitam o campo inteiro da pesquisa histórica e da
historiografia, identificá-los um a um e demonstrar sua interdependência sistemática.”. Lembra que
historiografia e pesquisa não são estáticas, cabendo à teoria mostrar essa dinamicidade. Assim, o
objeto da teoria “[...] são os fundamentos e os princípios da ciência da história” (idem, ibidem).
28
Essa expressão foi cunhada por Thomas Kuhn de quem Rüsen toma por empréstimo e a define
como “o conjunto sistemático dos fatores ou princípios do pensamento histórico determinantes da
ciência da história como disciplina especializada” (RÜSEN, 2001:29).
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unilateralismo pode ser evitado, bastando que fique claro que Teoria da História e
Didática da História partem do mesmo ponto, qual seja “[...] estão fundados nas
operações e nos processos existenciais da consciência histórica” (RÜSEN,
2007:93),

muito embora o desenvolvimento de cada uma delas caminhe em

direções e interesses cognitivos múltiplos e distintos, uma vez que “a teoria da
história pergunta pelas chances racionais do conhecimento histórico e a didática
pelas chances de aprendizado da consciência histórica” (RÜSEN, 2007:93).
Atento à atual situação de desvalorização da Didática, Rüsen percebe em meio
a essa a crise um campo fértil para se perguntar o que é a Didática da História e
qual a sua tarefa, apresentandouma demanda que ele caracteriza como “prática ou
funcional” e que pode justificar sua existência como disciplina. Essa demanda diz
respeito aos usos da cultura histórica no ambiente escolar ou fora dele, sobre o qual
apresenta o seguinte argumento:
[...] historiadores e historiadoras precisam adquirir certas competências se
quiserem dar validade prática a sua perícia acadêmica e a sua competência
técnica no sistema educacional e nas áreas difusas da cultura pública da
história como, por exemplo, em museus, exposições ou na proteção ao
patrimônio histórico (RÜSEN, 2012:117).

Explicita perícia acadêmica e competência técnica, como sendo “[...] a
capacidade

de

lidar com

o

saber

histórico

produzido

cientificamente

e,

eventualmente, produzir por conta própria tal saber, mas, em todo caso, ser capaz
de disponibilizá-lo onde ele for necessário” (RÜSEN, 2012:117), isto é, tal
competência deve estar presente não somente na produção do conhecimento
histórico, mas, também nas formas de apresentação desse conhecimento em
qualquer espaço onde ele se faça presente.Essa demanda diz respeito também à
necessidade de formação docente, uma vez que o labor no âmbito da educação
formal difere do trabalho de produção do conhecimento e reflexão, requerendo
competências diferentes das exigidas na perícia de historiadores profissionais.
Continuando seu raciocínio afirma que,igualmente, o tratamento da História
fora da escola exige dos especialistascompetências diversas daquelas necessárias
à produção científica, notadamente no que respeita a ações histórico-culturais e
envolvem a preservação da memória histórica, o que significa que à competência
cognitiva, o historiador precisa aliar competência de ação cultural, o que é
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importante para garantir “[...] um tratamento especializado da história nos locais em
que acontece seu uso prático em interesse público” (RÜSEN, 2012, p. 118).
Alega que o interesse público reascende a memória histórica que,
compartilhada, é apropriada pelas novas gerações em um processo de
retroalimentação, sendo sua disseminação uma necessidade cultural da vida social.
Nesse processo a demanda funcional “[...] fornece um fundamento social firme para
a didática da história” (RÜSEN, 2012, p. 118).
Dessa maneira,
a palavra didática da história é apropriada na medida em que não trata
apenas do aprendizado organizado escolarmente e de processos de
educação e formação institucionalizados, mas, também, de maneira mais
geral, de uma atividade especializada na área da cultura histórica (RÜSEN,
2012:121).

O fomento da cultura histórica cria então, espaços nos quais os profissionais de
história podem atuar, espaços onde há intencionalidade de educar historicamente –
como museus e arquivos, por exemplo – ou onde não há essa intencionalidade – na
assessoria de produções cinematográficas ou turísticas, por exemplo. Dessa forma,
a Didática da História torna-se responsável por criar a perícia necessária para essas
atividades, estreitamente vinculadas à práticas sociais mais amplas e não
unicamente à prática escolar.
Ainda tratando da razão de ser e de existir da Didática da Históriae da
necessidade de construir uma base teórico-metodológica que possibilite o
desenvolvimento de uma epistemologia que lhe seja própria, lhe assegure certa
autonomia e rompa com uma visão instrumental, de acordo com a acepção de
Schmidt e Garcia, a Didática da História tem uma tarefa de formação política, crítica
e comunicativa, podendo, assim, se configurar em um conjunto de conhecimentos
capaz de formular e transmitir conteúdos relevantes do passado. Contudo, nessa
proposição, não está contida a defesa de uma mera seleção curricular, tampouco
uma seleção baseada na “tradição” e sim, um retorno ao conhecimento do passado
que ganhe sentido e significado e seja transformado pelas novas gerações em
“habilidades sociais” (SCHMIDT e GARCIA, 2009:30). Vivenciado desse modo, o
conhecimento histórico possibilita reflexões mais aprofundadas sobre as questões
impostas pelo presente e a construção de um futuro que tenha como parâmetro
outras bases sociais.
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Conclusão
Segundo nossa perspectiva, o contexto atual – em que o fortalecimento do
projeto neoliberal e globalizador trouxe novas demandas para a educação –
subordinou a Didática à concepção econômica, com prevalência dos métodos,
técnicas

e

mensurações,

preconizando

um

ensino

preocupado

com

a

instrumentalização, formando “aquele que sabe fazer”, mas não domina os
fundamentos desse fazer, contribuindo assim, para a não elevação do nível de
sofisticação crítica e cognitiva do sujeito, nem lhe proporcionando condições de
realizar uma avaliação aprofundada da realidade social que o cerca. Nesse contexto,
Veiga (1991:39) entende que “[...] a didática tem uma importante contribuição a dar
em função de clarificar o importante papel sócio-político da educação, da escola e,
mais especificamente, do ensino”. De fato, essa clarificação é relevante, mas a ela
acrescentamos a necessidade de analisar em igual nível o como, para que e para
quem está voltada a educação, sob pena de hierarquizar esses componentes da
relação pedagógica e desviar o ensino de seus reais propósitos e finalidades sociais.
Perseguindo essas finalidades, ratificamos nossa posição em relação à
Didática da História, entendendo-a – conforme a tese de Rüsen – como uma
Teoria da Aprendizagem Histórica. Entendemos que esse campo encontra-se em
processo de aprimoramento teórico e empírico, cuja contribuição não se inscreve
somente ao âmbito educacional e escolar, posto que – assim como a produção da
Ciência Histórica – deve voltar-se para as necessidades cotidianas, para as
interrogações neles levantadas e para as necessidades de orientação temporal,
cumprindo sua função de formar a consciência histórica para a práxis.
Destacamos que a defesa de uma Didática da História referenciada na História
não implica negar a existência de um campo epistemológico próprio da Didática
Geral ou desconsiderar a relação entre esta e as Didáticas Específicas, o que
poderia levar, conforme adverte Libâneo (2002:14), a reducionismos. A proposição
aqui assumida é de que a Didática Específica da História, em diálogo com a ciência
histórica e com a Didática Geral, continue caminhando na direção de construir uma
Teoria da Aprendizagem Histórica, que difere da aprendizagem Matemática, da
aprendizagem Física etc.
Além disso, se pensada como uma subdisciplina da Ciência Histórica, a
Didática da História – como ademais outras Didáticas Específicas – pode ajudar
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também a superar a “psicologização” (pretensamente neutra) presente ainda no
ensino, especialmente nas séries iniciais, e romper a segmentação e hierarquização
entre teoria e prática, entre sujeitos que produzem conhecimento e sujeitos que
didatizam e “transmitem” esse conhecimento, entre conhecimento científico e
conhecimento disciplinar.
Assim, o título desse artigo interroga se a Didática da História pode ser
compreendida como uma Ciência da Aprendizagem Histórica. Esperamos que as
argumentações assinaladas e a perspectiva analítica por nós assumida ao longo do
texto tenham demarcado positivamente nossa resposta à indagação levantada.
Entendemos que a elaboração e práxis de uma Didática referenciada na História não
constitui tarefa fácil. Há muitos obstáculos intrínsecos e extrínsecos a serem
vencidos que dentre outros podem ser citados: o reconhecimento e a valorização da
Didática da História entre os profissionais especializados e no processo de formação
acadêmica; a relação com a cultura histórica dentro e fora do sistema escolar; a
formação da consciência histórica; a utilização do conhecimento histórico na vida
cotidiana e a elaboração de uma teoria sobre o aprendizado histórico, apenas
inicialmente esboçada por Rüsen.
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CONCEPÇÕES DE JOVENS SOBRE A DISCIPLINA DE HISTÓRIA: UM ESTUDO
NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO HISTÓRICA
Geyso Dongley Germinari-UNICENTRO29
geysog@gmail.com
Resumo: Uma das questões discutidas no campo de pesquisa em Educação
Histórica refere-se à compreensão dos estudantes acerca da disciplina de história,
sob o pressuposto de que é necessário por parte dos alunos o entendimento de que
a história é um conhecimento específico, com metodologia própria e vocabulário
característico, como fonte, investigação, verdade, validade, entre outros. A partir
dessa perspectiva realizou-se uma investigação sobre a concepção de jovens de
escolas públicas, localizadas no município de Irati-PR sobre a disciplina de História.
O estudo insere-se no projeto de pesquisa “Pensamento histórico de jovens e
crianças de escolas da região centro-oeste do Estado do Paraná”, desenvolvido no
Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Estadual do CentroOeste (UNICENTRO), campus Irati-PR. As pesquisas e as intervenções didáticas
ancoradas nos princípios da Educação Histórica têm apontado caminhos para as
crianças e jovens se relacionarem com o passado por meio de reflexões orientadas
pela investigação histórica. Nesse sentido, defini os processos básicos do
pensamento histórico, em qualquer nível de escolaridade, tais como: a análise de
causa e efeito das mudanças ao longo do tempo; a realização de inferências a partir
de diferentes fontes históricas, com suportes diversos (fotografia, pinturas,
documentos escritos, depoimentos orais, cultura material); a seleção de fontes para
confirmação ou refutação de hipóteses e a apreensão da multiperspectividade
histórica.
Palavras-chave: Educação histórica. Aprendizagem histórica. Pensamento histórico
dos jovens.
Introdução

As reflexões presentes nessa comunicação resultam de um estudo exploratório
realizado como etapa do projeto de pesquisa “Pensamento histórico de jovens e
crianças de escolas da região centro-oeste do Estado do Paraná”, desenvolvido no
Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Estadual do CentroOeste (UNICENTRO), campus Irati-PR, e cujo objetivo principal é investigar a
estrutura do pensamento histórico de jovens matriculados em escolas localizadas no
centro-oeste do Paraná, a partir da perspectiva da pesquisa em Educação Histórica,
também denominada pesquisa em cognição histórica situada na ciência da história.
29
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Enquanto área de investigação a Educação Histórica foca sua analise nos
processos de aprendizagem histórica em diferentes níveis de escolarização, “[...] sob
o pressuposto de que a intervenção na qualidade das aprendizagens exige um
conhecimento sistemático das ideiashistóricas dos alunos, por parte de quem ensina
(e exige também um conhecimento das ideias históricas destes últimos)” (BARCA,
2005: 15).Nessa perspectiva, apesquisa sobre a aprendizagem histórica referenciase na própria epistemologia da ciência histórica. É nesse sentido “[...] que se pode
falar da existência de uma aprendizagem situada na História e da necessidade de se
conhecê-la, a partir da investigação e análise” (SCHMIDT; BARCA, 2009: 13).
Nesse campo de pesquisa,o que se busca é compreender como alunos e
professores pensam o conhecimento Histórico, em outras palavras, as investigações
buscam conhecer as ideias desses sujeitos acerca da natureza epistemológicada
História,de modo que os resultadosobtidos, por meio da pesquisa, orientem a
intervenção na cognição histórica dos alunos,para que estes qualifiquem sua
aprendizagem e compreendam a Históriacomo um conhecimento específico,que
possui objeto próprio, metodologias de pesquisa e vocabulário característico.
Outra referência importante para pesquisa é a ideia de jovem como sujeito, a
qual sustenta-se numa conceituação histórico-sociológica da juventude e sua
inserção numa determinada sociedade urbano – industrial.

Conforme Rosicler

Goedert (2007: 4-5),
Neste sentido é necessário compreender que a juventude é constituída
como a representação de um grupo social, elaborada no contexto histórico
e ideológico de uma sociedade que se industrializa e que coloca em causa
as condições fundamentais de sua vida particularmente em meio às
contradições sociais inerentes às formas atuais de mundialização do
capital. A possibilidade do compartilhamento sociocultural desta imagem de
juventude é resultado de uma certa convergência sócio–antropológica do
universo cultural de uma sociedade.

Do ponto de vista histórico, o processo de constituição de um sentido
compartilhado de juventude, segundo Hobsbawm (1995), tem como marco fundador
o momento do reconhecimento da autonomia da juventude como uma camada
social separada de outros grupos (crianças e adultos), um fenômeno que se
consolida a partir da segunda metade do século XX.
O jovem, como ator consciente de si mesmo, cada vez mais reconhecido em
sua autonomia, emerge na segunda metade do século XX, em decorrência das
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mudanças na estrutura familiar vigente que alteraram profundamente as estruturas
das relações entre sexo e gerações. “O que era e é muito mais interessante é que,
grandes ou pequenas, as mesmas transformações podem ser identificadas por todo
globo ‘modernizante’. Em parte alguma isso foi mais impressionante que no campo
da cultura popular, ou, mais especificamente, jovem”. (HOBSBAWM, 1995: 317).
Para Hobsbawm (1995: 323) “a cultura jovem tornou-se a matriz da revolução
cultural no sentido mais amplo de uma revolução nos modos e costumes, nos meios
de gozar o lazer e nas artes comerciais, que formavam cada vez mais a atmosfera
respirada por homens e mulheres urbanos”.
A partir das considerações expostas coloca-se a seguinte questão de pesquisa:
como os jovens matriculados no Ensino Médio compreendem a disciplina História?
Por essa pergunta, entende-se que ela não está questionando os conteúdos
históricos, o quanto os alunos sabem sobre quando ou onde algo aconteceu, ao
invés disso, a preocupação é com o que eles entendem que seja a História.

Usos da História

O historiador Estevão Rezende Martins (2011) identificou três usos do termo
História. O primeiro uso, e mais corriqueiro, é a utilização da expressão História à
totalidade das ações humanas no tempo e no espaço. Nessa perspectiva, a História
refere-se aos incontáveis atos das pessoas “[...] marcados pela racionalidade dos
motivos e das intenções, imersas na cultura concreta de cada um, de uma ou de
outra forma, é necessariamente dependente [...]” (MARTINS, 2011: 44). O segundo
uso, é o de chamar de história o produto do procedimento teórico-metodológico da
pesquisa do passado, “[...] sob a forma de argumento demonstrativo, consignado
narrativamente” (MARTINS, 2011: 44), esse significado refere-se à ciência da
História.
Um terceiro uso, também bastante comum, é o emprego do termo Históriapara
o produto final da narrativa científica, a Historiografia. Aqui, cabe destacar a
diferença da narrativa historiográfica da narrativa espontânea realizada por qualquer
discurso humano sobre sua experiência no tempo, como destaca Martins (2011: 44)
“ambas são narrativas; a historiográfica, no entanto, está submetida às convenções
e aos controles metódicos da especialidade”.
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Ainda, na esteira do autor pode-se afirmar que existe uma interdependência
entre os três usos do termo história. “A historiografia é subconjunto da históriaciência e está é um subconjunto da história como um todo [...]” (MARTINS, 2011:
44).

Ideias de jovens sobre História

O estudo exploratório utilizou uma amostra de jovens dos 14 aos 17 anos, no
total de 75 estudantes, do Instituto Federal do Paraná,campus Irati.Dessa amostra,
41 jovens cursam o 1º ano do Ensino Médio, técnico de Agroecologia e 34 jovens
cursam o 2º ano do Ensino Médio, técnico de Informática. A maioria dos jovens
participantes da pesquisa moram na cidade de Irati-PR (26 morram em municípios
vizinhos), na área urbana (8 moram na zona rural) e não exercem trabalho
remunerado.
Nessa etapa de investigação realizou-se a aplicação de um questionário,
organizado em duas partes, a primeira com questões para coletada de dados
socioeconômicos e a segunda parte com perguntas para os jovens expressarem
suas ideias sobre o conceito de História.
Uma das questões, da segunda parte, consistiu na pergunta: O que é História
para você?A análise das respostas seguiu as reflexões de Martins (2011), sobre os
usos do termo História, tal reflexão permitiu a organização da seguinte
categorização: a) História Acontecimento; b) História Conhecimento; c) História
Historiografia.
A questão foi respondida por 73 jovens, sendo que 46 respostas foram
classificadas como História Conhecimento e 26 respostas foram categorizadas como
História Acontecimento.Não houve registro de ideias dos jovens relacionadas à
História Historiografia.
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O QUADRO 1, representa a proporcionalidade das respostas dos jovens.
QUADRO 1 – IDEIAS DOS JOVENS SOBRE HISTÓRIA

História Acontecimento
História Conhecimento
História Historiografia

Por um lado, os jovens na sua maioria (46 no total) compreendem que a
História é um campo de conhecimento específico.A estudante Caroline, 15 anos, do
2º ano do curso técnico de Informática expressou assim a sua ideia:

É conhecer o passado para sabermos como será o nosso
futuro e também entender nosso presente

Na mesma perspectiva de compreensão, Julia, 14 anos, do 1º ano do curso de
Agroecologia, entende História da seguinte forma:

A ciência que estuda a história dos nossos antepassados, as
relações e tudo o que está em nosso meio, pois sem a história
nada seriamos.

Por outro lado, 27 jovens expressaram ideias relacionadas à História
Acontecimento, suas respostas, de diferentes formas, fazem referências à História
como ação humana no tempo e no espaço. Para Yasmim, 14 anos, do 1º ano, do
curso técnico de Agroecologia, a História:
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São fatos que aconteceram no passado, que até hoje são
lembrados de alguma forma na sociedade, a cada dia que
passa surgem novas histórias.

O estudante Marcelo, 15 anos, do 2º ano do curso técnico de Informática
colocou sua ideia sobre História, da seguinte forma:

A História para mim é o que acontece no decorrer do tempo,
englobando vários aspectos (cultural, político, econômico) de
determinado

grupo

social/cultural,

ou

até

mesmo

de

determinada sociedade, nação/civilização.

O

pensamento

dos jovensrevelado

no

estudo

exploratório

apresenta

potencialidades interessantes para pesquisa em Educação Histórica. As ideias
referentesà História Conhecimento, expressadas por mais da metade dos
participantes da investigação, é condição essencial para o desenvolvimento do
pensamento histórico científico. A partir da compreensão da História, como um
campo de conhecimento cientifico especifico, é possível o desenvolvimento de ideias
complexas de 2º ordem, tais como: a análise de causa e efeito das mudanças ao
longo do tempo; a realização de inferências a partir de diferentes fontes históricas,
com suportes diversos (fotografia, pinturas, documentos escritos, depoimentos orais,
cultura material); a seleção de fontes para confirmação ou refutação de hipóteses e
a apreensão da multiperspectividade histórica.

Considerações finais

As investigações na perspectiva da Educação Histórica, sustentadas na
epistemologia histórica, assumem, na atualidade, um conjunto de abordagens que
podem ser resumidas em três grupos: a) análises sobre ideias de segunda ordem; b)
análises relativas às ideias substantivas; e c) reflexões sobre o uso do saber
histórico. As reflexões sobre ideias de segunda ordem buscam compreender o
pensamento histórico, em qualquer nível de escolaridade, segundo critérios de
qualidade, ancorado nos debates contemporâneos sobre a filosofia e teoria da
História.
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Nesse enfoque não interessa a quantidade ou a simples correção de
informações factuais sobre o passado, mas as questões relacionadas ao raciocínio e
à lógica histórica, em que são analisados conceitos como: compreensão histórica,
narrativa, evidência história, inferência, consciência histórica, causalidade, entre
outros. A análise de ideias substantivas concentra-se nos conceitos históricos,
conhecidos na escola como “conteúdos de ensino”. Nesses estudos enfocam-se
conceitos gerais, como, por exemplo, imperialismo e democracia, e também noções
particulares vinculadas a contextos específicos no tempo e no espaço, tais como as
histórias nacionais, regionais e locais. As investigações sobre o uso do
conhecimento histórico versam sobre o significado e uso da História na vida
cotidiana
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O ENSINO SOBRE A ESCRAVIDÃO AFRICANA NO BRASIL: APONTAMENTOS
A PARTIR DO CONCEITO DE CONSCIÊNCIA HISTÓRICA

Henrique Ferreira Pacini30
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Resumo: A criação de políticas afirmativas pelo governo federal, a fim de promover
a valorização da Cultura Afro-brasileira e Africana, a identidade da população negra
brasileira e a sua cultura, teve no ensino de História da Cultura Afro-Brasileira e
Africana seu elemento mais importante no campo educacional. O presente artigo
procura analisar o ensino de História da escravidão africana no Brasil, decorridos
mais de dez anos da implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana, a partir dos conceitos teóricos da Didática da História. Para
tanto foi recolhido e analisado material empírico coletado em um colégio público da
Cidade de São Paulo.
Palavras-chave: Ensino de História. Educação das relações étnico-raciais. História
e cultura afro-brasileira e africana.
Introdução: Educação e racismo no Brasil

A discriminação racial no Brasil é um fato. Convivemos com ela diariamente
nas ruas, nas escolas, nos estádios. Esse racismo – fruto de nosso passado
escravista, da supervalorização da cultura ocidental em detrimento das culturas
indígena e africana e de uma educação teimosamente eurocêntrica - está encravado
em nossa sociedade e foi, durante muito tempo, mascarado pelo mito da democracia
racial.No caso da Escola, de acordo com Munanga

Sabemos que nossos instrumentos de trabalho na escola e na sala de aula,
isto é, os livros e outros materiais didáticos visuais e audiovisuais carregam
os mesmos conteúdos viciados, depreciativos e preconceituosos em relação
aos povos e culturas não oriundos do mundo ocidental. Os mesmos
preconceitos permeiam também o cotidiano das relações sociais de alunos
entre si e de alunos com professores no espaço escolar. (MUNANGA, 2005:
15)

A partir de 1998, o Estado brasileiro passou a promover e encampar uma série
de ações afirmativas, dentre as quais a promoção do ensino da História da África e
da Cultura Afro-brasileira. Nesse contexto, a História passou a ser considerada uma
30
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disciplina privilegiada na promoção da igualdade étnico-racial, capaz de promover o
fim das distorções no conhecimento que a sociedade possui sobre a população
negra. A ideia por trás dessa iniciativa era ensinar algo mais sobre a população
negra que não apenas a exploração e a violência sofridas nas relações de trabalho,
promovendo a valorização das contribuições culturais africanas e da identidade da
população afrodescendente. A lei 10.639/2003, através da qual o ensino da História
da África e de Cultura Afro-brasileira nas escolasficou obrigatório, foi o coroamento
desse processo. A lei 11.645/2008 complementou a lei anterior, incluindo, também, a
obrigatoriedade do ensino da cultura indígena.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, de 2004, foi
um

desdobramento

dessa

legislação

e

regulamentou

a

lei

10.639/2003,

estabelecendo os parâmetros através dos quais a promoção das políticas
afirmativas no âmbito educacional devem ocorrer. Entre esses parâmetros, podemos
citar aquelesespecíficos para os professores de História do ensino básico:promover
a articulação entre passado, presente e futuro no âmbito das diferentes
experiências, construções e pensamentos do povo negro, promover o diálogo entre
as diferentes culturas e a cultura africana, analisar a história dos quilombos e
comunidades remanescentes de quilombos, valorizar datas significativas como o 13
de maio (Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo), o 20 de novembro (Dia
Nacional da Consciência Negra) e o 21 de março (Dia Internacional pela Eliminação
da

Discriminação

Racial),

valorizar

personalidades

negras

brasileiras

e

internacionais do presente e do passado. Além disso, há parâmetros relativos aos
conteúdos específicos de História da África, buscando elencar novas abordagens
em relação ao continente que não apenas a situação atual de conflitos armados e
miséria. (BRASIL, 2004)
Entretanto, apesar de decorridos mais de 10 anos desde o lançamento dessas
diretrizes, podemos afirmar que seus objetivos ainda não foram alcançados, em que
pese, obviamente, as dificuldades de implementação nas escolas variadas do Brasil.
Em balanço realizado em 2013, o professor Dennis de Oliveira, em artigo de 2013
na Revista Fórum, apontou que, dez anos após a implantação da Lei 10.639/2003,
aindahavia uma série de dificuldades na implementação do ensino da História da
Cultura Afro-Brasileira e Africana, entre elas a falta de preparo do professorado, a
dificuldade da implementação de cursos no ensino superior abordando essa
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temática devido ao racismo presente nas instituições e o sucateamento do ensino
público. (Fórum, 2013). Acreditamos que além desses fatores apontados pelo
professor, as dificuldades no ensino da Cultura Afro-brasileira e Africana voltada
para a promoção das relações étnico-raciais passam pela metodologia de ensino da
própria História.
Para analisar os procedimentos didáticos utilizados pelos professores de
História na sala de aula, utilizaremos como referencial teórico a concepção de
Didática da História (Geschichtsdidaktik), formulada nos trabalhos de historiadores
alemães a partir dos anos 1980. A Didática da História surgiu na Alemanha a partir
da necessidade de remodelação do ensino de História naquele país. Reconhecendo
os professores escolares como produtores de conhecimento próprio sem
constituiruma“transposição” da “História dos historiadores” para a escola,a Didática
da História “analisa todas as formas e funções do raciocínio e conhecimento
histórico na vida cotidiana, prática” (SCHMIDT, BARCA e REZENDE, 2011: 32). Em
outras palavras, a Didática da História, longe de ser um conjunto de prescrições para
facilitar a transposição didática da Academia para a Escola, analisa as formas pelas
quais a História é aprendida e ensinada em contextos não científicos. Utilizando
seus pressupostos teóricos, voltados para a especificidade do conhecimento
histórico associado à práxiscotidiana da sociedade, é possível analisar o ensino de
História de forma mais concreta, identificando as elaborações sobre o passado
trazidas pelos alunos e pelos professores, as relações temporais presentes nas
narrativas criadas na sala de aula e a forma pela qual essas mesmas narrativas são
elaboradas, apropriadas e utilizadas pelos alunos na vida prática.

No caso

específico da questão das relações étnico-raciais, a utilização prática das narrativas
históricas pelos alunos tem um papel crucial em suas tomadas de posição frente ao
racismo.

Uma análise a partir da Didática da História

Em nossa pesquisa utilizamos a concepção de Didática da História proposta
por Jörn Rüsen e pelas teorizações sobre o Ensino de História, elaboradas pelo
professor Peter Lee,a partir dos trabalhos de Rüsen. Tal arcabouço teórico tem
como finalidade levantar algumas questões sobre o ensino de História voltado para a
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promoção das relações étnico-raciais nos moldes propostos pelo MEC. Esperamos
contribuir para uma compreensão melhor de como a disciplina está sendo
trabalhada na sala de aula e de que maneira ela influencia as relações étnico-raciais
em nossa juventude.
Para tanto, utilizamoso conceito de consciência históricaconcebido por Jörn
Rüsen. Esse autor define consciência histórica como a “capacidade do ser humano
de experienciar o passado e interpretá-lo como História”(SCHMIDT, BARCA e
REZENDE, 2011: 36). Tal competência, na visão desse autor, tem relação direta
com a vida prática das pessoas, na medida em que é a consciência histórica que
determina as decisões morais dos indivíduos. Nesses termos, o desenvolvimento da
consciência histórica nos alunos determina a maneira pela qual eles avaliam e se
posicionam em relação à questão das relações étnico-raciais atualmente. Nas
palavras do autor

A consciência histórica serve como um elemento de orientação chave,
dando à vida prática um marco e uma matriz temporais, uma concepção do
“curso do tempo” que flui através dos assuntos mundanos da vida diária.
Essa concepção funciona como um elemento nas intenções que guiam a
atividade humana, “nosso curso de ação”. A consciência histórica evoca o
passado como um espelho da experiência na qual se reflete a vida
presente... (SCHMIDT, BARCA e REZENDE, 2011: 56)

A consciência histórica dos indivíduos é expressa através de sua competência
narrativa, ou seja, na sua capacidade de dar sentido ao passado “fazendo efetiva
uma orientação temporal na vida prática presente por meio da recordação da
realidade passada” (SCHMIDT, BARCA e REZENDE, 2011: 59). De acordo Rüsen a
competência narrativa possui três competências complementares entre si: forma,
conteúdo e função. Maria Auxiliadora Schmidt explica essas três dimensões nos
seguintes termos
O conteúdo é a capacidade de (...) distanciar-se do passado e diferenciá-lo
do presente, reconhecendo nele a sua própria experiência e a mudança. (...)
A forma é a capacidade de se analisar as diferenças de temporalidades entre
o passado, o e o futuro, por meio da concepção de um todo temporal
significativo que abranja todas as dimensões do tempo. (...) A função é a
capacidade que permite a utilização do todo temporal (passado, presente,
futuro) como guia de ação na vida diária. (SCHMIDT, 2009:15)

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

118

Peter Lee, baseando seus estudos no conceito de consciência histórica, propõe
que o aprendizado histórico deva ser realizado considerando as ideias prévias dos
alunos sobre História, com vista a se desenvolver nesses alunos o que ele chamou
de literaciahistórica. Promovendo a literacia histórica é possível desenvolver a
consciência histórica dos alunos, produzindo cidadãos críticos. Para esse autor, a
literacia histórica pressupõe que o aluno tenha a capacidade de compreender a
maneira pela qual os historiadores organizam e explicam o passado, bem como uma
concepção de passado na qual os eventos fragmentados comumente ensinados
sejam substituídos pelo que ele chamou de estrutura histórica utilizável (UHF). Nas
palavras do autor,
Uma estrutura deve ser um ponto de vista geral de padrões de mudanças a
longo prazo, não um mero esboço da história folheando picos do passado.
Deve ser ensinada rapidamente e sempre revisitada, pois assim os alunos
podem assimilar novas histórias em relação à estrutura existente ou adaptar
a mesma. Seguindo Rüsen, essa matéria deve ser a história humana, não
alguns subconjuntos privilegiados dela. Uma UHF irá seguir, inicialmente,
amplos desenvolvimentos nas sociedades humanas, questionando sobre
padrões de mudança na subsistência humana e na organização política e
social. (LEE, 2006: 146-7)

A História na sala de aula: instrumento de promoção das relações étnicoraciais?

Em primeiro lugar, é preciso avaliar de que maneira o ensino de História da
África e da cultura Afro-brasileira tem contribuído para a elaboração da consciência
história dos jovens, dentro de um currículo ainda eurocêntrico, baseado na
periodização francesa. Kátia Abud aponta para a manutenção do eurocentrismo
mesmo após o processo de redemocratização do país. De acordo com a autora “ao
obedecer às regras impostas por um código curricular que aglutina as formas
consagradas e vem fechando as possibilidades de renovação, cada vez mais a
História se consagra como guardiã das tradições” (ABUD, 2011, p.170). A nosso
ver, essa manutenção do eurocentrismo no currículo tende a manter antigos
preconceitos e a fazer da história da África apenas um apêndice da História
europeia, mantendo um caráter de subordinação dessa cultura, ou, quando muito,
de uma curiosidade pitoresca.
Outro ponto a ser analisado é a própria forma como a História da África é
ensinada, tendo em vista os objetivos propostos pelas Diretrizes do MEC. De acordo
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

119

com Ivo Matozzi, o ensino da “História ensinada”, ou seja, a História
escolarconstante nos manuais escolares, baseada na simplificação da produção
acadêmica, não garante o desenvolvimento de uma postura crítica no aluno, visto
que tais simplificações são incapazes de abarcar toda a produção teórica sobre
determinado assunto, são contrariadas facilmente por contradiscursos exteriores à
escola e podem promover valores nacionalistas e etnocêntricos contrários ao que se
propõe (MATOZZI, 1998: 23-5). Rüsen compartilha dessa visão, afirmando que
ensinar história na forma de conteúdos positivos a serem apreendidos pelos alunos,
sem nenhuma relação com suas subjetividades não promove a transformação de
suas consciências históricas. (SCHMIDT, BARCA e REZENDE, 2011).
Em terceiro lugar, apesar da implementação da História da África e da cultura
Afro-Brasileira no currículo, o ensino sobre a escravidão africana no Brasil ainda é o
tópico mais marcante para os alunos da educação básica quando o assunto é
população negra. Isso ocorre devido à própria estruturação do currículo, que associa
o negro predominantemente aos processos econômicos da história do Brasil. A
História ensinada nos manuais explica a colonização do Brasil a partir de sua
integração político-econômica com a metrópole, na qual a escravidão africana tem
um papel crucial para a implementação do sistema colonial. Quando se estuda a
Monarquia, o negro surge novamente como “questão da mão-de-obra”, uma
“complicação” para a crescente lavoura cafeeira. É nesses temas que os livros
didáticos têm,geralmente, “acoplado” a “cultura afro-brasileira”, ou seja, essa cultura
acaba sempre subordinada ao fator “escravidão”, que continua a ser o referencial
para se conhecer o negro no Brasil.
Nas narrativas sobre o passado no Brasil, o negro aparece como cultura
pitoresca ou popular (no sentido de possuir menor valor do que a cultura
considerada erudita), como trabalhador escravizado lutando contra sua condição e,
logo após a Abolição, salvo exceções, simplesmente desaparece da narrativa da
História brasileira enquanto “assunto”.A nosso ver, portanto, uma análise mais
detalhada sobre como ocorre o ensino da escravidão negra no Brasil se faz
necessária na medida em que a escravidão ainda é a principal forma de
representaçãoda população negra nos currículos brasileiros de História e afeta de
maneira mais efetiva a formação da consciência histórica dos alunos no que diz
respeito às questões étnico-raciais.
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Podemos exemplificar nosso ponto de vista a partir de dados empíricos
coletados em uma escola pública na Zona Norte de São Paulo, em uma pesquisa
realizada pelo autor no segundo semestre de 2014.Os dados coletados foram
gravados em áudio e presenciados pelo pesquisador, cujas anotações de campo
foram digitalizadas.
Em uma aula sobre escravidão no Período Joanino, ministrada para os alunos
do 7º ano do Ensino Fundamental II pelo professor Getúlio (nome fictício, escolhido
pelo próprio docente), utilizou-se a apostila fornecida pelo poder público, a fim de
discutir com os alunos quatro imagens de Debret. Após colocar nove questões sobre
as imagens na lousa – questões presentes na apostila-, o professor iniciou uma
série de questionamentos sobre essas imagens sem, entretanto, mencionar a
procedência da fonte, sua autoria ou contexto específico, limitando-se à seguinte
observação “aqui nós temos quatro imagens que mostram o cotidiano no [sic] Brasil
na época da escravidão”. Após uma breve explanação para diferenciar os conceitos
de “público” e “privado”, o professor passa a analisar as imagens através das
observações dos alunos.
A primeira imagem analisada é “Empregado do governo saindo a passeio”.
Nela estão representados um homem branco à frente de sua família – duas meninas
e a mãe - em fila indiana. O homem veste uma casaca, chapéu de bico e botas e
porta uma bengala, que leva ao ombro. Suas filhas e a esposa usam vestidos
elaborados. Atrás da senhora, uma dama de companhia mulata – calçada e,
portanto, possivelmente uma liberta ou mulher livre agregada à família. Atrás dela,
duas criadas uniformizadas, um homem adulto e, fechando o cortejo, duas crianças
– todos negros e descalços. A mulata porta uma pequena bolsa à semelhança de
um nécessaire, uma das criadas leva um volume de tecido, possivelmente um bebê.
O escravo adulto, vestido de cartola e casaca, porta uma sombrinha. As crianças
vestem roupas simples e não carregam coisa alguma. O professor insta os alunos a
descreverem a imagem. Uma aluna descreve a cena como uma “família” na qual “os
ricos andam na frente e os pobres(grifo meu) andam atrás”. O professor comenta: “É
aquela questão da sociedade de hierarquias né? A família dos brancos ricos ia na
frente, e os escravos geralmente estavam ou embaixo (sic) ou atrás na fila.Isso
mostra... como que era a sociedade na época? Escravocrata, não é?” Segue uma
nova pergunta sobre outros aspectos da imagem a serem destacados e o professor
indaga sobre as vestimentas dos homens e mulheres retratados. A mesma aluna
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que respondeu anteriormente explica que “a dos ricos são bonitas e a dos pobres
(grifo meu) são velhas, sujas...”.
Analisando a imagem não identificamos as roupas “velhas e sujas” apontadas
pela aluna. Obviamente, no caso das mulheres, são roupas não tão requintadas
quanto às retratadas nos personagens brancos, mas o escravo adulto vestido de
casaca e a mulata não apresentam um aspecto menos requintado do que os
brancos, com exceção da falta de calçado do escravo adulto. Debret não retratou
sujeira nem desmazelo no vestir dos escravos, apesar de estarem descalços –
detalhe que não foi apontado pela aluna, nem pelo professor. Por conseguinte, a
principal maneira pela qual a aluna diferenciou “os ricos que andam na frente” e os
“pobres que andam atrás” foi, basicamente, a cor da pele das pessoas retratadas.
A

aluna

associou

“sujeira”

e

“decadência”

à

pobreza.

Associou,

também,“escravos”, “negros” e “pobres”. Obviamente os escravos eram negros e
pobres, no sentido de possuírem pouco ou nenhum recurso, mas a associação feita
pela aluna nos faz indagar se ela não estava utilizando o termo pobre na acepção
atual da palavra, ou seja, de pessoas livres sem recursos financeiros. Essa
associação automática entre os pobres atuais e os escravos negros do passado
tende a naturalizar a pobreza como uma característica da população negra. A
historicidade da condição de escravizado do negro é suprimida, criando-se uma
situação atemporal na qual o negro sempre foi pobre e escravizado. E -fato ainda
mais grave -, ao associar pobreza e sujeira, a aluna acaba por associar,
também,pessoas negras e falta de higiene! O professor não percebeu essa
associação, dando seguimento ao exercício e passando para outra imagem.
A segunda imagem analisada (imagem três) foi “Um jantar brasileiro”. Nela
podemos ver um casal de senhores brancos sentado à mesa, comendo, servido por
escravos negros. Em primeiro plano, duas crianças negras, nuas, estão ao pé da
mesa. A primeira é servida pela dama, que lhe dá uma garfada de comida. A
segunda, sentada ao chão, está entretida com um pedaço de comida,
provavelmente servido da mesma maneira. O homem come sem se importar com o
que ocorre ao redor, concentrado na comida. No plano de fundo, uma escrava
abana a dama, enquanto um escravo adulto observa o casal, aparentemente
aguardando alguma instrução. Mais ao fundo, outro escravo adulto aguarda no limiar
de uma porta.
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Instado pelo professor, um aluno analisa a imagem, descrevendo-a
relativamente bem, mas confundindo o abanador utilizado pela escrava com um
esfregão. Após uma pequena altercação realizada pela turma devido ao erro do
colega, o professor retoma a análise, procurando evidenciar a hierarquização da
sociedade escravista brasileira.
“Nessa imagem três aqui ó, a família de brancos estão (sic) sentados na
cadeira enquanto que as duas criancinhas estão o que? Se alimentando
aonde? [respostas indistintas dos alunos] No chão. Então isso mostra o
que? Aquela questão da hierarquia né? É... Pessoal, não sou eu que estou
falando, tá? Vocês estão [inaudível] uma imagem que é da época. ‘Você
que é escravo senta no chão. Nós que somos ricos, donos de escravos,
sentamos aonde?’ Na cadeira. O que significa esse ato dessa mulher de
ficar dando comida assim pra criança escrava? É como se fosse uma
imagem de dó né? ‘Ah eu to com dó desse escravo, vou dar comida pra
ele’. É a mesma coisa que se faz com o cachorro. ‘Vou dar comida pra ele’.

Na análise realizada pelo professor há uma interpretação baseada em uma
evidencia plausível – a senhora poderia realmente ter como objetivo alimentar as
crianças como se alimenta animais de estimação.Entretanto, a comparação da
atitude da senhora para com as crianças e nossa concepção atual de Direitos
Humanos – todos os homens e mulheres são iguais em valor e, portanto, não
podemos alimentar crianças como se alimenta animais, pois isso diminui a pessoa
enquanto ser humano - ocorreu de maneira implícita, exceto pela advertência do
professor de que era a “imagem da época” - e não ele - que estava afirmando a
desigualdade. Essa advertência em si é problemática, porque tende a considerar a
fonte histórica de maneira positivista, como algo que fala por si mesmo, sem o
concurso do observador. Não se evidencia, ainda, a historicidade da atitude da
dama. Na interpretação realizada dessa maneira há a possibilidade de que os
alunos analisem anacronicamente a atitude da senhora, sem desenvolver o que Lee
define como empatia, ou seja, a capacidade de contextualizar mentalidades e
atitudes do passado sem julgá-las pela ótica do presente. Sem essa diferenciação
temporal, há, novamente, a possibilidade da naturalização das relações desiguais
entre brancos e negros.
Essa comparação implícita entre atitudes do presente e do passado prossegue
nos comentários do professor sobre a imagem quatro: “O regresso do proprietário”.
Nela está retratado um homem branco sendo carregado em uma liteira feita de rede,
por dois escravos adultos. Acompanhando a liteira, um menino escravo carrega uma
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sombrinha. Ao lado do proprietário, mais atrás, um cachorro segue o grupo. Mais
atrás, uma escrava carrega, sobre a cabeça, uma cesta volumosa contendo frutas
variadas e um recipiente de bebida.
Após a descrição da imagem, os comentários são realizados numa tentativa de
diálogo com os alunos, mas que, na verdade, são respostas do professor às próprias
perguntas:
“É que nem hoje em dia pessoal (...) Hoje em dia várias pessoas se recusam
a executar determinada profissão porque eles acham determinado serviço
indigno... como se fosse assim: ‘Isso é trabalho pra pobre... eu que sou rico...
eu me recuso a fazer esse trabalho’. Isso é uma herança que vem da onde
(sic)? Da época de que período? Da escravidão. Onde os escravos que
realizavam o quê? Trabalhos mais humildes. E essa herança nós carregamos
até hoje.” (grifos meus)

O termo herança destacado, sem a devida problematização, torna-se mais um
fator de naturalização da condição subordinada do negro em nossa sociedade.
Utilizar “herança”no sentido de legado, de algo que chegou até nós pela tradição
(HOUAISS, 2001) sem realizar a devida discussão sobre a historicidade das
mentalidades e atitudes do passado, apresenta a possibilidade de que alguns alunos
produzam a seguinte racionalização: “se era assim no passado e é assim
atualmente, então é como as coisas sempre foram”.

Conclusões

A análise da aula supracitada nos permitiu visualizar algumas práticas do
ensino de História que ainda persistem nas escolas brasileiras. Gostaríamos de
frisar, entretanto, que o professor Getúlio tinha como intenções denunciar o racismo
e a exploração que os negros sofreram durante a escravidão. Procurou, também,
evidenciar os desdobramentos dessa situação para os dias atuais, inclusive
afirmando para os alunos que os negros resistiram à escravidão, conforme as
diretrizes estabelecidas pelo MEC. Mas, na maneira pela qual a História foi
concebida e ensinada, e apesar dos objetivos do professor Getúlio em promover a
consciência crítica dos alunos, o que vimos foi a manutenção de muitos
preconceitos. Em primeiro lugar, ainda há a concepção de um passado fixo,
inegociável, no qual se estabelece a Verdade. Podemos perceber isso no fato do
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professor utilizar as obras de Debret como fonte de verdade para as suas
afirmações, sem aventar a possibilidade de que Debret era um estrangeiro, cuja
visão estrangeira poderia influenciar sua forma de retratar o Brasil e os brasileiros
negativamente ou de maneira equivocada. Além disso, pudemos perceber que a
História manteve-se como um conjunto de conhecimentos positivos, pois no
resultado das análises, apesar da tentativa de estabelecer um diálogo com os
alunos, apenas o discurso do professor prevaleceu, sem que houvesse uma
negociação de sentidos. Lee afirma que alunos possuidores dessa concepção de
História baseada no senso comum acharão mais fácil aceitar versões prontas do
passado. (LEE, 2006: 145).
Os preconceitos trazidos pelos alunos não foram percebidos e nem
problematizados pelo professor, inviabilizando a reconstrução desses conceitos à luz
de uma discussão sobre os significados das interpretações. Além disso, houve a
naturalização da condição de pobreza e inferioridade da população negra,
promovida através da não diferenciação entre o passado e o presente, uma das
características básicas da competência narrativa. Sem o desenvolvimento dessa
competência narrativa, conforme vimos na explicação de Schmidt, não é possível
desenvolver a consciência histórica dos alunos e, por conseguinte, um aprendizado
histórico voltado para a educação das relações étnico-raciais tornou-se prejudicado.
Dessa forma não basta apenas a introdução de um currículo sobre História da
Cultura Afro-Brasileira e Africana, mas uma remodelação radical na concepção
deEnsino de História ora vigente nas escolas brasileiras, para que as mudanças
desejadas nas relações étnico-raciais em nosso país sejam realmente significativas.
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ENSINO DE HISTÓRIA REGIONAL E LIVRO DIDÁTICO: ABORDAGENS E
PROBLEMAS31
Jackson James Debona32
jacksondebona@hotmail.com
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar 05 coleções de livros
didáticos, recomendadas para o ensino de História, conforme o PNLD 2011, no
esforço de compreender questões relacionadas à inserção dos aspectos regionais
no âmbito dos conteúdos a serem ministrados no Ensino Fundamental. A
metodologia utilizada no mapeamento, seleção e localização das coleções, consiste
no exame material das fontes selecionadas, a exemplo do que propõem os estudos
de CHARTIER (1990), MOREIRA (2011), CHOPPIN (2004) entendendo que a
produção dos textos está diretamente vinculada aos suportes os quais são dados a
ler. A discussão acerca da produção e usos de livros didáticos na
contemporaneidade volta a ser relevante, haja vista iniciativas e orientações
governamentais incentivando a escolha e o uso deste material em todas as escolas
do país (MOREIRA e SILVA, 2011). Tais ações vêm sendo orientadas pelo
Ministério da Educação, através de programas de roteirização e produção de guias
para orientar essa escolha - PNLD - aliada às práticas cotidianas as quais, tratando
de escola pública, fortalecem, para os professores, a sua utilização e para os
pesquisadores a necessidade de discutir suas formas de apropriação. As mesmas
autoras apontam a necessidade de fomentar pesquisas sobre livros didáticos nos
cursos de Pós-graduação em História, alcançando apenas a marca de 30% das
pesquisas, que em suas análises concentram-se na região Sudeste (MOREIRA e
SILVA, 2011) fato que atribui responsabilidade aos cursos da região do Centro
Oeste a preencherem essa lacuna. Inserido no conjunto das preocupações com o
ensino de história e a utilização de instrumentos que viabilizem a aquisição de
conhecimentos desta natureza, as análises indicaram certo silenciamento nas
abordagens de conteúdos relacionados a temas da região – Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul –. Conforme a hipótese que orientou esse trabalho, concluiu-se que,
em grande parte das vezes, os livros didáticos de história não contemplam temários
referentes aos locais em que circulam, criando a impressão de que o conhecimento
histórico passa, apenas, por questões de foro nacional. Uma análise avaliativa deste
material torna-se imprescindível para que esta ferramenta de apoio ao professor
estimule favoravelmente o ensino.
Palavras-chave: Livros didáticos de História. História regional. História do Mato
Grosso do Sul.
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Introdução

O presente trabalho é parte do estudo realizado em nível de Mestrado, o qual
se propõe a analisar cinco coleções de livros didáticos de História, que fizeram parte
do Programa Nacional de Livros Didáticos PNLD 2011 e que circularam nas escolas
estaduais de Mato Grosso do Sul, tendo por objeto de pesquisa o Ensino de História
regional no estado de Mato Grosso do Sul nos livros didáticos de história do PNLD
de 2011.33 Tal estudo oportunizou a participação no Dossiê "Aprendizagem e
Formação da Consciência Histórica na Educação Escolar" tendo em vista que os
objetivos destes dois suportes textuais convergem para a mesma finalidade: divulgar
os resultados relativos aos trabalhos apresentados no ST 12 do XVIII Simpósio
Nacional de História ocorrido em julho de 2015, que possibilita conhecer
experiências múltiplas e variadas partindo de um principio comum: as preocupações
com o ensino de História no Brasil, e seus desdobramentos conforme abordagens
teóricas e metodológicas.
O objetivo deste texto está centrado em apresentar a investigação acerca de
conteúdos de História regional nas coleções de Livros Didáticos de História que
obtiveram maior incidência entre as escolhas dos professores, durante a vigência do
triênio do Programa Nacional de Livro Didático - PNLD 2011 - e problematizar o fato
de essas coleções servirem como um único instrumento para o ensino de História
regional. Assenta-se ainda, na preocupação em compreender como os materiais
didáticos aprovados pelos PNLD’s possibilitam de uma forma mais efetiva e
abrangente o estudo da História da região de Mato Grosso/Mato Grosso do Sul e
aponta a necessidade desse material didático de História regional para suprir a
carência de conteúdos que são propostos pelo Referencial Curricular de Mato
Grosso do Sul e, consequentemente, para o ensino de História regional.
Tradicionalmente visto como parceiro do professor no ambiente escolar é
importante ressaltar que muitas das apropriações sobre o uso dos livros didáticos
são feitas sem conhecimento efetivo do material. Esta indicação quando promovida
33

É importante ressaltar as mudanças ocorridas em 1997 quanto à execução do PNLD. Com a
extinção, em fevereiro de 1997, da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), a responsabilidade
pela política de execução do PNLD é transferida integralmente para o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE). O programa é ampliado e o Ministério da Educação passa a
adquirir, de forma continuada, livros didáticos de alfabetização, língua portuguesa, matemática,
ciências, estudos sociais, história e geografia para todos os alunos de 1ª a 8ª série do ensino
fundamental público. http://www.fnde.gov.br. Acessado em 3 de março de 2014.
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por instituições credenciadas e investidas de legitimidade, no campo das
formulações de propostas metodológicas e políticas educacionais e autoridade
intelectual de seus autores, garante e confere, pretensamente, o argumento da
qualidade garantindo ao material a condição de ser utilizado e, indiretamente,
atribuindo aos professores, caso não obtenham bons resultados a partir de seu uso,
a condição de despreparados para tal empreitada.
O processo de profissionalização docente deve contar com momentos de
discussões acerca de materiais didáticos, sobretudo tratando-se de profissionais
formados para atuação no ensino de História. Jaime Cordeiro destaca pontos para
reflexão nos processos de ensino e de aprendizagem que valem a pena ser
considerados, especialmente quando se trata da escolha de instrumentos que visam
a auxiliá-los.34
A

expressão

classificação/caracterização

livro

didático

é

recente

na

historiografia da educação brasileira. Já o uso de materiais com estas características
nem tanto. Qualificados como manuais escolares, manuais didáticos ou, ainda,
manuais pedagógicos, localizam-se referências a materiais elaborados com
características de compêndios e com objetivo de sistematizar conhecimentos em
determinadas áreas de saber, utilizando-se de linguagem direcionada àqueles que
se dedicavam ao ensino, ou estudos autodidatas, desde o final do século XVIII.
Os manuais didáticos se tornaram instrumentos para auxiliar o professor e,
principalmente, para formá-lo de acordo com as novas necessidades postas
para a escola, pois expressavam também os valores, os conhecimentos
considerados necessários para a formação das crianças e jovens, e, por
meio de seus textos e suas imagens, a instituição escolar poderia construir
35
consensos e homogeneidade cultural.

No tocante à disciplina de História, sendo um lugar privilegiado de ensino e
construção do passado, Cordeiro enfatiza que a História como disciplina se tornou
34

“Quando se fala no processo de ensino e aprendizagem, corre-se o risco de adotar uma descrição
idealizada, que tende a considerar isoladamente os atores sociais envolvidos. Assim, pensa-se
muitas vezes que basta um professor bem preparado, como um bom planejamento e bom domínio de
conteúdos e dos métodos, aliado a um conjunto de alunos individualmente bem motivados e dotados
de condições prévias consideradas satisfatórias (tais como boa nutrição, posse dos pré-requisitos
cognitivos e boa disposição), que tudo se passará bem: o professor conseguirá ensinar e os alunos
conseguirão aprender. Qualquer insucesso com base nessa perspectiva, só poderá ser devido a
alguma deficiência ou carência situada no plano individual”. CORDEIRO, Jaime Francisco P. Didática.
São Paulo: Contexto, 2007, p. 97.
35
VALDEMARIN, Vera Teresa; PINTO, Adriana Aparecida. Das formas de ensinar e conhecer o
mundo: lições de coisas e método de ensino intuitivo na imprensa periódica educacional do século
XIX. Revista Educação em Questão. Natal, vol. 39, n. 25, set./dez., 2010, p. 168.
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meio pelo qual “umas séries de medidas no sentido de reforçar uma determinada
concepção sobre o passado, estando desde os seus primórdios associada ao ensino
do civismo, no intuito de formar cidadãos bem comportados”.36 Os feitos políticos e
as datas comemorativas dos acontecimentos “históricos” foram baluartes dessa
concepção de história que direcionavam os professores em sua metodologia de
ensino a repetirem, de forma oral, uma história factual verdadeira e acabada. Ao
aluno restava decorar e regurgitar no dia da prova.
Nesta perspectiva, Maria Stephanou destaca que:
o ensino de história, mais do que outras disciplinas escolares, tem se
constituído em solo fértil para a memorização, a repetição, o monólogo do
professor, um espaço propício para a ideia do saber pronto, acabado, que
resta apenas transmitir. Embora insistentemente apontada pelos autores e
reconhecida diante dessa crítica, tanto os professores quanto os estudantes
acabam não tendo experiência ou não encontrando uma alternativa que
escape à exposição oral, textos, questionários, decoreba, maniqueísmos e
grosseiras simplificações sugeridas pelos manuais escolares que
37
predominam no ensino desta área do conhecimento.

Não bastando somente elevar a educação a um nível diferente do que ela
vinha ocupando até então, observa-se também a preocupação com os métodos de
ensino, pois não seria suficiente ensinar, sendo necessário, primeiramente, saber
ensinar. A adoção de materiais de ensino, para além de trazer maior organicidade
aos processos didáticos, torná-lo-ia mais produtivo, sistematizado proporcionando
um atendimento mais rápido e eficaz às necessidades do regime; juntamente com a
preocupação dos métodos estava a necessidade de preparar os professores para
desenvolvê-los a contento do que se esperava.
Tomando de empréstimo a análise de Circe Bittencourt acerca dos livros
didáticos de História, observa-se que:
[...] o ensino de história associava-se a lições de leitura para que se
aprendesse a ler utilizando temas que incitassem a imaginação dos
meninos e meninas e fortificassem o senso moral por meio de deveres para
com a Pátria e seus governantes (...) desde o início a proposta de ensino de
história voltava-se para uma formação moral e cívica, condição que se
38
acentuou no decorrer dos séculos XIX e XX.
36

CORDEIRO, Jaime Francisco P. A História no centro do debate: as propostas de renovação do
ensino de História nas décadas de setenta e oitenta. Araraquara: Laboratório Editorial; Cultura
Acadêmica, 2000, p. 43.
37
STEPHANOU, Maria, Instaurando maneiras de ser, conhecer e interpretar. Revista Brasileira de
História. São Paulo, vol. 18, n. 36, 1998, p. 15-38.
38
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo:
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A contribuição da disciplina de história para a anulação de um passado de lutas
e

disputas e

homogeneização

da

cultura

escolar,

tomando

os fatos e

acontecimentos como unidirecionais, de cunho salvacionista, se coaduna com os
interesses desta escola que estava se organizando por ocasião dos interesses
republicanos.
A discussão acerca do ensino de história passava pelo slogan da matéria
decorativa, face ao tempo exíguo dentro dos currículos escolares que impossibilitam
o desenvolvimento de um trabalho mais aprofundado no currículo havendo assim
uma forte tendência a atividades mais práticas e objetivas em detrimento das
reflexivas.39 Por outro lado, durante muito tempo, a história foi vista como disciplina
que visava ao aprendizado factual de uma dita ‘história dos vencedores’, sem
grandes possibilidades de intervenção, questionamento ou crítica, por parte dos
alunos, sobretudo entre os anos de 1964 a 1985.40
Acredita-se que o uso do livro didático situa-se no imaginário que perpassa as
relações entre o sagrado e o profano. Justifica-se essa hipótese em uma análise
prévia dos discursos dos professores quando negam terminantemente o uso do livro
didático, mas, no entanto, não prescindem de sua utilização para o preparo de suas
aulas. Na contramão, encontramos professores que seguem linearmente a
demarcação dos conteúdos “vencendo o livro didático” ao final do período letivo,
como se estivessem travando uma batalha, cujos combatentes são alunos,
professores e o próprio livro didático aliado, ou não aos interesses das escolas.
Seja em cumprimento da sua “missão educativa”, seja por exigência da
escola, o livro didático é instrumento cuja presença é garantida nas escolas públicas
brasileiras. Estudá-lo pode significar compreender meandros dos processos
educativos no que tange ao ensino aprendizagem, sobretudo na implantação de
propostas metodológicas de ensino generalizantes.
Para evidenciar algumas opções teórico-metodológicas da pesquisas históricas
que abordam os livros didáticos, seja como fonte, ou como objeto, realizou-se um
levantamento de dissertações e teses que versassem sobre livros didáticos de
Cortez, 2004, p. 61.
39
Cf. BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São
Paulo: Cortez, 2004.
40
Cf. GERMANO, José Willington. Estado Militar e Educação no Brasil (1964-1985). 2. ed. São Paulo:
Cortez, 1994.
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história: No Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de
Mato Grosso – UFMT – Campus de Cuiabá, foram encontradas duas dissertações
que utilizam o livro didático de história como fonte ou como objeto de estudo: Friozo
(1995)41 e Silva (2013).42
Em Silva observa-se a utilização dos livros didáticos como fonte para, entre os
anos de 1889 – 1930, analisar as várias formas que o Estado de Mato Grosso era
representado o faz em duas frentes: a análise de livros didáticos de história escrita
por autores que não eram da região (Estado Mato Grosso), os quais construíram e
deixaram registrados nos livros uma imagem de “representação” da região como
sendo uma terra sem lei “de gente incivilizada e violenta”. Esse tipo “depreciativo” de
representação está vinculado ao “imaginário coletivo das elites litorâneas”. Quanto a
segunda, analisa livros didáticos de história em que os autores eram do Estado de
Mato Grosso. Estes autores, afrontando a construção negativa dos litorâneos,
“passaram a construir representações locais que contestassem aquelas vindas do
litoral”. Como podemos observar, a dissertação trabalha dois conceitos sempre
presentes em cada capítulo, o “imaginário e representações”, alinhavados ao livro
didático de história, faz emergir o poder da construção histórica pelo historiador.
No Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) Campus de Cuiabá, nenhuma dissertação sobre livro didático e suas
relações com ensino de história foram localizada.
Em Mato Grosso do Sul, o levantamento realizou-se no Centro de
Documentação Regional (CDR), com sede na Universidade Federal da Grande
Dourados43 (UFGD), não sendo identificados trabalhos que versavam sobre o tema,
bem como na Biblioteca Central da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS).
41

FRIOZO, Ilda. Em busca do sujeito perdido de história de 1º grau. Dissertação (Mestrado em
Educação). Universidade Federal de Mato Grosso. Cuiabá, 1995.
42
SILVA, Aparecido Borges da. Mato Grosso nos livros didáticos de História (1889-1930): imaginários
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Com base nesse exercício de levantamento e localização, entendemos que
enfrentar a discussão de questões relacionadas ao ensino de História regional no
Ensino Fundamental, anos finais, não parece ter chamado a atenção dos
pesquisadores até o momento, nessa região. A aparente ausência de inserções
ligadas ao território mato-grossense gera uma série de questionamentos, sobretudo
quando examinados os referencias curriculares estaduais para o ensino de história,
que trazem, ainda que de modo breve, pontos referentes à história do Estado para
serem ensinados como conteúdos formais.
Desse modo, a pesquisa sobre o regional nos permite visualizar as propostas
metodológicas de ensino veiculadas pelo material didático, disponibilizado pelos
PNLD’s e utilizados pelas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul no ensino de
conteúdos de História para o Ensino Fundamental séries finais (6º ao 9º anos).
Permite

também

visualizar

as

especificidades

e/ou

particularidades

dos

acontecimentos históricos. De acordo com Janaína Amado,

[...] definem “região” como a categoria espacial que expressa uma
especificidade, uma singularidade, dentro de uma totalidade: assim, a
região configura um espaço particular dentro de uma determinada
organização social mais ampla, com a qual se articula. (AMADO, 1990: 8)

Face ao exposto a pesquisa sobre o regional nos permite visualizar os
acontecimentos históricos que, mesmo ocorridos nacionalmente, se apresentam ou
repercutem de formas diversas nas regiões, haja vista, as diferentes ações
contraditórias geradas pelos seres humanos demandando uma acomodação
diferenciada em cada local e região. Desse modo, mesmo acontecimentos
nacionais, econômicos, culturais e sociais, são assimilados pelas suas regiões de
modos diferenciados.
Partindo desses pressupostos, o mapeamento das coleções realizado em 334
escolas estaduais do ensino fundamental séries finais, subsidiou as quantificações e
sistematizações em quadro e gráficos, o que revelou dados instigantes para análise
e a escrita revelados parcialmente nesse artigo.
Ao realizar um estudo mais detalhado do ensino de História regional nos livros
didáticos de história, cuja compreensão está alicerçada aos processos pelos quais
se dá escolha do livro didático a serem utilizados nas escolas e segundo Matos &
Senna,
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Os editais do PNLD possuem duas fases principais: a primeira é marcada
pela candidatura dos livros para avaliação e posterior liberação da listagem
dos indicados; a segunda é a fase na qual os professores, a partir dessa
listagem, escolhem quais livros utilizarão em suas salas de aula. A estrutura
do Programa é complexa e, portanto, pouco ágil, mas tem se mostrado
eficaz. (MATOS & SENNA, 2013:213-240).

Sobre a escolha e distribuição busca-se descrever a quem cabe à
responsabilidade em cada instância do processo. Não buscamos nesse trabalho
discutir e analisar como se dá o processo de escolha pelos profissionais, mas
entendemos que essa discussão é necessária para conhecer os caminhos
percorridos para que a escolha do material se efetive.
Outro dado que agrega interesse à pesquisa sobre o tema diz respeito à
participação, como docente da disciplina de história, na escolha de livro didático de
história no ano de 2007, PNLD de 2008. Essa experiência deixou marcas e questões
a serem respondidas quanto ao processo e critérios na escolha do livro didático. À
época não tivemos acesso ao Guia de livro didático e tão pouco as coleções que
foram avaliadas e recomendadas pelo PNLD – naquele ano composta por 19 títulos.
Seguiam os questionamentos e inquietações: Que critérios utilizar para não
prejudicar o ensino de história e o aprendizado dos discentes? Que coleção escolher
se o Referencial Curricular do estado de Mato Grosso do Sul chegaria às mãos dos
professores só no ano seguinte? Priorizar qual abordagem historiográfica? Essas
questões, e as ausências de respostas, foram as que mais pesaram na escolha da
coleção.
Segundo Circe Bittencourt,
A complexidade da natureza desse produto cultural explica com maior
precisão o predomínio que exerce como material didático no processo de
ensino e na aprendizagem da disciplina, qualquer que seja ela. O livro
didático tem sido, desde o século XIX, o principal instrumento de trabalho de
professores e alunos, sendo utilizado nas mais variadas salas e condições
pedagógicas, servindo como mediador entre a proposta oficial do poder
expressa nos programas curriculares e o conhecimento escolar ensinado
pelo professor. (BITTENCOURT, 1998: 69-90).

Essa experiência profissional foi tomada como um desafio. Pois o sentimento
que me tomou, mesmo participando do processo de escolha do livro didático, foi de
ser tolhido pela configuração do processo, ou seja, impotência e relegado à sarjeta
da insignificância.
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Mas de acordo com Olinda Evangelista e Eneide Oto Shiroma,
Conquanto os professores não participem como interlocutores legítimos da
definição de diretrizes educacionais são –junto com a escola- alvo
preferencial de desqualificação política e profissional, especialmente nos
documentos do Banco Mundial. Pelo menos dois tipos de argumentos
sustentam tal investida. De um lado, argumenta-se que o professor é
corporativista, obsessivo por reajustes, descomprometido com a educação
dos pobres, um sujeito político do contra. De outro, que é incapaz teóricometodologicamente, incompetente, responsável pelas falhas na
aprendizagem dos alunos, logo – em última instância – por seu
desemprego. (EVANGELISTA & SHIROMA, 2007: 536).

Para alguns colegas professores, o importante era escolher o livro didático que
tivesse mais atividades e exercícios, outros já falavam em priorizar o que tinha mais
conteúdo, outros a coleção mais ilustrada e outros diziam ainda que qualquer um
serviria para deixar na prateleira, pois iriam seguir a seleção de conteúdos e
exercícios propostos por eles mesmos.
É importante salientar que em nenhum momento o diálogo estabelecido pelos
professores fluiu para análise das concepções de História, subjacentes para nós,
nas coleções de livro didático. De acordo com Henry A. Giroux, “em vez de
aprenderem a refletir sobre os princípios que estruturam a vida e prática em sala de
aula, os futuros professores aprendem metodologias que parecem negar a própria
necessidade de pensamento crítico”. (GIROUX, 1997: 157-164). O que era para ser
um momento de praticar uma análise e uma crítica mais contundente ao processo,
os professores se tornaram simples “figurantes”, na escolha do livro didático de
história. Desse modo, é latente a necessidade de formação continuada de
professores da rede de ensino básico, mesmo que cada profissional parta dos
princípios teóricos aprendidos em sua formação de graduação é essencial estudar
novas abordagens históricas para ampliar a visão histórica e atender as
necessidades mínimas referentes ao ensino da história e história regional.
A proposta inicial objetivava analisar os livros didáticos indicados pelo PNLD de
2008, e adotados em Mato Grosso do Sul. Verificada a impossibilidade de localizar e
obter as cinco coleções de livro didático de história que mais foram adotadas no
ensino de sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, tendo em vista que esse
material, ao final do seu triênio de uso é repassado para descarte ou incineração,
passamos a busca por um triênio mais próximo, a escolha e distribuição do PNLD de
2011.
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Mas antes dessa mudança buscamos informações sobre as coleções do PNLD
2008, nos escritórios das editoras de Campo Grande, capital do Estado, na
Secretaria Estadual Educação de Mato Grosso do Sul, no setor de livro didático –
Coordenadoria de Tecnologia Educacional, COTEC, nas escolas estaduais, com
professores e alunos. Entramos em contato com a sede das editoras e com o
Ministério da Educação (MEC) no setor que é responsável pela distribuição de livro
didático. No entanto, a informação sobre o triênio do PNLD 2008, é que já teria
passado o prazo de utilidade e foi reciclado, o que impossibilitara a localização,
nesse curto período de tempo, e análise das coleções. Estava sendo cometida uma
“atrocidade com a história”; esse foi o meu pensamento perante a informação
recebida.
A alteração do período delimitador levou-nos a um novo mapeamento e
localização dos Livros didáticos de história que fizeram parte do PNLD de 2011 e
concomitantemente o mapeamento de todas as escolas públicas estaduais de
ensino de sexto a nono ano do Ensino Fundamental, a elaboração de novas tabelas
e gráficos, incorporação do Referencial Curricular/MS de 2012 na análise e, por fim,
chegar ao ponto de partida para a escrita.
Desse modo, buscou-se nas coleções de livros didáticos, por ser material
primordial para o ensino e ter sua distribuição financiada pelo Programa Nacional do
Livro Didático (PNLD 2011), por todo território Nacional, conteúdos que
viabilizassem o ensino de História regional, entendendo que a história de Mato
Grosso relaciona-se a um espaço geográfico temporal que perpassa da capitania de
São Paulo, à criação de Mato Grosso, chegando à divisão, em 1977, até eventos
recentes. A escolha destas fontes justifica-se na importância e representatividade
que possuem para o ensino nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, sendo
que é considerado instrumento em potencial para tratar de questões históricas
regionais.
Acredita-se que pesquisas dessa natureza possam fomentar apontamentos da
existência de referenciais bibliográficos para o estudo de História/Historiografia
regional e, concomitantemente, promover um diálogo fecundo quanto à questão de
escolha de livros didáticos e o ensino de História que se aproxime a realidades
históricas de nossa região.
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Face ao exposto, segue as discussões que se fizeram necessárias para
efetivação do mapeamento dos conteúdos de História regional e das análises destes
quanto à possibilidade de garantir o ensino de História regional proposto pelo
referencial curricular do estado de Mato Grosso do Sul.

Livro Didático e Legislação de Ensino: possibilidade do ensino de história
regional

Neste contexto, apresentamos um panorama à discussão pertinente ao livro
didático, buscando realizar a interface com a legislação de ensino, bem como os
dispositivos que orientam e regulam a adoção deste material nas escolas públicas
brasileiras.
As possibilidades de escrita da história são dadas a partir de inúmeros olhares.
Tais olhares podem, e em muitos casos devem, ser orientados por intermédio das
fontes que possibilitam ao estudioso da história entender percursos, opções
metodológicas e formulações teóricas para investigar determinados campos de
pesquisa. Desse modo, a necessidade em se compreender o livro didático como
objeto em si, mas, sobretudo como fonte para a pesquisa em História, tendo em
vista que se constitui em instrumento de ampla e obrigatoriamente utilizado para
efetivar o ensino dos conteúdos escolares, sobretudo em instituições públicas de
ensino, são de importância impar para que possibilitem a efetivação de mais um
instrumento para o ensino de História regional.
Ao lado dos estudos que asseguram a importância das pesquisas realizadas
sobre o tema, enfocaram-se as legislações (documentos oficiais) pertinentes ao
ensino da disciplina de História, cujos livros didáticos examinados fizeram parte do
PNLD de 2011. A opção por este tipo de abordagem justifica-se na necessidade de
compreender de que modo os mecanismos legais, legitimadores das ações relativas
ao uso do material em espaços de ensino, dispõem sobre a regulamentação e os
conteúdos para o ensino da disciplina.
De acordo com Circe Bittencourt,
Para a maioria das propostas curriculares, o ensino de História visa
contribuir para a formação de um “cidadão crítico”, para que o aluno adquira
uma postura crítica em relação à sociedade em que vive. As introduções
dos textos oficiais reiteram, com insistência, que o ensino de História, ao
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estudar as sociedades passadas, tem como objetivo básico fazer o aluno
compreender o tempo presente e perceber-se como agente social capaz de
transformar a realidade, contribuindo para a construção de uma sociedade
democrática. (BITTENCOURT, 1998: 69-90).

Ao partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de história,
passando pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), elaborados em esfera
nacional, percebemos em que medida o ensino de história em Mato Grosso do Sul
operacionalizava tais normatizações, a partir do exame dos referenciais curriculares
de Mato Grosso do Sul para o Ensino Fundamental. Ao realizar o estudo do
processo de escolha do Livro Didático, tornou-se possível compreender os
meandros que envolvem essa prática administrativo-pedagógica do governo federal
como meio de proporcionar material gratuito e assegurar um ensino de qualidade e
universal como estabelece Plano Nacional de Educação (PDE).
As diretrizes que balizam, em nível federal e estadual, o ensino da disciplina de
história, auxiliam na compreensão dos aspectos legais que determinam e orientam
as atribuições mínimas no que concernem ao seu ensino. O exame da legislação de
ensino,

bem

como

dos

dispositivos

regionais

que

regulam,

mínima

e

obrigatoriamente, os conteúdos a serem ensinados em instituições de Ensino
Fundamental regular (anos finais), forneceram subsídios para vislumbrar algumas
das formas de organização e apropriação dos saberes históricos, por parte de
professores, tendo em vista o material didático que escolhem para conduzir sua
prática de ensino cotidiana.
Ao realizar o mapeamento, levantamento e localização das coleções de livros
didáticos escolhidas por professores e adotadas para o ensino de história em 2011,
entendidas neste trabalho como fontes para demonstrar a problemática de pesquisa,
identificou-se a necessidade de retomar conceitos e definições que auxiliassem na
compreensão da dimensão regional, possibilitando estabelecer parâmetros de
análise para o ensino. Ao lado dessa primeira necessidade considerou-se oportuno
revisitar produção sobre historiografia (sul) mato-grossense, na intenção de ter
elementos que possibilitassem entender as temáticas presentes nos livros didáticos
de história utilizados no Estado. Esse processo de revisão de literatura fornece
condições, ainda, para elaborar hipóteses explicativas para a ausência do temário
acerca das especificidades regionais nas coleções em exame.
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Partindo desse pressuposto, a discussão centrou-se em uma revisão da
produção bibliográfica pertinentes à história de Mato Grosso e da criação do Estado
de Mato Grosso do Sul, com ênfase na produção derivada de teses e dissertações
acadêmicas, o que nos possibilitou ao final, a certificação da existência de produção
de história e historiografia pertinente e relevante para a produção de material
didático de história regional.
Desse modo, a discussão dos dados coletados a partir dos sistemas de
controle e distribuição dos livros didáticos em Mato Grosso do Sul nos anos de
PNLD 2011, que segue no quadro abaixo, nos fornece um panorama das coleções
que foram adotadas pelas escolas estaduais.

Quadro 1 - Coleções aprovadas para o PNLD de 2011 em escolas da rede
pública de ensino de Mato Grosso do Sul
Título da
Coleção

Autor(es)

Para viver juntos
história

Editora

Coleções
adotadas
em 2011,
por
escolas.

Porcentagem
das Coleções
adotadas
pelas escolas
do MS

Débora Yumi Motooka
Ana Lucia Lana Nemi
Muryatan Barbosa
Anderson Roberti dos Reis
Nelson Piletti
Claudino Piletti
Thiago Tremonte de
Lemos

Edições
SM Ltda

04

1,19%

Ática S/A

22

6,58%

História em projetos

Carla Miucci Ferraresi
Andrea Paula
Conceição Oliveira

Ática S/A

00

0%

Tudo é história

Oldimar Pontes Cardoso

Ática S/A

00

0%

História em
documento imagem e
texto

Joelza Ester Domingues

FTD S/A

04

1,19%

História sociedade &
cidadania- nova
edição

Alfredo Boulos Júnior

FTD S/A

61

18,26%

Navegando pela
história – nova
edição.

Silvia Panazzo
Maria Luísa Vaz

FTD S/A

00

0%

Vontade de saber
história

Marco Pellegrini
Adriana Machado Dias
Keila Grinberg

FTD S/A

12

3,59%

História e vida
integrada
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História- das
cavernas ao terceiro
milenio

Patrícia Ramos Braick
Myriam Becho Mota

Moderna
S/A

52

15,56%

Projeto araribá história

Maria Raquel Apolinário

Moderna
S/A

118

35,32%

História

Leonel Itaussu de Almeida
Mello
Luis César Amad Costa

Scipione
S/A

01

0,29%

História temática

Conceição Aparecida
Cabrini
Roberto Catelli Júnior
Andrea Rodrigues Dias
Montellato

Scipione
S/A

04

1,19%

Projeto radix- história

Cláudio Roberto Vicentino

Scipione
S/A

33

9,88%

Novo história
conceitos e
procedimentos

Ricardo Dreguer
Eliete Toledo

Saraiva
Livreiros
Editores

02

0,59%

Para entender
história

Divalte Garcia Figueira
João Tristan Vargas

Saraiva
Livreiros
Editores

03

0,89%

Saber e fazer história
– História Geral e do
Brasil

Gilberto Cotrim
Jaime Rodrigues

Saraiva
Livreiros
Editores

18

5,38%

Fonte: PNLD 2011 – História. Compilado por DEBONA, Jackson James. 2013.

O quadro 1 (um) possibilita diferentes leituras e formas de abordagens sobre o
objeto de estudo/fonte livro didático de História, porém, em primeira análise
podemos notar que das 16 (dezesseis) coleções aprovadas pelo MEC, 13 (treze)
delas foram adotadas, em menor incidência, pelas escolas do Estado de Mato
Grosso do Sul, haja vista que certas coleções foram requisitadas por apenas uma ou
mais escolas. Assim sendo, e baseado nas escolhas das 334 escolas estaduais de
Mato Grosso do Sul que possuem o Ensino Fundamental de nove anos, perfazendo
do 6º ao 9º o quadro 1 nos fornece dados significativos quanto a existência de 5
(cinco) coleções que sobressaíram em relação às outras na preferência dos
professores das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul.
A seguir apresentamos a compilação dos dados referentes às cinco coleções
de História mais utilizadas no PNLD de 2011 nas escolas estaduais dos anos finais
do Ensino Fundamental de Mato Grosso do Sul.
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Quadro 7 - Demonstrativo das cinco coleções de Livro Didático mais adotado
pelas Escolas do Mato Grosso do Sul no PNLD de 2011
Quantidade de
Coleções
PNLD 2011
História

Título da
Coleção

Autor(es)

Editora

Nº de
Escolas
Estaduais
do MS que
adotaram as
coleções de
2011

Porcentagem
das
Coleções
adotadas
pelas
escolas do
MS

01

Projeto
Araribá –
história

Maria Raquel
Apolinário

Moderna
S/A

118

35,32%

02

História
Sociedade &
Cidadanianova edição

Alfredo Boulos
Júnior

FTD S/A

61

18,26%

03

História- das
cavernas ao
terceiro
milenio

Patrícia Ramos
Braick
Myriam Becho
Mota

Moderna
S/A

52

15,56%

04

Projeto radixhistória

Cláudio
Roberto
Vicentino

Scipione
S/A

33

9,88%

05

História e vida
integrada

Nelson Piletti
Claudino Piletti
Thiago
Tremonte de
Lemos

Ática S/A

22

6,58%

Fonte: PNLD 2011 – História. Compilado por DEBONA, Jackson James. 2013.

Na escolha do PNLD de História de 2011, uma nova coleção teve destaque
quanto sua aprovação e aceitação no Estado Mato Grosso do Sul. A coleção
"Projeto Radix – História" despontou com um percentual significativo, ocupando a
quarta posição nas preferências do professorado das escolas estaduais. As outras
quatro coleções são as mesmas que estiveram entre as cinco mais bem aceitas no
PNLD de 2008, a diferença é que algumas mudaram em percentuais de preferência
pelas escolas.
Quanto à autoria das coleções integrantes do PNLD de 2011, podemos
verificar novos autores inserindo-se no cenário da produção dos livros didáticos. A
coleção “História e vida integrada” inclui Tiago Tremonte de Lemos no conjunto de
autores; A coleção "Projeto Araribá – História" a autoria é de Maria Raquel
Apolinário. Ressalte-se que esta coleção, no PNLD de 2008, não trazia indicativos
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de autores e sim se apresentava como obra coletiva: “Organizadora: Editora
Moderna. Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora
Moderna.”44
Face ao exposto essas foram as coleções selecionadas para a análise relativas
aos temas pertinentes à Mato Grosso e Mato Grosso do Sul identificados nos
materiais didáticos que circularam nas escolas no período em exame, forneceram
subsídios para a análise dos conteúdos históricos contidos nos Referencias
curriculares do Estado MS e nas coleções de livros didáticos do PNLD de 2011.
Em relação ao componente curricular História, “proposto” pelo Referencial
Curricular, de 2012, por ser elemento essencial para as análises que pretendemos
demonstrar do livro didático de História, segue a transcrição dos conteúdos
regulamentados para o ensino, em forma de quadro para dar visibilidade inicial aos
momentos em que a orientação apresenta conteúdos referentes à História regional.

Quadro 2: Sistematização dos conteúdos de História do MT/MS para o Ensino
Fundamental Anos finais, em 201245.
ANOS BIMESTRES
6º

1º

Ano

Bimestre
2º

7º

CONTEÚDOS BIMESTRAIS
O MUNDO PRIMITIVO


Pré-História no Mato Grosso do Sul.

O advento do mundo moderno

Bimestre



4º



Ano

Bimestre

A presença dos espanhóis, no período colonial, na região do
atual Mato Grosso do Sul (relevâncias das Missões e do Itatim
no processo de ocupação e o povoamento do Mato Grosso).
História dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul:
economia, organização política, processo de aculturação e
contribuição cultural.

O MATO GROSSO DO SUL NO CONTEXTO IMPERIALISTA
8º
Ano

4º



Bimestre




44

Conflito com o Paraguai: causas e desdobramentos para a
América do Sul, para o Brasil e para o Mato Grosso do Sul.
Os Afro-brasileiros e os povos indígenas Guaicurus na Guerra
do Paraguai.
Mato Grosso do Sul (ainda Mato Grosso): economia, ciclo da
erva mate, influência política, econômica, social e cultural no
contexto imperialista brasileiro.

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Guia de. Livros didáticos
PNLD 2008: série/anos finais do Ensino Fundamental - História. Brasília: MEC, 2007, p. 60.
45
Neste quadro apresentamos os conteúdos que fazem menção à história regional de Mato Grosso
do Sul e que foram compilados do referencial curricular estadual para fazer parte da análise
documental desse capítulo.Quadro completo dos conteúdos do Referencial Curricular de Mato
Grosso do Sul 2012.
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9º

3º

Ano

Bimestre

O BRASIL REPÚBLICA NO CONTEXTO CAPITALISTA


Movimento Divisionista de Mato Grosso: antecedentes,
composição de poder, governos e conflitos sociais.

Fonte: MATO GROSSO DO SUL. Referencial Curricular da Educação Básica da Rede Estadual de
Ensino/MS – Ensino Fundamental. Secretaria de Estado de Mato Grosso do Sul, 2012. Compilado
por: DEBONA, Jackson James. Março de 2014.

Diante do exposto, verificou-se que há casos em que o livro didático não
contempla todos os conteúdos que o Referencial Curricular/MS norteia, sobretudo,
no que se refere à história regional. Esses desencontros de conteúdos, entre o
referencial curricular e o livro didático de história, tornam-se um engodo difícil de ser
solucionado pelos professores. Como resultado desse problema, os discentes e
docentes passam pelo Ensino Fundamental com um déficit de aprendizagem de
conteúdos regionais, desconhecendo sua própria história e tendo dificuldade de
aprendizagem, pois não se veem inseridos no contexto histórico.
Daí a importância do referencial curricular não só apontar conteúdos a ser
ministrados pelos professores, mas indicar as referências bibliográficas utilizadas
para a elaboração e estudos que deram origem a formulação final do documento,
tendo em vista que caso as coleções de livros didáticos não abordem a história da
região, o professor tenha um suporte através das referencias bibliográficas que
contém no Referencial Curricular/MS. Contrariamente a essa necessidade,
observou-se nos Referencias a ausência dessas referencias bibliográficas de
suporte, demandando esforço maior ao professor para obter material relativo ao
tema na preparação de suas aulas.

Coleções de Livros Didáticos e ensino de história regional: apontamentos

Ao escolher o livro didático como fonte, partiu-se do princípio que tal material
não poderia ser analisado apenas pelos conteúdos que traz, a exemplo do que
postula Roger Chartier:
[...] os textos que se prestam para escrever a história são tomados como
portadores de um sentido que é indiferente à materialidade do objeto
manuscrito ou impresso através do qual ele se dá, constituído de uma vez
46
por todas e identificável graças ao trabalho crítico.

46

CHARTIER, Roger. Práticas de Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 1996, p. 78.
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Entendendo que os textos trazem, em princípio, a proposição intencional das
obras, a abordagem que segue apresenta o mapeamento, seleção e escolha das
coleções analisadas, ao lado do exame da sua materialidade, pois ainda conforme a
orientação metodológica de Chartier “deve-se lembrar de que não há texto fora do
suporte que o dá a ler (ou a ouvir), e sublinhar o fato de que não existe a
compreensão de um texto, qualquer que seja ele, que não dependa das formas
através das quais ele atinge o seu leitor."47
Partindo dessas premissas, a realização do mapeamento das coleções de
livros didáticos adotadas no Estado de Mato Grosso do Sul, para vigência no
período entre os anos de 2011-2013, forneceu dados quantitativos acerca do
número de coleções, dentre as aprovadas no PNLD, adotadas pelas 334 escolas
que aderiram ao Programa. Somaram-se, portanto, 13 (treze) coleções, dentre as
quais cinco se destacaram na preferência dos professores, cujos índices de
aceitação perfazem os 85,6%. Esse dado justifica a opção pelas cinco coleções que
seguem apresentadas e analisadas à luz da proposição deste estudo. Cada coleção
é composta por quatro volumes que correspondem aos quatro anos do Ensino
Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano). A escolha dessas coleções está assentada
na representatividade e importância que o livro didático de história pode
desempenhar como instrumento para o ensino de história regional. De acordo com
Elício Gomes Lima:

O livro didático constitui a principal fonte de informação impressa e utilizada
por grande parte dos professores e dos alunos brasileiros, sobretudo
daqueles que tem menor acesso aos bens econômicos e culturais. Nesse
sentido, o livro didático tem papel fundamental no processo de
escolarização e letramento em nosso país, ocupando na pratica muitas
vezes o papel de principal referência para a formação e inserção no mundo
48
da escrita.

Quanto às análises das coleções, estas foram feitas através da leitura e
mapeamento integral de cada um dos volumes, cuja observância incidiu na
localização de quaisquer menções ao temário referente à Mato Grosso e/ou Mato
Grosso do Sul, lembrando que, como já destacado anteriormente, os documentos

47

CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos
XIV e XVIII. 2 ed. Brasília: Ed. UnB, 1998, p. 17.
48

LIMA, Elício Gomes. Para Compreender o Livro Didático como objeto de Pesquisa. Revista
Educação e Fronteiras On-Line, Dourados, vol. 2, n. 4, jan./abr. 2012, p. 144.
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emanados da Secretaria de Estado da Educação, com orientações para o ensino de
história no Estado, trazem na sua grade de conteúdos o ensino de aspectos da
história de Mato Grosso do Sul.
Desse modo optamos em descrever as cinco coleções, mapear os conteúdos
de cada volume que menciona a História regional, elaborar quadros de conteúdos
sobre a descrição da abordagem nas seções e sobre o enfoque para a história
regional de cada volume da coleção. A partir desse movimento, foram elaborados
quadros que nos permitiram fazer o confrontamento de ano/volume de conteúdos de
História regional nos livros didático com ano/conteúdo História regional do
referencial curricular, do qual, resultou em alguns apontamentos dos descompassos
de conteúdos entre os dois documentos e até mesmo o silenciamento de conteúdos
de História regional.
De posse dessa discussão preliminar, é possível afirmar que a produção sobre
História regional mato-grossense é permeada pelas mais diversas abordagens, em
sua maioria partindo de aspectos gerais relacionados à História nacional, em
especial no que se refere aos marcos cronológico, contudo abordando os
acontecimentos locais49. A opção por acompanhar e apresentar os fatos históricos
(cuja abordagem se faz relevante) deve-se à observância da estrutura de conteúdos
fixada nos referenciais curriculares para o ensino de história, a qual mesmo ao
trabalhar com eixos temáticos, como é o caso de algumas coleções, não deixa de
"contar" a história através dos marcos cronológico.
As coleções selecionadas, seguidas de uma breve apresentação, conforme os
critérios acima explicitados foram:
1. Projeto Araribá – História: Por se tratar de um Projeto, os créditos de autoria
são atribuídos à Maria Raquel Apolinário, no entanto, no interior da obra é
possível identificar uma série de colaboradores. Publicada pela Editora
Moderna, representa 35,32% das escolhas dos professores sul matogrossenses, ou seja, das 334 escolas estaduais de Ensino Fundamental, 118
escolas adotaram essa coleção. Outro dado importante é que na capital do

49

De acordo com Marcos Lobato Martins: O "lugar" e a "região" respondem a demandas individuais e
coletivas por segurança, continuidade histórica e pertencimento a algum tipo de comunidade de
destino. MARTINS, Marcos Lobato. História Regional, in: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Novos
temas nas aulas de história. São Paulo: Contexto, 2009, p. 135-152.
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estado, Campo Grande, das 76 escolas estaduais 28 escolheram essa
coleção, o que corresponde 36,84% somente das escolas da capital.
2. História Sociedade & Cidadania – nova edição: De autoria Alfredo Boulos
Júnior, editada pela Editora FTD, essa coleção foi adotada por 61 escolas
estaduais, o que equivale a 18,26% do total de escolas do estado. Se
observada a adesão dessa coleção pelas escolas de Campo Grande, seu
número foi pouco expressivo: 76 escolas da Capital somente 10 adotaram
essa coleção perfazendo um percentual de 13,15%.
3. História – das cavernas ao terceiro milênio: Em dupla autoria, Patrícia
Ramos Braick e Myriam Becho Mota produziram essa coleção, que veio a
público sob a editoração da Editora Moderna S/A. A adesão a essa coleção
foi de 52 escolas estaduais o que equivale a 15,56% das escolas de Ensino
Fundamental. A adesão dessa coleção pelas escolas de Campo Grande foi
de número semelhante, em termos percentuais, à coleção anterior,
representando um percentual de 13,15%.
4. Projeto Radix – História: de Cláudio Roberto Vicentino, publicada pela
Editora Scipione, essa coleção foi adotada em 33 escolas estaduais o que
equivale a 9,88% das escolas de Ensino Fundamental do estado. Em Campo
Grande a adesão é pouco expressiva, com somente 04 escolas utilizando
essa coleção, o que garante um percentual de 5,26%. No entanto, se
efetivamente estiverem trabalhando com esse material, é possível afirmar que
as escolhas, ainda que com todos os problemas relativos ao processo, são
respeitadas.
5. História e Vida Integrada: De autores de notada expressão no campo da
produção e material didático, Nelson Piletti, Claudino Piletti e Tiago Tremonte
de Lemos, tem sua adesão em 22 escolas estaduais, o que equivale a 6,58%
das escolas de Ensino Fundamental do estado. Em relação à adesão dessa
coleção pelas escolas estaduais de Campo Grande, observa-se uma
mudança no perfil em relação à coleção anterior, tendo em vista que 10
adotaram escolas essa coleção, o que garante um percentual de 13,15%,
ainda que no estado, de modo geral, o percentual de adoção seja maior que
na capital.
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Em suma, a pesquisa realizada tendo como fonte as cinco coleções de livros
didáticos que mais tiveram adesão pelas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul
no PNLD 2011, a saber:


APOLINÁRIO, Maria Raquel; et all. Projeto Araribá: história. Obra em 4v. para
alunos de 6º ao 9º ano. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2007.



BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História – Sociedade & Cidadania, (Coleção
História - Sociedade & Cidadania, de 6º ao 9º ano). 1. ed. São Paulo: FTD,
2009.



BRAICK, Patrícia Ramos; MOTA, Myriam Becho. História: das cavernas ao
terceiro milênio. Obra em 4v. para alunos de 6º ao 9º ano. 2. ed. São Paulo:
Moderna, 2006.



VICENTINO, Cláudio. Projeto Radix: História. (Coleção Projeto Radix, de 6º
ao 9º ano). São Paulo: Scipione, 2009.



PILETTI, Nelson; PILETTI, Cláudio; TREMONTE, Thiago. História e vida
integrada. Obra em 4 v. para alunos de 6º ao 9º ano. 4. ed. São Paulo: Ática,
2009.
Apresenta como resultado a existência de leis, e normas e de referencial

curricular estadual que amparam o ensino das especificidades regionais, o que não
existiu no PNLD de 2011, foi um livro didático de História que se pautasse em incluir
a História regional de Mato Grosso/Mato Grosso do Sul.
Entendemos que a produção didática não tem como função precípua, atender
integralmente às necessidades didáticas dos professores, que ao nosso ver, devem
ser amenizadas por formação continuada para os mesmos, pois se observado os
autores dos originais e a editoração dos livros didáticos, perceberemos que eles
escrevem e projetam uma leitura histórica de um lugar e que é diferente da região
em questão. A propósito da necessidade de formação continuada, e na carência de
conteúdos de História regional nas coleções de livros didáticos, podemos ao longo
da pesquisa perceber uma quantidade significativa de dissertações, teses e livros
que abordam a história da região de Mato Grosso/Mato Grosso do Sul, o que
atenderia a demanda de elaboração de material didático de História regional para os
anos finais do Ensino Fundamental.
A existência de uma História e de uma Historiografia regional nos leva à
conclusão de que não há a falta de pesquisas para fomentação de materiais
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didáticos de História regional, mas sim o compromisso de reescrever a história
nacional com um olhar mais abrangente sobre as regiões que constituem a nação
deixando de fora o “privilégio” de algumas localidades específicas de construírem a
história nacional segundo seus próprios desígnios.
Constatamos, por meio deste estudo, que o posicionamento autoral e de
editoração das coleções examinadas deixa a desejar quanto à possibilidade de
utilizar o livro didático de História para discussão e ensino de História regional, ou
seja, o livro didático no que se refere ao ensino de História regional, ainda não pode
ser considerado um instrumento a ser utilizado para o ensino de História regional
nas escolas estaduais de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de Mato Grosso do
Sul.
Em síntese, não basta, pois, que tenhamos professores ‘ideais’, alunos ‘ideais’
em uma organização escolar que pretensamente, na sua essência, preocupa-se
com o ensino reflexivo e voltado para questões de análise do contexto social, e
preservação da memória cultural e histórica, e contraditoriamente lida com
problemas que são reais, e extrapolam o campo do ensino e aprendizagem dos
conhecimentos clássicos. Seja em cumprimento da sua “missão educativa”, seja por
exigência da escola, o livro didático é instrumento cuja presença é garantida nas
escolas públicas brasileiras. Estudá-lo pode significar compreender meandros dos
processos educativos no que tange ao ensino aprendizagem, sobretudo na
implantação de propostas metodológicas.
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CULTURA HISTÓRICA E INTERCULTURALIDADE: A PRESENÇA DO ISLÃ EM
MANUAIS DIDÁTICOS IBERO AMERICANOS
João Luis da Silva Bertolinie-UFPR50
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Resumo: Este trabalho iniciou com uma consulta feita aos alunos de um 2º ano do
ensino médio de uma escola Estadual no Paraná no ano de 2009. Por meio de um
instrumento de investigação, chuva de ideias, (BARCA, 2004, p.140) na perspectiva
da Educação Histórica, solicitou-se que os alunos associassem quatro palavras, no
máximo, ao tema central Islã. Os resultados demonstraram uma associação desse
tema com violência e terrorismo. Na pesquisa de mestrado, optou-se por investigar
como este tema era abordado em manuais escolares de História de vários períodos,
recortados, historicamente, pelo critério das leis que os regulamentaram, para
buscar traçar uma trajetória que apontasse se o conteúdo destes, de alguma forma,
contribuía para os resultados apresentados pelos estudantes. Tendo como
referência o conceito substantivo de Peter Lee (2001), buscou-se investigar o
conceito Islã nesses manuais. Utilizando como referencial teórico o conceito de
“cultura histórica” de Jörn Rüsen (1992), os estudos sobre “a ideia do outro” do
professor Edward Said (1989), na obra o Orientalismo; o trabalho realizado pela
Fundación ATMAN (2008), sobre o “conhecimento do outro”, bem como, observando
o Islã e a Europa nos manuais escolares de vários países da Europa, da África e
Ásia. A nova investigação pretende ampliar a pesquisa feita no mestrado,
investigando agora os manuais de História de Portugal e Espanha, além de outros
países que sofreram a influência direta destes países, por terem sido no passado
suas colônias como é o caso do Brasil, da Argentina, Chile e México, neste trabalho
buscou-se iniciar a investigação com um manual do México e um de Portugal que
tratam do conteúdo substantivo Islã, verificando similaridades com os resultados
encontrados nos manuais brasileiros.
Palavras-chave: Manuais didáticos de história; Conceito substantivo Islã; Cultura
histórica.
Introdução
Este artigo iniciou com uma consulta feita a estudantes de 2º ano do ensino
médio de uma escola Estadual do Paraná no ano de 2009. Por meio de um
instrumento de investigação (chuva de ideias), na perspectiva da Educação
Histórica, solicitou-se que os alunos associassem quatro palavras, no máximo, ao
50
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tema central Islã. Os resultados demonstraram uma associação desse tema à
violência e ao terrorismo.
Um tema como o Islã dentro do contexto atual gera carências de orientação
desses alunos. As informações geradas na mídia televisiva jornalística geram
informações que nem sempre o manual didático consegue responder.
Os resultados dessa consulta nos colocaram alguns desafios, do tipo: como
professor de história da escola básica, como poderíamos explicar este tipo de
relação que os alunos fazem com o conteúdo Islã? Por que, um tema do presente na
história contemporânea, está crivado por visões preconceituosas e estereotipadas
por parte dos jovens estudantes?
Assim, na pesquisa de mestrado, optou-se por investigar como o Islã foi
abordado em manuais didáticos de História de vários períodos, recortados
historicamente pelo critério das leis que os regulamentaram, com objetivo de traçar
uma trajetória que apontasse se o conteúdo destes, de alguma forma, contribuía
para os resultados apresentados pelos estudantes. Na pesquisa realizada no
mestrado, optou-se por uma análise dos manuais na perspectiva diacrônica, quando
foram relacionados seis manuais de grande relevância às leis que regiam reformas
para o ensino de história de alguns períodos da sociedade brasileira e às quais
estes manuais estavam submetidos. Para este artigo será apresentada a narrativa
de

dois destes manuais, juntamente com a narrativa de um manual mexicano,

buscando assim demonstrar possíveis aproximações entre as narrativas sobre o Islã
encontradas nos dois manuais brasileiros e no manual mexicano. Este último
selecionado como amostra de um manual didático de um país ibero-americano.
Na análise realizada no trabalho de mestrado foram identificadas e
categorizadas quatro tipos de narrativas:
01) Narrativa de localização e descrição
02) Narrativa Religiosa
03) Narrativa das opiniões sobre o povo Árabe
04) Narrativa das opiniões sobre Maomé
Para o presente trabalho, foram utilizados dois manuais já analisados na
pesquisa realizada no mestrado e a análise do manual mexicano. Como pressuposto
investigativo, foram selecionadas as categorizações: 01) Narrativa de localização e
descrição e 02) Narrativa Religiosa. Trata-se de um texto introdutório que apresenta
justificativas teórico/metodológicas que viabilizaram a investigação. A idéia de se
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incluir um manual mexicano,

deu se pela vontade de ampliar a pesquisa do

mestrado no doutorado, expandindo a investigação para os países Ibero
americanos. A inclusão de manuais dos países que fazem parte da Península
Ibérica e da América do Sul e do Norte, como é o caso do México, teve a intenção
de verificar se, de alguma forma, os países que colonizaram, a maior parte da
América, influenciaram os manuais existentes nas “Américas”. Ademais, procurou-se
verificar se apresentam os mesmos resultados encontrado nos manuais brasileiros.

Referencial teórico

Para compreender como se organiza o pensamento histórico dos sujeitos em
contexto de escolarização, o historiador Peter Lee (2005) investigou em jovens
ingleses as ideias substantivas da História e os conceitos de segunda ordem. São
ideias substantivas aquelas referentes aos conteúdos Históricos, tais como, por
exemplo, a Revolução Francesa, escravidão colonial brasileira, Império Romano,
Revolução industrial, ditadura militar brasileira, a ideia de África e de Islã. Já os
conceitos de segunda ordem referem-se às ideias que estruturam a natureza do
conhecimento histórico, dentre elas, a explicação, inferência, empatia, significância,
objetividade e a narrativa histórica.
Tendo como referência o conceito substantivo de Peter Lee (2005), buscou-se
investigar o conceito Islã em manuais didáticos brasileiros, numa perspectiva
diacrônica (1911-2011).A partir disso, entende-se que a investigação dos conceitos
substantivos da História, tais como o Islã, possibilita a compreensão sobre de que
formas o passado está presente nas ideias históricas estruturadas pelas narrativas
dos livros didáticos de História. Isto porque os autores destes manuais expressão a
organização de sua consciência histórica a partir da maneira pela qual suas
narrativas são construídas. Nesse sentido, pode-se dizer que o manual didático é
um elemento da cultura histórica que expressa um certo tipo de consciência histórica
que é expressa pelas narrativas dos autores em determinado momento da
sociedade brasileira.
Tomou-se como

referência teórica

o conceito de “cultura histórica” do

historiador alemão Jörn Rüsen (2009) .Para esse autor, a cultura histórica é uma
categorização da rememoração pública da História. Esta forma de reativar a
memória apresenta três dimensõe: a política, a estética e a cognitiva. A dimensão
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política se refere ao processo ligado à luta pela legitimação pública das memórias
históricas marcadas pelo conflito entre as formas de dominação e resistência. A
dimensão estética diz respeito à busca de como o estético dá vida às ideias,
imagens e narrativas históricas. Por fim, a dimensão cognitiva é responsável por
fornecer um caráter objetivo, a partir de critérios advindos da ciência histórica, e das
memórias históricas.
A relação entre estas três dimensões deve acontecer em equilíbrio
complementar, evitando que uma suplante a outra numa instrumentalização. No que
diz respeito ao conceito substantivo Islã, tanto o risco de instrumentalização como as
possibilidades de equilíbrio estético, político e cognitivo, são marcados segundo a
historiografia de referência, por meio da “ideia do outro”, conforme o pesquisador
Edward Said (2007) aponta na obra Orientalismo (2007). Destaca-se também a
perspectiva do “conhecimento do outro”, a partir do livro Conociendo al outro, El
islam y Europa em sus manuales de História, trabalho realizado pela Fundación
ATMAN52 (2008), observando o Islã e a Europa nos livros didáticos de vários países
da Europa, da África e Ásia, bem como a produção de um passado único e uniforme
pelos grandes financiadores de mídias”, investigado pelo Historiador Marc Ferro na
obra, A manipulação da História no Ensino nos meios e Comunicação: A
História dos Dominados em Todo o Mundo (1983).
Said (2007) em sua obraOrientalismo, a mais conhecida, revela as formas
como o Ocidente imperialista manipula as informações, criando uma versão
inteligível do Oriente para nossa sociedade. Esclarece como o imperialismo
moderno continua a produzir um conhecimento distorcido do “outro”, suas polêmicas
litigiosas, suas imagens redutivas, seduzindo e “produzindo adeptos às polarizações
territoriais reduzidas do tipo ‘Islã versus Ocidente’”.(SAID,2007,p.19)
O Oriente é retratado por antropólogos, sociólogos e historiadores em um
modelo generalizante: o orientalismo. Este conceito enquadra diferentes regiões
dentro de uma espécie de molde, no qual são incluídos os vários povos do Oriente e
se extrai um Oriente inteligível ao Ocidente:

52

La FundaciónAtman para el Diálogo entre Civilizaciones é uma entidade sem fins lucrativos cujo
objetivo é promover o entendimento e abordagens entre as diferentes culturas. A fundação ATMAN
tem desenvolvido uma importante colaboração com o Grupo GREDI ( Grupo de investigação em
Educação Intercultura da Universidade de Barcelona)l
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O Orientalismo pode ser discutido e analisado como a instituição autorizada
a lidar com o Oriente – fazendo e corroborando afirmações a seu respeito,
descrevendo-o, ensinando-o, colonizando-o, governando-o: em suma, o
Orientalismo como um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter
autoridade sobre o Oriente (...) Em suma por causa do Orientalismo, o
Oriente não era (e não é) um tema livre para o pensamento e ação. Isso
não quer dizer que o Orientalismo determina unilateralmente o que poder
ser dito sobre o Oriente, mas consiste numa rede de interesses
inevitavelmente aplicados (e assim sempre envolvidos) em toda e qualquer
ocasião em que essa entidade peculiar, o ‘Oriente’, é discutida (SAID, 2007,
p. 29-30).

É nessa interpretação que o Ocidente faz do Oriente que se pode incluir o Islã.
Existem interesses sobre o Islã que estão publicizados e circulando na sociedade
ocidental. Estes interesses ultrapassam os muros das escolas e, quando acionados
pelos professores, geram discussões e opiniões que vão muito além do casuístico
ou do inventivo dos estudantes. Assim, a consciência histórica dos jovens
estudantes quando aciona esse conceito substantivo a partir do presente, está
operacionalizando com um passado interpretado moldado e redistribuído a todos de
uma determinada forma. Assim, expectativas de futuro vinculadas a esse modelo de
interpretação: o Orientalismo (ANOTAÇÕES, 2010)53
O livro Conociendo al outro, El islam y Europa em sus manuales de
História (2008) é uma obra que esclarece aos leitores questões importantes no que
diz respeito ao modo como as informação contidas nos manuais escolares de
História chegaram até o formato atual. As discussões que permearam vários
congressos e os documentos oficiais, editados a partir desses encontros,
descortinam um cenário de interesses das várias nações europeias, reproduzindo a
ideia da educação para a paz principalmente nos manuais de História, os quais são
considerados, pela UNESCO, relevantes para a construção da democracia e da paz
da Europa, destinados aos seus estudantes.
Segundo a obra da Fundación ATMAN (2008, p. 10), a formação de uma
cultura para a paz, passa pela criação de projetos que se dirijam a uma mudança
nos manuais didáticos de História. O projeto original era construir uma linguagem
comum que permeasse todo o ensino de uma História considerada mundial. Os
livros de História foram considerados o lugar ideal para a implementação das

53

ANOTAÇÕES de caderno referentes à disciplina Fundamentos epistemológicos em Educação
Histórica ministrada pela ProfªDrª Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt, agosto. 2010.
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mudanças que levariam a essa cultura pela paz. Mas, mesmo antes da UNESCO,
outras iniciativas procuravam modificar os conteúdos dos manuais de História.
No final do século XIX e início do século XX se propôs nos ambientes
socialistas e pacifistas uma revisão nos manuais escolares de História para eliminar
preconceitos e imagens negativas, em respeito aos Estados e aos povos
estrangeiros para se difundir o bem, a paz e a reconciliação entre si. Após o fim da
Primeira Guerra Mundial as iniciativas tiveram um novo impulso, dentro do contexto
por uma paz mundial. Assim, em 1922, foi fundado o Comitê Internacional de
Cooperação Intelectual criado pela Sociedade de Nações. Em 1933, foi firmada uma
Convenção Governamental para uma revisão periódica dos manuais dos Estados da
América Latina. Em 1926, as associações de professores franceses e alemães
firmaram um acordo de colaboração pedagógica à preparação para a paz.
No nível não governamental, em 1926, as Associações dos Professores da
Alemanha e da França fundou uma federação internacional para colaboração
pedagógica e para a preparação da paz através da cooperação dos povos para a
liberdade.
O resultado concreto dessas iniciativas foi bem escasso nos anos entre
guerras, devido à conjuntura política internacional, que não era muito favorável às
operações de desarme moral. Os Estados não estavam dispostos a aceitar
interferências em um terreno tão importante e delicado como o ensino de História.
Só no final da Segunda Guerra Mundial o ensino de História se afirmou
definitivamente como uma questão internacional.
A UNESCO54 foi a primeira promotora de iniciativas que levariam a um salto
qualitativo nas revisões dos manuais, para colocá-los numa nova visão mundial da
História. Dessa ideia nasceu o projeto de uma História geral da humanidade que
“debía poner el acento, sobre todo, em los aspectos culturales y científicos, así como
em La independencia de los pueblos y lãs culturas y su contribución al patrimônio
común” (UNESCO, 2008, p. 10).A produção deste trabalho historiográfico deveria
54

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) fundouse a 16 de Novembro de 1945, com o objectivo de contribuir para a paz e segurança no mundo
mediante a educação, a ciência, a cultura e as comunicações. Tem a sua sede em Paris, França. Seu
principal objetivo é reduzir o analfabetismo no mundo. Para isso, a UNESCO financia a formação de
professores, uma de suas atividades mais antigas, e cria escolas em regiões de refugiados. Outros
programas importantes são os de proteção dos patrimônios culturais e naturais além do
desenvolvimento dos meios de comunicação. A UNESCO criou o World Heritage Centre para
coordenar a preservação e a restauração dos patrimônios históricos da humanidade, com atuação em
112 países
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servir para a redação dos manuais escolares de História nessa perspectiva.
Participaram desse projeto, vários intelectuais, entre eles, o historiador LucienFebvre
que, ao apresentar nesta obra seu plano sobre a Civilização Mundial, disse que era
preciso superar os distintos pontos de vista nacionais em uma nova visão de uma
História de toda a Humanidade, para que se chegasse ao sucesso de uma educação
para a paz:
Cuando se afronta La cuestión de los manuales, y sobre todo de los de
historia, escuchamos decir: “Hay que revisarlos’. Basta com eso? Yo
contesto que no. El hecho ES que estosmanuales, nacionalistas por
definición, destinados a exaltar El espíritu particularista de um pueblo, no
pueden más que contraponerlo a lospueblesvecinos. NiLa UNESCO,
nininguna outra instituición, pudenremediarlo. Lahistoria nacional basada
em La política, como ES La que se vieneenseñendo um poço em todas
partes, nunca tenderá a reconciliar a lospublos. Todo lo que se Le puede
pedir ES que no lês arroje a los unos contra losotros. Si se quierehacer algo
mejor, hay que hacer algo nuevo. Hay que crear La posibilidad de uma
nueva enseñaza: la de uma história mundial, apolítica.y por definición
pacifista (FEBVRE, 1949 apud UNESCO, 2008, p. 11).

Esta obra se realizaria nos anos 1970. Em 1978, a UNESCO decidiu incorporar
os novos avanços das investigações em História e, assim, nasceu uma nova
produção coletiva em 1994. Esta deveria, obrigatoriamente, levar em consideração o
mundo não-ocidental, de modo que a UNESCO promoveu uma investigação sobre
como estava representada a Ásia nos manuais de alguns países Ocidentais. As
conclusões desse estudo foram que, quanto mais distante do Ocidente,
geograficamente, mais raras são as informações encontradas nos manuais.
Observou-se ainda, que as civilizações extra-europeias, que de alguma forma
tiveram importância em relação à História da Europa Ocidental, estavam presentes
nesses manuais, revelando, assim, o etnocentrismo. Esses estudos foram feitos nos
manuais da França, da Suécia e a impressão que ficava para os estudantes é a de
que os países estrangeiros só existem em função de seus países: “El marco de la
historia era estrictamenteeurocentrico, y dentro de el cada Estado propiotenía um
papel preponderante: esta característica era comum a toda Europa” (ATMAN, 2008.
p.12).
Outra atividade interessante, no que se refere à reforma de manuais didáticos,
deu-se no Conselho da Europa. Esse conselho estava ligado à unificação européia e
pretendia superar os enfoques nacionalistas encontrados nos manuais didáticos de
História daquele continente. Com esse objetivo, foram organizados seis congressos
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entre 1953 e 1958. Cada um foi dedicado a uma época da História. No segundo,
organizado em Oslo, na Noruega, em 1954, o tema foi a Idade Média. Nesta ocasião
houve um confronto entre Estados europeus de tradição cristã e um de tradição
muçulmana, a Turquia. Uma das principais discussões aconteceu na conferência
sobre Bizâncio, na qual o delegado grego afirmou que o Império Bizantino deveria
fazer parte da História européia por que:

a) El Império Bizantino se creó sobre la base del Império Romano em
contacto com el Oriente helenístico;
b) su economia se desarrolló dentro de la economia europea;
c) la sociedad se gobernaba según el derecho grecorromano y estaba muy
influída por el feudalismo;
d) espiritualmente era tributário de la ciência y de las letras griegas;
e) suinflujo intelectual y artístico sobre Europa occidentalfueconsiderable;
f) y, por último, Bizâncio formaba parte de la comunidad europea por haber
defendido a Europa durante más de ummilênio y haber resistido a las
presiones del exterior(UNESCO, 2008, p. 17).

Dentro desse contexto entra o delegado da Turquia, EkremÜçyigit, que
sustentava, entre outras coisas, que o Império Bizantino, ainda que tivesse alguns
elementos do feudalismo, não poderia ser considerado feudal e contestava que
Bizâncio teria sido o único herdeiro da civilização grega. Destacava, ainda, a
influência que a civilização islâmica exerceu intelectual e artisticamente sobre a
Europa. E, nesse sentido, o Islã teria sido mais importante que Bizâncio.
A rivalidade que se formou entre os defensores desses dois grandes excluídos
da História européia, acabou se transformando na discussão principal. Essa serve
como base para as questões dessa investigação, pois desvenda as ações dos
órgãos oficiais na História e, por conseguinte, nos manuais didáticos.
Ekrem Üçyigit continuou sua argumentação lançando ideias que colocariam
mais lenha nas acaloradas discussões deste e de outros congressos. Destacou a
direta influência do poeta árabe Abul ala al Muarr sobre Dante Alighieri, e o papel
que os sábios ligados ao Islã tiveram na transmissão da cultura clássica. Üçyigit
afirmou ainda, haver uma censura na História da Idade Média e da Moderna para se
criar a ideia de que a Europa teria sido um produto do cristianismo, o que, segundo
este delegado, não era verdade, pois esta religião teria sido um produto dos povos
europeus, e não o contrário.
As conclusões do congresso de 1954 foram as seguintes:
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La história de la Edad Media no deberia presentarse desde um punto de
vista exclusivamente occidental. Por lo tanto, sería necesario dar a Bizancio
la importância que les es debida em la historia general de la Edad Media,
llamando em especial la atención sobre su papel em la unificación de la
Europa oriental, em la lucha contra el islam em la naturaleza difusiva de su
civilización (...) Por último, pareceria deseable una mayor consideración de
la contribuición del islam a la formación intelectual y artistica em
Europa(ATMAN, 2008, p. 19).

Tais conclusões reconheceram muito mais o papel do Império Bizantino do que
do Islã na formação da Europa no período da Idade Média. Para esta investigação,
as discussões e os resultados desse congresso reforçam o papel exercido pelos
órgãos oficiais na construção da memória dos povos. As modificações e inclusões
de conteúdos numa espécie de gradação de importância nos vários contextos de
épocas modificam os manuais que chegam aos professores, modificando também o
que chega aos estudantes por intermédio desses.
Numa leitura previa dos livros didáticos brasileiros investigados, foi possível
verificar uma semelhança na organização das narrativas sobre a história do Islã.
Parecem se apresentar numa mesma sequência de fatos e sob uma lente religiosa.
A percepção dos estudantes a partir de um passado escolhido/selecionado
incorporado nos manuais didáticos (desde o final do século XIX até os dias atuais),
pelos programas oficiais e que chega às gerações de estudantes, faz parte de
nossas preocupações. Nessa investigação não se trabalhará com as ideias prévias
dos estudantes, mas sim com a investigação dos manuais didáticos de História
dentro da perspectiva da educação histórica, buscando, com isso, verificar onde e
como esses manuais abordam o conceito substantivo Islã quando se tornam parte
da cultura escolar.

Indicações da cultura escolar: a lei Francisco Campos, os livros didáticos e a
entrada do Islã nas aulas de História

A Reforma Francisco Campos de 1931, decretada pelo Governo Provisório,
nascido da Revolução de 1930, por meio do decreto 19.890 transferiu a expedição
dos programas bem como das instruções que antes eram formuladas pelo Colégio
Pedro II e pelos estabelecimentos mantidos pelo Estado que haviam obtido
equiparação a ele, para o recém criado Ministério da Educação e Saúde Pública. A
Reforma de 1931 organizou um sistema de inspeção federal o que dava ao
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Ministério os meios para impor a estrita

adoção de seus programas em todo

território nacional, evitando assim os regionalismos. Após a implementação da
Reforma Francisco Campos, surgiram os compêndios (livros) de acordo com os
novos programas os quais, em caso de discordância entre a orientação
metodológica e a matéria dos programas em vigor, serviam para reger as provas e
exames.
O Imperial Colégio de Pedro II , fundado e 2 de Dezembro de 1837, na data de
aniversário do Imperador, até Reforma Francisco Campos, era o centro de
excelência

e organizador de programas que eram seguidos pela maioria dos

colégios brasileiros, pois regia os exames finais do curso seriado dos
estabelecimentos de ensino não equiparados e dos preparatórios. Guy de Hollanda
(1957) explica que isso trazia vantagens aos autores de livros didáticos ligado a
esta instituição pois era “natural que os manuais adotados tivessem muita aceitação
em todo o País” (HOLLANDA, 1957.p 107). Até a Reforma Rocha Vaz de 1925, os
livros estrangeiros, em especial os franceses, eram amplamente usados nas
instituições de ensino, onde destaca-se a obra

“ Historie de laCivilization” de

Seignobos , adotado nas ultimas series. Com a reforma de 1925, as aulas de
História Universal passaram a ser ministradas nas 2ª e 3ª séries, o que segundo
Hollanda (1957) influiu bastante, para eliminar do curso seriado o uso dos
compêndios

franceses. Outros fatores também vão influenciar a substituição

gradativa dos compêndios franceses pelos nacionais
O triunfo do livro didático nacional, que, a partir da Revolução de
1930(...)Com efeito a queda da nossa moeda, conjugada com o
encarecimento do livro estrangeiro, provocado pela crise econômica
mundial, permitiu ao compêndio brasileiro – antes mais caro que o francês –
competir, comercialmente com este. Outro fator favorável foi o crescimento
acelerado do número dos estabelecimentos de ensino secundário, em sua
maioria particulares, que decorreu essencialmente, das disposições da
Reforma Campos, que lhes estenderam a equiparação, antes reservada aos
mantidos pelos governos dos Estados. Um mercado de consumo em
expansão contínua e rápida, eis a causa principal do desenvolvimento da
produção didática no nosso País (HOLLANDA, 1957,p. 105-106)

A expansão do mercado nacional de livros didáticos, foi acompanhada de uma
adaptação desses ao novo programa da Reforma Francisco Campos, que modificou
a distribuição dos conteúdos pelas séries, a História Universal era substituída por
uma História da Civilização, que deveria ser ministrada do 1º ao 5º ano do curso
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fundamental e no 1º ano do Complementar pré-jurídico. Na nova lei as Histórias do
Brasil e da América se integrariam à História da Civilização.
Nessa seleção de conteúdos para primeira séria, observa-se o aparecimento
do conceito substantivo Islã, em pelo menos três conteúdos, O Islamismo, Urbano II
e a Ideia de Cruzada e a Expansão turca. Esses conteúdos estão articulados com
outros conteúdos da História Européia, sendo essa sua garantia de entrada nas
aulas de História. Foi o que apontou um estudo da UNESCO nos manuais europeus
1978, para descobrir como estavam representados

os povos extra-europeus

nesses. Esse estudo foi feito em livros Franceses e Suecos, e os resultados
revelaram que só estavam presentes os povos não europeus que tinham alguma
relação com essa História marcando uma característica de etnocentrismo nesses
manuais. Essa característica pode ter garantido ao Islã desde o inicio do século XX,
sua entrada nas aulas de História via livros didáticos vindo a se transformar num
conteúdo substantivo, como se verificou

nos programas oficiais da Reforma

Francisco Campos.
Para se verificar a presença desse conteúdo nos livros didáticos foi utilizado
como fonte de pesquisa o livro didático de Joaquim Silvadestinado ao terceiro ano
ginasial, História da Civilização de 1939. Esse livro mantinha na capa os dizeres “
de acordo com o programa do Colégio Pedro II”, mas já era organizado conforme a
Reforma Francisco Campos . Note-se que o uso do selo de aprovação do Colégio
Pedro II é usado para lhe dar maior credibilidade e aceitação.
Esse fichamento revelou entre outras coisas, que este livro seguia plenamente
os programas oficiais do período. O conteúdo substantivo Islã, aparece articulado
com a História européia, o que lhe garantia também a entrada nas aulas de História.
Segundo Jean-Claude Fourquin (1993)
(...) o trabalho de decantação e de cristalização de uma “ tradição” está
longe de obedecer tão somente àquilo que se poderia chamar de
motivações “intrínsecas” ou de exigências
por excelência e de
universalidade. Sabe-se muito bem que a forma como uma sociedade
representa o passado e gere sua relação com seu passado constitui uma
dinâmica altamente conflituosa e depende de todo o tipo de fatores sociais,
políticos e ideológicos . Como sublinha Willians, a seleção que esta no
fundo de toda tradição comporta sempre uma parte de arbitrário e supõe na
verdade um questionamento contínuo da escola feita por seus ancestrais
(FOURQUIN, 1993, p.30)
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A escolha dos conteúdos para os livros didáticos de História da época de
vigência da Lei Francisco Campos não foi, como já se disse, aleatória. Ela esteve
ligada a mecanismos de exigência que iam muito alem da simples cobrança
institucional de seguir os programas oficiais, pois estiveram ligadas também a
dinâmicas do mercado, como aconteceu depois da revolução de 1930. A
equiparação das escolas particulares às publicas e a organização dos Programas
Oficiais pelo Ministério da Educação e Saúde Pública modificaram o cenário do livro
didático no Brasil.

O crescente numero de instituições particulares que foram

criadas a partir dos anos 30, ampliou o mercado dos livros didáticos, o que pode ter
contribuído para tornar presente o conteúdo Islã, enquanto conceito substantivo, nas
aulas de História. A sua comprovada inclusão nos livros e programas oficiais,
conduziu a pesquisa para outros questionamentos.

A presença do Islã nos manuais didáticos analisados

Como já sinalizado, este artigo apresenta as análises feitas em dois manuais
brasileiros e um mexicano. Assim, são apresentadas narrativas

encontradas nos

manuais didáticos de Joaquim Silva de 1939 e Joelza Domingues de 2011, do
Brasil; e de Daniel A Reyes, Irving M Castillo, Lorena L Arena e Carlos A Tosqui de
2009, do México. Este último foi aprovado pela Comisión Nacional de Libros de
Textos Gratuitos, portanto amplamente distribuído e utilizado no México, o que
justifica seu uso como fonte documental.
O Livro de Joelza Domingues da editora FTD, foi um dos cinco mais utilizados
em escolas brasileiras. Assim como o primeiro de Joaquim Silva, ligado à Lei
Francisco Campos o manual de Joelza Domingues está de acordo com as Diretrizes
para o ensino de História dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998.
A partir da definição dos objetivos gerais de investigação feitos na dissertação,
ligados às associações entre as leis e a forma como o conteúdo Islã se inseriu nos
manuais, foram definidos os objetivos a serem considerados na leitura das fontes,
as questões específicas a serem investigadas, e os objetivos específicos na hora da
análise das narrativas produzidas pelos autores, tendo em vista a

questão

específica a ser respondida na investigação, qual seja - Qual a característica da
narrativa sobre Islã presente nos manuais didáticos selecionados?
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As categorizações foram registradas dentro dos critérios da Unidade de
Registro, conforme a metodologia da análise de conteúdo, segundo Franco (2007),
a qual é dividida em diferentes tipos interrelacionados e que são complementares
uns dos outros. Para essa categorização foi utilizada a unidade de registro “Item”
por estar ligado às análises de textos, que é o caso das narrativas encontradas nos
manuais didáticos. O “Item”

55

é um importante guia de referência para análise e

interpretação do conteúdo e dos dados privilegiados das narrativas dos autores.
As narrativas dos manuais foram divididas em quatro categorizações, sendo
que as duas primeiras estão relacionadas à questão específica sobre qual a
característica das narrativas sobre o Islã presentes nos manuais didáticos
selecionados.
As categorizações se apresentam logo após as perguntas específicas e as
análises de seu conteúdo após os objetivos específicos. As categorias foram
separadas assim:
a)Narrativa de localização e descrição
b)Narrativa Religiosa

Questão específica
01) Qual a característica da narrativa sobre Islã está presente nos manuais
didáticos selecionados?

NARRATIVA DE LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO
MANUAL de JOAQUIM SILVA 1939
A Arábia e os Árabes
“A península arábica é um grande planalto quase tão extenso como os dois nossos estados
de Amazonas e Pará reunidos, porém ocupado em sua maior parte, por extensos desertos. Em
numerosos Oasis viviam muitas tribus, independentes todas de origem semítica. A parte mais
povoada era a costa do mar Vermelho, o Hedjaz, com as cidades de Meca e Medina e, ao sul, a
fértil região do Iemem.”

MANUAL JOELZA DOMINGUES DE 2011
A península Arábica é uma região inóspita, pouco favorável à sobrevivência humana, dada a
predominância de desertos. Por volta de 600 d.C., era habitada por tribos nômades, os beduínos,
que viviam do pastoreiro, e por tribos que habitavam as cidades, como Iatreb (depois Medina),
Taífe e Meca, localizadas na estreita faixa fértil da região oeste.

MANUAL HISTÓRIA DO MÉXICO
55

“é uma unidade de registro a ser utilizada quando um texto, um artigo literário, um livro (...) são
caracterizados a partir de alguns atributos definidores. Por exemplo: “Que assunto é privilegiado no
livro?”, “do se trata?” (FRANCO, 2007, p. 44-45)
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Desde tienposmuy antigos, los árabes vivian dispersos em pequenas tribus nómadas de
religíon politeísta (...) practicabanel comercio entre sí, pués solo uma pequena parte de Arábia es
cultivabledebido a sunaturaleza desértica.

O manual de Joaquim Silva, de 1939, faz uma descrição mais próxima da
ciência geográfica, sem opiniões pessoais no decorrer da narrativa. O livro de
Joaquim Silva foi concebido dentro do período da Lei Francisco Campos, portanto
mais ligado às perspectivas historiográficas da época.
O manual, de Joelza E Domingues, de 2011, foi produzido pela editora FTD. A
narrativa desse manual apresenta opinião da autora sobre a península arábica no
corpo do texto, qualificando-a como inóspita e pouco favorável à sobrevivência. Isso
se repete quando a autora localiza para o leitor as principais cidades habitadas da
península, que ficariam numa estreita faixa fértil da região.
O manual mexicano também apresenta a opinião dos autores, mas faz uma
descrição mais próxima ao manual de Joaquim Silva, mais ligada à uma categoria
de localização.
Os três manuais apresentam o mesmo tipo de descrição, com a localização da
Arábia, enfocando, logo a seguir, as características dos seus habitantes.

NARRATIVA RELIGIOSA
MANUAL de JOAQUIM SILVA 1939
As tribos do norte diziam-se descendentes de Ismael, filho do patriarca hebreu Abraão (...) O
Centro religioso era Meca; ai se acha ainda a Caaba, famosa construção na qual se encontra uma
pedra, provavelmente um meteorito, que diziam ter sido antes branca e se tornara preta pelos
pecados dos homens: os árabes prestavam-lhe culto, como os 360 outros ídolos que se viam no
mesmo santuário.
Todos os anos reuniam-se em Meca peregrinações procedentes de toda a Arábia. Após a
adoração dos ídolos da Caaba faziam-se concursos de poesia e realizavam-se grandes feiras,
tornando-se a cidade o centro religioso e comercial dos árabes”
O Corão
A doutrina Islamita está contida no Al Corão, o livro santo dos maometanos, seu código
religioso, social e político. Maomet, segundo se crê, não sabia escrever; mas seus fieis, quando ele
pregava, notavam-lhe às pressas as palavras em folhas de palmeiras, omoplatas de carneiro,
Lages, reunindo-as depois no Alcorão, seu livro santo.
A doutrina de Maomet
O Islão (abandono à vontade de Deus) é uma mistura de superstições árabes com ideias
cristãs e judáicas. Ensina a existência de um só Deus, Alá, que enviou a terra vários profetas como
Abraão, Moises Jesus, os quais revelaram parte da verdade religiosa; Maomet, porem, era o último
e o maior. Todos os fiéis devem crer na imoralidade da alma, no juízo final. Admite que Alá tem a
sorte dos homens escrita no livro do destino ( fatalismo) e que os que morrem lutando por sua
causa e os bons irão para um paraíso de sete ceos, cheios de prazeres materiais.
Os preceitos morais são a oração, que o fiel fará cinco vezes ao dia, após as abluções com
água ou areia e com a face voltada para Meca; Jejum Ramadã (...); a esmola e a peregrinação a
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NARRATIVA RELIGIOSA
Meca. Permitia-se a poligamia e proibia-se o uso do vinho e da carne de porco. A fé islamita
propaga-se mesmo a ferro e fogo, devendo o crente viver à sombra das lanças, até que por todo o
mundo se espalhe a lei do Profeta”

MANUAL JOELZA DOMINGUES 2011
Meca era a cidade mais próspera, além de importante centro religioso, pois ali estava a
Caaba, santuário que abrigava a famosa Pedra Negra, considerada sagrada. Caaba é uma
construção em forma de cubo, coberta por brocado negro. Uma de suas paredes contém a Pedra
Negra, venerada pelos muçulmanos. Encontra-se no pátio da grande mesquita de Haran. Segundo
os geólogos a Pedra Negra, com cerca de 50 cm de diâmetro,é um fragmento de meteorito.
Apesar de cada tribo possuir os próprios deuses e deusas, todas veneravam a Pedra Negra, que
acreditavam ter sido enviada por Alá, o criador do Universo.
Os ensinamentos de Maomé foram anotados por seus seguidores e reunidos no Corão, o
livro sagrado dos muçulmanos. Ali estão os preceitos religiosos, as obrigações dos fieis, regras de
vida social, de higiene e de conduta. As principais obrigações dos muçulmanos são:
 crer em um só Deus (Alá) e que Maomé é seu profeta;
 rezar cinco vezes ao dia em direção a Meca;
 dar esmolas proporcionais aos bens que possui;
 jejuar no mês de Ramadã, do nascer ao pôr do sol;
 ir a Meca ao menos uma vez na vida.
O Islamismo reúne princípios do judaísmo, do Cristianismo e de uma religião persa antiga, o
Zoroatrismo. Reconhece cinco profetas importantes antes de Maomé: Adão, Noé, Abraão, Moises
e Jesus.

MANUAL DE HISTÓRIA DO MÉXICO
(...) De religiónpoliteísta,lo que lês unia era el idioma y el culto a laKaaba, um edifício cúbico
donde se guardabanlo ídolos de diferentes tribus, además de uma piedra negra, posiblemente um
fragmento de meteorito, que era objeto de veneración general.
El Corán, el libro sagrado delIslam, recoge sus principalespreceptos, que son: hay um solo
diosverdadero, Alá; losdeberes de losmusulmanessonlaoración, laprofesión de la fé,
lacaridad,losayunos y laperegrinación a La Meca por lo menos uma vez em la vida.

As narrativas religiosas encontradas nos três manuais apresentam a mesma
estrutura narrativa. Destacam a Caaba, seus ídolos e a idolatria que existiam antes
de Maomé, a existência da pedra preta, único ídolo que permaneceu, a cidade de
Meca como grande centro religioso e comercial, passando a falar do Corão e das
cinco principais prescrições nele contidas e que os muçulmanos devem seguir.
Mesmo separadas por cem anos as estruturas das narrativas são a mesma, com
sequências bastante próximas de assuntos nos três manuais.
O livro História da Civilização de Joaquim Silva

está relacionado com a

pedagogia da Escola Nova,56 pois esta se relaciona com a lei Francisco Campos,
que é nitidamente influenciada por essa pedagogia. Destaca as obrigações que
todos os muçulmanos devem respeitar, cita e não deixa de destacar o caráter bélico
56

O movimento da Escola Nova estava mais ligado a um ensino para muitos, ao contrário do modelo
anterior, que estava ligado a uma educação fundamental e universal, sem se esquecer do ensino
profissional, necessidade do contexto de industrialização do período.
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da expansão da religião, dizendo que o “crente deve viver à sombra das lanças, até
que por todo o mundo se espalhe a lei do Profeta”.
O manual de Joelza Domingues apresenta uma narrativa que se pretende
científica, descrevendo quase tecnicamente fatos selecionados da História do Islã.
Esta seleção segue as linhas anteriores, expostas aqui. A autora desqualifica, por
exemplo, objetos sagrados para os muçulmanos, como a Pedra Preta que se
encontra na Caaba, tratando-a como um provável meteorito. Descreve o Islamismo
como um conjunto de princípios adquiridos de outras religiões anteriores, estratégia
utilizada também pelos outros autores.
Os autores imprimem nas suas narrativas as suas praticas sociais,
manifestadas a partir de representações sociais subjetivas, valorativas e emocionais
que podem ou não ter na sala de aula.
O Manual Mexicano segue a mesma linha dos manuais brasileiros,
descrevendo a Caaba, as obrigações de cada muçulmano, classificando a pedra
sagrada dos muçulmanos como um meteorito e,

mesmo numa narrativa mais

enxuta, apresenta as mesmas características que as narrativas dos manuais
brasileiros.

Algumas conclusões

Na investigação realizada na dissertação de mestrado uma das preocupações
foi descobrir como o conteúdo substantivo Islã entrou nos manuais didáticos do
Brasil. O estudo apresentado nesse trabalho dá continuidade e suporte ao trabalho
que vem sendo realizado no doutorado, cujo foco será expandir as investigações
aos manuais do mundo ibero-americano e aos contextos de suas produções.
Desde o início a

investigação nos levouà obra de Guy de Hollanda - Um

Quarto de Século de Programas e Compêndios de História para o Ensino
Secundário Brasileiro 1931 – 1956 (1957). Fonte que
análise dos

forneceu pistas para a

manuais brasileiros. A informação da existência de uma influência

francesa no ensino de História no Brasil foi bastante relevante. Até 1925 os manuais
de História franceses eram utilizados por estabelecimentos de ensino, mantidos
principalmente por congregações religiosas, oriundas, em regra da França. Trata-se
de uma pista a ser desenvolvida no caminho da investigação do doutorado.
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As narrativas presentes nos manuais didáticos selecionados, identificadas por
meio das categorizações, permitiu perceber elementos comuns a todas as
narrativas. Neste artigo utilizamos apenas as duas primeiras categorias para análise.
Estas comprovaram que os três manuais analisados seguem praticamente um
mesmo estilo de narrativa, isto é, narram dentro uma forma o espaço habitado pelos
árabes e explicam, pelo viés estritamente religioso, o surgimento do Islamismo.
Observou-se que as sequências narrativísticas são praticamente as mesmas, o
que muda é o estilo de cada autor. A expressão da consciência histórica aparece
neste momento, a visão que tem do objeto analisado, no caso o Islã, aparece na
forma de ideias, que vão ao encontro do que Edward Said, chama de Orientalismo,
onde o Ocidente interpreta o Oriente de um jeito a torná-lo inteligível. Noutras, o que
aparece é a isenção dos autores com relação às afirmações de que, por exemplo, a
pedra preta seja, possivelmente,

um meteorito, deixando dúvidas ao leitor da

veracidade do relato. Aparece também uma narrativa religiosa em substituição a
narrativa histórica, da mesma forma como apontou GerdienJonker, em seus estudos
nos

manuais

alemães

estruturanarrativística

do

comum

século
entre

XIX

e

XX.

manuais

A

existência

alemães,

de

uma

brasileiros

e

mexicano,apontado por GerdienJonker e por nossa pesquisa parece indicar o que os
autores Marc Ferro e Edward Said apontam em seus, ou seja uma manipulação do
passado, a criação de um passado único através de um forjamento narrativo criado
por especialistas. No caso, o passado do Islã. As questões que hoje se põem dentro
das salas de aula, no que se refere

aos muçulmanos e árabes, as mídias

apresentando conteúdos sem as devidas distinções, podem estar gerando carências
de orientação nos alunos, que os manuais didáticos não evidenciaram ter condições
de suprir.
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A APRENDIZAGEM HISTÓRICA E OS JOVENS NA FORMAÇÃO DOS
PROFESSORES REALIZADA PELO PACTO NACIONAL PELO
FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO
Lidiane Camila Lourençato-UFPR57
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Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt-UFPR58
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Resumo: Tem-se acompanhado nos últimos anos um amplo debate acerca das
dificuldades enfrentadas pelo Ensino Médio no Brasil. Entre elas podemos citar
questões como a da finalidade e dualidade desta etapa da educação básica, as
grandes taxas de evasão e a reflexão sobre os sentidos da experiência escolar para
os jovens. Buscando responder estes desafios, o Governo Federal lançou um
programa chamado “Programa Ensino Médio Inovador” (ProEMI), que objetiva
fomentar o diálogo entre a escola e os jovens; promover uma escola onde os
saberes e conhecimentos tenham significado para os estudantes e possibilite que
tais sujeitos desenvolvam sua autonomia intelectual. Para que isto seja possível, o
ProEMI propõe um redesenho curricular e a formação de professores. Esta
formação dos professores do ensino médio foi concretizada através do Pacto
Nacional para o Fortalecimento do Ensino Médio, através de uma parceria entre o
Ministério da Educação, as secretarias estaduais e distrital de educação e as
Instituições de Ensino Superior. Com base nas leituras de trabalhos realizados no
campo da Educação Histórica como as teses de Ronaldo Cardoso (2011), de
Marcelo Fronza (2012), Luciano Azambuja (2013), e outras investigações,
constatou-se a possibilidade de realizar uma aprendizagem histórica mais significava
para a práxis dos jovens. Apoiada nessas pesquisas e em outros autores como
Rüsen (2001; 2010) Barca (2000; 2008) e Schmidt (2009) será conduzida uma
análise baseada no campo da Educação Histórica, nos Cadernos de Formação dos
professores do Ensino Médio, na formação dos orientadores de estudo realizada
pela Universidade Federal do Paraná e na formação dos professores de uma escola
estadual de Curitiba buscando perceber se a implementação deste novo programa
possibilita aos professores de história criar mudanças em suas aulas de forma que
desenvolva uma aprendizagem histórica mais significativa para a vida dos jovens.
Pode-se perceber, até o momento, que nestes documentos é dada importância em
considerar os jovens, seus anseios e necessidades, porém ao pensar a estruturação
de uma aula de história este aspecto, muitas vezes, é deixado de lado.
Palavras-chave: Educação histórica. Políticas públicas para o ensino médio.
Formação de professores de história.
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Introdução

Frequentemente nos defrontamos com críticas em relação à escola, culpando-a
de não preparar os alunos para a vida real, afirmando que não existe uma relação
dos conhecimentos que ela ensina com a vida dos alunos, ou seja, a forma e a
seleção dos conteúdos por áreas do conhecimento e por disciplinas não possibilita
uma relação dos conhecimentos com a vida dos sujeitos aprendizes.
Uma forma de entender o processo de disciplinarização pensando uma
superação da fragmentação e da compartimentação dos conhecimentos considera
que a disciplina científica, a disciplina acadêmica e a disciplina escolar se constituem
de formas diferentes e cumprem finalidades sociais distintas.
A partir desta ideia criam-se diferenciados modelos de educação. Em um
modelo tradicional de escola, por exemplo, são adotados como referencia
conhecimentos produzidos pela própria ciência, muitas vezes que buscam a verdade
em si e para si, o que gera conhecimentos escolares desconectados da vida dos
sujeitos.
Outros modelos consideram que não devemos utilizar apenas os saberes que
tem origem na própria ciência,incluindo também conhecimentos advindos de práticas
sociais e culturais.
O objetivo deste artigo é realizar uma análise baseada no campo da Educação
Histórica, nos Cadernos de Formação dos professores do Ensino Médio, na
formação dos orientadores de estudo realizada pela Universidade Federal do Paraná
e na formação dos professores de uma escola estadual de Curitiba buscando
perceber se a implementação deste novo programa possibilita aos professores de
história criar mudanças em suas aulas de forma que desenvolva uma aprendizagem
histórica mais significativa para a vida dos jovens.
Estas análises serão realizadas baseadas dentro da perspectiva do campo da
Educação Histórica e utilizando a teoria da consciência histórica apoiada em autores
como Rüsen (2001; 2010) Barca (2000; 2008) e Schmidt (2009).
A Educação Histórica é um campo de investigação que parte da ideia de que a
História é uma ciência que não se limita a considerar a existência de uma só
explicação, mas segundo Barca e Schmidt (2009), possui uma natureza
multiperspectivada, que comtempla múltiplas temporalidades baseadas nas
experiências do passado que estão no pensamento presente dos sujeitos. Mas isto
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não significa que se aceita todos os relativismos, mas compreende-se que há uma
objetividade, uma utilidade e um sentido social no conhecimento histórico. Suas
pesquisas buscam respostas “ao desenvolvimento do pensamento histórico e a
formação da consciência histórica de crianças e jovens”.
A pesquisa na área da Educação Histórica tem se pautado nos referenciais
epistemológicos da ciência da História, como norteadores teórico-metodológicos da
pesquisa e também têm como referência, na maioria das vezes, os princípios
investigativos da pesquisa qualitativa, sempre buscando se aproximar dos
problemas relacionados à realidade dos professores, jovens e crianças.
A teoria da consciência histórica de Rüsen (2001, 2010, 2012), senda esta
utilizada como suporte teórico para muitas pesquisas no campo da Educação
Histórica e também neste artigo, considera o conhecimento histórico como um
processo “genérico e elementar do pensamento humano”, é o resultado da ciência
da história e esta, por sua vez, é uma articulação da consciência histórica. A História
é vista como vital para a vida humana, pois é a “essência das operações mentais”
com as quais os homens interpretam as experiências temporais de seu mundo para
que possam orientar sua vida prática. A consciência histórica, vista como um guia do
homem no tempo serve para tentar com que este, diante das transformações de seu
mundo, não se perca em meio às mudanças. Ele afirma que:
[...] A consciência histórica está fundada nessa ambivalência antropológica:
o homem só pode viver no mundo, isto é, só consegue relacionar-se com a
natureza, com os demais homens e consigo mesmo se não tomar o mundo
e a si mesmo como dados puros, mas sim interpretá-los em função das
intenções de sua ação e paixão, em que se representa algo que não são.
(RÜSEN, 2001, p. 57)

Consciência histórica é a competência cognitiva, estética e política de
interpretação, ou seja, atribuição de significado, e orientação, constituição de
sentido, das experiências humanas do tempo, sobre o tempo e no tempo.
Ao nos referimos que acreditamos na realização de uma educação que auxilie
no desenvolvimento de uma aprendizagem histórica mais significativa para a vida
dos jovens, estamos nos baseandoem algumas investigações realizadas com
jovens, dentro do campo da Educação Histórica, que apontam para esta
possibilidade. Exemplificarei estas pesquisas relatando de forma sucintamente três
teses defendidas nos últimos anos.
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A primeira pesquisa que trarei para a discussão é a tese de Ronaldo Cardoso
(2011): denominada de “Aprender história com sentido para a vida: consciência
histórica em estudantes brasileiros e portugueses”. Neste trabalho ele procurou
verificar como o ensino de História, nas escolas públicas do Brasil e Portugal, tem
contribuído para o desenvolvimento de uma consciência histórica que possibilite a
satisfação das carências de orientação temporal e constituição de identidade na
sociedade atual. Ao final desta investigação ele constatou que, quando os alunos
tem acesso a práticas socioculturais das mais variadas, podem aumentar seu
repertório de informações passíveis de serem interpretadas historicamente.
Já o trabalhode Marcelo Fronza (2012) cujo título é “A intersubjetividade e a
verdade na aprendizagem histórica de jovens estudantes a partir das histórias em
quadrinhos” teve como objetivo estudar como estes jovens compreendem as ideias
de intersubjetividade e verdade históricas a partir das histórias em quadrinhos que
abordam temas históricos que estão presentes no contexto de escolarização. Sua
tese é que as histórias em quadrinhos propiciam uma relação com o conhecimento
histórico não ficcional sobre o passado e a maneira pela qual os jovens estudantes
de ensino médio compreendem a verdade histórica e a intersubjetividade. No final
de sua pesquisa,Fronza pode perceber que as histórias em quadrinhos
paradidáticas

utilizada

multiperspectividade

entre

na

investigação

diferentes

fontese

exploram
a

explicitamente

controvérsia

teórica

a

entre

interpretações distintas. No entanto deixaram a desejar no que diz respeito à
pluralidade de sentidos de orientação no tempo na maioria dos casos.
Ele pode compreender que
a reintrodução do ato criativo antropologicamente universal de narrar
historicamente pode desestruturar os princípios desumanizadores da
pedagogia dos objetivos e colocar na ordem do dia, para os jovens
estudantes, as experiências do passado que digam respeito a sua cultura
juvenil e suas relações com a cultura histórica de sua comunidade. As
histórias em quadrinhos são mais uma dessas formas de narrar que, por
meio de seu poder estético, pode contribuir vivamente para o contato
desses sujeitos com formas de viver passadas distintas, mas significativas,
que forneçam sentido para à sua vida prática contemporânea. (FRONZA,
433, 2012)

A pesquisa que resultou na tese defendida porLuciano Azambuja (2013)
intitulada por “Jovens alunos e aprendizagem histórica: perspectiva a partir da
canção popular”investigou as protonarrativas escritas por jovens alunos brasileiros e
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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 constituição da consciência
histórica e identidade histórica primeira fixada na vida prática cotidiana.
A partir dos dados empíricos ele verificou que os jovens alunos brasileiros e
portugueses narrativizaram 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. Para o pesquisador as canções mobilizaram as
temporalidades do passado, presente e futuro e dinamizaram as competências da
experiência, interpretação e orientação da consciência histórica.
Antes de entrarmos na análise dos documentos referenciados acima, faremos
uma breve explanação de como se deu a estruturação do ensino por disciplinas e
fazer um panorama dos impasses e problemas que o Ensino Médio tem sofrido no
Brasil, uma vez as novas propostas que serão analisadas neste trabalho, trazem
como uma possível causa do desinteresse dos jovens na escola as conteúdos
divididos em disciplinas, que estas não conversam umas com as outras e que os
conteúdos não tem relação com a vida dos jovens.
Segundo Chervel (1990), o termo disciplina só tomou o sentido que
compreendemos hoje depois da Primeira Guerra Mundial, pois até o final do século
XIX ele não significava mais do que “vigilância dos estabelecimentos, a repressão
das condutas prejudiciais à sua boa ordem e aquela arte da educação dos alunos
que contribui para isso.”(CHERVEL, 1990, p. 178)
Porém, segundo o autor, o termo disciplinas escolares após a primeira Guerra
Mundial trás consigo a ideia que os conteúdos de ensino são impostos pela
sociedade e cultura que a rodeia, dando para a escola a missão de ensinar o que as
ciências fizeram comprovações em outros lugares.
Nos últimos anos, devido o maior interesse em pesquisar e discutir as
disciplinas escolarestemos consciência que a escola e os sujeitos que ali estão
presentes não são apenas receptores de conhecimentos, mas que também
interpretam e produzem novos conhecimentos. Consideramos a existência de uma
cultura que cerca a escola,mas que também existe uma cultura escolar.
Essas novas perspectivas em relação às disciplinas escolares foram possíveis
através de estudos como os realizados por Rockwell (1995) e Edwards (1997), onde
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as investigadoras procuraram mergulhar no universo escolar, através de pesquisas
etnográficas, para poder compreendê-lo e assim perceber através dos currículos
ocultos e de textos invisíveis, a forma que se dava a relação dos sujeitos com o
conhecimento.
Um exemplo destas investigações foi a pesquisa etnográfica realizada por
Edwards (1990) tendo como campo empírico uma classe do Programa 9-14 da
Escola nº45 Ernesto Gárcia Cabral, da Colônia Luis Echeverría e uma sexta série da
mesma escola, cujas classes apresentam orientações educacionais diferentes.
A autora fez algumas reflexões a respeito dos conteúdos acadêmicos e dos
conteúdos escolares. Para ela os conteúdos acadêmicos, em classe, se tramam
com o universo de relações entre o professor e os alunos. São estes sujeitos que na
escola, os assumem, os reconstroem, os medeiam, os restituem e os esquecem.
Edwards (1990) afirma que são necessárias algumas mediações para que o
conhecimento escolar adquira existência social concreta, como um recorte e
ordenamento da realidade, sendo este fruto de várias mediações institucionais que
se realizam por uma série de decisões e discriminações, a partir de um conjunto de
conhecimentos pretensamente científicos,como por exemplo,o que a escola deve
transmitir, daqueles incluídos nos planos e programas, também que cada professor
apresenta de um modo singular e a própria classe constitui uma definição do
conhecimento.
Os conteúdos acadêmicos, segundo Edwards (1990), tal como são propostos
nos programas são reelaborados ao serem transmitidos, a partir da história dos
professores e da intenção de torna-los acessíveis aos alunos. Da mesma forma, são
reelaborados pelos alunos a partir de suas histórias e suas tentativas de aprender a
lição, o que faz com que na escola se realizem várias formas de conhecimento.
Ao tentar aproximar esta discussão dos conhecimentos e as disciplinas
escolares com o Ensino Médio no Brasil,pensando historicamente, podemos
observar que esse já teve diversas faces: etapa de escolarização formal; etapa
intermediária entre o ensino fundamental e o ensino superior; etapa de consolidação
dos saberes construído no ensino fundamental; formação profissional para diversas
áreas do trabalho e como refém dos exames de vestibular. Devido a estas diferentes
faces, as disciplinas escolares ganham características próprias, uma vez que estão
a serviço da sociedade e são influenciadas pela mesma.
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Neste sentido, Chervel (1990) nos atenta que a escola tem determinadas
funções dependendo da sociedade em que está inserida e da época, onde o autor
afirma
Pode-se globalmente supor que a sociedade, a família, a religião
experimentaram em determinada época da história, a necessidade de
delegar certas tarefas educacionais a uma instituição especializada, que a
escola e o colégio devem sua origem a essa demanda, que as grandes
finalidades educacionais que emanam da sociedade global não deixaram de
evoluir com as épocas e os séculos e que os comanditários sociais da
escola conduzem permanentemente os principais objetivos da instrução e
da educação aos quais ela se encontra submetida. (CHERVEL, 1990,
p.187)

Desta forma não podemos nos esquecer que as disciplinas estão inseridas em
um contexto social e econômico e que atualmente no Brasil, assim como em outros
países, os conteúdos e as formas de trabalhar este conteúdo são regidos pelos
currículos. Neste sentido, temos uma grande discussão no cenário brasileiro acerca
do currículo do Ensino Médio, onde uma das preocupações centrais está na
finalidade desta etapa de ensino.
Como bem retrata Kuenzer (2009) em seu livro Ensino Médio:construindo uma
proposta para os que vivem do trabalho,desde a década de 30 havia duas propostas
para o ensino médio no Brasil, sendo uma voltada para o mundo do trabalho e outra
tendo como alvo a elite,com um ensino propedêutico, como ela afirma no trecho
abaixo:
A formação dos trabalhadores e cidadãos no Brasil constitui-se
historicamente a partir da categoria dualidade estrutural, uma vez que havia
uma nítida demarcação da trajetória educacional dos que iriam
desempenhar as funções intelectuais ou instrumentais, em uma sociedade
cujo desenvolvimento das forças produtivas delimitava claramente a divisão
entre capital e trabalho traduzida no taylorismo-fordismo como ruptura entre
as atividades de planejamento e supervisão por um lado.

Esta dualidade da forma escolar do ensino médio refletiu na organização
pedagógico-curricular do ensino médio oscilando entre um currículo “enciclopédico”,
centrado no acumulo de informações ou em um currículo pragmático, centrado no
treinamento de uma atividade laboral. Desta forma é possível perceber que a
organização do currículo do ensino médio gerou uma fragmentação do
conhecimento em disciplinas estanques e hierarquizadas, valorizando umas áreas
em detrimento de outras.
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

175

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 5.692, de 11/08/71)
tentou dar fim a esta dualidade propondo uma profissionalização compulsória como
único caminho para os jovens e adolescentes, porém segundo Kuenzer, devidoa
resistências sua implementação foi prejudicada, uma vez que existia o desejo de
muitos adolescentes de ingressar em universidades.
Depois de uma revisão, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
6.394/96) onde foi reafirmado o papel formativo do Ensino Médio, determinou que o
ensino médio profissional só pode receber alunos que tenham concluído o ensino
médio ou estejam cursando em paralelo.
Segundo Kuenzer (2009) a partir da LDB não se propõe adestrar os
trabalhadores em formas de fazer, mas criar capacidades intelectuais que lhes
permitam adequar-se a uma produção flexível às quais o mercado de trabalho atual
requer.
Outra discussão bastante presente nas novas propostas curriculares é o
conceito de competência. Segundo Kuenzer (2009) apesar deste conceito não ser
novo ele tem assumido um novo significado a partir do alargamento do conceito de
formação profissional causado pelas novas demandas do mercado de trabalho, pois
agora, em suas palavras, o que importa não é apenas “aprender conhecimentos e
modos operacionais, mas de ‘saber, saber fazer, saber ser e saber conviver’,
agregando saberes cognitivos, psicomotores e socioafetivos.” (2009, p.16)
Devemos considerar que muitas das proposições para a educação brasileira a
partir da década de 90 são influenciadas por interesses de órgãos internacionais
como UNESCO, BID (Banco interamericano de Desenvolvimento), BIRD (Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento), Banco Mundial, entre outros,
sendo estes defensores de interesses externos à sociedade brasileira. A agenda
pelo Banco Mundial, por exemplo, incentiva o uso mais racional de recursos
principalmente através da autonomia das instituições educacionais, dar atenção aos
resultados, implantando sistemas de avaliação e buscar maior articulação entre os
setores públicos e privados tendo em vista ampliar a oferta da educação. Se
pararmos para analisar os rumos que a educação brasileira tem tomado nas últimas
décadas percebemos que algumas ações neste sentido foram implantadas como o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB – e o Exame Nacional
do Ensino Médio – ENEM e o Programa Universidade para Todos – Prouni.
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Uma das constatações feitas nos últimos anos em relação ao Ensino Médio no
Brasil é que o seu acesso foi massificado, mas não foi garantida democraticamente
sua permanência e, principalmente, não temos um currículo capaz de promover uma
aprendizagem que faça sentido para os jovens adolescentes.”
Com uma proposta de fugir da ciência excessivamente compartimentada e
buscando uma comunicação entre os diversos campos, através da instituição do
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio – Portaria nº 1.140, de 22 de
novembro de 2013, os Estados e o Distrito Federal firmaram compromisso com o
MEC para garantir a oferta de Formação Continuada aos professores de Ensino
Médio, ação articulada ao Redesenho Curricular, proposto pelo Programa Ensino
Médio Inovador – ProEMI, tendo também como base as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de
2012),
O

programa

Ensino Médio Inovador pretende estabelecer mudanças

significativas nas escolas públicas de ensino médio através de nova organização
curricular, realizada pelas próprias escolas, tendo como objetivos fomentar o diálogo
entre a escola e os jovens; promover uma escola média onde os saberes e
conhecimentos tenham significado para os estudantes e desenvolvam sua
autonomia intelectual.Para que isso seja possível, pressupõe uma articulação
interdisciplinar voltada para o desenvolvimento de conhecimentos, saberes,
competências, valores e práticas. Ele propõe estimular novas formas de organização
das disciplinas, articuladas com atividades integradoras, a partir das inter-relações
existentes entre os eixos constituintes do ensino médio, sendo eles o trabalho, a
ciência, a tecnologia e a cultura.
Neste artigo, por conta do recorte temático, nos debruçaremos com afinco no
resenho curricular proposto dentro do ProEMI, onde para ele, em meio ao debate de
que a visão especializada dos conhecimentos impõe, nãopodemos ignorar os efeitos
da especialização sobre o desenvolvimento das ciências, mas o que se quer mesmo
é obter a visão da totalidade da realidade através daintegração dos conhecimentos.
A adesão ao ProEMI, ocorre a partir de uma cooperação entre os entes
federados, cabendo ao Ministério da Educação o apoio técnico e financeiro às
Secretarias de Educação e respectivas escolas. Sendo que as Secretarias de
Educação Estaduais e Distrital ficarão imbuídas de desenvolver e ampliar as ações
voltadas para a organização, realização e fortalecimento do Ensino Médio.
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O Projeto de Redesenho Curricular deverá ser elaborado pelas escolas
indicadas pelas Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e deverá
atender às reais necessidades dessas, reconhecendo as especificidades regionais e
as concepções curriculares executadas pelas redes de ensino, buscando
compreender os sujeitos e as juventudes presentes no Ensino Médio brasileiro e
seus direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento integral, são aspectos
fundamentais para que as escolas redesenhem seus currículos.
A escola deverá organizar as atividades que compõem o redesenho curricular a
partir das áreas de conhecimento e de pelos menos mais cinco macrocampos,
sendo três obrigatórios (acompanhamento pedagógico; iniciação científica e
pesquisa; leitura e letramento) e dois optativos (línguas estrangeiras; cultura
corporal; produção e fruição das Artes; comunicação, cultura digital e uso de mídias;
participação estudantil).
Segundo destaca o Documento Orientador do Programa Ensino Médio
Inovador publicado pelo Ministério da Educaçãoem 2014
É essencial que as ações elaboradas para cada macrocampo sejam
pensadas a partir das áreas de conhecimento, contemplando as orientações
das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM, e
envolvendo temáticas diversas por meio do diálogo entre os conteúdos dos
diferentes componentes curriculares de uma ou mais áreas do
conhecimento. (BRASIL, 2014 p.7)

Além disso, as propostas curriculares deverão contemplar as dimensões do
trabalho, da ciência, da tecnologiae da cultura como eixos integradores.
A definição de macrocampos para o ProEMI, segundo os documentos
orientadores são como um eixo a partir do qual se possibilita a integração curricular
com o intuito de enfrentar e superar a fragmentação e hierarquização dos saberes,
permitindo a “articulação entre formas disciplinares e não disciplinares de
organização

do

conhecimento

e

favorece

a

diversificação

de

arranjos

curriculares”.(2014, p.8)
Como podemos observar esta proposta não afirma claramente que o currículo
deva ser trabalhado de forma interdisciplinar, mas sim através de um eixo comum,
podendo ser ele Trabalho ou Ciência ou Cultura, e que este integre o tema
trabalhado em diversos aspectos podendo ser realizada dentro de uma disciplina ou
por outras formas de trabalho que possam ultrapassar os limites das disciplinas.
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Os macrocampos obrigatórios descritos acima, como por exemplo,podem
contemplar uma ou mais áreas de conhecimento com foco na diversidade de
temáticas de interesse geral e de conteúdos, podendo também estar articuladas a
outros macrocampos e ações interdisciplinares da escola, com outros projetos
objetivando as expectativas e necessidades dos estudantes em relação à sua
trajetória de formação.
Na tentativa de melhor compreender o que seriam as áreas de conhecimento
citadas nos documentos orientadores do ProEMI, mas que não são explicitadas
nestes mesmo documentos, tomamos como base os Cadernos de Formação de
Professores do Ensino Médio, onde o caderno IV da etapa I se dedica a discutir
“Áreas do conhecimento e integração curricular”. Estes cadernos norteiam como
deve ser realizada a formação dos professores do Ensino Médio através do Pacto
pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Optamos pelo uso destes cadernos e não
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio porque eles são
baseados na mesma e porque a formação dos professores será baseada nestes
cadernos.
Este pacto constitui-se em uma parceria do Ministério da Educação (MEC) com
as Secretarias de Estado da Educação (SEED) e da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (SETI) e as Universidades. No Paraná as universidades que integram o
pacto são: UEL, UEM, UENP, UEPG, UNESPAR, UNICENTRO, UNIOESTE, UTFPR
e UFPR.
Essa parceria tem como objetivo promover a valorização da formação
continuada dos professores e pedagogos que atuam no Ensino Médio público, nas
áreas rurais e urbanas, em consonância com a Lei de Diretrizes e Base da
Educação Nacional e as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio.
A Formação Continuada para os Professores do Ensino Médio no Paraná teve
início em julho de 2014,tendo como previsão de conclusão maio de 2015. Esta
formação ocorre através de estudos, discussões e reflexões, de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio – DCNEM. Estes estudos serão
realizados a partir dos Cadernos produzidos pelo MEC, podendo utilizar como
material de apoio o Caderno organizado pela SEED, contribuições sugeridas pelas
Coordenações Gerais das nove universidades parceiras no Pacto e outros materiais
sugeridos pelos formadores, desde que estejam de acordo com as propostas dos
Cadernos produzidos pelo MEC.
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

179

Os cursos serão realizados em duas etapas com carga horária total de 200 h,
em duas partesde 100 horas, sendo 50 h/etapa para os encontros coletivos
presenciais e 50 h/etapa para os estudos individuais.
Na primeira etapa serão trabalhados os campos temáticos propostos nos
Cadernos de MEC e na segunda etapa os estudos se concentrarão nas discussões
sobre as áreas de conhecimento e sobre eixos articuladores das disciplinas
curriculares. Existe o planejamento da realização de uma terceira etapa, onde
seriam discutidas as disciplinas escolares, porém esta ainda não foi confirmada.
Segundo consta no caderno IV da etapa I “Áreas do conhecimento e integração
curricular”, mesmo com as especializações das ciências é possível ainda encontrar
uma relação de identidade entre eles, ou seja, “há uma relação entre
particularidades e totalidades que formam uma identidade”, sendo que esta unidade
pertence mais a realidade de onde a ciência se baseia do que da própria ciência.
Na concepção deste caderno de Formação de Professores, a ciência analisa e
captura especificidades da realidade e no processo de produção do conhecimento
temos o ensino, pois para que as pessoas possam compreender o mundo e que
novos conhecimentos sejam produzidos é necessário que se tenha domínio do que
já foi produzido até o momento. Para isso, eles acreditam que seja necessário fazer
uma transposição dos campos científicos para as disciplinas escolares. Porém ao se
tornar conteúdo das disciplinas escolares estes mesmos conhecimentos que foram
apreendidos a partir da realidade perdem sua ligação com a mesma, não permitindo
que o processo de ensino e aprendizagem possibilite a compreensão da realidade
pelo educando.
As

áreas

de

conhecimento,na

concepção

destes

documentos,são

possibilitadas quando levamos em consideração as unidades presentes dentro das
especificidades das disciplinas escolares, por exemplo, para eles, as Ciências
Humanas tratam da vida social e psíquica do ser humano, enfrentados ao longo do
tempo que podem ser encontradas através de objetos mais específicos na geografia,
história, sociologia, psicologia, filosofia e outras.
Os estudos destas especificidades de forma separada não tem sido suficiente,
se transformando em problemas, como afirmam abaixo
o problema essencial da ciência, para que seja socialmente necessária,
consiste em reconstruir relações organizadas entre os conhecimentos
resultantes da interação dinâmica dessas campos, pois a compreensão que
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se pode ter da particularidade do real estudado pode ser diversa quando
examinada isoladamente ou no interior de um todo. (BRASIL, 2013, p.14)

Esta ideia é usada para dar respaldo à organização do currículo em áreas do
conhecimento propostas desde as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino
Médio (DCNEM) sendo elas Linguagens, Matemática, Ciência da Natureza e
Ciências Humanas.
Para eles, segundo consta no caderno de Formação dos Professores, as áreas
do conhecimento devem expressar a integração dos campos do saber, ampliando o
diálogo entre componentes curriculares e seus professores, auxiliando os alunos e
transformando a cultura escolar rígida e fragmentada, tendo como princípio a
interdisciplinaridade, porém não apenas dentro das áreas de conhecimento e sim
entre os componentes curriculares e entre as áreas. Esta interação seria possível
através de uma contextualização, mostrando que qualquer conhecimento existe
como resposta a necessidades sociais, e que são, por sua vez, históricas e produtos
de disputas econômicas, sociais e culturais. Apenas exemplificar em que situação
este conhecimento se aplicaria não é suficiente paraatingirmos a amplitude do
conhecimento e fazer com que este tenha sentido para os aprendizes.
Porém este documento ressalta que a organização do currículo por áreas do
conhecimento não deve desconsiderar as especificidades, ou seja, não deve
desvalorizar as particularidades das disciplinas e que a “relação entre elas deve ser
construída como um “todo orgânico”, síntese das diversas dimensões que o
compõem.”
Como podemos observar no decorrer deste texto, as escolas e as disciplinas
escolares são pensadas e construídas como uma resposta às necessidades da
sociedade, podendo ser uma demanda social, política e econômica. Com o intuito de
tornar o Ensino Médio mais significativo para os jovens, o governo federal brasileiro
tem realizadoduas ações com o intuito de melhorar e tornar mais atrativo o ensino
médio para os jovens, através do redesenho curricular do ProEMI e da formação dos
professores pelo Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Ambas as propostas,
assim como as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio se apoiam na
ideia de trabalhar os conteúdos a partir de áreas de conhecimento, buscando acabar
com a fragmentação provocada pelas especializações das disciplinas escolares.
Porém em diversos momentos se negam a querer acabar com as disciplinas, uma
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vez que quebrar com esta ideia encontraria diversas resistências por parte dos
professores, alunos e da sociedade.
Os documentos defendem que o redesenho curricular deve ser pensado
atendendo às necessidades e expectativas dos estudantes do ensino médio, porém
requer que todos os alunos, mesmo com suas especificidades, atinjam um mesmo
patamar, uma vez que o desempenho no ENEM é uma das formas de avaliar estas
ações.
O que ainda precisamos pesquisar com mais afinco é se, trabalhar por áreas
de conhecimentoseria suficiente para tornar estes conhecimentos mais significativos
para estes jovens e que assim estes possam compreender e orientar suas vidas e
nos debruçarmos na discussão referente aos jovens, realizadas por estes mesmo
documentos.
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NARRATIVAS DE CAMPO
HISTORIOGRAFIA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA DE
SANTA CATARINA59
Luciano de Azambuja-IFSC60
lucianodeazambuja@gmail.com
Resumo: Na perspectiva da linha de pesquisa Educação Histórica na Educação
Profissional, Científica e Tecnológicaque sintetiza o campo da educação histórica, a
experiência da cognição histórica situada e a disciplina científica da didática da
história, o trabalho consistiu na heurística, aquisição e doação de acervo
bibliográfico sobre História de Santa Catarina para a biblioteca do IFSC câmpus
Florianópolis Continente; leitura, seleção e digitalização de fontes-textos para o
ensino e aprendizagem histórica de alunos jovens e adultos do curso técnico em
Guia de Turismo; leitura, análise e interpretação de fontes-textos selecionadas,
escritura de narrativas históricas a partir das perguntas constitutivas do conceito
histórico substantivo delimitado e, por fim, enunciação oral de narrativas de campo
em lugares de memoração da cidade de Florianópolis escolhidos pelos alunos. A
pesquisa-ação resultou e resultará na ampliação, aprofundamento e qualificação dos
processos de ensino e aprendizagem da disciplina escolar História de Santa
Catarina no contexto do Brasil e do mundo, contribuindo para a formação da
competência narrativa da consciência histórica que é indispensável para a vida
prática profissional, pessoal e cidadã de um Guia de Turismo. Foram adquiridos em
torno de 145 livros e foram elaboradas mais de 50 fontes-textos para o ensino e
aprendizagem histórica de alunos da educação profissional, científica e tecnológica
catarinense.
Palavras-chave: Educação histórica. Educação profissional, científica e tecnológica.
História de Santa Catarina.
Introdução: carências e interesses

Durante os três primeiros anos como professor efetivo de História do Instituto
Federal de Santa Catarina,enfrentei grandes desafios didáticos ao ministrar novas
disciplinas históricas específicas do eixo tecnológico do câmpus Florianópolis
Continente e até então não vivenciadas profissionalmente: História de Santa
Catarina, História da Arte e História da Gastronomia, Panificação e Confeitaria. Em
relação à História de Santa Catarina, senti a necessidade de ler a respectiva
59
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historiografia e me deparei com um acervo incipiente ao procurar a biblioteca do
câmpus. A partir destas carências e de algumas orientações de colegas, comecei a
pesquisar nas livrarias, sebos e tendas do centro histórico de Florianópolis e fui
adquirindo um acervo particular que atualmente, apesar de modesto, apresenta
algumas obras que podem ser consideradas clássicas da historiografia catarinense e
que têm me auxiliado na preparação e efetivação das aulas de história a partir da
leitura,

análise

e

interpretação

de

fontes

históricas

e

historiográficas

multiperspectivadas e da escritura e oralização de narrativas históricas. Ao longo
desta experiência didática pude mapear os conteúdos e vivenciar as práticas à
procura de uma “narrativa-mestra”sobre História de Santa Catarina que vá, abarque
e volte dos períodos da pré-história à contemporaneidade, da Novembrada ao
Sambaqui. É chegada a hora de enraizar essa linha de pesquisa que começa a se
constituir: Educação Histórica na Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
A investigação justificou-se ao se circunscrever nessa linha de pesquisa
constitutiva do Núcleo de Estudos em Educação Profissional e Tecnológica do IFSC
câmpus Florianópolis Continente. Constituiu a quarta investigação que inicia um
novo período de consolidação produtiva desse tênue fio condutor: depois da
inaugural “Todos cantam a sua terra, também a minha vou cantar”: lugares, comidas
e festas em canções catarinenses; da subsequente “Ponte Hercílio Luz: coração da
nossa história”: narrativas escritas de alunos de um curso técnico em guia de turismo
a partir das leituras e escutas de uma canção catarinense; da terceira pesquisa
concluída, Narrativas de vida: perfil identitário dos alunos IFSC campus Florianópolis
Continente (2013-2014); por fim, apresento os resultados da pesquisa que
vislumbrou os horizontes do biênio 2014 e 2015.
O problema consistiu na heurística, aquisição, doação, leitura e digitalização de
fontes historiográficas acerca da História de Santa Catarina com vistas à
organização e disponibilização de um conjunto de fontes-textos a serem utilizados
nos processos de ensino e aprendizagem histórica de alunos jovens e adultos do
Curso Técnico em Guia de Turismo do câmpus Florianópolis Continente. Parte-se da
hipótese que tal pesquisa-ação resultou e resultará na qualificação do ensino e
aprendizagem histórica e na subjacente formação da consciência histórica e
identidade histórica de alunos jovens e adultos, resultando em competências
cognitivas, conteúdos históricos e valores identitários fundamentais para a vida
prática profissional, pessoal e cidadã de um Guia de Turismo. O objetivo geral foi
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colaborar para a ampliação do acervo de História de Santa Catarina da biblioteca do
câmpus e o objetivo específico foi disponibilizar um acervo de fontes históricas e
historiográficas para o ensino e aprendizagem de História de Santa Catarina no
contexto do Brasil e no mundo enquanto conhecimento imprescindível para a
formação escolar de um Técnico em Guia de Turismo.

Referencial teórico: ideias, conceitos e categorias

O título da investigação apresenta em si categorias históricas epistemológicas
e operações da pesquisa histórica que precisam ser conceituadas teoricamente.
Primeiramente, História de Santa Catarina pode atribuir múltiplos significados: a
história-vida, a experiência histórica, o acontecimento concreto no tempo; a históriaideia, a consciência temporal, a disciplina da ciência histórica; a história-livro, o livro
de história, a historiografia; e por fim, a história-didática, a aula de história, a aula de
História de Santa Catarina. Em primeira instância, História de Santa Catarina é
entendida como a disciplina da ciência da história que tem como objeto a
interpretação e orientação das experiências humanas ocorridas na sucessão do
tempo e do espaço do processo queveio a configurar o atual Estado de Santa
Catarina. Nesse sentido, também temos a História de Santa Catarina historiografia,
ou seja, a história escrita, os livros, a bibliografia; e a História de Santa Catarina
didática, ou seja, a “matéria”, disciplina ou a aula de História de Santa Catarina.
Pretende-se relacionar justamente estas três “histórias”: a pesquisa histórica, a
historiografia e a aula de história. A intenção teórica é definir e distinguir
principalmente as categorias fonte histórica e historiografia para justificar a utilização
do

termo

fonte

historiográfica, ou

seja,

a

apropriação de historiografias

multiperspectivadas como fonte histórica para o ensino e aprendizagem histórica.
Na perspectiva do historiador e filósofo alemão Jörn Rüsen, não é nas fontes
que reside o caráter especificamente histórico do passado humano; é pelos modelos
de interpretação e pelo subjacente método históricoque o resíduo é transformado em
fonte para se extrair as informações que ela própria não pode formular. Trata-se da
regulação metódica da pesquisa empírica que dá o passo em direção às fontes no
sentido de transformar o pensamento histórico em ciência, cujo domínio está onde o
acervo das fontes é apreendido e analisado sistematicamente. Trata-se dos métodos
que os historiadores empregam para extrair das fontes informações sobre processos
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concretos ocorridos no passado, na qual esse passado como conteúdo da
experiência é “real”, ou seja, existe empiricamente como resquício no testemunho
empírico das fontes. Entretanto, os métodos a serem empregados na pesquisa
dependem das informações que se quer obter e isso é decidido e influenciado pelos
pontos de vista teóricos que o pesquisador aplica às fontes. As informações das
fontes somente são transmutadas em fato histórico, quando são relacionadas com
outros fatos que não se encontram nas fontes e que, portanto, resultam da
apreensão interpretativa a partir do presente. O que é historicamente substancial
nas manifestações empíricas do passado, ou seja, nas fontes, não se explicita nelas
mesmas, mas tem que ser obtido pelas perguntas que o historiador formula e
mediante a constituição histórica de teorias. “Método histórico” consiste no conjunto
de regras de procedimento observadas pelo pensamento histórico quando procede
cientificamente; método histórico consiste nas operações específicas conhecidas
como “pesquisa histórica” e abrange as suas regras básicas:
Pesquisa histórica é um processo cognitivo, no qual os dados das fontes
são apreendidos e elaborados para concretizar ou modificar empiricamente
perspectivas (teóricas) referentes ao passado humano. A pesquisa se
ocupa primariamente da realidade das experiências, nas quais o passado
se manifesta perceptivelmente, ou seja: de “fontes”. (RÜSEN, 2007a, 99).

Nesse sentido, o historiador-investigador, realiza o interrogatório sobre o que
foi o caso no passado aos testemunhos empíricos desse passado presentes na
atualidade; a pesquisa é o processo pela qual se obtém os dados das fontes
constitutivos do conhecimento histórico. A pesquisa apreende a informação das
fontes à luz de perspectivas teóricas previamente elaboradas, e elabora a
informação apreendida sob estas perspectivas, para que se realizem empiricamente
em histórias com conteúdo efetivo. O processo de pesquisa vai além do mero
procedimento de aprender as informações das fontes sob a perspectiva de teorias;
esse procedimento continua até a formatação historiográfica dos resultados da
pesquisa. Novas informações de fontes enriquecem, ampliam e aprofundam o
conteúdo experencial do conhecimento histórico. O conhecimento histórico pode ser
definido como processo que leva da pergunta à resposta. Rüsen diferencia de modo
esquemático, as três fases principais desse procedimento: formulação da pergunta
histórica; aplicação das perguntas às fontes; formação da resposta histórica. O
método histórico regula essas operações processuais da pesquisa histórica:
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heurística, formulação da pergunta histórica; crítica, aplicação da pergunta histórica
à fonte e extração de informações; e por fim, a interpretação, a formação da
resposta histórica. Nesse sentido, pesquisa é o percurso teórico e empírico que vai
da pergunta à resposta.
A primeira operação processual metódica em direção às fontes no sentido de
obter informações acerca do passado é a heurística. A heurística, ao formular
perguntas e hipóteses, mobiliza o passado presente empiricamente nas fontes. Uma
pergunta histórica é relevante para a pesquisa na medida em que venha à tona a
partir das carências de orientação da vida prática atual, possa ser trabalhada de
forma crítica a partir do acervo e das concepções teóricas acumuladas e vá mais
além dessa acumulação. Não é a disponibilidade de fontes que determina a
pergunta histórica, mas ao contrário, é a formulação da pergunta histórica que
determina a relevância de uma fonte para a pesquisa, ou seja, a possibilidade de
coletar, examinar e classificar as informações relevantes para responder à pergunta
histórica formulada. Em suma, a heurística é a formulação das perguntas históricas
de investigação que pré-determinam possíveis e prováveis respostas históricas.
A segunda operação processual em relação às fontes é a crítica, operação
metódica que extrai as “informações das manifestações do passado humano acerca
do que foi o caso. O conteúdo dessas informações são fatos ou dados: algo foi o
caso em determinado lugar em determinado tempo (ou não).” (Ibid.,123). Com a
crítica das fontes a pesquisa histórica fundamenta-se na facticidade do
conhecimento histórico; a crítica das fontes é o ponto fulcral da objetividade
histórica, no sentido de uma “objetividade de fundamentação” e de uma pretensão
de validade que diferencia o conhecimento histórico científico do não científico. A
crítica das fontes é o procedimento no qual as manifestações empíricas do passado
humano são depuradas, decantadas e filtradas das dissimulações, distorções e
transposições que ofuscam a compreensão do que aconteceu realmente e do que
realmente aconteceuno passado. As fontes registram processos temporais
concretos que se sucederam no tempo, cujo caráter especificamente histórico só é
atribuído “posteriormente”, sendo impossível de se manifestar nas fontes, visto que
elas documentam algo acontecido “anteriormente”. As fontes constituem o caminho
real, concreto e empírico para se chegar ao cerne do conhecimento histórico que
torna o historiador mais sábio do que as fontes por si só podem torná-lo. Esse
“ganho de tempo” e esse “tempo ganho”, para além da crítica das fontes como meio
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

188

de extrair informações acerca do passado, se dá mediante a operação processual
que transforma informações, dados e fatos em “histórias”: a interpretação.
A apresentação da resposta histórica, ou seja, a interpretação, já não mais
pertence à pesquisa em sua tarefa de extrair as informações empíricas das fontes,
mas trata-se da operação que formata historiograficamente os resultados obtidos por
meio das fontes. A pesquisa se completa na interpretação. A interpretação histórica
é uma síntese; ela pondera os fatos sob a ótica de seu significado em um contexto
histórico narrativo. A interpretação histórica obedece ao princípio da plausibilidade
explicativa: explica por que algo em um determinado momento tornou-se diferente
em um momento posterior. Em suma, trata-se das informações extraídas das fontes
e interpretadas como “história”, ou seja, uma representação de um processo
temporal de mudança que é relacionado às experiências do passado e às
expectativas de futuro.
A pesquisa histórica atinge a sua plenitude e se realiza na historiografia; no
entanto, a historiografia constitui-se em uma “outra coisa” que difere da pesquisa
histórica, pois é concebida como um ato cognitivo próprio: “A pesquisa é um
procedimento de elaboração de histórias.” (Ibid.,170). A experiência históricaconstitui
a temática de todos os processos de conhecimento da ciência da história. No caso
da pesquisa histórica isso se processa de modo particular: “as informações são
elaboradas e ponderadas em relação direta com o testemunho empírico do passado
– o que, quando, onde, como e por que foi o caso.” (Ibid.,106). Em síntese, a
historiografia, produto final da pesquisa histórica, constitui uma resposta a uma
pergunta formulada às fontes. A narrativa historiográfica é uma interpretação da
experiência humana no tempo, ou seja, a historiografia configura um conceito
histórico

substantivomediado

pelas

respectivas

categorias

históricas

epistemológicas, pois não há conceitos sem categorias e não há categorias sem
conceitos: conceitos e categorias são duas faces da mesma moeda da interpretação
histórica.
Em resumo, toda narrativa historiográfica é (ou poderia ser) uma resposta às
seguintes perguntas constitutivas de um conceito histórico substantivo: o que foi o
caso? Quem? Quando? Onde? Por quê? Para quê? Como? Efeitos, mudanças
econsequências? Significados no passado, presente e futuro? Na perspectiva dos
conceitos estruturantes de fonte histórica, historiografia e fonte historiográfica e das
subjacentes perguntas constitutivas de um conceito histórico substantivo é que
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pretendemos nos apropriar de fragmentos significativos das fontes historiográficas
selecionadas, no sentido de disponibilizar um acervo de fontes-textos para o ensino
e aprendizagem histórica de alunos jovens e adultos do curso Técnico em Guia de
Turismo do IFSC câmpus Florianópolis Continente. Na perspectiva da aprendizagem
histórica como processo de formação da competência narrativa da consciência
histórica, as narrativas de campo, pesquisa, escritura e oralização de narrativas
históricas em lugares de memoração, expressam

e evidenciam a consciência

histórica como função e finalidade do ensino e aprendizagem histórica.

Metodologia da pesquisa

A partir da metodologia da pesquisa histórica explicitada teoricamente,
procurarei organizar, dividir e descrever o percurso metodológico da pesquisa por
meio das três operações processuais: heurística, crítica e interpretação. No primeiro
momento da heurística, após a seleção de dois alunos bolsistas do curso Técnico
em Guia de Turismo e da correspondente componente curricular História de Santa
Catarina II, realizaram-se inicialmente dois levantamentos de dados prévios:
delimitação das referências bibliográficas sobre História de Santa Catarina que
faziam parte do acervo da biblioteca do campus Florianópolis Continente e de uma
lista de endereços de livrarias, sebos e tendas de livros da cidade de Florianópolis.
Tendo em mãos as referências bibliográficas da biblioteca e uma seleção de lugares
das visitas técnicas, no primeiro quadrimestre partimos para a heurística das fontes
propriamente ditas, àprocura, identificação e aquisição de um acervo historiográfico
a partir da formulação da pergunta histórica: O que se tem sobre História de Santa
Catarina? A seleção das obras juntamente com os alunos bolsistas se deu por meio
de uma primeira identificação pelo título e temática das obras, autoria, leitura de
reconhecimento da forma historiográfica da narrativa e validade científica dos
conteúdos históricos abordados.
O segundo momento da crítica consistiu na organização do acervo adquirido.
Enquanto a aluna bolsista escreveu e organizou as referências bibliográficas do
acervo, o aluno bolsista auxiliou o professor em uma primeira leitura, seleção e
digitalização de fontes-textos que foram efetivamente utilizadas no terceiro módulo
da disciplina História de Santa Catarina no contexto do Brasil e do mundodurante o
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

190

primeiro semestre de 2015. A partir da pesquisa de temas delimitados pelo
professor-pesquisador e da leitura, crítica e interpretação das fontes historiográficas
selecionadas foi solicitado aos alunos escreverem uma narrativa histórica, subsídio
para a enunciação de uma narrativa oral relacionada a um lugar de memoração61na
cidade de Florianópolis, procurando contextualizar os conhecimentos históricos
adquiridos em situações da vida prática profissional, pessoal e cidadã de um guia de
turismo por meio das narrativas de campo.
Por se tratar de fato de uma revisão dos conteúdos já trabalhados nos módulos
um e dois da disciplina, além das historiografias e fontes históricas já interpretadas
em sala de aula, aproveitou-se a oportunidade para uma primeira elaboração de
novas fontes-textos a partir do acervo de livros adquiridos. As temáticas delimitadas
em busca de umanarrativa mestra62sobre História de Santa Catarina que
mobilizaram os alunos a pesquisarem, escreverem e oralizarem as narrativas de
campo foram as seguintes:
Santa Catarina Pré-Histórica: Sambaqui, Xokleng, Kaigang e Carijó. Santa
Catarina Colonial: Navegadores, náufragos e desterrados: Juan Dias Sólis, Aleixo
Garcia, Sebastião Caboto e Cabeza de Vaca. Bandeirantismo, Dias Velho e a
fundação da póvoa de Nossa Senhora do Desterro. Mineração, Silva Paes e a
criação da Capitania de Santa Catarina: a colonização açoriana. A Invasão
Espanhola de 1777. Relatos de viajantes estrangeiros na Ilha de Santa Catarina
séculos XVIII e XIX.
Santa Catarina Império: Escravização e resistência africana em Desterro do
século XIX; Colonização alemã e italiana na Santa Catarina da segunda metade do
século XIX; Os gregos em Santa Catarina; Victor Meirelles: ascensão, apogeu e
queda do Brasil Império; Cruz e Souza: simbolismo, abolicionismo e republicanismo;
A Proclamação da República, a Revolução Federalista e a mudança do nome da ilha
capital; A República Velha e a Ponte Hercílio Luz: monumento ou ruína da
modernidade?Era Vargas, Era Ramos e a República Nova em Santa Catarina; A
Ditadura Militar Brasileira e a Novembrada.Intencionalmente tais temáticas estão
61

“ No conceito de memoração, sobrepõem-se operações mentais bem diferenciadas: a da percepção
ou da experiência cultural; a da comunicação e verbalização; a da orientação para a ação; a da
legitimação cultural ou crítica da legitimidade; por fim, a da formação da identidade.” (RÜSEN, 2014:
96).
62
“A humanidade é simultaneamente horizonte de experiência e determinação normativa do
pensamento histórico. Isso é assim desde sempre – as narrativas-mestras de todas as culturas
ancoram uma representação normativamente carregada da humanidade na determinação do
pertencimento dos seus destinatários.” (Ibid., 84).
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relacionadas a lugares de memoração identificados pelo professor-pesquisador no
centro histórico da cidade de Florianópolis a partir de experiências anteriores de
ensino e aprendizagem e também da correlação entre o número de alunos e
temáticas possíveis.
Divididas as temáticas, foi solicitado a cada aluno pesquisar, selecionar e
compartilhar com o professor e a turma fragmentos de historiografias e fontes
históricas relacionadas à sua temática. Deste modo, além dos textos já trabalhados
nos módulos um e dois, o professor-pesquisador e os alunos trouxeram para a sala
de aula novas perspectivas historiográficas sobre os temas tratados. Nesta
metodologia de ensino e aprendizagem histórica a partir da leitura, crítica e
interpretação de fontes historiográficas, os alunos jovens e adultos foram
estimulados a realizarem as seguintes tarefas históricas: pesquisa histórica da
temática

delimitada;

leitura,

seleção

e

disponibilização

de

fragmentos

historiográficos; interpretação das fontes-textos disponibilizadas pelo professorpesquisador a partir do acervo adquirido na pesquisa; escritura da narrativa histórica
acerca do tema delimitado a partir da formatação de respostas às perguntas
constitutivas de um conceito histórico substantivo. A enunciação da narrativa de
campo, narrativa histórica escrita e oralizada sobre o tema delimitado em relação a
um lugar de memoração da cidade de Florianópolis, constituiu a operação
processual final da interpretação histórica.

Formas e resultados: historiografia para o ensino e aprendizagem de História
de Santa Catarina

Após o período de leitura das fontes historiográficas selecionadas, foi realizada
no dia 24 de abril a leitura oral das narrativas históricas escritas pelos alunos e
posterior entrega da narrativa escrita. Em uma amostra de 12 alunos, um aluno
faltou, outro não escreveu e não leu e outro leu, mas não entregou a narrativa
escrita na ocasião. A cada leitura dos alunos o professor-pesquisador oportunizou
comentários e considerações dos colegas e fez uma análise procurando corrigir
eventuais incongruências e equívocos e sugerindo mudanças a partir dos critérios
de avaliação delimitados do plano de trabalho: conteúdo do conceito histórico
selecionado, forma narrativa escrita e oral e as respectivas normas de formatação e
atitude de enunciação.
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

192

No dia 08 de maio iniciaram as narrativas de campo de acordo com os temas
delimitados a partir de uma narrativa mestra de História de Santa Catarina que
abarque da pré-história à contemporaneidade. As narrativas de campo Santa
Catarina Pré-Histórica: Sambaquis; Xokleng; Kaigang; Carijó e Santa Catarina
Colonial: Navegadores, náufragos e desterrados: Juan Dias Sólis, Aleixo Garcia,
Sebastião Caboto e Cabeza de Vaca, foram oralizadas pelos respectivos alunos que
escolheram como lugar de memoração o Parque Coqueiros que fica na porção
continental da cidade, ao lado do campus Florianópolis Continente e Reitoria do
IFSC, com vista para a baía sul da Ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Para
abordar os dois primeiros temas o professor-pesquisador trouxe e trabalhou em sala
de aula um fragmento de texto de autoria do antropólogo Silvio Coelho Santos do
livro Nova História de Santa Catarina (2004). Além da fonte-texto trazida pelo
professor, o aluno Bruno63, 48 anos, fundamentou a sua narrativa oral na leitura de
capítulos do livro A Ilha de Santa Catarina: no século das grandes navegações,
organizado por Evandro André de Souza (2013); já o aluno Roger, 34 anos,
embasou a sua narrativa de campo nas leituras dos livros A saga de Aleixo Garcia: o
descobridor do império Inca, de Rosana Bond (1998) e Porto dos Patos: 1502-1582
a fantástica e verdadeira história da Ilha de Santa Catarina na era dos
descobrimentos, de João Carlos Mosimann (2004).
Para as temáticas,Bandeirantismo, Dias Velho e a fundação da póvoa de
Nossa Senhora do Desterro e Mineração, Silva Paes e a criação da capitania de
Santa Catarina: a colonização açoriana, o professor-pesquisador trabalhou em sala
de aula a fonte-texto de autoria do historiador Valmir Muraro do livro História de
Santa Catarina para ler e contar (2003). No dia 15 de agosto o aluno responsável
em apresentar o primeiro tema faltou à aula, pois desistiu do módulo do curso. A
aluna Adriana, 39 anos, fundamentou a sua narrativa sobre Dias Velho e Silva Paes
em fragmento de texto de autoria de Eliane Veras da Veiga do livro Florianópolis:
memória urbana eescolheu como lugar de memoração transitar entre a Catedral
construída no mesmo local da capela erguida por Dias Velho, o forte Santa Bárbara
que nos remete ao sistema de fortalezas de Silva Paes, para concluir no mural de
Rodrigo de Haro sobre a cultura de base açoriana, localizado na Caixa Econômica

63

Nome fictício para preservar o anonimato e privacidade dos alunos participantes de pesquisa.
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da Praça XV, cantando o hino de Florianópolis, Rancho de Amor à Ilhade autoria do
compositor Zininho, cuja letra encontra-se no mural.
Para as temáticas,Escravização e resistência africana na Desterro do século
XIX; Colonização alemã e italiana na Santa Catarina da segunda metade do século
XIX e Os gregos em Santa Catarina, o professor-pesquisador trabalhou em sala de
aula as fontes-textos de Silvio Coelho Santos, Nova História de Santa Catarina
(2004) e de Bobaid (2013) intitulado Meghisti (Kastelório): ilha grega entre três
continentes. No dia 22 de maio a aluna Mafalda, 62 anos, fundamentou a sua
narrativa no fragmento de texto do livro História Sócio-Cultural de Florianópolis
organizado por Melo (1991) e escolheu como lugar de memoração da sua narrativa
de campo sobre a presença e resistência africana na cidade do Desterro do século
XIX, as escadarias da Igreja do Rosário, mais especificamente, da “Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito dos Homens Pretos”, também
localizada no centro de Florianópolis. O aluno Leandro, 29 anos, que não havia lido
e entregue a narrativa escrita, apresentou a sua narrativa de campo com certa
insegurança em frente a um centro cultural italiano localizado na Praça XV de
Novembro e, por fim, o aluno César, 41 anos, apresentou a sua narrativa de campo
sobre a presença grega em Florianópolis na Capela Ecumênica de Santa Catarina
de Alexandria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, localizada no
centro de Florianópolis.
No dia 12 de junho foram apresentadas as narrativas de campo Victor
Meirelles: ascensão, apogeu e queda do Brasil Império; A Proclamação da
República, a Revolução Federalista e a mudança do nome da ilha capital;e A
República Velha e a Ponte Hercílio Luz: monumento ou ruína da modernidade? A
narrativa Cruz e Souza: simbolismo, abolicionismo e republicanismo não foi
apresentada em função da desistência da aluna do módulo do curso, entretanto, o
professor-pesquisador trabalhou em sala de aula a fonte-texto do livro Do Palácio
Rosado ao Palácio Cruz e Souza de autoria de Manoel Gomes (1979). A aluna
Fernanda, 29 anos, fundamentou a sua narrativa na fonte historiográfica Victor
Meirelles: biografia e legado de autoria de Sueli T. Franz (2014) e escolheu como
lugar de memoração para a sua narrativa de campo o Museu Victor Meirelles
localizado no centro histórico de Florianópolis. A partir da leitura da fonte-texto do
livro A República em Santa Catarina de autoria da historiadora Roselane Neckel
(2003), o aluno Miguel, 30 anos, escolheu como lugar de memoração da sua
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narrativa de campo,A Proclamação da República, a Revolução Federalista e a
mudança do nome da ilha capital, o Teatro Álvaro de Carvalho localizado no centro
de Florianópolis. E para finalizar a manhã, a aluna Rosário, 48 anos, fundamentada
da fonte historiográfica Ponte Hercílio Luz: tragédia anunciada de autoria de
Maurício de Oliveira (2011) enunciou a sua narrativa de campo, A República Velha e
a Ponte Hercílio Luz: monumento ou ruína da modernidade?escolhendo como lugar
de memoração o belvedere panorâmico que abriga a estátua de Hercílio Luz na
cabeceira da ponte metálica que liga a ilha ao continente.
Neste mesmo dia 12 de junho foi realizado um jantar de fechamento do projeto
de pesquisa Crítica das fontes: historiografia para o ensino e aprendizagem de
História de Santa Catarina no restaurante do campus Florianópolis Continente e que
teve como convidado especial a turma de formandos do curso técnico em Guia de
Turismo, sujeitos e público alvo da pesquisa-ação. Em parceria com professores e
alunos do curso técnico em Gastronomia, foi realizada no evento uma exposição de
parte dos livros adquiridos pelo projeto de pesquisa, além da projeção de fotografias
históricas de Florianópolis e trilha sonora selecionada por “canções catarinenses”. A
intencionalidade do jantar foi estimular a divulgação dos resultados do projeto junto à
comunidade escolar do campus e do Instituto Federal de Santa Catarina como um
todo.
A partir da leitura das fontes-textos Santa Catarina: história da gente (2003), de
autoria dos historiadores Walter Piazza e Laura Hubner e Catarinenses: gênese e
história, de autoria do pesquisador Mosimann (2010), no dia 19 de junho, o aluno
Mateus, 51 anos, fundamentado na fonte historiográfica trazida por ele, Nomes que
ajudaram a fazer a história de Santa Catarina (1972), escolheu como lugar de
memoração para a sua narrativa de campo, Era Vargas, Era Ramos e a República
Nova em Santa Catarina, o busto de Nereu Ramos localizado em frente a
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, situada no centro de
Florianópolis. O lugar de memoração escolhido pela aluna Anita, 58, para a sua
narrativa de campo sobre a Ditadura Militar Brasileira e a Novembrada foi o Palácio
Cruz e Souza, palco do evento que marcou o início da “lenta, gradual e segura”
transição da ditadura militar para a redemocratização da sociedade brasileira.
E para finalizar as narrativas de campo no dia 26 de junho, apesar de romper a
sequência cronológica até aqui desenvolvida por motivos de adequação de agendas,
fundamentadas na fonte-texto trazida pelo professor, História de Santa Catarina de
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autoria do historiador Oswaldo Rodrigues Cabral (1987), e nas fontes trazidas pelas
alunas, Os espanhóis conquistaram a Ilha de Santa Catarina: 1777,de autoria da
historiadora Maria Bernadete Ramos Flores (2004), e Ilha de Santa Catarina: relato
de viajantes estrangeiros nos séculos XVIII e XIX organizado por Haro (1996), foram
enunciadas as narrativas de campo no Forte Santana, localizado na cabeceira
insular da ponte Hercílio Luz na parte mais estreita que divide as baías norte e sul
da Ilha de Santa Catarina.
Em linhas gerais, os alunos e alunas escolherem adequadamente os lugares
de memoração no centro histórico da cidade de Florianópolis relacionados às
temáticas delimitadas na narrativa mestra de uma História de Santa Catarina que
preencha e signifique com experiências históricas relevantes a periodização que
abarca da pré-história à contemporaneidade. Com exceção do aluno que não
escreveu a narrativa escrita solicitada, grosso modo, as narrativas escritas e as
subsequentesnarrativas de campo foram“proficientes” e algumas “excelentes”,
segundo conceitos de avaliação até então utilizados pelo câmpus. A partir dos
critérios de avaliação estabelecidos no plano de trabalho, conteúdo do conceito
histórico substantivo selecionado, forma narrativa escrita e oralizada e norma de
formatação e atitude corporal de enunciação, os alunos jovens e adultos do curso
técnico em Guia de Turismo enunciaram narrativas históricas elaboradas acerca das
temáticas delimitadas que abordam os acontecimentos referenciais dos principais
períodos de uma narrativa mestra acerca de História de Santa Catarina no contexto
do Brasil e do mundo. Após cada enunciação das narrativas de campo, o professorpesquisador oportunizou

que

os

alunos

fizessem

comentários,

críticas

e

contribuições às narrativas dos colegas para finalizar com a sua avaliação,
correções e sugestões para uma eficiente e eficaz narrativa de campo em lugares de
memoração.
Por meio do projeto de pesquisaCrítica das fontes historiografia para o ensino e
aprendizagem de História de Santa Catarina adquirimos e doamos à biblioteca do
IFSC campus Florianópolis Continente em torno de 145 livros64 e foram elaboradas
50 fontes históricas e historiográficas para o ensino e aprendizagem de História de
Santa Catarina de alunos jovens e adultos da educação profissional, científica e
tecnológica catarinense.
64

Além das obras citadas no presente artigo, outras referências que foram adquiridas pelo projeto
encontram-se nas referências finais.
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Funções de orientação: horizontes de expectativa

Na perspectiva da linha de pesquisa Educação Histórica na Educação
Profissional, Científica e Tecnológicaque sintetiza o campo da educação histórica, a
experiência da cognição histórica situada e a disciplina científica da didática da
histórica, podemos constatar que o projeto de pesquisa Crítica das fontes:
historiografia para o ensino e aprendizagem de História de Santa Catarina atingiu
satisfatoriamente

suas

intencionalidades

e

objetivos.

Operacionalizamos

a

heurística, leitura e digitalização de fontes historiográficas acerca da História de
Santa Catarina com vistas à disponibilização de um acervo de fontes-textos a serem
utilizados nos processos de ensino e aprendizagem histórica de alunos jovens e
adultos do Curso Técnico em Guia de Turismo do IFSC câmpus Florianópolis
Continente. Verificamos que a nossa hipótese foi corroborada, pois a pesquisa
resultou na ampliação, aprofundamento e qualificação dos processos de ensino e
aprendizagem da disciplina História de Santa Catarina no contexto do Brasil e do
mundo, contribuindo para a formação escolar da competência narrativa da
consciência histórica que é imprescindível e fundamental para a vida prática
profissional, pessoal e cidadã de um Guia de Turismo. Nesse sentido, os objetivos
foram atingidos: ampliação, diversificação e multiperspectividade do acervo de
História de Santa Catarina da biblioteca do campus e organização de um conjunto
de fontes-textos para o ensino e aprendizagem histórica da disciplina escolar.
Foram mobilizadas as operações processuais da metodologia da pesquisa
histórica (RÜSEN, 2007b) adequadas às especificidades do trabalho: heurística e
aquisição de bibliografia sobre História de Santa Catarina; crítica, extração e
digitalização de informações significativas das fontes; e a interpretação organizativa
e cronológica de um conjunto de fontes-textos para o ensino e aprendizagem
histórica de alunos jovens e adultos da educação profissional, científica e
tecnológica catarinense, que por sua vez, mobilizaram a operação processual da
interpretação histórica ao pesquisar, escrever e oralizar as narrativas de campo nos
respectivos lugares de memoração localizados no centro histórico da cidade de
Florianópolis.
Justificamos a categoria fonte historiográfica, pois demonstramos que
fragmentos de historiografia podem ser apropriados como fonte histórica para o
ensino e aprendizagem de História de Santa Catarina de alunos jovens e adultos do
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curso técnico em Guia de Turismo. A leitura, crítica e interpretação de fontes
historiográficas a partir das operações processuais e substanciais do método
histórico, podem fundamentar a escritura de narrativas históricas como respostas às
perguntas constitutivas de um conceito histórico substantivo: o que foi o caso?
Quem? Quando? Onde? Por quê? Para quê? Como? Efeitos, mudanças e
consequências? Significados temporais: passado, presente, futuro. A narrativa
histórica é uma resposta a uma pergunta. A narrativa histórica é uma interpretação
acerca de algo concreto ocorrido no tempo, portanto, um conceito histórico
substantivo. Toda narrativa histórica tem um início, um meio e um fim; introdução,
desenvolvimento e conclusão: uma situação inicial que se transformou em uma
situação final. A narrativa histórica constitui a consciência histórica; a consciência
histórica se expressa mediante a narrativa histórica.
A escritura da narrativa histórica, resultado da pesquisa histórica, pode e deve
subsidiar

a

enunciação

das

narrativas

de

campo

em

lugares

de

memoraçãosignificativosna potencialização da rememoração das experiências do
passado, da interpretação dos significados do presente, e da constituição dos
sentidos de orientação dos futuros guias de turismo de Santa Catarina. Quanto aos
horizontes de investigação, o desafio será registrar, transcrever e analisar as
narrativas orais de campo, produto final deste processo de pesquisa, ensino e
aprendizagem e objeto ainda por ser investigado no campo da Educação Histórica.
A leitura heurística, a análise crítica e a interpretação histórica de fontes
históricas e historiográficas multiperspectivadas podem mobilizar a escritura de
narrativas históricas, a enunciação de narrativas orais em lugares de memoração e a
subjacente formação escolar da competência narrativa da consciência e da
identidade históricas de alunos jovens e adultos da educação profissional, científica
e tecnológica brasileira.
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A CONSTITUIÇÃO DE UMA DIDÁTICA DA HISTÓRIA COMO FUNDAMENTO
PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ESTADO DE MATO GROSSO
Marcelo Fronza-UFMT65
fronzam34@yahoo.com.br
Resumo: Este trabalho pretende investigar as ideias relativas ao conhecimento
histórico dos estudantes em fase de formação docente no curso de licenciatura em
História da Universidade Federal de Mato Grosso com o objetivo de fornecer
algumas aproximações relativas a critérios para a construção de orientações de
sentido temporal à formação dos professores no Estado de Mato Grosso. O artigo
pertence ao grupo de professores-historiadores do Laboratório de Pesquisa em
Educação Histórica (LAPEDUH-UFPR) e do Grupo de Pesquisa Educação História:
Didática da História, Consciência Histórica e Narrativas Visuais (EDUCAÇÃO
HISTÓRICA/UFMT), que seguem como base os pressupostos do campo de
investigação da Educação Histórica ligada à cognição histórica situada (SCHMIDT,
2009), o qual busca pesquisar as ideias históricas dos sujeitos em processo de
escolarização a partir da epistemologia da História e da teoria da consciência
histórica desenvolvida por Jörn Rüsen (2001). Para realizar esta tarefa, pretende-se
interpretar a experiência investigativa relacionada à formação inicial de estudantes
(do curso de licenciatura em História/UFMT) na escola estadual que recebe o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/subprojeto
História/Universidade Federal de Mato Grosso – Campos Cuiabá). Com isso,
objetiva-se estimular a abordagem a partir de enfoques relacionados à formação dos
professores de História no Brasil e o modo como se estrutura a função didática do
conhecimento histórico. A partir disso, é possível apresentar a especificidade da
constituição do conhecimento histórico relativo à Didática da História como função
de orientação de sentido do tempo na formação dos professores como elemento
estruturante da cultura histórica brasileira em suas dimensões cognitiva, estética e
ético-política. Desse debate consideram-se como relevantes as ideias de Jörn
Rüsen (2012; 2014) sobre a constituição de uma Didática da Histórica cujo objetivo é
estruturar a formação de professores a partir da investigação da aprendizagem
histórica, com vistas a uma proposta de construção de metodologias que se
sustentam na forma como os sujeitos aprendem e narram a História. Este aporte
teórico busca fundamentar a interpretação relativa à experiência dos estudantes em
processo de formação docente do projeto PIBID/História/UFMT em uma escola
pública estadual de ensino médio realizada em 2014 para abordar o conceito
substantivo ditadura militar brasileira (CASTEX, 2008). Por fim, apresenta-se uma
análise, a partir dessa experiência, das dificuldades e possibilidades da construção
de uma Didática da História voltada para a formação dos professores e que
influenciaram o desenvolvimento da disciplina de História no Brasil durante o
começo do século XXI.
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Introdução
O ensaio de Friedrich Nietzsche (2005) “II considerações extemporâneas sobre
a utilidade e os inconvenientes da História para a vida” defendia o abandono da
Educação Histórica e da cultura histórica para construir um sentido humano para a
vida dos finais do século XIX. Entendo, ao contrário desse filósofo, que agora, no
alvorecer do século XXI, e pelo mesmo motivo, ou seja, para a constituição de
sentidos de orientação para a vida humana prática contemporânea, a Educação
Histórica deva ser resgatada para orientar temporalmente a vida dos jovens. Para
isso, é necessária a reintrodução de uma nova cultura histórica no cerne da cultura
escolar que reoriente as formas de subjetivação fabricadas por ela (BENJAMIN,
1993; DUBET & MARTUCCELLI, 1998; RÜSEN, 2001).
A partir disso, busco estudar como as investigações de estudantes do curso de
Licenciatura em História da Universidade Federal do Mato Grosso, que são bolsistas
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/História/UFMT),
dialogam com as problemáticas e as possibilidades da formação de professores de
História no Brasil. Para isso, sigo como princípio a investigação da cognição
histórica situada (SCHMIDT, 2009) a partir do campo de pesquisa da Educação
História, que investiga as ideias históricas dos sujeitos em contextos de
escolarização a partir dos critérios da epistemologia da História, este trabalho
pertence às pesquisas empíricas que dialogam com a teoria da consciência histórica
(RÜSEN, 2012, 2014).
Para isso, dialogo com os teóricos que investigaram as relações entre a cultura
jovem e a cultura escolar. Analiso como a cultura jovem foi entendida por
educadores como François Dubet e Danilo Martuccelli (1998), Georges Snyders
(1988) e pelo filósofo Walter Benjamin (1993). Nesse interim, pesquisei o modo
como de estruturação da cultura jovem a partir das considerações de Eric J.
Hobsbawm (1995), Snyders (1988) e do sociólogo Raymond Williams (2003).
Compreendo que este trabalho pode fornecer algumas contribuições para a
revalorização da cultura histórica no interior da cultura escolar ao recolocar a
dimensão cognitiva da História nas formas de aprendizagem histórica. Isso sem que
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

202

ela instrumentalize as dimensões estética e política dos artefatos da cultura
jovempossibilitando assim o desenvolvimento de uma formação histórica dos jovens
de caráter humanista. Com isso, apresento, também, como a teoria da consciência
histórica proposta por Jörn Rüsen (2001, 2012; 2014) propõe alguns parâmetros que
sustentam que a aprendizagem histórica humanista é o objeto por excelência da
didática da história, e que uma formação histórica docente socialmente responsável
precisa levar em conta a apropriação, pelos estudantes, da diferença temporal entre
as experiências do passado e do presente, a subjetividade como princípio da
liberdade e autonomia para o autoconhecimento, e a intersubjetividade sustentada
no diálogo e na argumentação racional com o outro. Nesse caminho, entendo que as
formas de subjetivação dos jovens podem ser compreendidas a partir das relações
de intersubjetividade e de plausibilidade histórica promovidas no diálogo desses
sujeitos com as carências de orientação temporalno interior da história escolar.

O lugar da cultura jovem na formação dos professores a partir do princípio da
aprendizagem histórica humanista

Entendo que o lugar de inserção da cultura jovem em uma cultura escolar
renovada pela epistemologia da História está relacionado ao ato criativo de narrar
historicamente. Defendo que a teoria da consciência histórica pode propiciar a
subjetivação dos jovens por meio do lugar social que permite a realização da
operação histórica do narrar (RÜSEN, 2001; CERTEAU, 2006). Quando os jovens
tomam para si o conhecimento histórico, abrem as portas para a possibilidade da
reversão do processo de internalização que demarca uma cultura escolar pautada
em uma cultura histórica tradicional. O ato de narrar pode gerar mobilizações contrainternalizadoras vinculadas às operações mentais da consciência histórica, voltadas
para o potencial libertário inscrito na criação ativa da humanidade (MÈSZÁROS,
2007; RÜSEN, 2001, 2007; LUKÁCS, 2003).
O modo como a teoria da consciência histórica foi apropriada pelo campo da
Educação Histórica na Alemanha, Inglaterra, Portugal e Brasil trouxe como resultado
a compreensão de alguns objetos de investigação ligados à aprendizagem histórica
dos jovens por meio da pesquisa dos conceitos de segunda ordem, conceitos
substantivos e o trabalho sobre o uso do conhecimento histórico (ANGVICK &
BORRIES, 1997; STAEHR & JUNG, 1998; LEE, 2006; BARCA, 2000; SCHMIDT,
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2002; GERMINARI, 2011). Em que pese o fato de que a maioria jovens investigada
nesses países apresente concepções básicas e tradicionais em relação a esses
conceitos, muitos desses sujeitos mobilizaram ideias de segunda ordem complexas,
referentes à multiperspectividade, à explicação histórica e evidência, por exemplo.
A partir das análises de François Dubet (DUBET & MARTUCCELLI, 1998, p.
79), Georges Snyders (1988) e Walter Benjamin (1993) pude constatar a
possibilidade de uma subjetivação relacionada ao autoconhecimento histórico dos
estudantes a partir do ato de narrar a si e ao outro e que a cultura escolar, voltada
para a valorização da narrativa dos sujeitos, tem um papel vital nesse processo.
Verifiquei que os artefatos da cultura jovem propiciam esse processo de narrar
e, inclusive, desenvolvem formas complexas de compreensão do conhecimento
histórico. Isto porque, os resultados do instrumento de investigação mostraram que
apesar da maioria dos jovens compreender que o conhecimento histórico se refere à
busca do passado por ele mesmo, uma minoria relevante dos estudantes das quatro
escolas brasileiras manifestou o entendimento de que a História diz respeito à
relação entre o passado, o presente e, até mesmo, o futuro.
Compreendo que entre as possibilidades surgidas desses resultados estão as
contribuições que esta investigação possa fornecer à Didática da História, pois o
lugar da cultura juvenil em uma aprendizagem histórica humanista se refere às
bases conceituais da relação entre a intersubjetividade e a verdade histórica. Isso
porque os jovens expressam as suas formas de subjetivação em relação ao
conhecimento histórico a partir das formas de narrar que explicitam seus
comportamentos e sonhos.
A Didática da História dominante tem falhado na tarefa de fornecer
conhecimentos históricos com sentido de orientação temporal para os jovens devido
à disseminação do processo de desumanização pretensamente objetiva realizadas a
partir de competências universais psicológicas.
A explicitação do processo histórico de luta pela dignidade humana, na Didática
da História, ainda sofre muitas carências de orientação. Dentre elas, posso destacar
que as preocupações metodológicas advindas da pedagogia dos objetivos,
justificada pela teoria da transposição didática (CHEVALLARD, 2000), desumanizou
a experiência social da aula de História e desconsiderou os critérios éticos pautados
na história da dignidade humana.
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Com isso as operações da consciência histórica se diluem pelos seguintes
motivos: os sujeitos que produziram as experiências do passado são substituídos
por processos impessoais que são fáceis de serem classificados e ordenados; as
interpretações históricas perdem seu poder de controvérsia e perspectividade em
prol de uma concepção dogmática da verdade única; e a orientação histórica nem
sequer é considerada didaticamente, a não ser enquanto atividades de lazer e
divertimento sem sentido algum para a cultura escolar predominante. Isso quando
disposições identitárias dos sujeitos não são tratadas como casos de indisciplina.
Em outras palavras, há pouco espaço para a cultura jovem em uma Didática da
História baseada nos princípios da cultura escolar predominante.
Elementos desses problemas ligados à desumanização do conhecimento
histórico são encontrados no modo como os jovens trataram alguns conceitos de
segunda ordem que mobilizam as ideias de intersubjetividade e verdade.
Bodo von Borries (2009) já havia apontado os limites de uma didática pautada
em competências psicológicas. Isto porque a cognição, advinda da Psicologia,
entende as diferenças de compreensão dos jovens em relação a determinados
conceitos substantivos e de segunda ordem, como erros conceituais. Um resultado
totalmente diferente ocorreu quando von Borries interpretou essas mesmas
diferenças, em uma jovem alemã do ensino médio, por meio da teoria da
consciência histórica. Verificou que o que antes era interpretado como erro
psicológico da estudante, agora passa a ser lido como diversos posicionamentos
ligados à formação de orientação de sentido do tempo em relação à tradição, seja
de afirmação, de imitação ou exemplaridade, de negação crítica, seja de
transformação, expressando, assim, diferentes formas de expressar a consciência
histórica dessa jovem.
Portanto, para superar a situação de desumanização promovida pela prática da
pedagogia dos objetivos, creio que é necessário colocar a cultura juvenil na matriz
da Didática da História pelas suas diversas formas de narrar historicamente, pois a
relação entre aprendizagem histórica e o ensino de História, a partir de princípios
humanistas, podem ser vinculadas às relações intersubjetivas próprias ao processo
de subjetivação dos jovens.
Isso é revelado pelas formas deles expressarem a sua identidade histórica, ou
seja, pelo ato criativo de narrar historicamente a sua vida e a vida do outro que os
constituem, das quais os quadrinhos, assim como as músicas, os filmes, os games,
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os blogs e redes sociais da internet, são algumas das formas de manifestação no
mundo real presentes como uma cultura na escola. Muitas delas não se tornaram,
ainda, formas de narrar já integradas à cultura escolar por não serem consideradas,
por grande parte dos agentes e gestores escolares em todas as instâncias
institucionais, como dignas de serem internalizadas no processo de aprendizagem.
Conforme a teoria da consciência histórica, as características de uma Didática
da História humanista também pode ser constituída a partir das operações mentais
da consciência histórica e seus respectivos critérios de plausibilidade.
Do ponto de vista da cultura juvenil, uma Didática da História humanista, no
que diz respeito à operação da experiência histórica, poderia levar em conta o fato
de que a evidência ainda está vinculada a uma noção muito primária de fontes do
conhecimento, mas alguns jovens já sinalizam que ela tem a ver com a construção
de hipóteses e novas interpretações. O mérito é que os jovens investigados, por si
mesmos, estão reivindicando o uso do conceito de evidência que é pouco
considerado em uma didática da História tradicional, que o vincula a uma mera
classificação de documentos. O elemento relevante nessa indicação desses
estudantes é que as fontes, que em um livro didático de História são, às vezes, uma
mera informação num box, passam a ser vestígios de testemunhas que viveram e de
participantes que lutaram por suas causas no passado. Narrativas pertencentes à
cultura juvenil tais como os quadrinhos e games e vídeos do YouTubesão ótimos
locais onde essas experiências podem ser narradas.
Com relação à operação mental da interpretação histórica, o conceito de
empatia torna-se relevante e é reivindicado pelos jovens como uma forma de se
expressarem culturalmente. A empatia sequer é aventada numa didática da História
tradicional, em que o passado pertence somente aos mortos. A possibilidade de um
diálogo vivo (BAKHTIN, 1997, 2000) entre as dimensões temporais e, portanto, entre
os sujeitos do passado e os jovens contemporâneos é uma das finalidades de uma
Didática da História humanista que busque redimir os fracassos e relembrar os
derrotados esquecidos por uma história oficial das elites.
Com relação ao método histórico, uma Didática da História humanista deve
aprender com os jovens que o princípio epistemológico do narrar é fruto do diálogo
entre sujeitos que vivem em épocas diferentes e que o seu reconhecimento mútuo
está na recuperação das experiências válidas do passado que foram esquecidas.
Essas experiências do passado evidenciadas cientificamente têm um potencial de
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validade universal para a história da constituição da humanidade no processo de
constituição da vida humana prática contemporânea e nos projetos de futuro
(RÜSEN, 2001).
Por fim, no que diz respeito à operação mental da orientação histórica e a
mobilização pelos jovens da categoria da perspectividade, a didática da História
tradicional, como já indicado aqui, raramente reconhece que existem mais que uma
versão da História. Para uma Didática da História humanista, que abre
possibilidades narrativas a partir da cultura juvenil, a perspectividade histórica é
nada menos que ponto de partida para o confronto de diversas perspectivas.

A experiência investigativa no processo da formação de professores de
História a partir de Ditadura Militar Brasileira

Com o objetivo de compreender como são trabalhadas as relações
intersubjetivas no processo de formação docente em História no Estado de Mato
Grosso, pretendo interpretar a experiência investigativa relacionada à formação
inicial de estudantes (do curso de licenciatura em História/UFMT) na escola estadual
que recebe o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID/subprojeto História/Universidade Federal de Mato Grosso – Campos Cuiabá).
A partir do início de março de 2014 busquei investigar a ideia de cultura histórica
partindo da demanda social de uma escola pública de ensino médio da região
central de Cuiabá. Após consultas com professores e estudantes desta instituição
escolar, e de experiências já realizadas no ano de 2013, foi construído o Projeto de
Ditadura Civil-Militar no Brasil (1964-1985), pois constatei que existe um déficit de
orientação temporal no que se refere ao fato de que praticamente a totalidades dos
estudantes investigados no colégio não sabia que o Presidente Médici foi um ditador
que governou o país no período mais violento da história republicana com cassação
de direitos, uso da tortura e censura. Em vista disso propus, com o apoio de
estudantes e professores de História que iniciássemos uma investigação desse tema
a partir de estudos exploratórios construídos por meio de critérios do campo de
investigação da Educação Histórica e da epistemologia da História e baseado na
metodologia da pesquisa qualitativa (LESSARD-HÉBERT; GOYETTE; BOUTIN,
2005).
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Apresentarei aqui dois trabalhos desenvolvidos por professores historiadores
em formação inicial e bolsistas do PIBID/História/UFMT/Campus Cuiabá realizados
ao longo do segundo semestre de 2014. Ao executar o projeto na escola, os autores
utilizaram como base teórico-metodológica a dissertação de mestrado escrita por
Lilian Castex O conceito substantivo ditadura militar brasileira (1964-1984) na
perspectiva de jovens brasileiros: Um estudo de caso em escolas de Curitiba – PR, a
qual defende como princípio metodológico que a investigação qualitativa, e seu
modo de investigação é o “estudo de caso”, e o “caso em estudo” aplicado em duas
escolas de ensino fundamental, curiosamente em uma pública e outra privada.
Dessa maneira, Castex (2008, p. 13) utilizou de ferramentas, cujo objetivo é analisar
os resultados das diferentes interpretações historiográficas dos professores e os
conhecimentos prévios obtidos pelos jovens estudantes, tendo como aparato
questionários e entrevistas.
Inevitavelmente, os estudantes utilizaram esses conhecimentos apresentados
pela autora para a legitimação do projeto, porém, dando ênfase aos ensinamentos e
conhecimentos prévios obtidos pelos estudantes.Buscaram fazer com que estes
estudantes, despertem o prazer em pesquisar e em levantar argumentos a respeito
do conceito substantivo Ditadura militar Brasileira (1964-1985). Posteriormente, ao
final, buscou-se elaborar e levantar questões teóricas que permitam desenvolver um
pensamento crítico mais aprofundado, cujo objetivo foi desvendar, como foi
compreendido o conteúdo da Ditadura Militar Brasileira a partir da pesquisa
realizada pelos jovens, uma memória coletiva, e como estes jovens constroem esse
conceito para um determinado contexto histórico brasileiro (CASTEX, 2008, p. 16,
HALBWACHS, 2006, p. 76; CARRETERO et al., 2007, p. 18).
O primeiro trabalho, chamado A Ditadura Militar Brasileira no Tribunal foi
realizado, pelas estudantes do PIBID/História Jorciane Moreira de Campos e Joyce
Damaris Augusta Machado (CAMPOS & MACHADO, et.al., 2014)em uma escola
central da cidade de Cuiabá, Mato Grosso, com cinco turmas do 3° ano do ensino
médio, utilizando um projeto de dinâmica em sala de aula, através de uma simulação
de um julgamento com os personagens da Ditadura Militar Brasileira (1964 – 1985)
onde os alunos, divididos por grupos ideológicos, de esquerda e da direita,
interpretariam o papel de advogado de defesa de um personagem desse recorte
temporal. Utilizando como fundamento teórico-metodológico a dissertação da
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historiadora Lilian Costa Castex (2008), concentraram-se principalmente na questão
do Golpe Militar.
Com isso em mente, trabalhou-se na organização de um projeto que pudesse
atender às necessidades indicadas pela a autora, e foi solicitado pelo professor
supervisor da escola, que também desejava que os seus alunos tivessem um maior
aprendizado sobre a temática, o desenvolvimento da ideia de criar uma dinâmica em
que o aluno investigasse as informações de um personagem de posição ideológica
escolhida por ele e que teve uma considerável preponderância no dito período,
relacionando a visão de mundo deste indivíduo e/ou de seu grupo, analisando as
suas ações sociais com a concepção crítica da sociedade atual em relação a este
posicionamento, percebendo as influências transmitidas até hoje desse período
histórico. Com isso, buscaram despertar o interesse dos alunos em fazer pesquisas
e alcançar uma consciência político-social crítica.
O empreendimento desenvolvido utilizou questionários para a investigação das
ideias prévia dos alunos sobre o tema e, após a aplicação do mesmo, percebeu-se
uma equívoca relação do Regime Militar Brasileiro em 1964 com o período do
Governo de Getúlio Vargas 1937 – 1945 (por ser considerado um Governo
Ditatorial). Foi dedicado alguns minutos das aulas para a localização dos períodos e
a diferenças entre os dois períodos; algumas perguntas foram feitas aos estudantes
sobre os personagens que eventualmente eles pudessem conhecer e que tiveram os
seus nomes marcados nestes anos de administração presidencial com os militares
no Brasil.
Assim foi apresentada aos alunos, numa aula posterior, uma diversidade de
indivíduos influentes, tanto de posição da esquerda quanto os da direita (explicitando
também a diferença entre as duas vertentes) e apresentando uma lista de
bibliografia de livros que foram encontrados na biblioteca do colégio, como também
de sites onde poderiam encontrar as informações confiáveis sobre esses mesmos
personagens, tanto os favoráveis ou os contrários à ditadura militar de 1964, além
de filmes e documentários relacionados tanto com os personagens quanto com o
contexto histórico vivenciado por eles. Durante e após a realização das pesquisas foi
realizada uma orientação do PIBID para com os alunos na formação de argumentos
para a apresentação final do projeto, tirando as dúvidas, auxiliando nas pesquisas e
os ajudando na compreensão do movimento, tendo como grande relevância em seu
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aprendizado o entendimento do quanto este acontecimento e suas ideologias estão
nas entranhas do pensamento político-social da sociedade de hoje.
Assim, no início do projeto, com a apresentação do projeto e tendo conversado
com os alunos, foi observado o aprendizado histórico dos mesmos, sendo que
nenhum dos alunos havia lido, até então, o capítulo do livro didático de história
relativo à Ditadura Militar Brasileira. Isso,mesmo com os vários trabalhos que o
professor das turmas passará para os mesmos na utilização do livro como referencia
e recolhimento de informações, sendo que os estudantes preferiram buscar as
respostas pela internet. Portanto, houve certa resistência dos mesmos com relação
ao projeto que exige que eles realizem pesquisas mais profundas do que uso de
fontes não confiáveis, como é o caso do site Wikipédia.
As cinco turmas foram dividas de 4 a 6 grupos, com 4 até 8 membros por
turma, sendo a média dos alunos por turma são de 20 a 30 alunos; cada grupo
escolheu uma ideologia e um personagem dentre os que foram apresentados pelos
orientadores (alunos do PIBID), os grupos foram informados que somente 1 aluno irá
apresentar a defesa do seu personagem, mas que todos os membros do grupo
deveriam ajudar nas pesquisas e formação de argumentos. Foi apresentada aos
alunos uma lista de sites com informações gerais sobre os personagens influentes
da Ditadura Militar Brasileira, mas poucos grupos deram importância a eles, sendo
que, após esse resultado, os orientadores voltaram a realizar uma pesquisa mais
apurada sobre cada personagem e sua a trajetória no recorte temporal trabalhado
que os grupos de alunos escolheram.Assim foi apresentada uma nova lista de sites
confiáveis, com entrevistas filmadas, arquivos de jornais mais específicos, e os
alunos começaram a se interessar pelos textos e vídeos.
Pode-se perceber certa curiosidade aguçada dos estudantes em relação aos
seus personagens, e eles começaram a fazer questionamentos aos estudantes
orientadores do PIBID e ao professor supervisor, desde como o Golpe de 1964 foi
dado, até a reação da população na época.Porque a população não reagiu ao
golpe?Porque os revolucionários foram contra o governo imposto? Quais as
ideologias que eram influentes no contexto do Golpe civil-militar de 1964?Como era
a educação e a economia no período? Isso estimulou o questionamento referente
aos conceitos substantivos como ditadura, exílio político, terrorismo de estado,
torturas e as legislações dos governos, como os Atos Institucionais. Após esse
despertar crítico em andamento dos estudantes, eles começaram a fazer suas
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pesquisas próprias sem a orientação, a quais eram apresentadas aos estudantes do
PIBID/História nas aulas posteriores com eles, e discutiam sobre as dúvidas e suas
opiniões.
No final das orientações, os alunos começaram a formar seus argumentos para
a apresentação do projeto, usando desde leis que eles investigaram até a solicitação
de ajudaa seus familiares para as pesquisas. Esses alunos conseguiram criar os
argumentos que fossem coerentes, críticos em relação à sociedade, às ideologias,
leis e direitos humanos.
O segundo trabalho, denominado A caminho da dialética sobre o conceito de
ditadura, realizado pelos professores em formação bolsistas do PIBID/História,
deAnderson Pinheiro Torres e Gabriel Ferreira Borges (BORGES & TORRES, 2014),
pautou-se na escolha do tema porque a escola leva em seu nome de e foi
inaugurada por um dos Presidentes do Brasil no período de regime militar. Contudo,
esse espaço físico logicamente é carregado de todos os aspectos arquitetônicos do
período, ou seja, a escola tem aparência de uma prisão, com corredores largos e
estreitos, grades em todos os lugares, etc. Outro fato relevante para a escolha do
tema, é que em 2014os 50 anos do golpe civil-militar de 1964 seriam relembrados,
ou seja, uma data simbólica.
A pesquisa para a iniciação do projeto PIBID HISTÓRIA 2014, teve como
referência a dissertação de mestrado de Lilian Castex (2008), que utiliza em sua
obra o conceito substantivo Ditadura Militar Brasileira. Para estudar intrinsecamente
sobre o trabalho da autora, o PIBID/História da UFMT criou um grupo de estudos
para discutir e ponderar questões sobre o ensino de história, no sentido de,
problematizar como é realizado o ensino de História e a aprendizagem histórica do
aluno a partir do conceito de ditadura. Diante disso, ao indagar sobre esses
conceitos chave do processo de conteúdo ministrado e conteúdo reflexivo, nos
ocorreu a ideia de fazer esse plano de aprendizagem com os alunos da referida
escola.
Utilizou-se como metodologia a mesma do trabalho anteriormente apresentado,
a criação de um tribunal onde os alunos defenderiam personagens de direita e de
esquerda que viviam durante a ditadura militar brasileira. O modelo de debate
fomentado no colégio ocorreu da seguinte forma: 1) os alunos deverias escolher um
coordenador de todos os elementos da atividade; escolher um aluno que registre os
argumentos a favor das ideias a defender; escolher um estudante que apresente
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uma contra argumentação adequada; respeitar o moderador e aceitar as ideias/os
argumentos dos outros intervenientes. 2) O moderador deveria iniciar o debate;
apresentar o tema; dar a palavra aos intervenientes; pedir esclarecimentos; impedir
desvios do tema; controlar o tempo de apresentação; encerrar o debate; fazer uma
síntese das conclusões; apresentar a avaliação da atividade. Após esse debate, foi
desenvolvido um questionário para verificar a aprendizagem histórica desses
estudantes. O questionário aplicado tem como objetivo obter uma avaliação sobre o
projeto aplicado na escola e detectar o conhecimento prévio relativo à aprendizagem
histórica dos alunos com relação ao tema da Ditadura Militar no Brasil. O
questionário foi aplicado para 21 estudantes do 3º ano do ensino médio no dia 29 de
outubro de 2014.
A conclusão em que os autores chegaram (TORRES & BORGES, 2014) foi que
através do uso do questionário, foi possível verificar, por meio dos apontamentos
feitos pelos alunos,as principais dificuldades em realizar uma pesquisa em grupo,
mesmo sobre um tema aos quais já tiveram contato anteriormente através de
trabalhos apresentados na própria escola, além do conteúdo também já aplicado
pelo professor em sala de aula.A importância da pesquisa para o aprofundamento
sobre o conteúdo proposto estimula o pensamento crítico sobre um determinado
contexto através do uso de várias fontes, como também propicia uma abertura de
horizontes, mostrando que para fazer uma análise mais ampla não se pode pensar
de forma unilateral.
Outro ponto elencado pelos estudantes foi a dificuldade em se elaborar uma
boa argumentação com os dados coletados, principalmente através da internet de
forma dispersa, pois em muitos casos as informações divergem de um texto para
outro, se contrapõe umas das outras, ou são apenas encontradas as mesmas
informações repetidamente em diversas fontes, o que por sua vez impossibilita uma
complementação a cerca de algumas informações, dando impressão de um
empobrecimento do conteúdo apresentado pelo aluno em seu trabalho escrito, e
consequentemente isso acarretará a ausência e má articulação dos argumentos
utilizados pelo mesmo em seu debate.
Dentre as respostas dos alunos, outro fator que merece atenção é o
esquecimento sobre alguns temas, como a própria Ditadura Militar no Brasil, que
apenas em determinadas datas ganham voz, exemplo comemoração dos 50 anos
da Ditadura Militar no Brasil, e parece simplesmente que tal acontecimento ao qual
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permeou a história do Brasil por 21 anos não passe de uma lembrança de tempos
conturbados e conflitos de vários âmbitos, sem se levar em conta as cicatrizes
deixadas e aparentes até a contemporaneidade, ou seja, as carências de orientação
temporal geradas pelo esquecimento desta experiência passada de sofrimento
(RÜSEN, 2001). Sob este ângulo, percebe-secomo um dos fatores a falta de
interesse por parte dos alunos, principalmente do ensino médio, com relação aos
materiais que são produzidos apenas de tempos em tempos, assim como as
informações difundidas na mídia, em sua maioria de forma dirigida e manipulada e
pautada numa concepção tradicional da História.
Assim, foi possível identificar nas narrativas registradas, que os alunos do
ensino médio reproduziram as ideias veiculadas em suas pesquisas e nas aulas
expositivas de história. Todavia, é de extrema importância relativizar que esses
jovens alunos têm por “natureza” obter esses registros da história, como referido, no
espaço escolar. Porém, eles vivenciam este espaço da arquitetura escolar, ou seja,
um prédio construído dentro dos padrões da Ditadura Militar e inclusive do próprio
modo que o tempo é estruturado na escola.

Considerações finais

A partir desta investigação é possivel destacar que, partindo dos princípios
relacionados à consciência histórica, os estudantes do PIBID/História detectaram
nos alunos investigados no Projeto de Ditadura Civil-Militar no Brasil (1964-1985)
algumas carências de orientação temporal que devem ser enfrentadas no que diz
respoito a este conceito substantivo.
Por exemplo, detectou-se que os estudantes de ensino médio investigados
exploraram as experiências do passado de forma direta e, consequentemente,
interpretaram esta experiência refletindo a ideologia dos personagens estudados.
Alguns escolheramos que compunham a direita no regime militar, e utilizaram
argumentos incisivos. Neste sentido, um dos alunos, ao defender um personagem
da direita, por exemplo, o ditador militar Emílio Garrastazu Médici, baseou-se, nos
preconceitos do período, por exemplo, alegando como justificativa a importância dos
militares entrarem no poder devido ao avanço do socialismo e, como álibi em sua
argumentação, utilizou das brechas na constituição para justificar crimes e atos até
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desumanos, alegando que naquele período foi preciso e estava respaldado
juridicamente.
Os alunos que defenderam ideias ligadas à esquerda ao apresentarem os
personagens (Dilma Rousseff, Rubens Paiva) escolhidos para explanar sobre a
ideologia a ser defendida, utilizaram-se de argumentações difundidas na época com
o intuito de mobilizar as massas contra o regime, por exemplo, um dos alunos ao
defender a então estudante Dilma Rousseff, evoca o discurso da militante que não
precisa pegar em armas para defender seus interesses se contrapondo aos
militares.
Possivelmente ideias ligadas à intersubjetividade dos jovens com o
conhecimento histórico a partir do reconhecimento da narrativa histórica do outro
que sofreu o aviltamento de sua dignidade humana e a reconquistou por meio do
esforço de estabilizar sua identidade histórica, podem se apresentar mais poderosas
quando confrontadas com narrativas que forneçam sentidos de orientação voltados
para uma internalização libertadora de uma cultura histórica renovada.
Enfim, compreendo que a reintrodução do ato criativo antropologicamente
universal

de

narrar

historicamente

pode

desestruturar

os

princípios

desumanizadores da pedagogia dos objetivos e colocar na ordem do dia, para os
jovens estudantes, as experiências do passado que digam respeito a sua cultura
juvenil e suas relações com a cultura histórica de sua comunidade. As histórias em
quadrinhos são mais uma dessas formas de narrar que, por meio de seu poder
estético, pode contribuir vivamente para o contato desses sujeitos com formas de
viver passadas distintas, mas significativas, que forneçam sentido para à sua vida
prática contemporânea.
Desse modo, a intersubjetividade se define no próprio processo de autoreconhecimento dos sujeitos a partir do outro no ato de narrar histórias plausíveis. É
possível que este seja o caminho que inicie a descoberta de qual seria o lugar da
cultura juvenil em uma matriz da Didática da História.
Por isso entendo que o local da cultura juvenil numa matriz didática da História
está vinculado as formas históricas de narrar pertencentes a essa cultura e que
explicitam os valores máximos da dignidade humana: os direitos a igualdade e a
liberdade. A universalização desses princípios intersubjetivos de validação da
história da humanidade por meio do diálogo com uma grande temporalidade que
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possibilita o autoconhecimento dos jovens é a nova tarefa da teoria da consciência
histórica e, consequentemente, da sua filha predileta: a Educação História.
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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo do recorte local no Ensino de História
a partir da análise de pesquisas realizadas sobre a formação da consciência
histórica, desenvolvidas com alunos em processo de escolarização, tendo como
referencial teórico as contribuições de Jorn Rüsen e as metodologias do campo da
Educação Histórica. Trata-se de reflexões necessárias para o percurso de uma
investigação em andamento no Programa de Mestrado em Educação – PPGED da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que busca discutir a formação da
consciência histórica de alunos do Ensino Fundamental da Rede municipal de Vitória
da Conquista – Bahia, a partir do estudo da história local, ancorada nos mesmos
referenciais. Para tanto, destacamos as contribuições de Gevaerd (2009), Germinari
(2010), Santos (2014), Silva (2014) que apresentam aspectos importantes para
pensar a relevância do ensino da história local e problematizar o currículo.
Palavras-chave: Ensino de História. Formação da consciência histórica. História
local.
Introdução

Este trabalho apresenta um estudo do recorte local, a partir da análise de
pesquisas realizadas sobre a formação da consciência histórica, tendo como
referencial teórico as contribuições de Jorn Rüsen e o campo da Educação Histórica.
Trata-se de reflexões necessárias para o percurso de uma investigação em
andamento no Programa de Mestrado em Educação – PPGED da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia, que busca discutir a formação da consciência
histórica de alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de Vitória da
Conquista – Bahia, a partir do estudo da história local, ancorada nos mesmos
referenciais.
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Os estudos nesta perspectiva teórica têm subsidiado a consolidação de grupos
de pesquisadores da área de Ensino de História, que buscam aprofundar a análise
desse

arcabouço

teórico-metodológico

através

de

pesquisas

e

projetos,

desenvolvidos em articulação com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID) e Programa de Educação Tutorial (PET), na produção de
dissertações e teses. A realização do Congresso Internacional das Jornadas de
Educação Histórica68 no Brasil, dos Seminários de Educação Histórica e a
proposição de Grupos de Trabalhos nos eventos estaduais, nos Encontros
Nacionais de Pesquisadores do Ensino de História (ENPEH), Encontros Nacionais
da Associação Nacional de História (ANPUH), evidenciam a ampliação dessas
investigações no país.
Ao se debruçar na tentativa de compor um panorama das pesquisas
realizadas, foi possível identificar que nos últimos 14 anos as problemáticas do
ensino e aprendizagem da história ganharam ênfase, passando a constituir temas de
pesquisas nos Programas de Pós-Graduação em Educação, adentrando também
nos Programas de Pós-Graduação em História que sempre estiveram mais distantes
das discussões relacionadas à área de Metodologia e Ensino de História.
Neste texto destacamos a produção que relaciona consciência histórica e
história local. Nesse sentido, a concentração de trabalhos localiza-se no Paraná,
mais especificamente em dois grupos de pesquisa. A intenção é expandir a
busca/revisão, no entanto aqui intencionamos discutir, mesmo que inicialmente a
contribuição desses trabalhos para o campo de estudo sobre currículo de história,
identificando os caminhos teórico-metodológicos trilhados e os sentidos construídos
em torno do ensino de história.
A Universidade Federal do Paraná se constitui enquanto lócus de origem e com
o maior número de pesquisas, sendo também a instituição ao qual o Laboratório de
Pesquisa em Educação Histórica-LAPEDUH, do Programa de Pós-graduação em
Educação, está vinculado. Coordenado pela Profª. Drª. Maria Auxiliadora Moreira
dos Santos Schmidt, o LAPEDUH surgiu nos finais da década de 1990, sendo um
espaço de divulgação dos estudos no âmbito da Educação Histórica e do arcabouço
68

Trata-se de um evento realizado anualmente envolvendo pesquisadores do Brasil, Portugal,
Inglaterra, EUA, Espanha e Itália que estudam questões do ensino/aprendizado da história, pautandose na investigação da consciência histórica de alunos em processo de escolarização. Propõe a cada
ano alternar o país sede, sendo que em 2014 foi realizada no Brasil a 14ª edição, na Faculdade de
História da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás.
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teórico de Rüsen no país. A Revista de Educação Histórica (REDUH), ligada ao
laboratório, lançou o seu primeiro número em 2012 e já se encontra na 5ª edição,
sendo também um espaço importante de divulgação dos trabalhos da área. No
percurso de estudos para aproximação com essa produção, Gevaerd (2009) e
Germinari (2010) apresentaram contribuições relevantes para esta análise.
Em sua tese de doutorado, intitulada A narrativa histórica como uma maneira
de ensinar e aprender história: o caso da história do Paraná, Rosi Terezinha
Ferrarini Gevaerd optou por investigar quais os tipos de narrativas históricas da
história do Paraná estavam presentes no processo de escolarização. Assim,
analisou a ocorrência de convergências dessas narrativas no sentido de dar origem
a determinada aprendizagem histórica, a partir das narrativas produzidas pelos
alunos, identificando a forte presença da perspectiva da história tradicional do
Paraná.
Na tese de doutoramento de Geyso Dongley Germinari, de título A história da
cidade, consciência histórica e identidade de jovens escolarizados, o autor tem como
objeto a relação entre a consciência histórica de jovens escolarizados e a formação
de identidades. Em sua análise, buscou explorar como a identidade de jovens
escolarizados que vivem em Curitiba expressa a consciência histórica sobre a
cidade, observando a existência de contradições entre história vivida pelos jovens da
pesquisa e a articulação entre a consciência destes com o passado da cidade,
marcada pelo processo de escolarização e pelo discurso oficial.
Nesta esteira, a Universidade Estadual de Londrina também colabora para
essa discussão. Destacamos aqui as contribuições da Prof.ª Dr. Marlene Rosa
Cainelli, que apresenta uma rica produção na área, coordenando projetos e
programas com estudos no campo da Educação Histórica. O Laboratório de Ensino
de História-UEL, coordenado pela professora, foi criado em 1994 para abarcar as
discussões sobre o ensino de história, contando atualmente com a divulgação de um
boletim quadrimestral (1994) e com a revista História & Ensino (1995). Para
subsidiar a nossa pesquisa, selecionamos as dissertações de Santos (2014) e Silva
(2014).
Uma contribuição importante é a dissertação sobre O estudo da história local
na formação da consciência histórica: um estudo com alunos do ensino fundamental
na cidade de Ibati-PR, de Flávio Batista dos Santos. O trabalho analisa como a
história local pode influenciar a formação de uma consciência pautada numa
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orientação temporal que sustente uma interpretação do seu cotidiano. O autor
observou que no processo de articulação do pensamento histórico dos estudantes,
por meio das narrativas produzidas, há uma predominância da fragmentação na
exposição dos acontecimentos com similaridade entre os modos de narrar à história
nacional em relação à história local.
O estudo de Giane de Souza Silva, de título Educação Histórica: os sentidos
atribuídos por alunos do 9º ano do ensino fundamental ao conhecimento histórico
sobre a história local, também é relevante por se debruçar ao estudo dos sentidos
atribuídos à história, a partir da construção de narrativas históricas produzidas por
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de LondrinaParaná. A pesquisa destacou que o ensino de História ao optar pela aprendizagem
histórica, pautada na experiência e interpretação, possibilita aos jovens o
reconhecimento de marcos e situações da história da cidade de Londrina, na
atualização do passado no presente em compreensão apropriada ao contexto de
cognição histórica situada.
A sistematização dessas produções, evidenciaram a necessidade de
problematizar o ensino da história local, considerando as contribuições desse recorte
para o desenvolvimento de uma consciência histórica que satisfaça as carências de
orientação temporal e a construção da identidade dos alunos em processo de
escolarização, emergindo a necessidade de contrapor a prevalência e manutenção
de uma memória tradicional e oficial, assim como repensar o currículo e o lugar que
a história local ocupa. Para Cerri,
A perspectiva da consciência histórica nos impõe, também, outro ponto de
vista sobre a nossa disciplina: o de que ela é resultado de necessidades
sociais e políticas na formação da identidade de novas gerações e,
portanto, o seu problema não é somente de ordem cognitiva e educacional,
mas também sociológica e cultural (CERRI, 2011: 17).

Assim, o aprender história precisa estar relacionado com um ensino capaz de
estabelecer o sentido da experiência no tempo de forma que este promova uma
orientação na vida e nas carências do tempo vivenciado pelos alunos, de forma que
o aprendizado seja significativo e capaz de contribuir para a compreensão e
transformação da realidade do aluno.
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História Local e Currículo

Considerando que o conhecimento acerca da História amplia as condições de
interpretação e atribuição de sentidos necessários para orientação no percurso da
vida cotidiana, a aprendizagem sobre a história local entre os alunos em fase de
escolarização se apresenta como um caminho de investigação para refletir sobre a
formação da consciência histórica e a mobilização deste conhecimento para se
orientar e dar significado a experiência no tempo. Pensar o ensino do recorte local,
no entanto, requer atenção quanto à necessidade de, em primeiro lugar,
observar que uma realidade local não contém, em si mesma, a chave de
sua própria explicação, pois os problemas culturais, políticos, econômicos e
sociais de uma localidade explicam-se, também, pela relação com outras
localidades, outros países e, até mesmo, por processos históricos mais
amplos. Em segundo lugar, ao propor o ensino de história local como
indicador da construção de identidade, não se pode esquecer de que, no
atual processo de mundialização, é importante que a construção de
identidade tenha marcos de referência relacionais, que devem ser
conhecidos e situados, como o local, o nacional, o latino-americano, o
ocidental e o mundial (CAINELLI; SCHMIDT, 2004: 112).

Por isso, a história local é aqui entendida como aquela que diz respeito à
experiência local, que apresenta uma análise de um limite espacial e sócio-cultural
definido, como o território de um bairro, uma cidade, município ou de uma região,
não perdendo de vista a sua articulação com o nacional e o global.
Seja qual for a dimensão geográfica em questão, a história local possibilita uma
maior aproximação com o passado, sendo essa abordagem enriquecedora por
permitir a incorporação de novas fontes e de novos objetos de estudos, além de está
relacionado com o vivido pelo aluno. Simon afirma que a tentativa de aproximar os
conteúdos de História do cotidiano dos alunos se constitui um dos maiores desafios
para o ensino da disciplina, quando se tem como objetivo uma aprendizagem
significativa. Para o autor,
o ensino da história local e regional pode configurar-se como o lócus
privilegiado do ensino de história, tanto pela possibilidade de ensejar a
reflexão, por parte dos envolvidos no processo ensino aprendizagem, sobre
o meio e o fazer social que o circundam, quanto pelo fato de estar inserido
no quadro proposto pela regulação formal do ensino brasileiro (SIMON,
2011: 54).
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A abordagem local permite desenvolver estratégias que possibilitem ao aluno
uma melhorcompreensão dos conceitos históricos, bem como se perceber enquanto
sujeito da história. Permite que o levantamento de conhecimentos prévios seja feito
levando em conta sua realidade, o contexto em que está inserido.
As discussões sobre o ensino da história local e regional no Brasil ganharam
destaque nas últimas décadas do século XX. Estavam pautadas na perspectiva de
repensar o ensino de História, acompanhando o processo de mudanças no sistema
educacional e nas reformas curriculares após a redemocratização do país. Os
intensos debates revelavam também os impactos das renovações teóricometodológicas da historiografia que provocaram a ampliação das abordagens e dos
temas históricos permitindo uma maior relevância da experiência regional e local no
ensino e na pesquisa.
No âmbito das reformas educacionais da década de 1990, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) também deram fôlego a essas discussões por dar
ênfase a escolhas dos conteúdos partindo “das problemáticas locais em que estão
inseridas as crianças e as escolas, não perdendo de vista que as questões que
dimensionam essas realidades estão envolvidas em problemáticas regionais,
nacionais e mundiais”. (BRASIL, 1997: 35).

Essa indicação demonstrou uma

preocupação em estabelecer a abordagem local como ponto de partida para a
organização dos conteúdos das séries iniciais do Ensino Fundamental.
A sua relevância, no entanto, não repercutiu mudanças efetivas no currículo e
nos livros didáticos, principalmente no que se refere aos anos finais do Ensino
Fundamental. Se há consenso sobre as suas contribuições, ainda falta estabelecer o
lugar da historia local no ensino de história. As propostas curriculares e os livros
didáticos dos anos iniciais do Ensino Fundamental sofreram modificações nos anos
seguintes a implantação dos PCN. A história local ganhou espaço, mas ficou restrito
a um período em que o ensino de História está mais voltado para a apropriação de
noções básicas de orientação temporal e espacial e de interpretação, devido a
própria etapa de desenvolvimento dos alunos e a capacidade de apropriação dos
conceitos históricos.
Nas séries finais do Ensino Fundamental, esse lugar não é estabelecido no
currículo. O que é lamentável já que, de acordo com Freitas (2012), esse é o período
formador do sujeito aluno, propício para apropriação do conhecimento histórico que
é produzido pela academia. Trata-se de uma etapa do desenvolvimento cognitivo
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que favorece a realização de estratégias de exploração dos conteúdos mobilizando
as operações mentais necessárias para raciocinar por meio de hipóteses, deduções,
estabelecer relações, comparação, observação, articulação, que são fundamentais
para a elaboração do pensamento histórico.
No entanto, a ausência nos currículos nesta etapa do Ensino Fundamental não
significa que ela não é ensinada. Ela ocorre como um parêntese que se abre na
proposta em virtude de comemorações de datas festivas e projetos. Há uma
necessidade de problematizar essas questões que envolvem o ensino da história
local como o currículo, as fontes de estudo, a produção historiográfica, mas também
de refletir sobre o que é aprendido pelos alunos quando inserimos a abordagem
local em momentos pontuais, de forma fragmentada e sem diversificar as fontes, a
fim de perceber que objetivos estão sendo concretizados. É em torno dessas
questões que localizamos nosso estudo, na relação entre currículo, aprendizagem
histórica e história local.
Os estudos localizados e analisados até o momento nos impulsionam a tentar
compreender como ocorre a aprendizagem histórica no município de Vitória da
Conquista, tendo como objeto mobilizador o local e como objetivo a formação da
consciência histórica.
Segundo Rüsen, são as situações gerais e elementares da vida prática que
constituem a consciência histórica, através das experiências e interpretações do
homem no tempo. Assim, ela é analisada como uma forma da consciência humana
relacionada imediatamente com a vida prática, pelo modo no qual essas
experiências e intenções se realizam. Para viver no mundo e se relacionar com ele,
o homem precisa interpretá-lo em função das suas intenções de ação. Para isso
“necessita estabelecer um quadro interpretativo do que experimenta como mudança
de si mesmo e de seu mundo ao longo do tempo, a fim de poder agir nesse decurso
temporal, ou seja, assenhorear-se dele de forma tal que possa realizar as intenções
de seu agir” (RÜSEN, 2010: 58). Pode-se falar em consciência histórica quando é
necessário, para interpretar o presente, mobilizar lembranças de maneira que ela é
transportada do passado para o presente, sendo expressa mediante o movimento da
narrativa.
São estes dois conceitos, consciência histórica e narrativa histórica, que
estabeleceram um norte para análise dessas investigações. São conceitos
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relacionados com a própria natureza histórica, por isso denominados de
metahistóricos ou de segunda ordem.
Gevaerd (2009), se aproxima de ambos para aprofundar os seus estudos e
pesquisar as “mudanças, permanências e descontinuidades” presente nas narrativas
da história do Paraná. No percurso investigativo de mestrado e doutoramento,
identifica a existência da história do Paraná enquanto “código disciplinar”. Conforme
a autora, emergiu enquanto saber escolar ainda no final do século XIX para atender
uma preocupação em constituir um discurso histórico que demonstrasse o progresso
do estado do Paraná. Este discurso foi se consolidando a partir da sugestão de
narrativas da história do Paraná, fundamentada numa perspectiva do “paranismo”,
movimento caracterizado por veicular ideias que vangloriavam o Estado,
evidenciando a crença no “progresso e no desenvolvimento social”.
A disciplina foi regulamentada a partir de uma lei estadual que tornou
obrigatório o ensino da história do Paraná no Ensino Fundamental. Assim, partindo
da natureza narrativista da História enquanto ciência, Gevaerd defendeu a tese de
que
existem narrativas históricas no processo de escolarização, difundidas pelo
manual didático, pelas propostas curriculares e pelas aulas da professora, e
que a partir da convergência dessas narrativas ocorre a aprendizagem
histórica que se evidencia nas narrativas produzidas pelos alunos
(GEVAERD, 2009: 26)

A partir da problematização das narrativas difundidas na escola, buscou-se
identificar como o aluno manifesta a sua aprendizagem histórica a partir da
construção de suas próprias narrativas e quais ideias estes expressavam sobre a
história do Paraná.
Para pensar o currículo, se apropria da perspectiva de Goodson do currículo
enquanto “tradição inventada”, visto que “as propostas curriculares passaram por
mudanças, permanências e descontinuidades, tanto nas concepções como na
organização de objetivos e conteúdos”. O termo é aqui empregado para
compreender a elaboração do currículo como um processo no qual se inventa uma
tradição. Tradição esta que é requerida como forma de legitimação do que está
posto, mesmo que permeado por novas configurações e reconstruções. É nesta
perspectiva que o currículo tradicional se mistifica e se reproduz (GEVAERD, 2009:
231)
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O ensino da história local e regional em Vitória da Conquista toma um percurso
diferente deste, pois não há legislação específica no Estado ou na cidade que
determine a obrigatoriedade do ensino da história da Bahia e do município no Ensino
Fundamental. Neste ponto, encontraríamos divergência com o estudo apresentado
por Gevaerd se o objetivo fosse estabelecer aproximações com relação a este
aspecto. No entanto, trata-se de compreender como ocorre a aprendizagem histórica
no município de Vitória da Conquista, a partir da mobilização do recorte local, tendo
como objetivo a formação da consciência histórica.
Para tanto, mesmo verificando a ausência da história local e regional nos
currículos do Ensino Fundamental, partimos da compreensão de que isso não
significa que ela não é ensinada. O currículo que se efetiva no cotidiano da sala de
aula, insere esses recortes como um momento pontual que se abre na proposta em
virtude de comemorações de datas festivas e projetos.
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A BIOGRAFIA COMO UM INSTRUMENTO NO ENSINO DE HISTÓRIA:
ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA NA LEITURA DE UMA BIOGRAFIA SOBRE D.
PEDRO II
Mauro Henrique Miranda de Alcântara-UFMT69*
alcantara.mauro@gmail.com
Resumo: O gênero biográfico vem sendo objeto de discussões acalorada entre os
historiadores. O seu sucesso editorial nas últimas décadas, forçou a academia
apresentar posicionamentos sobre essa forma narrativa. Pela quantidade de textos
que o retratam, podemos dizer que já possuímos parâmetros interessantes sobre o
gênero. No entanto, apesar de estar presente nas estantes das livrarias, nas
pesquisas e nas publicações acadêmicas, ainda não temos discussões sobre as
biografias no ensino de história. Mesmo os Parâmetros Curriculares Nacionais
sugerindo “inovações” e incentivando uma aproximação entre as pesquisas
acadêmicas e o ensino na sala de aula (MONTEIRO; MENDEZ, 2012), ainda não
temos, no Brasil, um posicionamento em relação a importância, ou até mesmo, a
utilidade da narrativa biográfica no ensino de História. Diante deste cenário,
buscamos no último ano, realizar pesquisas, leituras, questionamentos,
questionários e avaliações junto aos alunos e alunas de uma turma de terceiro ano
de nível médio, quanto a viabilidade da adoção de obras biográficas como
instrumento didático de História. Pela sua característica estética, ou seja, uma leitura
mais “agradável”, partimos da hipótese que a leitura de biografias, escrita através de
uma “operação historiográfica” (CERTEAU, 2010), poderia favorecer e facilitar a
formação de uma consciência histórica (RÜSEN, 2010) junto aos discentes, pois ao
visualizar como um sujeito histórico lida com as estruturas do seu tempo, e ao
mesmo tempo que tais estruturas o modela e é modelada pelo sujeito histórico (LE
GOFF, 1999), os alunos e alunas se interessariam mais e melhor se situariam no
tempo, e compreenderiam o quão são esses sujeitos históricos. Selecionamos a
biografia escrita pelo historiador José Murilo de Carvalho, D. Pedro II: ser ou não ser
(2007), para que voluntários da turma realizassem a leitura. O motivo da escolha é já
possuirmos leituras/pesquisas sobre o personagem e por ter sido um personagem
que François Dosse (2009) descreveria como “enigma biográfico”, por sua vida ser
constantemente revisitada por essa forma narrativa. Fora isso, ele é um elo
importante para compreender as políticas imperiais do Segundo Reinado, tema tão
caro aos estudantes de nível médio. Ao final das atividades, percebemos que a
biografia é uma possibilidade interessante. Esteticamente uma leitura agradável,
consegue explicitar a relação indivíduo-sociedade, no entanto, a sua dimensão e
extensão gerou problemas junto a classe estudantil. Nitidamente, ainda é um
caminho um tanto quanto confuso, mas que apresenta saídas importantes para uma
maior, ou, melhor aprendizagem histórica, apresentando para os discentes algo mais
“real” entre os sujeitos, os fatos, os contextos e os processos históricos.
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Palavras-chave: Biografia. Ensino de História. Brasil Império. D. Pedro II.
Introdução
Após longo tempo desacreditado por historiadores profissionais, o gênero
biográfico foi readmitido como uma importante forma de se narrar a história,
juntamente com a história política, na década de 60 (MONTEIRO; MÉNDEZ, 2012).
E nas últimas décadas, o que se assisti em relação a esse gênero, é de uma
profusão de publicações de biografias dos mais diferentes personagens, a criação
da chamada “autobiografia” e um ascendente sucesso editorial, chegando até
mesmo, entre várias importantes editoras no mundo, a criação de seção e/ou
coleção especificamente biográfica (DOSSE, 2009).
Verifica-se, portanto, a ascensão da biografia como narrativa histórica. Mas
esse sucesso não vem refletindo no ensino de história. Apesar de ser uma das
principais “competências do professor de história, construir mediações entre o
conhecimento acadêmico e escolar” (MONTEIRO; MÉNDEZ, 2012, p. 84), não se
verifica que as mudanças efetuadas na academia, chegam à sala de aula70.
No entanto, como argumenta François Dosse, “A biografia pode ser um
elemento privilegiado na reconstituição de uma época, com seus sonhos e
angústias” (DOSSE, 2009, p. 11). A expressão criada por esse historiador francês
para explicar o enigma deste gênero, o desafio biográfico, pode ser um indicativo do
sucesso editorial deste gênero. Diante disso, por que não adotar obras biográficas
no ensino de história?
Os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) de História, segundo
Monteiro e Méndez (2012, p. 85), “apontam uma relevância de uma práxis
educacional que seja inovadora, que busque aproximar-se de tendências teóricas
capazes de refletir sobre a pluralidade da produção historiográfica”. Pelo que foi
argumentado até o prezado momento e o exposto pelos PCN’s, as obras biográficas
poderiam serem utilizadas para o ensino de história, buscando maior interesse dos
estudantes como compreender a relação indivíduo-sociedade.
70

No entanto, como ressalta Pereira e Seffner, não se pode pretender que a escola seja o reflexo da
academia, pois: “O que se ensina na escola não é o mesmo que se ensina na academia, e nem
poderia ser. Isso se explica por duas ordens de fatores: os processos de mediação didática que
buscam construir o conhecimento escolar, a partir de várias fontes, sendo uma delas o conhecimento
produzido pela pesquisa histórica; e os interesses, circunstâncias socioculturais específicas e o
contexto político específicos daqueles que são os receptores da história ensinada na escola, alunos e
comunidade de pais e professores” (PEREIRA e SEFFNER, 2008, p. 118).
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Diante disso, este trabalho buscou verificar como os estudantes de uma turma
de terceiro ano, do Instituto Federal de Rondônia,Campus Colorado do Oeste,
compreendem o gênero biográfico. Através de questionários (de diagnóstico e
prognóstico) e a aplicação de uma avaliação escrita, buscou-se analisar como esse
público compreende a importância das biografias, como eles visualizam-na como
uma forma narrativa da História, quais os principais interesses deles em relação a
“história de uma vida”, bem como, quais os interesses, desinteresses e dificuldades
dos mesmos em relação a essa leitura.
Estudantes voluntários da 3ª série C, realizaram a leitura da biografia sobre o
Imperador D. Pedro II, escrita por José Murilo de Carvalho. A justificativa para a
utilização desta biografia sobre o Imperador do Brasil no Segundo Reinado é devido
a grande quantidade de obras publicadas sobre a vida do monarcaao longo dos
últimos séculos. Foram mapeadas até o prezado momento, mais de quarenta
biografias sobre o personagem histórico. Ele exemplifica o que o François Dosse
(2009) chamou de “enigma biográfico” devido a tal quantidade de publicações.
Outro fator que justifica a adoção da biografia sobre Pedro II para verificar a
importância do gênero biográfico no Ensino Médio, é a durabilidade do seu reinado.
Ele assumiu o poder em 1840 e foi destronado com o advento da República,
somente em 1889, portanto quarenta e nove anos no poder. Como diz Roderick
Barman (2012, p. 7), um dos seus biógrafos, “quando D. Pedro II começou a
governar, seus feitos e sua influência duradoura foram de insuperável importância”.
Esse longo tempo, faz com que se confunda à História do Brasil do Segundo
Reinado com a própria história do próprio Imperador.
A dificuldade dos estudantes em compreender a existência de uma família real
no Brasil, e até mesmo, da existência durante praticamente um século de um regime
monárquico, e todas as suas estruturas políticas, poderá (acredita-se) ser mais bem
visualizada em biografias do Imperador, demonstrando como ele se relacionava com
o poder e como ele é fruto do seu tempo histórico, tanto quanto o influenciou.
Acreditamos que a biografia se apresenta diante deste cenário, como um lugar
para verificar aquilo que, nos baseando nos pressupostos sociológicos de Durkheim,
nomeamos

de

relação

de

interdependência

entre

indivíduo-sociedade

(ALCANTARA, 2014), ou seja, tanto a sociedade constrói o sujeito, quanto ela é
construída por ele. Utilizando-se das palavras de Le Goff: o sujeito histórico
“constrói-se a si próprio e constrói sua época, tanto quanto é construído por ela”
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(1999, p. 23-24). Essa relação leva a uma possibilidade, consciente, de o sujeito
utilizar e manipular as estruturas, para realizar desejos, vontades, mesmo que
limitadamente:
Na verdade, nenhum sistema normativo é suficientemente estruturado para
eliminar qualquer possibilidade de escolha consciente, de manipulação ou
de interpretação das regras, de negociação. A meu ver a biografia é por isso
mesmo o campo ideal para verificar o caráter intersticial – e, todavia,
importante – da liberdade de que dispõem os agentes e para observar como
funcionam concretamente os sistemas normativos, que jamais estão isentos
de contradições (LEVI, 2006, p. 180).

Ao visualizarmos a trajetória de um indivíduo, demarcado historicamente, é
possível verificar a práxis deste em relação às estruturas que o cerca em seu
período, assim como, as brechas permitidas por ela, e as mobilidades do sujeito
entre as diversas estruturas: econômicas, sociais, culturais, políticas...
Através da escrita biográfica podemos apresentar com maior inteligibilidade a
prática real de um determinado sujeito e/ou/no tempo histórico. Utilizando das
palavras de Levillain, a “biografia é o lugar da excelência da pintura da condição
humana em sua diversidade” (2003, p. 176), e como ela vem sendo trabalhada,
pesquisada e publicada, apresenta-nos uma possibilidade de leitura histórica, que
outras narrativas não conseguem atingir.
Apesar da importância do gênero biográfico na contemporaneidade e a
necessidade de buscarmos um “espaço” para que o mesmo seja inserido no ensino
de história, como fazê-lo? Buscamos nos amparar nos estudos de Jörn Rüsen para
encontrar uma saída.
O historiador alemão apresenta em seus textos, uma constante preocupação
com a apropriação do conhecimento histórico produzido na academia, pelos alunos
e alunas. Segundo ele, o saber histórico como é apresentado a esse público, é
verificado apenas como “massa de informações a serem decoradas e repetidas para
satisfazer os professores com o mero objetivo de tirar boas notas” (RÜSEN, 2010, p.
30). Diante deste cenário, “perde qualquer valor relativo no modo como as crianças
e os jovens pensam seu tempo, sua vida e seu mundo” (RÜSEN, 2010, p. 30).
Ele apresenta a necessidade do saber histórico se aproximar da prática real
desse público, como “meio de sua orientação existencial, de diferentes maneiras”
(RÜSEN, 2010, p. 32). Para obter a capacidade de utilizar o conhecimento (ou
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saber) histórico para uma orientação existencial, os estudantes precisam ter uma
consciência histórica:
A consciência histórica é constituição de sentido sobre a experiência do
tempo, no modo de uma memória que vai além dos limites de sua vida
prática. A capacidade de constituir sentido necessita ser aprendida, e o é no
próprio processo dessa constituição de sentido (RÜSEN, 2010, p. 104).

Como pode ser visualizado, para chegar a essa consciência histórica, obtendo
uma constituição de sentido em relação às diferentes temporalidades e em qual ele
se situa, ou seja, para o aluno ou aluna conseguirem se situar no tempo, eles
precisam aprender o significado dessa consciência histórica, que para Rüsen é
verificar em um duplo movimento:
O aprendizado histórico caracteriza-se, pois, como um movimento duplo:
algo objetivo torna-se subjetivo, um conteúdo da experiência de ocorrências
temporais é apropriado; simultaneamente, um sujeito confronta-se com essa
experiência, que se objetiva nele (RÜSEN, 2010, p. 106).

Os estudantes precisam compreender, objetivamente, o saber histórico, para a
partir disso, conferir inteligibilidade para si, e ao mesmo tempo, obter consciência e
significado em relação ao tempo e si. Diante disso, o discente obterá o que Rüsen
denominou de formação histórica:
A formação histórica é, antes, a capacidade de uma determinada
constituição narrativa de sentido. Sua qualidade específica consiste em
(re)elaborar continuamente, e sempre de novo, as experiências correntes
que a vida prática faz do passar do tempo, elevando as ao nível cognitivo da
ciência da história, e inserindo-as continuamente, e sempre de novo (ou
seja: produtivamente), na orientação histórica dessa mesma vida (RÜSEN,
2010, p. 104).

O que permitirá a capacidade dos sujeitos em se situar no tempo e
compreender o saber histórico é a constituição narrativa de sentido. Portanto, para o
alemão, à narrativa historiográfica é de suma importância para que os estudantes
possam obter a consciência histórica. Eis aqui que retornamos ao nosso objeto de
estudo: as biografias.
Rüsen acredita que a didática da história é responsável por poder transformar
esse conhecimento produzido academicamente, em uma narrativa que possa ser
apropriada e visualizada como uma prática real, por parte dos estudantes:
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Os didáticos seriam transportadores, tradutores, encarregados de fornecer
ao cliente ou à cliente – comumente chamado de “aluno” ou “aluna” – os
produtos científicos (RÜSEN, 2010, p. 89).

Para se conseguir chegar à obtenção da “consciência histórica”, necessário se
faz percorrer uma “formação histórica”, e ela será mais tranquilamente completada,
caso haja uma forma narrativa que favoreça a compreensão, por parte do/da
“cliente” uma percepção de como a história tem um fim de orientação existencial.
Essa é a função da didática:
A didática da história leva sistematicamente em conta, em suas autonomias
e independência disciplinares relativas, as diferenças entre o trabalho
cognitivo da ciência da história e a atividade do aprendizado de história na
sala de aula (RÜSEN, 2010, p. 90).

Uma narrativa didática da história deve apresentar uma característica estética
da historiografia que transforme esse conhecimento científico, em algo mais
“agradável” para o público, facilitando que o processo citado a pouco, possa ser
efetivado com êxito. Portanto, há certa função estética no conhecimento histórico,
para que ele possa ser apropriado pelo público em geral, e transformar tal saber em
algo real:
Os historiadores partilham quase naturalmente a tese de que a estética, no
âmbito do pensamento histórico, só tem uma função legítima: a de
“transpor” ou “intermediar” conteúdos cognitivos para formas esteticamente
agradáveis. Com isso, a estética é tornada uma didática a priori, desprovida
de seu peso próprio na cultura histórica (RÜSEN, 2010, p. 129).

Neste ponto a narrativa biográfica consegue apresentar uma importância
inegável para o ensino de história. Háum tradicional interesse do público pela a
“história de uma vida”, o que leva o gênero biográfico a um sucesso editorial, um
tanto quanto mais complicado para as narrativas historiográficas em geral. Essa
curiosidade ajuda não somente nas vendas, mas em uma apropriação do
conhecimento histórico possível de ser “transposto” por meio das biografias.
Fora isso, as biografias possuem essa forma “esteticamente agradável”, como
dito por Rüsen. A articulação da curiosidade humana em saber da vida do outro,
com a estética (mais) agradável do gênero biográfico, facilitaria a introdução dessas
obras no ensino de história.
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Acreditamos, que para trilhar o caminho explicado por Rüsen, e para o saber
histórico trazer e fazer um sentido real, não sendo uma mera massa de informação
decorativa, a biografia por suas características possa ser um instrumento importante
e interessante para a sala de aula. Buscamos, então, verificar como se dá na
prática, a “importância” e/ou a narrativa biográfica como uma narrativa esteticamente
mais agradável, no conceito e opinião dos estudantes.
O “D. Pedro II” de José Murilo de Carvalho

Nesta biografia sobre o Imperador, o professor da Universidade Federal do Rio
de Janeiro e um dos mais importantes estudiosos sobre o Brasil Império, deixa claro
desde o início, como ele irá construir o seu personagem:
D. Pedro foi um Habsburgo perdido nos trópicos. Um homem de 1,90 m,
louro, de penetrantes olhos azuis, barba espessa, prematuramente
embranquecida, num país de pequena elite branca cercada de um mar de
negros e mestiços. Órfão de mãe logo depois de completar um ano de
idade, de pai, aos nove, virou órfão da nação. Dela recebeu, via tutores e
mestres, uma educação rígida, propositalmente distinta da do pai. Seus
educadores procuraram fazer dele um chefe de Estado perfeito, sem
paixões, escravo das leis e do dever, quase uma máquina de governar.
Passou a vida tentando ajustar-se a esse modelo de servidor público
exemplar, exercendo com zelo um poder que o destino lhe pusera nas mãos
(...). Esse foi d. Pedro II, imperador do Brasil. Mas, detrás dessa máscara,
reforçada pelos rituais da monarquia, havia um ser humano marcado por
tragédia domésticas, cheio de contradições, paixões, amante das ciências e
das letras, apaixonado pela condessa de Barral (CARVALHO, 2007, p. 910).

O Imperador foi para o historiador, preparado para governar, ou como ele
apresenta, com um texto carregado semanticamente, “escravo das leis e do dever,
quase uma máquina de governar” (CARVALHO, 2007, p. 9). Entretanto, convivia
juntamente desse ser “imperiosamente burocrático” um romântico e apaixonado
pelas artes e pelas ciências, Pedro de Alcântara. O subtítulo da obra entrega a
modelagem que o historiador faz de seu biografado: “D. Pedro II: ser ou não ser”.
Trata-se essa biografia, de um texto riquíssimo dentro de um ponto de vista
historiográfico, pois ao narrar a trajetória da vida do monarca, Carvalho perpassa
pelas estruturas sociais, econômicas, culturais e políticas do Brasil Imperial, e o faz
apresentando o conflito da vida do personagem político mais importante da
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instituição monárquica brasileira. Em certo sentido, O D. Pedro II de Carvalho é uma
espécie de drama shakespeariano (ALCÂNTARA, 2014).
Entretanto, a forma da narrativa desta biografia, apresenta nitidamente a
importância do papel político na História do Brasil Imperial, e os principais
fatos/acontecimentos, e sempre sendo contrastado com as estruturas mencionadas,
desse período histórico.
Obviamente pelo aspecto ficcional da obra, em vários momentos apresenta-se
um personagem histórico exemplar, aos moldes da biografia exemplar mencionada
por Giovanni Levi (2006).
Mas a capacidade de dotar a narrativa biográfica de uma inteligibilidade do
passado, está bem claro nesta obra de José Murilo de Carvalho.
Além disso, o personagem D. Pedro II, é um sujeito que perpassa as
discussões acadêmicas, jornalísticas ou memorialísticas. O seu nome, a sua
fisionomia (como ele tivesse sido sempre um nobre com traços fisionômicos
europeus e de barba) e a sua própria vida, projeta valores estéticos-políticos, que
buscam afirmar certa identidade, relacionando-o sempre com o seu período
histórico, mas principalmente, como um dos heróis do Brasil. Seu nome está em
escolas, estradas, ruas, cidades. Automaticamente, os estudantes remetem o nome
D. Pedro II, a alguma dessas construções memorialísticas, muitas vezes, sem
conceberem quem ele é. E na sala de aula, é visto de forma bastante metafórica e
mecânica, como o Imperador do Segundo Reinado.
Essa dimensão estética-política, é uma forma de legitimar uma história por
parte dos detentores do poder. Rüsen, ao apresentar a dimensão política da cultura
histórica, nos deixa claro essa característica:
Legitimidade é a capacidade estrutural do domínio de receber
consentimento. A memória histórica é um meio importante para este
consentimento. Cimenta o domínio político mentalmente, já que o incluí nas
construções de sentido da consciência histórica que servem para a
orientação da práxis vital. Este entrelaçamento existe até as profundidades
da identidade histórica. A construção de uma identidade se leva a cabo
geralmente com o meio do poder e o do domínio, e isso tanto na intimidade
dos sujeitos individuais como na relação entre eles (RÜSEN, 2009, p. 1871
19) .

71

Esse texto está originalmente em espanhol. A tradução foi realizada, livremente, por nós.
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

234

A utilização/adoção da biografia sobre o Imperador, tem como objetivo,
portanto, apresenta-lo como um sujeito histórico, dotado de uma posição política,
mas no entanto, a ideia principal é buscar uma (des)construção desse personagem
“encravado” esteticamente na memória nacional. Acreditamos que com isso, há uma
possibilidade dos estudantes se reconhecerem como sujeitos históricos ativos,
participando, mudando e fazendo história.
Vejamos como o público discente conseguiu relacionar a biografia e a história e
o indivíduo-sociedade em suas leituras.

Diagnóstico: a percepção do gênero biográfico pelos estudantes

Aplicamos o questionário diagnóstico junto aos alunos(as) da 3ª série, Turma
C, do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, do Instituto
Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste em julho de 2014. No dia da
aplicação, haviam 21 discentes presentes.
O questionário elaborado e aplicado possuía diversos questionamentos, tanto
em relação a História, quanto ao gênero biográfico. Buscamos verificar a percepção
dos discentes em relação a essa área do conhecimento como um todo e não
somente sobre a percepção em relação à biografia. Esse instrumento foi válido,
também, para levantarmos as problemáticas que os estudantes apontam em relação
ao ensino de História. Para sermos mais objetivos descreveremos aqui apenas as
questões referentes ao objetivo do trabalho: identificar a percepção dos estudantes
em relação ao gênero biográfico.
Quando questionados se sabiam o que era uma “biografia”, 19 deles
responderam que “sim” e 2 “não”. Arguidos se já haviam realizados leituras do
gênero, 12 responderam que “sim” e 9 que “não”. Àqueles que responderam que já
haviam realizado leituras, pedimos para fazer um breve relato da biografia que
leram. Nenhum deles conseguiram fazer tal relato, geralmente respondia que se
tratava da história de alguém que já morreu ou que não se lembravam da narrativa.
Foram questionados se verificavam uma relação entre Biografia e a História: 7
responderam que “não” e 14 que “sim”. Pedimos aqueles que acreditam haver
relação entre o gênero biográfico e a História, que explicasse o porquê. 10 dos 14
que acreditam na existência dessa relação, relataram que acreditam pois ambas
apresentam o passado ou fatos históricos; Uma das respostas justifica a relação
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descrevendo que “ambas tratam sobre a vida de pessoas, que de um certo modo
foram importantes”; Outra resposta justifica que a biografia permite “conhecer fatos
que as histórias dos livros não trazem”; a 13º resposta descreve que “a história é
uma biografia da sociedade”72; e por fim, a última resposta apresenta o argumento
que a “biografia de uma pessoa pode mostrar o ponto de vista dela em relação aos
assuntos do passado”.
Perguntamos a eles se gostariam de realizar leituras de biografias: 11 deles
responderam que “não”, 9 afirmaram que gostariam e mesmo não tendo a opção, 1
disse que dependeria de qual biografia. Pedimos que explicassem o porquê
gostariam ou não de ler biografias. 4 dos que disseram que não leriam biografias,
argumentaram que o motivo seria a extensão das obras; 1 que elas “fugiam do foco”;
1 diz preferir conteúdos que trazem emoção; 1 diz não se interessar por tal leitura; 2
preferem a história geral ou o contexto histórico dos biografados; 1 não respondeu; 1
disse ser “chata”. Entre os que disseram que gostariam de realizar tais leituras: 3
explicaram que o que os motivariam seria pela “curiosidade”, achar “interessante” ou
por “não conhecer” o gênero; 1 argumentou que a biografia poderia ser de uma
pessoa exemplar e que tal poderia ser seguido(a); 1 para “ver o que aconteceu
naquela época”; 1 argumentou que “depende”; 3 argumentaram que gostariam de
adquirir “novos conhecimentos”. O que argumentou depender, se leria ou não uma
biografia, explicou o motivo: Disse que “tem biografias legais e chatas”, por isso
dependeria de qual, para saber se faria a leitura ou não.
Percebemos que apesar desse público alegar saber o que é uma biografia (19
de 21 disseram saber), boa parte (9) nunca realizou leituras de tal gênero.E entre os
que leram praticamente todos não souberam fazer uma breve descrição da obra que
leram. Somado essas respostas a falta de interesse de parte desse público em
realizar leituras biográficos, por achar esteticamente desagradável (“chata”) ou obras
muito extensas, encontramos o primeiro problema em relação a hipótese central
desse trabalho: ser a narrativa biográfica mais interessante que outras narrativas, o
que poderia favorecer a uma maior formação e consciência histórica.

72

Interessante que neste ano, vimos a publicação de uma biografia sobre o Brasil. De certo modo, a
analogia que o estudante fez em torno da relação História e Biografia, apesar de não haver certo
consenso entre os historiadores em relação a isso (ser a biografia de uma sociedade), o mercado
editorial vem apostando justamente nessa saída. Para maiores informações, ver: SCHWARCZ, L. M.;
STARLING, H. M. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
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Vejamos na análise dos questionários prognósticos, como os discentes que
realizaram leituras da biografia de D. Pedro II, se há mudanças em relação a visão
desse público em relação ao gênero.

Prognóstico: o sujeito e a história através da biografia na visão dos estudantes

Um questionário prognóstico foi aplicado junto aos discentes que realizaram a
leitura da biografia de D. Pedro II, escrita por José Murilo de Carvalho. Ele foi
aplicado no mês de dezembro, na mesma turma que fora aplicado o questionário
diagnóstico. Apenas oito alunos foram voluntários para realizarem tal leitura e
somente com eles foram aplicados os questionários prognósticos.
Quando questionamos se a leitura da biografia sobre o Imperador, de José
Murilo de Carvalho havia agradado aos leitores, 4 deles responderam que “sim” e
quatro responderam que “não”. Pedimos, então, para que justificassem a resposta.
Dos 4 que afirmaram terem gostado de realizar a leitura da biografia, 2
argumentaram que o estilo narrativo foi o que mais agradou. 1 disse achar
“interessante fatos sobre a personalidade de cada personagem”; 1 disse que “trouxe
conhecimento que não conhecia”. Dos 4 que afirmaram não ter gostado da biografia,
3 argumentaram que a extensão e falta de conhecimento histórico dificultaram a
leitura. 1 argumentou que apesar do conteúdo ser “bom” era ao “mesmo tempo
cansativo”.
Perguntamos se a partir da leitura conseguiram verificar a relação entre o
gênero biográfico e a História: 7 deles responderam que “sim” e 1 que “não”. Ao
justificarem o porquê compreendiam (ou não) essa relação: 4 justificaram sua
resposta argumentando que era possível encontrar relatos/fatos históricos na obra e
também a forma como era narrada: cronologicamente. 1 disse que a obra citava
fatos históricos, mas “não profundamente”. 2 alegaram que a biografia narra história
de forma diferente. O único que justificou não compreender a relação entre história e
biografia, argumentou que “é difícil compreender o que estava se passando”.
Indagamos se eles conseguiram aprender mais e melhor sobre o Império do
Brasil, especificadamente o Segundo Reinado, ao lerem a biografia de D. Pedro II: 2
deles disseram que “sim”, no entanto, 6 alegaram que “não”. Pedimos para aqueles
que responderam “sim” nessa questão, que apresentassem os motivos. As duas
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respostas foram vagas: um disse ter lido “coisas que muitas vezes não são
passadas em sala” e um apenas justificou que a biografia não substituiria o livro,
pois faltaria nela muitas “informações importantes”.
A próxima pergunta foi sobre a relação do gênero biográfico com a História e a
Literatura. Um deles respondeu não haver, a biografia, nenhuma relação ou
aproximação com a História e a Literatura. 2 disseram que a biografia está próxima
da História. 3 disseram que a biografia estava próxima da ambos. E 2 responderam
que ela está mais para um gênero literário. Pedimos para aqueles que acreditavam
que a biografia estivesse relacionada (mais) à Literatura, que explicasse os motivos:
1 não justificou e 1 relatou que se assemelha a literatura porque conta a história da
vida de D. Pedro II.
Questionamos se eles gostariam de realizar novas leituras biográficas: 5
responderam que “sim” e 3 que “não”. Perguntamos, depois, se acreditavam que a
leitura de biografias ajudaria/auxiliaria em uma melhor aprendizagem dos conteúdos
de história: 4 responderam que “sim” e 4 disseram “não. Aqueles que responderam
que “sim” sobre a possibilidade de a biografia ajudar na aprendizagem histórica,
pedimos que elencassem os motivos e interesses.Diversos argumentos puderam ser
verificados: Um dos questionados descreveu que a biografia “fala da história de uma
forma descontraída e gostosa de ler”. Um disse que iria “ter um breve conhecimento
sobre os assuntos”. Outro apresentou a justificativa de que seria possível relacionar
a biografia ao conhecimento histórico do Segundo Reinado, e por fim o último
argumenta que a biografia poderia “auxiliar” na compreensão do “principal
desencadeador do processo”.
Ao final do questionário, pedimos que eles tecessem comentário sobre a
experiência de ler a biografia de D. Pedro II. A maior parte dos comentários
descreveram ter sido uma leitura prazerosa e interessante. No entanto, a maior parte
deles também argumentaram da inviabilidade de adoção da biografia no ensino de
história (pelo seu tamanho e forma narrativa, em que nada se parece com a
“História”) e também por não conseguirem compreender o contexto histórico a partir
dela. Inclusive citaram que “seria interessante estudar a biografia com outros
conteúdos”. Ou seja, não realizar tal atividade paralelamente, mas sim, em
confluência com as temáticas estudadas/abordadas junto ao ensino de história.
Fazendo um balanço dos questionários prognósticos, os leitores apresentaram
respostas que ao mesmo tempo contrapõe parte das respostas do diagnóstico,
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como reforça outros. Se a questão estética é exaltada e ressaltada pelos discentes
que realizaram a leitura da biografia de D. Pedro II, sua extensão continua sendo um
problema. Bem como já dizia François Dosse (2009), que seria o gênero biográfico
um híbrido de história e literatura, a resposta sobre esse ponto por parte dos
alunos(as) ratifica esse quadro. O mais interessante é que 50% deles gostariam de
realizarem novas leituras do gênero e 50% não.
O fator, provavelmente, mais agravante verificado nessas respostas, seja o de
que eles não conseguiram conceber que obtiveram maior capacidade de
compreender o contexto histórico no qual vivia o personagem principal da biografia
lida. A avaliação que eles fizeram poderá ratificar ou não esse quadro. Mas de
qualquer modo, a forma como foi conduzida a leitura da biografia, apresentou-se
equivocada, pois foi realizada paralelamente ao conteúdo programático estudado
por eles, e não como um instrumento para melhor elucidar o que eles estavam
estudando. Diante disso, a reclamação por não compreenderem bem o que se
passava no ambiente histórico de D. Pedro II, nos remete a uma incapacidade de se
situarem historicamente, e dessa forma, a capacidade de obterem uma consciência
histórica fica extremamente fragilizada.
Sem a problematização na sala de aula, apresentando outros personagens
históricos do período (o escravo, o liberto, o índio, o militar, etc.), relacionando com a
situação política, social, econômica e cultural, a biografia passa a ser uma leitura
meramente de lazer, sem grande contribuição para (des)construir mitos em torno de
certos sujeitos históricos.

Analisando o padrão de respostas da avaliação escrita: em busca de
considerações finais
Buscando sintetizar e verificar na “prática” o quão foi positiva (ou negativa) a
experiência da leitura da biografia que propusemos, aplicamos junto a todos os 21
discentes da turma uma avaliação sobre o Segundo Reinado. As questões não
foram focadas na atuação política do Imperador, e sim em análises conjunturais e
estruturas dos fatos/processos históricos do Brasil do século XIX, na qual ele esteve
diretamente evolvido, principalmente nos fatores políticos do período.
A avaliação contou com 5 questões, sendo todas objetivas. A primeira questão
tocou no assunto da antecipação da Maioridade do Imperador. A segunda relacionou
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um trecho do conto “Bons dias!” do Machado de Assis com a questão da abolição da
escravidão. A terceira foi sobre o processo e a cronologia da mesma questão da
anterior: a abolição da escravidão. As duas últimas retrataram sobre a política no
Segundo Reinado.
O resultado pode ser verificado na tabela a seguir:

QUESTÃO

GERAL
ACERTOS

ERROS

1

14

7

2

13

8

3

18

3

4

1

20

5

6

15

TOTAL

52

53

PORCENTAGEM

49,52%

50,48%

Quadro 1 – Resultado Geral das Provas

LEITORES DA BIOGRAFIA – QUANTIDADE – 8
QUESTÃO

ACERTOS

ERROS

1

5

3

2

8

0

3

7

1

4

1

7

5

4

4

TOTAL

25

15

PORCENTAGEM

62,50

37,50

Quadro 2 – Resultado das provas dos leitores da biografia de D. Pedro II

NÃO LEITORES DA BIOGRAFIA – 13
QUESTÃO

ACERTOS

ERROS

1

9

4

2

5

8

3

11

2

4

0

13

5

2

11

TOTAL

27

38

PORCENTAGEM

41,53%

58,47%

Quadro 3 – Resultado dos discentes que não realizaram a leitura.
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Ao visualizarmos “friamente” os quadros acima, com o padrão de respostas dos
discentes, na avaliação sobre o Segundo Reinado, imediatamente poderíamos
chegar à conclusão de que, claramente os alunos(as) que realizaram a leitura da
biografia do Imperador desse período, sobressaíram aos demais e que, seria a
biografia um instrumento de ensino que “aumentaria o conhecimento” de História
dos discentes.
No entanto, é possível verificar pelo referencial teórico utilizado neste trabalho,
que a nossa intenção não é um ganho “quantitativo” do conhecimento de História
(não, ao menos, a esse conhecimento decorativo, como descreve Rüsen) e sim a
possibilidade através de outras formas narrativas da história, levar a uma maior
consciência histórica dos sujeitos que são, obviamente, históricos.
Diante disso, precisamos fazer algumas ressalvas: primeiramente, o grupo de
alunos e alunas que realizaram a leitura da biografia, foi escolhido voluntariamente.
Automaticamente, poderíamos facilmente chegar à conclusão que tal grupo é
composto majoritariamente por pessoas que possuem afinidades com leitura de
vários gêneros. A prova foi composta apenas de questões objetivas, portanto,
estudantes com uma capacidade de leitura e interpretação, advindas, principalmente
da cultura de leituras, sobressairiam aos demais, logicamente. Este cenário não nos
permite pensar que foi, especificadamente, a leitura da biografia de D. Pedro II que
fizeram o grupo sobressair aos demais, até porque a diferença, tomando como
parâmetro a média, não foi tão distante.
O ponto positivo da avaliação, foi justamente saber que, a leitura (seja ela
biográfica ou não) pode ser um ponto interessante para levar a um conhecimento
histórico (mesmo que seja ele inicialmente “quantitativo”) e principalmente, que
poderá ela ser um dos principais pontos para conseguirmos, diante do ensino de
história, desenvolver metodologias e instrumentos que facilitarão a formação de uma
consciência histórica junto aos discentes.
Nitidamente, a biografia pode ser um caminho interessante, como visualizamos
nos questionários. Primeiro pois a adoção de obras biográficas no ensino de história
seria uma leitura complementar, trazendo abordagens diferenciadas ao que
costumeiramente trazem os livros didáticos. Segundo, pois tal leitura propiciaria
compreender como os /sujeitos históricos se relacionam com as estruturas do seu
tempo, e até que ponto são os responsáveis por “estrutura-las” e por elas ele é
“estruturado”. Em terceiro, há leituras biográficas fora dos textos: há diversos filmes
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de cunhos biográficos, que poderiam ser mais bem utilizados, se contextualizados e
principalmente, se realizado debates junto a classe, para verificar a relação entre os
sujeitos e as estruturas e não somente diante de uma figura de exemplaridade,
como costumeiramente a indústria cinematográfica representa.
Obviamente que vários problemas foram encontrados. A extensão das obras
biográficas é um grave problema. Na era da “efemeridade”, nossa sociedade busca
leituras que sejam esteticamente agradáveis, contemporâneas e curtas. Pensando
especificadamente na sociedade brasileira, cujo o índice de leitura é relativamente
baixo, adotar várias obras biográficas no ensino de história de nível médio, não é
uma estratégia que obterá sucesso. Fora isso, a maior parte das biografias
publicadas no Brasil, são feitas para um público que consome leituras literárias e
não para um público estudantil. A melhor estratégia, em relação a essas questões,
seria um planejamento prévio do professor(a) e retirar fragmentos de biografias tanto
de personagens politicamente ou culturalmente evidentes do seu tempo histórico,
como de sujeitos que sempre estiveram à margem da sociedade para exemplificar
essa relação de interdependência entre indivíduo-sociedade.
O “enigma biográfico”, como apontado por François Dosse, continua sendo um
“enigma” para nós, em relação a adotá-lo como um instrumento no ensino de
história. Ser o Giovanni Levi tem razão, e na “micro história” de trajetória de um
indivíduo, podemos conceber e visualizar melhor as relações entre indivíduo e
sociedade, a forma pela qual foi conduzida a leitura da biografia de D. Pedro II, não
conseguiu apresentar tal cenário.
A própria forma narrativa das biografias, como elas são construídas, a
modelagem dos biógrafos, a pouca problematização do “lugar” social e histórico do
personagem, é um empecilho real e que precisa ser problematizado pelo professor,
para que ele consiga fazer uma intervenção na consciência histórica dos estudantes,
desmitificando e desnaturalizando as construções memorialísticas e, principalmente,
legitimadoras por parte do poder político, em torno das dimensões estéticas de
certos sujeitos históricos.
Enfim. Se há algo de positivo no desenvolvimento deste trabalho,
automaticamente do projeto, é termos detectados muitos problemas envolvendo a
leitura de biografias (ao menos a sobre o Imperador D. Pedro II) como um
instrumento no ensino de história.
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Esse trabalho é ainda algo muito principiante. Precisa de uma amostragem
maior, novas experimentações e principalmente, maior diálogo entre a teoria e a
prática. No entanto, de uma forma um tanto quanto tortuosa, mas a biografia
apresentou-se para o cenário do ensino de história, como uma potencial ferramenta
para se construir a formação da consciência histórica dos alunos e alunas.
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JOGANDO EM SALA DE AULA: A FORMAÇÃO LÚDICA DE NARRATIVAS
HISTÓRICAS
Rafael Vicente Kunst- UFRGS73
Resumo: As reflexões dessa pesquisa iniciaram com a observação dos resultados
de uma oficina oferecida aos alunos do 6º e do 7º ano do Ensino Fundamental do
CAp/UFRGS. A proposta dessas aulas foi ensinar os participantes a elaborar jogos
de temática histórica de livre escolha, articulando pesquisa e criação. Ao longo
dessa trajetória criativa traçada, foi possível analisar como esses materiais lúdicos
mobilizaram a compreensão de diversos conceitos históricos para a sua elaboração.
Os jogos criados pelo grupo refletiram sentidos específicos conferidos às temáticas
históricas escolhidas por cada participante. Através da análise dessas produções, a
presente pesquisa tem como objetivo verificar como se desenvolve o processo de
elaboração de narrativas históricas no contexto escolar por meio de instrumentos
lúdicos. Por essa razão, os estudos de JörnRüsen sobre a formação da consciência
histórica e as diferentes maneiras de tecer sentidos a acontecimentos e conceitos
históricos são referenciais fundamentais para esse trabalho. Apoio-me também nos
estudos de Tânia Ramos Fortuna, Lino de Macedo e Roger Caillois para
compreender a relação que os indivíduos estabelecem entre o ambiente lúdico e a
realidade em que vivem, considerando o papel da ludicidade para a construção do
conhecimento.
Palavras-chave: Jogo. Ensino de História. Narrativa; lúdico. Jörn Rüsen.
Introdução

As reflexões articuladas nesse texto são resultado de análises constantes
sobre minha atuação como professor de História e o uso de jogos em sala de aula.
Ao longo de minhas práticas, destaquei o jogo como uma importante estratégia para
apresentar diferentes elementos históricos para que os estudantes pudessem
interagir com o conhecimento de forma lúdica. Entretanto, no processo de criação
desses materiais, percebi que estava tecendo minhas narrativas para essas aulas,
evidentemente, a partir das minhas interpretações sobre cada conteúdo histórico
escolhido. Os temas abordados, as ilustrações, as regras e dinâmicas dos jogos,
cada um desses elementos refletiam minha posição sobre os conhecimentos
históricos envolvidos naquelas aulas. Por exemplo, ao criar um jogo de trilhas sobre
a sociedade da Idade Moderna, destaquei os grupos sociais que considerava mais
relevantes e elaborei possíveis situações de interação entre eles baseadas na visão
73
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que tracei sobre aqueles eventos. Dessa forma, foi elaborada uma narrativa diversa
do texto tradicional, mas com as mesmas disposições para a elaboração de sentidos
históricos.
A partir das observações desse potencial narrativo envolvido no processo de
criação de jogos, essa estratégia foi aplicada para auxiliar os estudantes a
desenvolverem suas próprias interpretações históricas utilizando a linguagem lúdica,
elemento marcante do cotidiano de crianças e jovens. Baseado nos estudos de
JörnRüsen e seus interlocutores, acredito que a “competência narrativa” seja
elemento fundamental do Ensino de História atualmente, habilidade que possibilita
ao indivíduo “dar sentido ao passado” e mobilizar suas interpretações na sua vida
prática (RÜSEN, 2011,p.59). Entretanto, a tarefa de fundamentar tal habilidade entre
jovens estudantes torna-se um desafio se o professor não se aproximar dos
conhecimentos prévios de seus alunos sobre os conteúdos históricos que estiver
destacando. Nesse sentido, Maria Auxiliadora Schmidt e Marlene Cainelli defendem
que “se tome a experiência do aluno como ponto de partida para o trabalho com os
conteúdos, pois é importante que também o aluno se identifique como sujeito da
história e da produção do conhecimento histórico” (SCHMIDT; CAINELLI,
2004,p.50). Portanto, é preciso que o estudante de História tenha papel ativo no
processo de construção do conhecimento em sala de aula. Isso significa que ele
deve mobilizar suas experiências para a efetiva formulação de suas próprias
interpretações sobre o passado. Seguindo a reflexão das autoras citadas
anteriormente, esse é o meio adequado para que esse indivíduo possa ter a
“possibilidade de efetivar suas próprias ideias sobre os fenômenos e objetos do
mundo social, em vez de ser mero receptor passivo das informações do professor”
(SCHMIDT; CAINELLI, 2004,p.62).
Evidencia-se, portanto, que as informações e posicionamentos dos alunos
devem fazer parte da construção do conhecimento históricoem sala de aula.
Entretanto, acredito que, em diversas situações, negligenciamos um aspecto
importante da formação desses indivíduos – as formas como eles expressam suas
significações sobre a realidade que os cerca. Muitas vezes, o professor busca
“domar” as contribuições da sua turma no processo cognitivo para que ela possa se
adequar a uma formação narrativa que ainda pode é estranha aos seus estudantes.
Nesse sentido, a proposta desse artigo é analisar como instrumentos lúdicos podem
servir de ferramentas para que a competência narrativa seja desenvolvida em aulas
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de História a partir de uma lógica já dominada por esses jovens, acostumados a
imaginar, brincar e jogar, seja individualmente, seja em grupo.Para isso, apresento a
análise de diferentes jogos criados por alunos do sexto e sétimo Anos do Ensino
Fundamental do Colégio de Aplicação da UFRGS durante oficinas realizadas em
2014 e 2015, ambas com a duração de um semestre, que tiveram como objetivo
orientar grupos de estudantes dessas turmas para que desenvolvessem materiais
lúdicos

sobre

qualquer

assunto

histórico

escolhido.

Nessas

atividades,

primeiramente, os participantes conheceram e discutiram sobre diversos jogos de
temática histórica. A seguir, foram incentivados a pesquisar sobre um assunto
histórico que tivessem interesse para elaborar seus jogos. Finalmente, esses
materiais foram confeccionados e compartilhados entre todos os membros do grupo,
quando suas criações foram apreciadas pelos demais participantes.
Para fundamentar adequadamente a proposta dessa pesquisa, organizo sua
apresentação em três momentos distintos: primeiramente, justifico como os materiais
lúdicos

são

envolvidos

por

uma

estrutura

narrativa

própria,

específica.

Posteriormente, analiso com maior atenção a importância conferida especificamente
pelo historiador citado anteriormente, JörnRüsen, à competência narrativa no Ensino
de História e como os jogos podem contribuir para o desenvolvimento dessa
habilidade. Ao final, apresento as observações resultantesda análise de alguns dos
jogos produzidos durante as oficinas citadas, destacando como os estudantes
apresentaram suas interpretações históricas em suas criações.

O jogo como significação da realidade

A definição do conceito de jogo é muito complexa, questão proveniente
principalmente da dificuldade de muitos filósofos em delimitar sua função. Entre
esses esforços, destaca-se o estudo de Johan Huizinga sobre o espaço do lúdico
em nossa sociedade:
[...]o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos
e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma
consciência de ser diferente da "vida quotidiana". Assim definida, a noção
parece capaz de abranger tudo aquilo a que chamamos "jogo" entre os
animais, as crianças e os adultos: jogosde força e de destreza, jogos de
sorte, de adivinhação, exibições de todo o gênero (HUIZINGA, 1995,p.24).
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Com essa definição, o autor expõe as principais marcas da ação lúdica,
distinguindo-a do trabalho (visto que esse tem outros fins) e da realidade cotidiana.
A diversão e o lazer também são alguns de seus traços mais marcantes.
Entretanto, há um aspecto relevantes nessa citação para pensarmos também o
potencial narrativo dos jogos – o fato desses serem realizados “dentro de
determinados limites de tempo de espaço” –, questão minuciosamente discutida pelo
sociólogo Roger Caillois. Segundo seus estudos, o fascínio do jogo sobre os
indivíduos deve-se à ilusão que cria, “transportando” seus participantes para uma
realidade delimitada e criada, mas que existiria momentaneamente, segundo as
convenções dos jogadores. Tal essência do lúdico remete-nos a outro fator
destacado por Caillois, o elemento fictício: “[...] uma consciência específica de uma
realidade outra, ou de franca irrealidade em relação à vida normal” (CALLOIS,
1990,p.30). Portanto, a criação lúdica consiste na invenção de uma realidade
momentânea, com seu funcionamento delimitado por regras e dinâmicas próprias,
como uma história a ser narrada e concluída para o retorno à “vida normal”.
Mesmo que fictício, o ambiente lúdico carrega determinadas características do meio
que cerca quem o concebeu. Não é possível compreender seu funcionamento sem
considerar a relação entre imaginação e real, entre os anseios do indivíduo criador e
suas experiências sociais. Desde a infância, vivemos e desenvolvemos nossas
concepções sobre o mundo a partir do diálogo desses dois fatores. Essa dualidade é
fonte fundamental do estudo sobre o desenvolvimento cognitivo, em especial, na
obra de Jean Piaget, A formação do símbolo na criança. Em sua longa pesquisa, o
autor observou que, progressivamente, a criança abandona o que são chamados de
“jogos de imaginação”, marca da sua experiência lúdica até o momento, para
dedicar-se cada vez mais aos “jogos de regras”. Nessa perspectiva, o primeiro
modelo “constitui, com efeito, uma transposição simbólica que sujeita as coisas à
atividade do indivíduo, sem regras nem limitações” (PIAGET, 1971,p.116). Ou seja,
o movimento predominante de interpretação da realidade nessas situações é a
submissão da realidade à imaginação da criança, sem preocupação com
semelhanças entre o ambiente criado no jogo e o ambiente a sua volta. Porém,
progressivamente, à medida em que suas relações sociais se tornam mais
complexas, a “criação individualista” passa a dialogar com sua realidade concreta,
compartilhada com outros indivíduos: “com a socialização da criança, o jogo adota
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regras ou adapta cada vez mais a imaginação simbólica aos dados da realidade, sob
a forma de construções ainda mais espontâneas, mas imitando o real” (PIAGET,
1971,p.116).
Como podemos perceber a partir das colocações de Piaget, a organização do
real através do lúdico ocorre por meio das regras e dinâmicas que estruturaram o
jogo. Em um “jogo de regras”, somos colocados diante de um ambiente fictício, mas
com limitações impostas pela interpretação das experiências sociais de seu criador.
Por exemplo, em um jogo de xadrez, os jogadores possuem liberdade para mover
suas peças de acordo com suas estratégias, porém, esses movimentos são
limitados para cada peça que representa determinada força naquele tabuleiro. Ou
seja, por mais que esse jogo tão tradicional seja uma invenção, reflete a observação
de uma “desigualdade de forças” percebida na realidade. Além disso, quanto maior
for a preocupação do criador do jogo em que sua obra seja aceita e compartilhada
por outras pessoas, maior será seu esforço para que suas ideias sejam
compreendidas. Em outras palavras, a socialização do lúdico está relacionada ao
compartilhamento das nossas experiências sociais. As regras propostas na criação
de cada jogo devem ser aceitas por seus participantes antes que cada partida se
inicie, organizando assim, os mecanismos que organizam aquele ambiente fictício
durante sua “existência” entre aquele grupo. Jeferson Retondar defende que essa
regulamentação também é um reflexo do modo de organização social no seu
cotidiano. Nesse sentido, observa-se que as normas de uma partida podem ser
flexibilizadas constantemente, desde que tais mudanças sejam consensuais entre os
jogadores (RETONDAR, 2007,p.60). Portanto, se a criação lúdica é como uma
narrativa, seus participantes são como leitores, pois podem interpretar coletivamente
aquela “realidade delimitada” proposta pelo jogo diante deles.
Delimitação espacial e temporal, organização fundamentada em regras
flexíveis e inspiração nas experiências sociais – esses são elementos fundamentais
para a elaboração de qualquer material lúdico. Entretanto, permanece a questão:
como esse diálogo entre criação e experiência é estabelecido no desenvolvimento
da narrativa lúdica? Retomando o consistente estudo de Caillois, podemos encontrar
uma pista para tal dúvida: “A sorte representa a resistência da natureza, do mundo
exterior ou da vontade dos deuses à força, à maestria e ao saber do jogador. O jogo
surge como a própria imagem da vida, mas como uma imagem fictícia, ideal,
ordenada, delimitada, afastada” (CAILLOIS, 1990,p.96).Nessa passagem, que trata
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sobre a dinâmica própria de qualquer jogo – a relação entre sorte e “habilidade” –,
essa

atividade

é

definida

como

“imagem

da

vida”,

carregando-a

de

correspondências entre a criação fantasiosa e a experiência. A sorte representaria
não só o acaso, mas tudo aquilo que não depende dos indivíduos com quem
interagimos. Por exemplo, quando somos sorteados a iniciar uma partida, somos
ordenados aleatoriamente dentro do ambiente do jogo, em algo que independe tanto
das nossas características, quanto de possíveis ações dos demais participantes. Por
outro lado, naquela mesma partida, devemos nos adaptar ao nosso ordenamento,
fazer opções e interagir com os demais jogadores, exercendo papel ativo nos rumos
daquela narrativa. Portanto, a elaboração da narrativa lúdica deve se confrontar com
a liberdade de ação dos indivíduos e sua interação com a realidade que este não
controla plenamente.
Esse embate é foco de diversos historiadores das mais variadas correntes
historiográficas. Destaco um ótimo exemplo retirado do famoso estudo de Carlo
Ginzburg sobre o moleiro Menocchio e as possibilidades da vida de camponeses do
século XVI. Para analisar os limites da singularidade identificada nas afirmações do
seu objeto, o historiador afirma que:
Mas essa singularidade tinha limites bem precisos: da cultura do próprio
tempo e da própria classe não se sai a não ser para entrar no delírio e na
ausência de comunicação. Assim como a língua, a cultura oferece ao
indivíduo um conjunto de possibilidades latentes – uma jaula flexível e
invisível dentro da qual se exercita a liberdade condicionada de cada um
(GINZBURG, 2006,p.20).

O moleiro em questão não escolheu nascer na Itália do século XVI, naquela
comunidade e pertencente àquela cultura. Essa situação foi imposta a ele,
independentemente de qualquer influência que ele pudesse ter, mas isso não
impossibilitou que, a partir de suas escolhas, seus posicionamentos e sua vida
tomassem rumos originais, como sujeito de sua própria história. Essa é a
aproximação que desejo destacar entre as afirmações de Caillois e Ginzburg – a
narrativa lúdica constrói um ambiente delimitado e fictício, mas que carrega o intuito
de seu criador em se comunicar com seus semelhantes, adotando em sua obra
características próprias das experiências que compartilha com a sociedade em que
vive. Desse modo, acredito que a existência de uma narrativa lúdica, ou seja, o jogo
como um instrumento de significação ordenada da realidade, esteja bem
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fundamentada. A seguir, por meio da análise de considerações de JörnRüsen,
apresento a relação entre esse elemento e o desenvolvimento de uma “competência
narrativa” própria do ensino de História.

A competência narrativa e a consciência histórica

A obra de JörnRüsen apresenta grande destaque nos debates sobre o ensino
de História atualmente, principalmente devido a sua preocupação em analisar um
elemento por muito tempo esquecido nessa área: a importância da aprendizagem
histórica. Mais do que compreender a complexa operação da escrita da História e
suas complexas elaborações conceituais, o autor se ateve principalmente na
influência do conhecimento histórico na experiência social dos indivíduos. Segundo
o historiador alemão, qualquer sujeito precisa orientar-se no tempo, definir sua
identidade social a partir das tradições que o cercam, suas expectativas de
mudanças sociais etc. Essa função prática da História na vida social é definida como
consciência histórica:
A consciência histórica serve como um elemento de orientação chave,
dando à vida prática um marco e uma matriz temporais, uma concepção do
“curso do tempo” que flui através dos assuntos mundanos da vida diária.
Essa concepção funciona como um elemento nas intenções que guiam a
atividade humana, “nosso curso de ação”. A consciência histórica evoca o
passado como um espelho da experiência na qual se reflete a vida
presente, e suas características temporais são, do mesmo modo, reveladas
(RÜSEN, 2011,p.56).

Dessa forma, compreende-se que a função da História está além de
simplesmente

“compreender

o

passado”.

Através

do

desenvolvimento

da

consciência histórica, o indivíduo deve ser capaz de orientar-se de forma prática no
tempo, de interpretar e intervir nesses “reflexos” do passado no presente, estruturar
sua identidade a partir de determinadas “matrizes temporais” e mesmo de guiar seus
cursos de ação, criando assim, expectativas sobre o futuro. O estudo da didática da
História apresenta assim uma preocupação com a vida prática, auxiliando a
orientação dos estudantes em suas atuações sociais. Entretanto, para que o
estudante possa desenvolver esse “senso de direção temporal”, deve haver um
estímulo constante para que sua participação na construção do conhecimento
histórico seja ativa, colocando-o como ator principal desse processo. Orientar-se no
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tempo significa construir sua própria interpretação sobre as relações entre presente
e passado que formaram a sociedade em que vivemos. O aluno não pode ser um
mero receptor do conhecimento, aceitando passivamente as significações históricas
impostas pelo professor: “O conhecimento histórico que é aprendido simplesmente
pela recepção, impede, ao invés de promover, a habilidade de dar significado à
história e orientar a si mesmo de acordo com a experiência histórica” (RÜSEN,
2011,p.90).
De acordo com a perspectiva de Rüsen sobre a consciência histórica, a função
das aulas de História está no diálogo e interpretação da experiência histórica para a
construção do conhecimento a partir do aluno. Nesse ponto, retomamos a outra
questão historiográfica muito debatida: o papel da narrativa histórica. Apesar desse
texto não ter como objetivo aprofundar-se nessas reflexões, é importante destacar
que o conceito de narrativa utilizado faz referência ao narrar como organização de
uma significação que, no caso da disciplina histórica, segue determinadas
delimitações. Fundamentando-me em Rüsen novamente, essa concepção de
narrativa delimita tal atividade à significação da experiência histórica, “tornando-se
um fenômeno elementar e geral da organização da vida cultural” (RÜSEN,
2012,p.49). Portanto, quando o estudante estiver tecendo suas narrativas históricas,
estará elaborando sua própria interpretação da experiência histórica estudada em
sala de aula, partindo de suas vivências prévias (suas condições sociais, influências
culturais, relações familiares), relacionando aquele passado às condições de seu
presente. De forma conclusiva, Rüsen define a dependência direta entre o
desenvolvimento da consciência histórica e a necessidade do estímulo da
competência narrativa no ensino de História:
Que capacidade precisa ser aprendida, com o desenvolvimento da
consciência histórica, para que essa função de orientação possa ser
cumprida? É a capacidade de formar um sentido sobre a experiência
temporal, com o objetivo de orientar suas ações e sofrimentos no tempo, em
suma: a capacidade de narrar, historicamente. Que competências as
pessoas precisam adquirir, se elas não querem perder, mas sim ganhar
com suas próprias mudanças e com o seu mundo no decorrer do tempo? É
a capacidade da competência narrativa, que é a capacidade de orientar-se
por meio da narrativa histórica no tempo (RÜSEN, 2012,p.54).

Em outras palavras, uma das principais funções da disciplina de História nas
escolas é ensinar aos jovens a forma como significar o seu próprio passado e o do
mundo a sua volta através da narrativa histórica. Todo o cidadão que pretende
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intervir na sua sociedade precisa estar instrumentalizado para compreender como o
passado influenciaram o presente, como as condições do presente interferiram na
elaboração de “marcos temporais” atuais e mesmo para elaborar suas próprias
expectativas sobre sua realidade. Narrar é um ato social de comunicação, ou seja,
só pode ser exercitado em sala de aula partindo do constante diálogo entre
professor e aluno. Além disso, é importante considerar as estratégias de
comunicação próprias dos sujeitos da aprendizagem. Por essa razão, acredito que o
uso da estratégia lúdica pode trazer grandes benefícios para o desenvolvimento da
competência narrativa. Significar e ordenar uma “realidade delimitada” a partir de um
jogo pode ser uma experiência relevante e estimulante para a “manipulação” de
diferentes experiências históricas em sala de aula, pois aproxima-se de uma
linguagem mais envolvente e dinâmica.O ambiente criado na tensão entre fantasia e
realidade

no

momento

lúdico

também

proporciona

sensações

e

mesmo

aprendizagens que são registradas de forma duradoura pois, como afirma Retondar,
“ainda que o jogo tenha terminado, as sensações de intensidade e de excitação
provocadas durante o jogo ficam registradas sensivelmente” (RETONDAR,
2007,p.86).

Narrativas históricas através de jogos

Conforme a última citação apresentada, retoma-se um dos elementos
fundamentais do universo lúdico: tanto a criação, quanto a vivência com os jogos,
não lidam apenas com aspectos objetivos para a interpretação da realidade, mas
permitem também a utilização de uma criatividade subjetiva, mobilizando aspectos
emocionais e estéticos, por exemplo. Para Rüsen, o aprendizado histórico não é
completo quando é tomado apenas pela racionalidade explicativa, pois esses
conhecimentos devem servir de também como instrumento de mobilização e
julgamento do presente, no desenvolvimento da identidade histórica dos indivíduos.
Com esse objetivo, a prática do ensino de História não deve se formar apenas pelo
processo cognitivo, mas também “através de pontos de vista emocionais, estéticos,
normativos e de interesses” (RÜSEN, 2011,p.44). Desse modo, mais uma vez, a
linguagem lúdica indica uma estratégia promissora para o desenvolvimento da
didática da História, a partir da integração entre subjetividade, estética e análise de
experiências sociais.
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Ao longo das oficinas de criação de jogos realizadas com meus alunos, percebi
que esse processo criativo envolvia a tensão entre esses elementos acima citados.
A partir do momento em que o estudante escolhia o tema histórico com o qual iria
trabalhar, até decisões estéticas, como as cores que seriam usadas para pintar os
peões que simbolizavam determinada sociedade do passado, evidenciou-se como a
interpretação do conhecimento histórico (processo cognitivo) dialogava com
escolhas criativas (questões estéticas e emocionais). Na fase inicial desses projetos
de ensino, cada participante foi estimulado a pesquisar informações básicas sobre
algum tema histórico que tinham interesse. Após essa definição, buscou-se
imagens, mapas, descrições e fontes sobre os principais sujeitos históricos e
acontecimentos que marcaram o tema selecionado. A seguir, foram apresentados
diferentes modelos de jogos aos estudantes, com o objetivo de familiarizá-los com
diversas possibilidades de criação lúdica. Como observa-se posteriormente, essas
opções influenciaram diretamente as narrativas dos jogos criados. Após essa
pesquisa inicial e planejamento inicial do material lúdico a ser desenvolvido, os
participantes foram orientados sobre

o processo de

articulação entre o

desenvolvimento e organização de regras e dinâmicas de um jogo e os
conhecimentos históricos mobilizados durante sua confecção. Ao final, os
estudantes puderam conhecer e interagir com as criações de seus colegas, “lendo” e
compartilhando suas próprias narrativas históricas.
Sobre o conteúdo relativo ao conhecimento histórico presente nessas
produções, devemos lembrar que, evidentemente, o tratamento concebido a
interpretações conceituais por parte dos estudantes ocorreu de modo diverso da
produção escrita tradicional. Durante a elaboração dos jogos, houve diversos
momentos de “flexibilização” da análise de experiências históricas em favor dos
interesses do narrador em questão. Em contato aberto com a ficção, o jogo admite
do improvável e permite resultados diferentes do que aqueles que “realmente
aconteceram”. Algumas perguntas que ouvimos em nossas aulas ganham um
destaque diferente a partir das reflexões abertas por um jogo, como, por exemplo: “o
que teria acontecido se os povos indígenas brasileiros tivessem expulsado os
portugueses? ”. Afinal, durante a incerteza de uma partida que simulasse os anos
iniciais de colonização no Brasil, os jogadores do time indígena poderiam ter
sucesso contra os invasores, por exemplo. Eucídio Pimenta Arruda, em seu estudo
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sobre a aprendizagem a partir de jogos digitais de temática histórica, analisa
acertadamente essa peculiaridade própria desse tipo de produção:
Apesar [dos jogos não terem o objetivo de realizar análises conceituais
históricas], notei que a produção dos jogos, por seguir padrões mínimos de
verossimilhança, incorpora algum tipo de interpretação sobre esses
conceitos, como mecanismo de convencimento do jogador de que o
programa oferecido pela empresa produtora é um bom jogo, [...] (ARRUDA,
2011, p.169).

Arruda se refere especificamente a jogos comerciais que envolvem grandes
temas históricos, mas a busca pela verossimilhança certamente acompanhou o
processo de criação dos estudantes das oficinas em questão, elemento verificado
pelo empenho nas pesquisas sobre as informações históricas que ambientariam
seus jogos. Além disso, a aproximação do jogo com a realidade histórica no qual
esse é baseado garante que se compartilhe entre os jogadores a “ilusão lúdica”
proposta no momento de uma partida, meta fundamental de qualquer criador desses
materiais, seja uma grande empresa, seja um jovem buscando se comunicar com
seu grupo. Nesse sentido, para que os jogadores pudessem aceitar que eram
comandantes de exércitos romanos lutando contra tropas egípcias dentro dos limites
de certo jogo de tabuleiro, por exemplo, seu desenvolvedor teve que pesquisar
imagens que fizessem referência a tais forças, desenhar um tabuleiro em que esse
encontro fosse possibilitado e mesmo criar estratégias de combate que fossem
àquelas apresentadas em fontes sobre a Antiguidade Clássica.
Para apresentar as observações sobre as narrativas históricas presentes nos
jogos produzidos nessas oficinas, detenho-me em dois grandes modelos adotados
pela maioria dos participantes: jogos de trilha e de dominação de territórios. No
primeiro caso, as criações consistiam na organização de determinada realidade
histórica a partir de pequenos acontecimentos desencadeados em espaços divididos
em forma de uma trilha. Nesse caminho, os jogadores recuam ou avançam ao final
de acordo com o caráter do que aconteceria em cada espaço e, para vencer, é
necessário completar o trajeto do tabuleiro antes dos demais. No segundo modelo, o
tabuleiro é dividido em diversos territórios e cada jogador possui determinado
número de peças (tropas) que devem batalhar para conquistar certo conjunto de
espaços. Esses dois modos básicos de mecânicas lúdicas foram utilizados para
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tecer narrativas sobre diferentes temas históricos, sendo adaptados de diversas
maneiras.
De maneira geral, os jogos de trilha tiveram o Egito Antigo como temática
histórica predominante. Nesses casos, o conteúdo histórico elaborado exibia-se em
pequenos acontecimentos que determinavam a progressão (ou recuo) dos
participantes na trajetória em direção à última casa do tabuleiro. Seus temas
envolviam questões que os estudantes consideraram marcantes em suas pesquisas,
tais como: o cotidiano de certos grupos sociais egípcios (trabalho nas
plantações,comércio, construção de grandes obras); temas populares, como a
religião egípcia e o processo de mumificação; além de grandes eventos, como os
conflitos com os romanos. Se o jogador parasse em uma casa que representasse
um evento positivo (vencer uma batalha contra os romanos, construir uma pirâmide,
realizar a colheita de trigo), ele avançaria em vantagem diante dos adversários.
Entretanto, caso o acontecimento fosse considerado negativo (períodos de seca do
rio Nilo, invasões de povos vizinhos, profanação de um templo), haveria uma
penalização. Desse modo, podemos verificar que a dinâmica do jogo indica
claramente o esforço de interpretação de quem o concebeu para organizar o
conhecimento histórico de acordo com sua significação sobre a experiência histórica
pesquisada.
Observou-se que os jogos que adotaram essa dinâmica fizeram alusões
frequentes ao tema histórico selecionado, constituindo-se de referências a diversos
acontecimentos e características oriundas do conhecimento histórico. Porém, tais
informações não apresentam conexões entre elas. Ou seja, por mais que tenha sido
criada uma orientação para a narrativa (o progresso dos egípcios para um suposto
sucesso adquirido ao “final da trilha”), não há uma relação causal que norteie a
progressão pelo caminho do tabuleiro. Essas observações indicam a dificuldade dos
estudantes em organizar narrativas sobre grandes eventos históricos a partir da
noção de causalidade, em que os acontecimentos são tratados individualmente.
Nesse processo, a própria noção de simultaneidade também é afetada, pois cada
aspecto

daquela

realidade

histórico

foi

apresentado

um

após

o

outro,

impossibilitando que outros fatores interfiram no destino de cada jogador na trilha do
tabuleiro.
Em contraposição, o mesmo não foi observado ao analisar os jogos baseados
no modelo de domínio de territórios. Nesses casos, a possibilidade de diferentes
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eventos ocorrendo simultaneamente enriqueceram as narrativas, pois cada
acontecimento poderia influenciar os rumos gerais daquela história. A maioria dos
temas desses formatos lúdicos foi a simulação de grandes conflitos históricos: tanto
aqueles que efetivamente ocorreram, como a batalha de Stalingrado na Segunda
Guerra Mundial; quanto combates criados a partir de ambientações históricas, como
uma batalha entre dois exércitos fictícios, mas baseados em pesquisas históricas
sobre as forças militares medievais. O desafio desses jogos reside na tomada de
decisões estratégicas para a movimentação das peças no tabuleiro, interagindo com
os demais jogadores. Assim, cada participante assume papel ativo na narrativa
exposta, o que indica mais uma peculiaridade da significação histórica através do
lúdico, pois seu público interfere diretamente na trama, podendo mesmo alterar
resultados conhecidos da experiência histórica (em um jogo que simula a batalha de
Stalingrado, por exemplo, em que o time alemão tem chance de sucesso,
contrariando a realidade histórica em questão).
Outra diferença importante entre essa dinâmica de jogos e a pautada por trilhas
é a influência do acaso, que predomina diante da aleatoriedade dos acontecimentos
que marcam cada casa da trajetória daqueles jogos. Além disso, enquanto o avanço
de casas independe das ações dos demais jogadores, o sistema de dominações
gera uma interação constante entre seus jogadores. Essa característica também se
mostra enriquecedora à interpretação histórica desenvolvida pelo estudante, pois
essas narrativas conseguem abarcar, em certa medida, a complexa relação de
forças própria de qualquer momento histórico.

Considerações finais

A partir da análise das significações históricas elaboradas através de jogos,
podemos concluir que essa estratégia possui grande potencial para auxiliar o ensino
de História na tarefa de desenvolver a chamada competência narrativa em nossos
jovens. Ao criar seus próprios jogos, os estudantes puderam tomar o controle no
processo de produção do conhecimento histórico, buscando, interpretando e mesmo
julgando as experiências históricas pelas quais se aprofundaram. A produção lúdica
possibilitou também que se alcançasse o que Rüsen considera fundamental para a
efetiva aprendizagem histórica: o diálogo entre o processo cognitivo de construção
do conhecimento com elementos estéticos e emocionais provenientes da
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subjetividade do produtor daquele saber. Evidentemente, não apresento esse
método didático como única forma válida para as aulas de História, nem mesmo que
a narrativa lúdica substitua a tradicional linguagem escrita (que também deve se
tornar objeto de apropriação pelos estudantes), mas como uma fonte enriquecedora
para convidar os mais jovens a manipularem o saber histórico que, em muitos livros
didáticos, parecem tão inflexíveis e inalcançáveis.
Apesar de alcançar observações relevantes até o momento, o próximo passo
dessa pesquisa deve ser a organização de categorias de análise das narrativas
históricas nos jogos dos alunos além daquelas apresentadas brevemente nesse
texto (relações causais; temas escolhidos; interações entre agentes históricos;
simultaneidade).
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CONCEITO DE SEGUNDA ORDEM E CONSCIÊNCIA HISTÓRICA DE
PROFESSORES DE HISTÓRIA74
Rita de Cássia G. P. Santos- UTP75
professoraritadecassia@gmail.com
Resumo: Investigação de cunho qualitativo sobre as relações existentes entre o
conceito de Significância Histórica e o de Passado. Apresenta a categorização
desenvolvida sobre as ideias de Passado dos professores de História de dez
colégios de Ensino Médio na cidade de Curitiba: passado estático, passado para
criar empatia, passado como memória ou memorização, passado exemplar e
passado para orientação. O suporte teórico é dado pelas análises e investigações
desenvolvidos por OAKESHOTT, Michael (2003) e LOWENTHAL, David (1989,
1998) sobre o conceito de Passado. RÜSEN, Jörn (2001, 2007a, 2007b) sobre a
Educação Histórica e consciência histórica. SEIXAS, Peter (1994, 1997, 2005);
BARTON, Keith C. (2001); COUGHLIN, Mimi (2001); BARTON, Keith C.; LEVSTIK,
Linda (2001); DICKINSON, Alaric, LEE, Peter (1978); LOMASs, Tim (1990) sobre o
conceito de Segunda Ordem e Significância Histórica.
Palavras-chave: Passado. Significância. Professores de História. Ensino Médio.

Introdução

O passado é objeto de investigação do historiador e do ensino da História e
pode se afirmar que uma teoria da aprendizagem histórica passa por uma definição
dos significados que o passado tem para a teoria da História.
Rüsen (2001, p. 162-163) afirma que “o homem faz um determinado uso da
História, toma decisões que têm subjacente uma interpretação do passado histórico
a que atribui um determinado sentido e que orientam a sua ação”.
Orientar-se no tempo se relaciona com a ideia de literacia histórica de Peter Lee
(2006) que significa a capacidade de ler e entender o mundo (RÜSEN, 2006). Jörn
Rüsen também afirma que existe a necessidade da construção por parte do sujeito
de “quadros conceituais com o qual se discute e quantifica como o passado se torna
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significativamente presente” (SEIXAS, 2004). Este entendimento do mundo auxilia a
construção do significado dado ao passado.
As maneiras que dezessete professores de História, de dez colégios de Ensino
Médio na cidade de Curitiba – PR, atuantes no quadro próprio do Magistério
compreendem o conceito de passado demonstram as variadas formas que esse
passado pode ser apresentado para os alunos e auxiliar a desenvolver a consciência
Histórica.
O conceito de passado é importante para a construção da epistemologia da
ciência histórica e para a aprendizagem em História. Sendo assim, é pertinente
questionar qual é o significado do passado para os professores de História,
compreendidos enquanto sujeitos imersos na estrutura social em que vivem, tendo
que responder aos imperativos sociais, mas sendo um agente que tem papel ativo
nas mudanças ocorridas no seu cotidiano.
A importância do estudo das ideias dos professores pode ser entendida pelo
fato de que os pensamentos deles orientam e dirigem sua prática profissional e que
[…] Estudar pensamento do professor é conhecer os processos de
raciocínio que ocorrem na mente do mesmo durante sua atividade
profissional [...] também é necessário lembrar que personalidade, crenças,
teorias implícitas, formação recebida, as regras de ambiente influenciam as
decisões docentes, e estes fatores são elementos centrais no processo
educacional. (BLANCO NIETO, 1996, p. 47-48, tradução da autora).

O conceito de segunda ordem passado
O passado está no presente e só a partir dele é que é cabível a aprendizagem
histórica. Mas não podemos entender a aprendizagem da História somente como
uma ida direcionada ao passado. O passado deve ser estudado a partir das
evidências que esse mesmo apresenta no presente. Marx já afirmava que não é
possível escolher o nascimento, mas se pode escolher o passado estudado
(SCHMIDT, 2010).
Para dialogar com o passado e pensar historicamente é necessário saber usar
as ferramentas que os historiadores utilizam para recriá-lo. Segundo Schmidt (2010)
isto significa dizer que é preciso saber encontrar e selecionar os fatos que são
importantes para explicar o presente, conseguir organizar os fatos numa perspectiva
temporal, mostrando como se sucedem, como fatos diferentes acontecem ao mesmo
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tempo no mesmo lugar e em lugares diferentes, como e por que ocorrem as
mudanças, as permanências, as rupturas, aprender a ler, questionar e interpretar os
documentos que “falam” sobre esses fatos e construir as próprias explicações sobre
as relações entre o passado e o presente, a História de outros povos, outras
pessoas, e a sua própria História. Isso constitui uma aprendizagem histórica situada
na epistemologia da História.
Michael Oakeshott (2003) entende o passado de duas formas: o chamado
passado prático, e o passado histórico. O passado que ele denomina de prático
pode ser manipulado pela ação humana com vistas à realização de objetivos vitais.
O passado prático pode ser entendido como passado encapsulado que é “o
somatório de experiência e que mantém com ele uma relação que independe da
rememoração, como na herança genética” (OAKESHOTT, 2003, p. 13). São
memórias que são resgatadas inconscientemente, como um perfume, um cheiro,um
sabor. O passado lembrado é considerado como memória involuntária e o passado
consultado pode ser trazido a tona mediante um esforço deliberado como na
psicanálise. A memória contem elementos do passado histórico. Ela não tem uma
organização narrativa seguindo o fluxo temporal, mas a partir da subjetividade de
quem está narrando. A memória contém a História e a História contém a memória.
Pode-se afirmar que o uso da memória tem um caráter muito menos intencional do
que o da História (OAKESHOTT, 2003, p. 62). A memória foi considerada neste
estudo como uma categoria para a análise nas falas do professor sobre o passado.
O trabalho com memórias é diferente do trabalho com fontes históricas que são
transformadas em evidência, pois a memória, quando trabalhada na perspectiva da
História Oral, não deve ser questionada, ela é um depoimento. Não se pode
questionar a visão da memória, não se pode duvidar da memória. A memória não é
falsa, ela é subjetiva. Assim pode-se afirmar que a memória está dentro da ciência
histórica e que a História também está contida na memória.
Oakeshott (2003) também afirma que nessa classificação de passado prático estão
incluídos também os vestígios materiais do passado que servem para contemplação
artística, para fins práticos da vida cotidiana ou para o conhecimento humano.
Já o passado histórico é o que permite o surgimento do ofício do historiador e a
autonomia e especificidade da ciência histórica. O passado registrado é o que
propicia toda investigação histórica, pois permite o acesso ao passado. Oakeshott
(2003, p. 15) classifica o passado registrado como “o conjunto [de] objetos, que
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corresponderam no seu tempo a realizações humanas, e que, como tais, foram
manifestações performativas de um presente-futuro passado de compromisso
prático”.
Mas o passado registrado não é sinônimo imediato de passado histórico. Este
passado deve ser inferido para se constituir enquanto ciência e nesse sentido os
registros do passado são importantes para a construção da História.
O passado histórico exige um compromisso, um engajamento para seu
entendimento. A relação como este passado pressupõe dois pontos iniciais: primeiro
a transformação do passado que está no presente em evidência e segundo a
diferenciação entre História e memória. A História tem um jeito próprio de produzir
conhecimento

tendo

caráter

coletivo

e

sendo

produzida

e

compartilhada

coletivamente. Ela é uma premissa, não existe um método para a lembrança, que é
construída pela subjetividade individual. Existe a necessidade de transformar o
passado registrado, como entendido por Oakeshott (2003), em evidência.
Para David Lowenthal (1989), o historiadordeve ir ao passado para fazê-lo
existir enquanto História em um esforço consciente e intencional para conhecer o
passado que deve ser visto como passado no presente, ou parte do presente,
embora não seja igual a ele. Podemos ir ao passado a partir da memória, das
relíquias e da História, mas o passado deve ser tratado como um lugar estranho,
onde se realizavam coisas de modo diferente porque o que conhecemos como
passado foi um presente em algum outro momento. (LOWENTHAL, 1998).
Para este autor, a ciência histórica pode ser considerada mais que o passado
porque é a interpretação do mesmo. A História não pode existir sem a compreensão
deste conceito, que influencia tanto os conceito de professores quanto os materiais
culturais relacionados à cultura escolar, como os livros didáticos. (SCHMIDT,
2010b).
Podemos ir ao passado, para Lowenthal (1989) a partir da memória, das
relíquias e da História, mas o passado deve ser tratado como um lugar estranho,
onde se realizavam coisas de modo diferente porque o que conhecemos como
passado foi um presente em algum outro momento. “El pasado en si mismo se ha
ido; todo lo que sobrevive son sus residuos materiales y los relatos de aquéllos que
lo experimentaron” (LOWENTHAL, 1998, p. 15). Koselleck (2006, p. 13) afirma que
“as fontes do passado são capazes de nos dar notícia imediata sobre fatos e ideias,
sobre planos e acontecimentos, mas não sobre o tempo histórico em si”.
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Se os historiadores trabalham com restos, ruínas, fragmentos do passado, é parte
do processo da aprendizagem histórica identificar, lidar e restaurar o passado neles
presente. A ida ao passado pode ser considerada a partir da perspectiva
apresentada por Rüsen (2001) de que o importante não é aprender somente o
conteúdo da História, mas saber como ocorre o processo de sua construção.
A ida ao passado pode ser considerada a partir da perspectiva apresentada por
Rüsen (2001) que afirma que o importante não é aprender somente o conteúdo da
História, mas saber como ocorre o processo de sua construção.Se os historiadores
trabalham com restos, ruínas, fragmentos do passado, é parte do processo da
aprendizagem histórica identificar, lidar e restaurar o passado neles presente.
As categorias foram construídas tendo como ponto de partida as informações
trazidas pela análise das entrevistas realizadas durante o processo da pesquisa.
Jacques Le Goff (1992) auxiliou a construção da categoria relacionada à memória e
a memorização, Peter Lee (2003) e Maria Auxiliadora Schmidt (2010) auxiliaram na
elaboração da categoria de empatia com o passado. E as ideias da consciência
histórica de Jörn Rüsen (2001, 2007a, 2007b, 2010) auxiliaram o desenvolvimento
da categorização do passado exemplar e histórico.

Passado Estático

Essa categoria foi considerada porque a relação entre o passado e o presente
deve ser importante para o historiador. O professor de História acredita que o
passado está lá somente para mostrar sua importância sem contextualização;é um
dado a priori.
A vivência do passado é dada através da visita a esse passado que está pronto
e somente deve ser observado. Mesmo a visita ao museu não é contextualizada, ela
ocorre para que o aluno possa visualizar o passado que está lá, não tem relação
com o presente..Ele está pronto e acabado, restando ao professor somente resgatálo sem discussões.
O conhecimento do passado não é debatido ele é apresentado como pronto e
acabado, bastando ser explicado de maneira que o aluno tenha fácil percepção de
sua existência. Para os professores que apresentaram concepções estáticas sobre o
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passado, o conhecimento está dado e deve ser somente observado. O tempo
passado é uma instância que está no passado e não possui relação com o presente.

Passado para criar Empatia

A categoria do passado para criar empatia foi desenvolvida tendo como
referencial teórico as pesquisas desenvolvidas por Peter Lee (2001, 20002, 2004,
2005, 2006, 2011), Peter Lee e Rosalyn Ashby (2000), Schmidt (2010).
Os professores entendem que os vestígios como evidência do passado são
facilitadores da construção de um sentimento de empatia com o mesmo e
facilitadores da aprendizagem. Os professores atribuem significados ao passado,
avaliam os vestígios e, ao conceituar mudanças, julgam progresso e utilizam o
conceito de empatia. Para Peter Seixas sem o emprego da empatia, julgamento
moral e ideias dos agentes humanos “não podemos dar sentido às nossas
vidas”(SEIXAS, 1998, p. 778).
A empatia é desenvolvida através de uma relação entre a História pessoal do
professor e a História que ele ensina em sua disciplina.A questão do resgate positivo
do passado como forma de torná-lo atraente foi percebida em diversas falas dos
professores. O passado resgatado por esses professores tem uma característica de
evolução. Aprender sobre o passado de maneira a estabelecer a compreensão dos
fatos históricos de maneira positiva e que evite o que pode ser considerado negativo
ou nocivo, com o intuito de não repetir os erros cometidos.
Essa relação de empatia com o passado, de acordo com Peter Lee não é a
partilha de sentimentos, embora o autor reconheça que a compreensão histórica
envolva sentimentos:
[...] mas a nossa compreensão histórica vem da forma como sabemos
comoas pessoas viram as coisas, sabendo o que tentaram fazer, sabendo
que sentiram os sentimentos apropriados àquela situação, sem nós próprios
as sentirmos. (LEE, 2003, p. 21)

Esse “’se colocar no lugar do outro’ discutido por Peter Lee passa por ter essa
disposição de tratar as pessoas no passado honestamente, reconhecendo o motivo
porque o fizeram” (LEE, 2003, p. 21). Dar significado ao passado é importante para
os professores.Esse significado do passado pode ser alcançado através do
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estabelecimento de uma relação de empatia com o passado. A relação com o
conhecimento sobre o passado pode ser desenvolvida com esse sentimento de
aproximação positiva com o passado mostrando o diferente.
A visualização dos objetos provocam empatia e o passado se torna
cognoscível através da observação dos objetos do passado que se encontram nos
museus e o conhecimento do passado passa a ser possível através da relação
empática desenvolvida com esses objetos presentes no ambiente de museu
Peter Lee afirma que os sujeitos ao compreenderem “acções e práticas sociais
[...] devem ser capazes de considerar [...] as ligações entre intenções, circunstâncias
e acções”(2003, p. 20). Os professores buscam entender e explicar a sua ida ao
passado de maneira a considerá-lo passível de entendimento, mas não ainda de
uma maneira histórica e sim como bem disposição com o passado.

Passado como Memória

Estevão de Rezende Martins (2010) discute o papel da memória para a
consciência histórica e para a resolução das carências de orientação

[...] A memória enraizada está incluída no que se convenciona chamar de
consciência histórica. Nessa consciência estão reunidos os elementos
conformadores da identidade, com os quais o indivíduo elabora e estrutura
o tempo da experiência vivida em tempo refletido, como História.
(MARTINS, 2010, p. 49)

A memória não faz parte do pensamento do historiador cujas regras são
estabelecidas epistemologicamente. O lugar da memória, como um museu, é dado
como exemplo que não é discutido nem sob o aspecto de sua criação, utilidade e
funções que pode ter para o ensino e aprendizagem em História.
Memória, lembrança e passado, para alguns professores, estão dentro do
mesmo contexto de entendimento.Essa ideia de memória enquanto lembrança
mostra semelhanças com a ideia de Oakeshott de passado prático.
Ao afirmar que a memória apresenta um caráter prático, tem um objetivo
definido que é entender o que ocorreu no passado para a compreensão do presente,
alguns professores aproximam sua fala com as ideais apresentadas Oakeshott
(2003), em que o conhecimento do passado através de um esforço pessoal, não
histórico, não epistemológico, mas de caráter pessoal.
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O conhecimento da memória é um conhecimento fechado, e a sistematização
desse conhecimento não é colocada em questão. Ao afirmar a necessidade de
“pegar” a memória e sistematizar o significado dado a ele, isso pressupõe que a
memóriaé também um conhecimento fechado que não é passível de construção, é
dado a priori.
De acordo com Lowenthal (1989), a História necessita da memória, mas elas
não são sinônimos. A memória não pode ser considerada como sendo histórica, pois
o esforço consciente do Historiador é o responsável por transformá-la em ciência.
Segundo alguns professores, ao trabalhar com a memória, a validação do
conhecimento não é dada pelas regras do conhecimento histórico e sim pelas
informações trazidas pelos entrevistados. A memória não utiliza as regras da
epistemologia da História ou com as regras da construção históricas. Esta ideia
também se aproxima do conceito de passado prático de Oakeshott (2003).
Ao afirmarem também, que a História é memória, essas afirmações se
aproximam das questões relacionadas ao passado prático de Oakeshott (2003) que
entende a memória como um componente do passado.

Passado como Memorização

Aqui aparece o conceito de memória enquanto memorização, pois a análise
dos fatos para realizar melhorias tem que ter o suporte do resgate do passado, do
indivíduo e da sociedade. As melhorias futuras somente poderão ocorrer se a
memorização ocorrer para que sejam resgatados os fatos e feitas análises no
presente.
Da mesma forma memória aqui não é entendida como um conceito
epistemológico e sim como capacidade humana para reter e reconhecer fatos. A
memorização é importante para que a História possa desenvolver o potencial de
evolução.
A explicação dada por alguns professores se aproxima das ideias
apresentadas no texto “Educação Bancária e Educação Libertadora” do educador
brasileiro Paulo Freire (1997, p. 62). Nessa obra publicada inicialmente em 1971,
são discutidas questões relacionadas ao desenvolvimento da educação, que
entendia o aluno como um receptáculo vazio para as informações dadas pelo
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professor que era considerado o detentor do saber e a transmitia através do que ele
chamou de narração
[...] a narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à
memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os
transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador.
Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus “depósitos” tanto
melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto
melhores educandos serão. Desta maneira, a educação se torna um ato de
depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o
depositante (FREIRE, 1997, p. 62)

História é conteúdo e a memória enquanto componente do conhecimento não é
levada em conta para a construção da aprendizagem além do fato de ser
relacionada a memorização. Os professores, apesar de defenderam o ensino da
História, demonstram que a memória ou memorização não faz parte da
aprendizagem. Então a memorização cumpre o mesmo papel da educação bancária
criticada por Freire (1997) onde ela é a detentora do saber que necessário e
transmite ao aluno passivamente o conhecimento para ser bem sucedido na vida
fora da escola.
O desenvolvimento da consciência histórica entendida como orientação
temporal que dá respostas as carências de orientação não é pensada quando se
discute a questão da memória entendida enquanto memorização. A memória
responde a necessidades pedagógicas.
Alguns dos professores da pesquisa entendem a memória como sinônimo de
memorização. Algumas considerações podem ser realizadas. Ao utilizar a
memorização para o aprendizado em História, as ideias dos professores podem em
muitos aspectos se aproximarem da teoria da educação bancária de Paulo Freire,
onde os conhecimentos são apresentados pelo detentor do saber – o professor e
cabe ao aluno preservar os dados ensinados para futuras consultas.O resgate do
que os professores chamaram de aprendizagem pela memorização se daria de
acordo com as necessidades apresentadas no cotidiano escolar.
Essa ideia pode ser entendida como uma tentativa metodológica de ensinar
História, não através da epistemologia de ciência histórica, mas por meio do uso de
técnicas de ensino e de memorização que se mostraram eficazes e passíveis de
repetição. Essas técnicas, segundo esses professores, dão certo e devem ser
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preservadas porque, segundo eles, ao memorizar o aluno vai também aprender
sobre os conteúdos da História.

Passado Exemplar

Alguns professores apresentaram ideias sobre o passado consideradas como
exemplares em uma relação direta com o presente. A perspectiva da consciência
exemplar de Jörn Rüsen (2001) auxiliou o entendimento das ideias apresentadas por
alguns professores.
O passado é significativo se estabelece relações com fatos presentes. Essa
relação tem características variadas, mas em grande parte das respostas o “voltarse ao passado”, na perspectiva do professor, busca o aprendizado de lições para o
presente, tanto no sentido de evitar erros como o preconceito, o machismo e a
escravidão, como promover a continuidade de fatores considerados positivos, como
os ganhos com os direitos trabalhistas e de voto.
As ideias dos professores inseridos nesta categoria mostram que o passado
tem um sentido porque tem relação com o presente.
Os professores também entendem que com estudo passado existe a
possibilidade de tomar consciência dos atos cometidos para melhor posicionamento
do sujeito na atualidade. Significa dizer que o passado deve ser conhecido para
evitar a repetição de erros e proporcionar uma capacidade melhor de escolhas no
presente.
As respostas dos professores vão ao encontro das respostas encontradas na
pesquisa de Peter Seixas (2000) que, na conclusão de sua pesquisa afirma que as
narrativas escolares são apresentadas sempre com a presença de noções implícitas
de progresso ou declínio. Isso foi observado na fala dos professores desta pesquisa.

Passado para Orientação

Alguns professores apresentaram ideias que integram passado-presente-futuro
na perspectiva que Jörn Rüsen apresenta sobre a necessidade de resolução das
carências de orientação da vida prática. Os professores que apresentaram essas
ideias entendem que a importância do estudo dos fatos passados está na
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perspectiva de conhecimento do presente e de planejamento do futuro. Esses
professores dão significância ao passado na perspectiva de orientação no tempo
apresentada por Rüsen (2001) e buscam no passado respostas as necessidades
atuais, mas diferentemente dos professores que entendem o passado como
exemplar, estabelecem uma perspectiva de futuro para seu pensamento.
Pensar historicamente tem um significado de orientar-se no tempo em uma
relação que integra conhecimento do passado no tempo presente estabelecendo um
horizonte de expectativas (KOSELLECK, 2006) para o futuro. Isso é o que afirma a
professora Eva, “O passado é o alicerce nosso, pra você poder saber o presente e
poder imaginar como será o futuro”.
A relação entre passado-presente-futuro pode também ser observada como
uma tentativa conhecer o passado para evitar erros e os professores integram a
necessidade de que esse conhecimento seja utilizado para construir um horizonte de
expectativas positivas para o futuro.

Considerações

As seis categorias de entendimento da significância do passado apresentadas
mostraram como os professores estabelecem relação com o passado a partir da
epistemologia da História, mas que também se apropriam do que chama passado
prático para construir sua compreensão e estabelecer relações entre o presente, o
passado e novamente o presente.
Os professores da pesquisa demonstraram que o conhecimento da
epistemologia da ciência histórica é fator importante para que eles compreendam a
relação que estabelecem com o passado. Essas ideias foram moldadas não
somente pelo passado histórico como afirmado nas obras de Oakeshott, mas
também pela categoria de passado prático. O modo como os professores
apresentaram explicações relacionadas ao seu entendimento do conceito de
passado mostrou que articulam diferentes aspectos do conhecimento do passado
para construir a concepção de História e de ensino-aprendizagem que explicitam.
A compreensão do passado pode auxiliar o entendimento da disciplina História
segundo a afirmação de todos os professores. Desde o professor que apresentou a
ideia de que o passado está no passado e deve ser estudado por ele mesmo até o
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professor que afirmou que o estudo dos fatos passados deve ser capaz de
proporcionar

a

possibilidade

de

pensar

o

futuro,

todos os

participantes

compreenderam o conceito de passado como fundamental para o conhecimento da
História.
Para Coughlin (2002, p. 35), é impossível conhecer o ensino sem o professor, a
prática sem o praticante e o conhecimento separado do conhecedor.Se o professor
tiver clareza dos aspectos que considera significantes sobre o passado, este
entendimento pode servir de auxílio para desenvolver metodologicamente um
trabalho que considere as ideias prévias do aluno e possibilitem a construção do seu
conhecimento histórico.
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APRENDIZAGEM HISTÓRICA DE PROFESSORES E ALUNOS: RELAÇÃO
TEORIA E PRÁTICA
Rosi Terezinha Ferrarini Gevaerd-SME76
rosifgevaerd@yahoo.com.br
Resumo: Este trabalho consiste em apresentar alguns resultados obtidos a partir de
cursos de formação continuada oferecidos aos professores de História da rede
municipal de ensino de Curitiba. Esses cursos, em caráter de extensão universitária,
têm sido organizados, desde 2010, parceria entre o Laboratório de Pesquisa em
Educação Histórica – LAPEDUH, integrado ao Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGE), e a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, sob a
docência da Profa. Dra. Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt. O objetivo
central da formação continuada tem sido o de propiciar aprofundamento teórico e
prático das investigações no âmbito da Educação Histórica com ênfase para o
conceito de literacia histórica, linguagens contemporâneas, o trabalho com fontes e
a produção de narrativas em aulas de História, tendo como referência autores como
Barca (2006), Rüsen (2012), Schmidt e Cainelli (2010), entre outros. Em 2014, o
curso sob o título Arquivos, linguagens contemporâneas e literacia histórica contou
com a parceria da Fundação Cultural de Curitiba, mais especificamente, com a
Cinemateca. Ao analisar as narrativas produzidas pelos alunos, a professora em um
trabalho colaborativo na perspectiva de IBIAPINA (2008), ou seja, durante o curso
que consistiu na apresentação das ideias dos alunos para o grupo de professores e,
tendo a orientação da Profa. Dra. Schmidt, relacionando a teoria e a prática de sala
de aula. Algumas considerações podem ser apontadas, entre elas a de que a
professora foi à teoria e didatizou a teoria; demonstrou como superou a ideia de
filme como recurso e transformou a fonte em evidência.
Palavras-chave: Ensino de História. Educação histórica. Formação continuada.
Aprendizagem histórica.
Introdução

Este trabalho consiste em apresentar alguns resultados obtidos a partir
decursos de formação continuada77 oferecida aos professores de História da Rede
Municipal de Ensino de Curitiba (RME). Esses cursos, em caráter de extensão
76

Professora de História da Rede Municipal de Ensino de Curitiba; atua na Secretaria Municipal da
Educação; professora no curso de Pedagogia da Faculdade São Braz; pós-doutorado em Educação
pela UFPR.
77
A proposta daformação continuada insere-se no contexto das ações referentes ao projeto
“Aprender a ler e aprender a escrever em História”, aprovado como bolsa produtividade Cnpq/2006.
Assim como, está circunscrito no conjunto de atividades que a coordenadora, Maria Auxiliadora
Moreira dos Santos Schmidt e a vice-coordenadora, Tânia Maria Figueiredo Braga Garcia, vêm
realizando como líderes do grupo de Pesquisa Cultura, saberes e educação histórica, certificado pela
UFPR, constituindo-se também como uma das realizações do Laboratório de Pesquisa em Educação
Histórica – LAPEDUH, integrado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR.
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universitária, têm sido organizados, desde 2010, com a parceria entre a
Universidade Federal do Paraná (UFPR), mais especificamente, com o Laboratório
de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH) e a Secretaria Municipal de
Educação de Curitiba (SME), sob a docência da Profa. Dra. Maria Auxiliadora
Moreira dos Santos Schmidt.
O objetivo central da formação continuadatem sido o de propiciar subsídios
teórico e metodológico das investigações no âmbito da Educação Histórica com
ênfase para o conceito de literacia histórica, fonte histórica, conceitos substantivos e
epistemológicos, produção de narrativas em aulas de História, tendo como
referência autores como Lee (2001, 2005), Barca (2006), Rüsen (2012), Schmidt e
Cainelli (2010), entre outros.
Um dos princípios gerais norteadores da metodologia proposta é a
possibilidade de superação da escola como instituição reprodutora e disciplinadora e
a sua apreensão como espaço da experiência social, onde os sujeitos envolvidos
nas relações pedagógicas podem agir no sentido da transformação de suas práticas
sociais, desde que existam condições objetivas para uma nova relação entre os
sujeitos e destes com os saberes escolares (DUBET; MARTUCELLI, 1997;
CHARLOT, 2000). Nesse sentido, o professor tem a possibilidade de atuar como
“investigador social e organizador de atividades problematizadoras” (BARCA, 2004:
134).
Entre os objetivos dessa formação prioriza-se a orientação para o
desenvolvimento de estudos exploratórios em aulas de história, bem como para a
produção de artigo científico com a finalidade de apresentação dos resultados dos
referidos estudos em eventos de cunho local, nacional e/ou internacional, assim
como a publicização dos mesmos. Para a orientação desses trabalhos optou-se pela
metodologia da pesquisa colaborativa na perspectiva de Ibiapina (2008: 31), na
medida em que essa autora considera que essa forma de pesquisa é a “atividade de
coprodução de saberes, de formação, reflexão e desenvolvimento profissional,
realizada interativamente por pesquisadores e professores com o objetivo de
transformar determinada realidade educativa”.
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Formação continuada: pressupostosteóricos e metodológicos

Tendo como perspectiva a aprendizagem histórica dos alunos e, para isso,
buscando a relação entre a teoria e a prática,a formação continuada na RME, mais
especificamente, para os anos finais do ensino fundamental, tem tomado como
pressupostos teóricos e metodológicos os procedimentos da aula oficina de Isabel
Barca (2004), pois de acordo com a autora, ensinar história, nessa perspectiva,
requer alguns princípios norteadores para a aula de história, entre eles, o de levantar
e trabalhar de forma diferenciada as ideias iniciais que os alunos manifestam
tacitamente, mas, como alertatendo em atenção que essas ideias prévias podem ser
mais vagas ou mais precisas, mais alternativas à ciência ou mais consentâneas com
esta(BARCA, 2004: 136).
Além disso,tomamos como referência os estudos de Peter Lee (2005), mais
especialmente os referentes aos conceitos substantivos e epistemológicos da
história. Para o autor, conceitos substantivos da história são conceitos como comércio,
nação, protestante, escravo, tratado ou presidente, e são encontrados quando
trabalhamos com tipos particulares de conteúdos históricos. Eles são parte do que
podemos chamar de substância da história e, por isso, têm sido denominados
conceitos substantivos. Tais conceitos pertencem a diferentes tipos de atividade humana,
como a econômica, a política, a social e a cultural(2005: 61). Os professores têm
selecionado esses conceitos a partir das Diretrizes Curriculares para a Educação
Municipal de Curitiba (2006) de acordo com o ano de escolarização em que atuam.
Para o mesmo autor, conceitos de natureza epistemológica da históriasão
aqueles que ajudam a compreender a natureza da história como ciência, envolvendo
conceitos como evidência, causa, mudança, explicação, consciência histórica e narrativa,
entre outros.
A ideia de literacia histórica é assumida na perspectiva dos estudos de Barca,
ou seja, enquanto conjunto de competências de interpretação e compreensão do
passado. Além disso, segundo a autora, atualmente, torna-se fundamental no ensino
de história, a discussão em torno do desenvolvimento da consciência histórica
associada à ideia de literacia enquanto vertente indispensável para que tal
desenvolvimento ocorra (BARCA, 2006: 93-95).
Assim, a perspectiva assumida nessa modalidade de formação continuada tem
possibilitado ao professor torna-se um “investigador” de sua prática pedagógica
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(BARCA, 2004: 134) e a aula de história passa a ser “o momento em que, ciente do
conhecimento que possui, o professor pode oferecer a seu aluno a apropriação do
conhecimento histórico existente, através de um esforço e de uma atividade com a
qual ele retome a atividade que edificou este conhecimento” (SCHMIDT, 2001: 57).
A partir desses pressupostos a formação continuada tem priorizado diferentes
temáticas. Em 2010, privilegiou-se as questões sobre narrativa histórica, patrimônio
material e imaterial, sendo que o curso recebeu o título Patrimônio e narrativa
histórica no ensino de história. Para tanto, tomou-se como referência, entre outros
estudos, a pesquisa desenvolvida por Tania Gayer Ehlke (2007/2008) denominada
Patrimônio imaterial e educação histórica78. Em sua investigação, a autora analisa a
importância do patrimônio imaterial como fonte de pesquisa na construção das
ideias históricas dos alunos em duas turmas distintas: uma 6ª Série e uma 7ª Série
do Ensino Fundamental. Os resultados da pesquisa mostraram que o patrimônio
imaterial é uma fonte importante a ser utilizada na Educação Histórica,
particularmente devido ao seu potencial para estabelecimento de empatia e da
multiperspectividade histórica. Essas constatações apontadas pela autora foram
pauta de reflexão durantea formação continuadae serviram de subsídios para que os
professores desenvolvessem seus estudos exploratórios.
Em 2011, privilegiou-seas questões sobre fonte histórica disponível na internet,
nesse sentido o curso recebeu o título: O trabalho com fontes e a produção de
narrativas em aulas de história: mediação das tecnologias da informação e da
comunicação. Tomou-se como subsídio, entre outros,o conceito de documento
histórico a partir dos estudos de Schmidt e Cainelli (2010: 116), em que as autoras
consideram o documento como vestígio deixado pelos homens, voluntária ou
involuntariamente, e que este passou a ser entendido como produto da sociedade
que o fabricou. Os professores foram orientados a buscar fontes históricas
disponíveis em sites de história, possibilitando, segundo as autoras o diálogo do
estudante com realidades passadas, bem como desenvolvimento do sentido da
análise histórica.

78

A pesquisa desenvolvida pelo Plano de Desenvolvimento Educacional do Paraná da Secretaria de
Estado da Educação (PDE) contou com a orientação da Profa. Dra. Maria Auxiliadora Moreira dos
Santos
Schmidt,
Universidade
Federal
do
Paraná,
2007/2008.Disponível
em:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/160-4.pdf Acesso em mar 2010.
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Em 2012 e 2013 a parceria foi ampliada com o Arquivo Público do Paraná eo
curso recebeu o título O trabalho com arquivos e a literacia histórica: questões
teóricas e práticas, durante o qual professores e alunos tiveram acesso a diferentes
fontes históricas do Arquivo Público do Paraná, tanto de forma presencial como as
disponíveis no site do referido arquivo.
Nesse sentido,para a pesquisa de fontes históricas no Arquivo Público do
Paraná, partiu-se do pressuposto defendido por Schmidt e Cainelli (2010: 152) de
que o referido local destaca-se pela ideia norteadora de demonstrar que parte do
passado é guardada em um lugar para virar história por meio das fontes. Além disso,
no dizer das autoras, é importante a discussão do que é documento histórico e de
como o documento se transforma em fonte para o historiador.
Em 2014 a parceria foi ampliada com Fundação Cultural de Curitiba, mais
especificamente, com a Cinemateca, e o curso denominou-seArquivos, linguagens
contemporâneas e literacia histórica. O trabalho com acervo cinematográfico,
disponível na Cinemateca, partiu da perspectiva de Schmidt e Cainelli (2009: 134135), pois as autoras apontam que,especialmenteno século XX, o desenvolvimento
e a expansão de novas linguagens culturais, como a fotografia, o cinema, a televisão
e a informática, trouxeram novos desafios ao historiador e ao professor de história.
Os professoresalém de compreender a natureza das novas linguagens e incorporálas, perceberem-nas legitimadas como fonte para o estudo e a reconstrução do
passado.
Nesse sentido, a parceira com o referido local foi de fundamental relevância, na
medida em que o mesmo tem como atribuição a “preservação da memória
cinematográfica, a pesquisa e documentação”. (CURITIBA, 2013).
Como resultados concretos da participação de professores e professoras
durante a formação continuada foram realizadas comunicações dos resultados de
seus estudos exploratórios em diferentes eventos, conforme o quadro a seguir:
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ANO

PARTICIPANTES
CURSO
18

2010
18
2011
14
2012

33

TRABALHOS
PROFESSORES/AS
APRESENTADOS ENVOLVIDOS/AS

EVENTO
X Jornadas Internacionais de
Educação Histórica
3º Seminário de Educação
Histórica
4º Seminário de Educação
Histórica
XII Jornadas Internacionais de
Educação Histórica
5º Seminário de Educação
Histórica
6º Seminário Brasileiro de
Educação Histórica

2013

19
2014

6

7

6

7

7

7

8

10

8

12

7

9

4

5

I Seminário de Educação
Histórica – RME
7º Seminário Brasileiro de
Educação Histórica
II Seminário de
Histórica – RME

Educação

Em 2010 e 2011, o curso foi oferecido no período da noite, pois a RME não
garantia o dia de permanência concentrada no período de trabalho. Nesses anos
tivemos a participação de dezoito (18) professores,destes, sete (07) apresentaram o
resultado de suas investigações em eventos. Em 2010, nas X Jornadas
Internacionais de Educação Histórica sediada na Universidade Estadual Londrina
(UEL) e no 3º Seminário de Educação Histórica organizado pelo LAPEDUH/UFPR;
em 2011no 4º Seminário de Educação Histórica.
Alguns trabalhos apresentados em 2010: Educação histórica e ensino de
história: as ideias de jovens escolarizados sobre a segunda guerra mundial (J. A.
O.); Unidade temática investigativa como procedimento na construção da narrativa
histórica em sala de aula (C. S. C.); Comunidades quilombolas no Paraná: ação
investigativa em aulas de história (A. C. M.; L. H. X.), entre outros.
Alguns trabalhos apresentados em 2011: História e juventude: diários pessoais
e blogs como espaço de memória (C. S. C.); Como trabalhar com vídeos de internet:
algumas possibilidades(J. A. O.), entre outros.
Cabe ressaltar que durante o curso, em 2011, foi proposto aos professores
organizar uma metodologia para ser divulgada no site do Portal de Educação
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Histórica79. O Portal foi implantado pelo LAPEDUH, do Programa de Pós-Graduação
em Educação, da Universidade Federal do Paraná, sob a coordenação da
Professora Maria Auxiliadora Schmidt e conta com a participação de professores da
escola básica e pesquisadores. Duas produções foram alocadas no Portal, a da
professora Cláudia Caramez e do professor Jackes Alves de Oliveira que estão
disponíveis para consulta. Segundo as palavras do referido professor “O desafio de
criar uma metodologia para se trabalhar com os vídeos de internet foi muito
gratificante. Assim como em qualquer campo de trabalho, o professor sente-se
vitorioso por superar desafios, mesmo que eles venham a todo momento.”
(OLIVEIRA, 2011: 8).
A SME, em 2012, passa a garantir o dia de permanência concentrada (sextafeira) no período de trabalho. Com isso, o curso foi oferecido no período damanhã e
nessecontamos

com

a

participação

de

quatorze

(14)professores.

Alguns

participaram dos eventos organizados peloLAPEDUH/UFPR, dez (10) professores
fizeram suas comunicações nas XII Jornadas Internacionais de Educação Histórica e
doze (12) no 5º Seminário de Educação Histórica.
Alguns trabalhos apresentados nos referidos eventos: Arquivos e fonte histórica
em aulas de história: repressão em Curitiba durante a segunda guerra mundial (C.
C. M. S.; M. S.); O Arquivo Público na sala de aula: revolução industrial, nascimento
do movimento operário e a greve de 1917 em Curitiba a partir do estudo de fontes
históricas (G. H. T.; M. G.), entre outros.
Em 2013, tivemos a participação de trinta e três (33) professores. Destes, nove
(09) professores apresentaram seus trabalhos no 6º Seminário Brasileiro de
Educação Histórica. Alguns trabalhos apresentados: Indígenas na cidade: silêncio
ou invisibilidade (P. L. B.);Nazismo no Brasil: a produção de narrativas críticas aos
documentos (S. L. F.), entre outros. Além disso, os professores apresentaram seus
trabalhos no I Seminário de Educação Histórica – RME, organizado pela SME,
sendo que o objetivo central desse evento foi o de divulgar e dar visibilidade aos
resultados das investigações realizadas, na perspectiva da Educação Histórica, por
professores e professoras em suas aulas de história.
Em 2014, contamos com a participação de dezenove (19) professores no
curso, sendo que cinco (05) apresentaram trabalhos no7º Seminário Brasileiro de
79
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Educação Histórica e no II Seminário de Educação Histórica – RME. Entre outras
comunicações, contamos com as apresentações sob os títulos: Filme documentário
e a construção da empatia histórica: uma experiência a partir do documentário Xetás
na Serra de Dourados (WLP) e Filme documentário e educação histórica: um estudo
exploratório (KAVM).
Para essa comunicação destaco o curso de 2014. O Curso consistiu,
inicialmente, em uma pesquisa da equipe técnica da SME, juntamente com a equipe
da Secretaria de Estado do Paraná (SEED), na Cinemateca para a seleção de
películas que tratassem de temáticas que privilegiassem conceitos substantivos da
História do Paraná e/ou Curitiba.
Após a análise do acervo selecionamos um total de 86 (oitenta e seis) filmes
que foram organizados por temáticas: história local (24);patrimônio material e
imaterial (17);conflitos/guerras (12); imigração (11 filmes); trabalho/industrialização
(06);indígenas (06); mulheres (05); escravidão/quilombos (04); religiosidade (02);
Paraná político (01).
Dentre os filmes indicados, os professores selecionaram aquele que poderia
ser utilizado em suas aulas tendo em vista o conteúdo previsto para o ano.
Dentre as temáticas, a mais escolhida foi sobre a HISTÓRIA LOCAL, pelos
professores de cinco (05) escolas, sendo que os filmes escolhidos foram Em busca
da Curitiba perdida e Curitiba: em busca da identidade perdida (animação).
Os filmes indicados na temáticaINDÍGENAS foram selecionados por (04)
quatro professores. O filme Muiraquitãe Aldeia por dois professores; o filme Os
Xetás na Serra de Dourados por um (01) professor e Pinturas rupestre no Paraná
por um (01) professor.
A temática TRABALHO E INDUSTRIALIZAÇÃO foi selecionada por duas (02)
escolas. Sendo que (01) uma das escolas escolheu dois (02) filmes: Cidade
Industrial de Curitiba, uma crônica e Vila das Torres 2014 - Copa do Mundo de
Futebol de 2014. A outra escola escolheu o filmeCaminho de ferro: documentário
sobre a história da ferrovia Curitiba-Paranaguá.
O filme A broa nossa de cadadia classificado na temática referente às questões
de PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL foi selecionado por uma escola. Assim
como,

o

filme

Preto

no

branco

–

negros

em

Curitiba,

ESCRAVIDÃO/QUILOMBOS, por uma escola.
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Na temática CONFLITOS/GUERRAS foi selecionado o filme Pátria redimida
por uma (01) escola e na temática PARANÁ POLÍTICO, o filme Presos Comuns por
uma escola (01). Sendo que este último não era acervo da Cinemateca, mas
disponível na web.
Os

filmes

indicados nas

temáticas

IMIGRAÇÃO,

RELIGIOSIDADE

e

MULHERES não foram escolhidos.

O estudo exploratório: a relação entre a teoria e a prática

Para o desenvolvimento do estudo exploratório os professores receberam um
instrumento de pesquisa que teve como objetivo investigar a relação entre os gostos
fílmicos dos alunos e as aulas de história, sendo que uma das questões era para
saber se o estudante já conhecia ou teria ouvido falar sobre a Cinemateca de
Curitiba. Além disso, solicitou-se aos estudantes um desenho prévio de como
imaginava ser esse local, utilizando os procedimentos adotados na perspectiva da
aula-oficina de Barca (2004).
Para a fundamentação teórica e metodológica foram selecionados textos que
foram condensados em um CD80 distribuído para todos os participantes do curso.
Textos que tratam da questão de cinema e o ensino de História, como:Cinema e
história de Marc Ferro (1992); A história depois do papel de Marcos Napolitano
(2008); Cinema e história – considerações sobre os usos historiográficos das fontes
fílmicas de José D’Assunção Barros (2011), além de textos para a fundamentação
no âmbito da Educação Histórica, autores como Lee (2001; 2005), Barca (2004;
2006), Schmidt e Cainelli (2010), entre outros.
Para fins de análise destaco o trabalho desenvolvido no6º ano pela professora
Carla81. A professora iniciou as atividades selecionando um conteúdo indicado nas
Diretrizes Curriculares (2006)que ainda não havia trabalhado, a questão das
Primeiras organizações sociais; vestígios arqueológicos; os primeiros habitantes do
Paraná; arte na pré-história. Esses conteúdos têm sido entendidos a partir dos
estudos de Peter Lee (2001; 2005) como conceitos substantivos da história do
Paraná, ou seja, são considerados como a substância da história do Estado.

80
81

Ressalta-se que a impressão do CD e doação foi realizada pela equipe técnica da SEED/PR.
Nome fictício para preservar o sigilo das informações.
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Para

desenvolver

documentário

“Pinturas

esses

conteúdosa

Rupestres

no

professora
82

Paraná” .Quanto

selecionou

o

filme

aos procedimentos

adotados pela professora, esta relata que apósassistir o filme sentiu a necessidade
de pesquisar o contexto em que o filme foi produzido e constatou que o referido filme
fazia parte de um projeto denominado “500 anos da chegada da Colombo às
Américas”. Buscou informações sobre o diretor, e constatou que, além de cineasta,
ele era jornalista, roteirista e escritor.
Quanto ao filme, este trata do período considerado pela historiografia como a
Pré-história paranaense, a região de Piraí do Sul e Tibagi onde foram encontradas
pinturas rupestres.Consiste em um depoimento de um personagem da própria
região, Sidnei dos Santos, além de imagens,legendas etrilha sonora. As imagens e
legendas apresentam informações sobre o ano em que ocorreu o primeiro registro
científico da localidade – 1956; como as pinturas eram feitas; a datação das
pinturas,aproximadamente, 2.000 anos; sobre a questão de que nem todas as
pinturas, na época da filmagem, haviam sido cadastradas; os cuidados que tiveram
durante as gravações para não danificar a região;o descaso e omissão das
autoridades em relação às pinturas. Além disso, o filme apresenta um desafio “O
que você pode fazer?” “Faça!”
Antes de exibir o filme para os alunos a professora organizou uma aula
expositiva que tratava dos conteúdos: pré-história, arqueologia e pinturas rupestres
a partir de um trabalho denominado A arte rupestre no Paraná, Cláudia Inês
Parellada (2009). Além disso, fez um comentário sobre o filme, o diretor, produtores
e o contexto de 1992 tendo como referência o trabalho de Maria Salete Borba (2009)
A poética de Valêncio Xavier: anacronismo e deslocamento.
Após a exibição do filme propôs algumas questões problematizadoras:
1) “Que filme é esse? Por que será que foi feito? Tem relação com o conteúdo que
estudamos em aula? De que forma é possível estabelecer esta relação? Por que
o tema tratado é importante? Por que vale a pena preservar as pinturas
rupestres? Justifique:”.
2) “Qual a mensagem o produtor quis passar ao tratar este tema? O que será que
ele pretendia?”

82

Direção de Valêncio Xavier, produzido em 1991/1992, 23 min.
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3) “No seu entender, este filme apresenta algum tipo de “manipulação”? Qual?
Como você percebe isso?”
A professora em um trabalho colaborativo na perspectiva de IBIAPINA (2008),
ou seja, ao longo do curso e com a apresentação das narrativas produzidas pelos
alunos aos demais participantes do curso, sob a orientação da Profa. Maria
Auxiliadora Schmidt, relacionando a teoria e a prática, pode-se nesse processo,dizer
que as narrativas produzidas pelos alunos foram assim categorizadas:

a) Ênfase no conteúdo:

Em algumas narrativas ficou evidenciado como os alunos lidaram com o
conceito substantivo da história, nesse caso, pintura rupestre no Paraná. Os alunos
expressaram suas ideias em relação ao respectivo conceito a partir da narrativa do
filme. Exemplo de narrativa:
As pinturas rupestres no Paraná
Eu assisti a um filme chamado Pinturas Rupestre no Paraná, ele conta que
eles desenharam vários tipos de coisas nas paredes das cavernas tinha
cenas de bichos, rostos de pessoas em pedras e o mais interessante é que
eles desenhavam usando carvão e sangue de animais.

b) Ênfase na análise do filme:

Alguns alunos demonstram em suas narrativas como lidaram com o filme como
fonte, os alunos transformaram o filme em evidência e construiram argumentos
sobre a produção do filme, mensagem que o filme transmitiu, a intenção do diretor e
a preocupação com as pinturas como evidência do passado para as gerações
futuras.
Esses homens que produziram o filme não tinham interesse em fazer um
filme para ganhar dinheiro e por isso que acho que o filme trata de um
assunto muito importante.
A mensagem que o filme quer transmitir é que se os governos e as pessoas
não cuidarem, há o perigo de que as pinturas vão desbotar e desaparecer
para sempre, e nós não vamos conhecer o passado dos povos do nosso
Estado.
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c) Ênfase na mensagem do filme:

Alguns alunos conseguiram atribuir significados ao filme. Nessas narrativas
pode-se observar como os alunos estabeleceram a relação entre passado, presente
e futuro.
Tem uma parte do filme que fala sobre o que você pode fazer para mudar
esta realidade e talvez, me tornar um arqueólogo, manifestar minha opinião
cuidar delas [pinturas] quando crescer.

A professora apontou algumas conclusões após o estudo exploratório, de
que:percebeu que o filme permite decifrar valores da sociedade que o produziu; é
possível desenvolver o gosto pela análise histórica trabalhando filmes nas aulas de
história; a superação da ideia do filme como ilustração e/ou complemento dos
conteúdos estudados.
Algumas considerações foram apontadas pela docente durante curso: a de que
o percurso do trabalho desenvolvido pela professora foi muito bem explicitado; a
professora foi à teoria e didatizou a teoria; demonstrou como superou a ideia de
filme como recurso; transformou a fonte em evidência.

Considerações finais

Algumas considerações podem ser apresentadas, em relação à concepção
adotada nas Diretrizes Curriculares a partir da perspectiva da Educação Histórica
observa-se que, de modo geral, mudou a forma como o professor tem se
relacionado com os conteúdos a serem trabalhados, na medida em que ao partir das
ideias tácitas dos alunos organiza a sua ação didática buscando diferentes fontes
históricas tendo em vista as carências de orientação apresentadas pelos alunos.
Em relação à formação continuada, mais especificamente, em relação aos
cursos oferecidos em parceria com o LAPEDUH/UFPR, pode-se dizer que a
sistemática adotada tem trazido contribuições valiosas tanto para os professores
envolvidos, como para os alunos, na medida em que esses profissionais estão tendo
acesso às discussões trazidas por pesquisadores nacionais e internacionais que têm
se preocupado com o ensino e aprendizagem no âmbito da Educação Histórica.
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Ainda

em

relação

às

considerações

de

Schmidt

(2014)

sobre

as

investigaçõesdos professores e professoras durante o curso ela aponta que
“aprender história é construir uma estrutura utilizável em relação ao passado
relacionada às questões da vida prática. Isso não significa relação com a vida
cotidiana, mas significa a construção de uma capacidade de orientação temporal
crítica em relação à nossa vida e a vida dos outros”.
Para finalizar, pode-se dizer que o ensino de história na perspectiva da
educação histórica tem assumido um papel importante na RME, pois os professores
têm percebido que é fundamental levar para a sala de aula os procedimentos
metodológicos usados pelos historiadores em situações de ensino e aprendizagem.
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A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL ESCOLAR E O DOCUMENTÁRIO
Thiago de Faria e Silva-USP83
Resumo: O artigo discute os principais dilemas da produção audiovisual nas
escolas contemporâneas. A partir da análise de vídeos escolares produzidos para o
Festival do Minuto Escola e para o concurso Kid Witness News (KWN) da
Panasonic, o artigo utiliza como recorte o gênero documental e propõe um balanço
crítico das experiências audiovisuais escolares contemporâneas brasileiras e
estrangeiras. Para tanto, discute como a incorporação tecnológica e audiovisual não
garante por si só uma aprendizagem de qualidade, podendo resultar apenas em
atualizações de práticas conservadoras. Além disso, investiga práticas capazes de
apontar caminhos para experiências críticas e reflexivas de produção audiovisual
nas escolas contemporâneas.
Palavras-chave: linguagem audiovisual. Escola. Documentário. História. cinema.

Introdução

O presente trabalho almeja analisar a relação entre a linguagem audiovisual e
o ensino-aprendizagem de História, com ênfase na produção da linguagem
audiovisual pelos alunos, especificamente na produção de documentários. Busca-se
contribuir com um conjunto de pesquisas sobre a relação entre a linguagem
audiovisual e o ensino-aprendizagem de História, porém a partir de uma perspectiva
ainda pouco estudada: as produções audiovisuais realizadas nas escolas.
Nas aulas de História, essa prática de construção audiovisual não está restrita
a nenhum conteúdo específico e pode ser utilizada em qualquer tema do currículo.
Fazer filmes é um interessante caminho para a reflexão crítica a ser incorporada ao
currículo de História. Esse processo reflexivo e criativo mobiliza os conhecimentos
prévios dos alunos (BITTENCOURT, 2011), além de desenvolver aprendizagens
importantes sobre a construção do tempo social, as diferentes historicidades das
práticas sociais, a crítica das memórias históricas hegemônicas no senso comum e
na mídia (SILVA & FONSECA, 2007) e a formação da consciência histórica
(SCHMIDT, 2011).
Para adentrar essas questões, analisamosdois conjuntos documentais,84 um de
curtas feitos por escolas brasileiras, no âmbito do concurso Minuto Escola do
83

É doutorando em História Social (USP) e professor de História do Instituto Federal Goiano.
Os curtas citados e analisados estão disponíveis nos sites dos concursos, informados a seguir. Os
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Festival do Minuto;85 e outro feito por escolas do Brasil e estrangeiras, no âmbito do
concurso Kid Witness News (KWN), em escolas de diversos países de Europa,
América e Ásia86 desde 1990. Essas imagens foram produzidas, sobretudo, por
alunos e professores, mas, certamente, também contaram com a participação de
toda a comunidade escolar (gestores, pais e funcionários). Entendemos, portanto,
essas produções não somente como trabalhos discentes, mas como produções
contemporâneas das culturasescolares. O desafio é desvendar o que essas imagens
exprimem em seu conjunto, quais as preocupações latentes, as insatisfações
recorrentes, as referências usadas em suas construções, quais são os diálogos
estabelecidos e quais os sentidos elas são capazes de formar ou ensaiar.
Interpretar o que está inscrito significa ler em sentido amploessas produções
como uma rede de relações e tensões no tecido cultural formado pela grande
narrativa, difusa e fragmentada, de suas produções audiovisuais. Não está em
questão julgar sumariamente cada uma dessas imagens com critérios culturais
alheios à cultura escolar. Não há nenhum sentido se postar como um júri técnico em
busca de uma suposta “qualidade estética” ou de uma adequação aos temas
acadêmicos das disciplinas escolares. Para além da definição de curtas bons ou
ruins, o que se quer é compreender o que a cultura escolar produz com a linguagem
audiovisual e, sobretudo, refletir sobre as aprendizagens de História envolvidas nas
produções, sejam elas realizadas na aula de História ou não.
Utilizou-se uma classificação dos formatos das produções com a preocupação
de destacar o elemento predominante em cada produção, incluindo-se osseguintes
formatos: documentário, animação e ficção. Na análise dos vídeos, utilizou-se,
ainda, um mapeamentodos vários temas abordados pelas produções: meio
ambiente, escola, violência, vida urbana, esporte, padrões de beleza, amor, trânsito,
eleições, trabalho, sexualidade e drogas. Como toda classificação, a escolha dos
vídeos pertencentes aos Festival do Minuto serão identificados pela sigla FM e os do Concurso KWN
pela sigla KWN.
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Desde 1991, o Festival do Minuto trabalha com a seleção de imagens em movimento – de
amadores e profissionais – para o exercício da síntese em trabalhos com duração máxima de 60
segundos. O Festival do Minuto foi o pioneiro no formato minuto no mundo e é hoje o maior festival
de vídeos da América Latina, tendo inspirado a criação de Festivais do Minuto em mais de 50 países.
Site do Festival: http://www.festivaldominuto.com.br Acesso: 21/8/2014
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Países produtores de vídeos para o concurso: Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Áustria, Brasil,
Canadá, Chile, China, Cingapura, Emirados Árabes, Eslováquia, Espanha, Hong Kong, Índia,
Indonésia, Inglaterra, Itália, Japão, Líbano, Malásia, México, Nova Zelândia, Panamá, Peru, Polônia,
República Tcheca, Rússia, Singapura, Suíça, Tailândia, Turquia, Vietnã. Site do concurso:
http://www.panasonic.com/global/corporate/kwn.html Acesso: 21/8/2014
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temas e a distribuição já delimitam um campo de interpretação. De todo modo,
procuramos destacar o tema predominante em cada um dos curtas, ainda que
muitos pudessem ser elencados em mais de um tema. Neste artigo, optou-se por
recortar apenas os curtas relacionados ao gênero documental.
O documentário, se entendido, segundo Fernão Ramos, “como uma narrativa
com imagens-câmera que estabelece asserções sobre o mundo”87, surge com
grande destaque entre as produções. Essa disposição da cultura escolar em realizar
asserções sobre o mundo chama a atenção e nos faz refletir ao longo da análise dos
vídeos sobre qual lacuna ou demanda essa forma de narrar (documental) preenche
no cotidiano da cultura escolar. No entanto, há muitas nuances entre as produções
audiovisuais, desde a criação de registros audiovisuais sem uma asserção muito
desenvolvida pela linguagem (com o uso da montagem, narração, entre outros
recursos possíveis) até vídeos mais próximos de modelos narrativos já consagrados
pela História do Cinema. No entanto, é importante destacar, trata-se de uma
aproximação, pois os vídeos são curtas entre um minuto e 10 minutos, o que os
distancia da complexidade de um documentário de longa-metragem. Vejamos
alguns vídeos.
Começaremos por exemplos de registros audiovisuais de experiências, em
direção a alguns vídeos de experiências audiovisuais. Por registro audiovisual de
experiências entendemos aquele vídeo com uma narrativa audiovisual pouco
manipulada pelo autor, isto é, com um único plano sem montagem, com o som
ambiente em um único plano ou com uma busca apenas pelo registro do que ocorre
no momento da filmagem. Em Corrida para a natureza (FM, 2010), de Itaoca, há o
registro de um passeio de bicicleta pela mata; em Dança Maluca Escolar –
sapateado doido (FM, 2013), de Sertãozinho, uma dança é registrada em um
momento de descontração dentro da escola; em Capoeira do Sertão (FM, 2013), de
Itacajá, há uma exibição de capoeira em um local rural. No vídeo Minuto Naomi (FM,
2012), de Sorocaba, há o registro de um bebê dançando. Esses vídeos, por um lado,
reforçam nossa hipótese central de que, para os alunos, o filmar está intimamente
ligado ao existir. Para além da ação em si, é necessário o registro audiovisual da
experiência para que ela seja efetiva e possa ser narrada e transmitida. Não basta
andar de bicicleta, dançar e praticar capoeira. É necessário filmar essas atividades e
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RAMOS, Fernão. Mas afinal... o que é mesmo documentário? São Paulo, Senac, 2008, p. 22.
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mostrar a outrem o produto da filmagem. O vídeo, em sua acepção mais simples,
como mero registro direto, sem qualquer trabalho de montagem e elaboração de
linguagem, assume a função de fornecer sentido às experiências. A asserção sobre
o mundo é, neste caso, uma tentativa de dar sentido à ação, ao prolongá-la pela
exposição do vídeo no ciberespaço. A efetivação da experiência só está completa
com o registro audiovisual da ação e a sua exposição no ciberespaço. O vídeo de
registro de experiência, como asserção sobre o mundo, torna-se a salvaguarda da
existência integral da experiência contemporânea, nem integralmente física, nem
totalmente virtualizada. Na era da virtualidade real, fazer, registrar e expor no
ciberespaço são os passos básicos da existência.
Apesar de sua banalidade e fragilidade estética, esse tipo de vídeo é a
produção mais comum no ciberespaço e prolifera a passos largos nas redes sociais,
constituindo-se, vez ou outra, em vídeos virais com milhões de visualizações. No dia
14 de fevereiro de 2015, a Folha de S. Paulo relembrou os 10 anos de lançamento
do YouTube com uma matéria sobre a plataforma, chamada pelo jornal de “fábrica
de virais”88. Na lista dos maiores sucessos, estão vídeos que têm em comum o
acúmulo de milhões de visualizações, fazendo parte do imaginário coletivo dos
círculos sociais habituados ao uso diário da internet, atingindo sobretudo os alunos
em idade escolar.
Se pensarmos em nossas salas de aula, perceberemos o impacto que esses
vídeos virais têm nos alunos. A reação dos professores e das instituições escolares
em relação a esses fenômenos tem transitado, com algumas exceções, entre a
omissão e a punição. Quando um desses vídeos explode, há a tentativa de ora
ignorar o evento e prosseguir a rotina escolar como se nada estivesse acontecendo,
afinal, alguns dizem, “isso não é real, é apenas um vídeo”. Ora a tentativa é realizar
uma omissão ativa, ao punir todos aqueles que atordoam a rotina escolar com essa
explosão viral. O que esses padrões de conduta revelam é o total despreparo
dessas instituições para lidar com eventos que não são “casos isolados” de
indisciplina, mas processos complexos de transformação cultural vivenciados nos
últimos dez anos, a partir de uma série de transformações históricas no ciberespaço.
O surgimento do YouTube, há apenas 10 anos, está longe de ser apenas mais um
site criado na internet. É, na verdade, um momento crucial, transformando o
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10 virais que marcaram os 10 anos do YouTube. Folha de S. Paulo, 14/2/2015.
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ciberespaço em um ambiente hegemonicamente audiovisual, algo que não ocorria
antes de 2005.
Uma

discussão

permanente

caminha

para

o

aprofundamento

dos

conhecimentos sobre a linguagem audiovisual e a sua inserção no ciberespaço, algo
capaz de transformar tanto o aluno espectador quanto o aluno produtor de vídeos,
pois não se trata de denunciar o funcionamento da virtualidade real para condenar e
vigiar, e sim para usá-la com um distanciamento crítico preocupado em fazer bom
uso dessa inevitável e ilimitada existência pela exposição audiovisual.
Nos curtas Um tour pela sala de aula2 (FM, 2012), de Sorocaba; Festival do
Minuto(FM, 2012), de São Paulo, e Um tour pela sala de aula1 (FM, 2010), do Rio
de Janeiro, os registros são de momentos do cotidiano escolar, com imagens da
sala de aula e do pátio da escola. A banalidade das imagens, sem um motivo claro
de filmagem, revela o seu interesse, pois por que filmar o dia a dia da sala de aula?
Nesse primeiro movimento, o filmar associa-se ao existir e revela o cotidiano, o
normal, o repetido. No primeiro vídeo, alunos conversam e realizam atividades em
sala, sem a presença do professor na imagem. No vídeo Um tour pela sala de aula1
(FM, 2010), o professor aparece, lendo sentado em sua mesa, sem notar a
filmagem. No vídeo Festival do Minuto (FM, 2012), surge o cotidiano do pátio, sua
agitação e ruído habitual.
No vídeo Nova maneira de ver as coisas (FM, 2010), de Tabapuã, temos
também o registro de cenas cotidianas, mas já caminhamos em direção a uma
experiência audiovisual, e não a um mero registro audiovisual de experiência. No
vídeo, há vários pequenos planos em slowmotion. No primeiro, já em um
enquadramento próximo, que denota certo conhecimento da linguagem, um pó é
batido pelas mãos e se espalha, gerando uma imagem do lento movimento de
partículas. Nos outros planos, todos próximos, focados na ação, enfatizam situações
de movimentos em câmera lenta: um pequeno fogo de artifício é aceso, uma garrafa
de refrigerante tem o seu líquido transbordado, uma substância combustível é
colocada sobre uma vela, causando uma labareda e, por fim, um tapa no rosto de
uma pessoa. Essas situações não se articulam de maneira narrativa, mas compõem
uma experiência de linguagem. De um lado, são experiências de manipulação de um
recurso tecnológico por meio dos softwares de montagem de vídeo digital. Pode-se
inferir que são banais por não narrarem nada além da experiência técnica, de um
recurso tecnológico. Entretanto, por se tratarem de vídeos escolares, vislumbramos
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neste exemplo, entre tantos outros existentes, experiências com a linguagem
audiovisual com grandes potencialidades para o ensino e a aprendizagem de
História e de outras disciplinas.
Há, neste vídeo, uma série de potencialidades de aprendizagem relacionadas à
História. Em primeiro lugar, há uma experiência de manipulação audiovisual do
tempo, demonstrando ao aluno, por meio de uma experiência prática, como o tempo
é uma construção social e histórica, não há o tempo em si. A duração de um evento
é expressa na maneira pela qual esse evento é percebido e narrado. Em um mundo
audiovisual, imerso no ciberespaço, não basta ensinarmos ao aluno a noção basilar
de tempo social como construção social e histórica apenas utilizando-se uma aula
expositiva com o giz. Em um mundo imerso na virtualidade real, essa noção pode
ser discutida com experiências práticas de manipulação do tempo pela linguagem
audiovisual, pois é com esse tipo de prática de linguagem que o aluno, e todos nós,
convivemos diariamente em uma luta simbólica travada desde os comerciais
televisivos e as campanhas políticas até aos inúmeros produtos da indústria cultural.
Em segundo lugar, há uma série de microssituações capazes de compor um
repertório para futuras narrativas desses alunos. Desse modo, se a prática
audiovisual se integra na escola como um trabalho contínuo, esse vídeo
aparentemente banal pode ser um passo importante para compor um repertório
narrativo audiovisual a ser usado em produções futuras. Se não há um trabalho
duradouro, esse vídeo perderá sua potencialidade de fomentar um aprendizado
narrativo de longo prazo na linguagem audiovisual.
Em terceiro, ele pode ser visto como um estudo de um enquadramento próximo
e de montagem, algo que, em um trabalho de longo prazo, é muito importante para o
desenvolvimento dos fundamentos da linguagem pelos alunos. Assim, este vídeo,
dentre tantos outros com uma proposta semelhante de experimentação de
linguagem, para além do seu “conteúdo narrativo”, provoca-nos a pensar em muitas
questões sobre a produção audiovisual nas escolas.
No vídeo 1 minuto (FM, 2010), de Santa Gertrudes, temos também uma
experimentação da linguagem, mas com uma maior elaboração. Há igualmente o
uso de um enquadramento único, próximo às bocas dos falantes, todos dizendo um
minuto. É possível notar, pelas bocas, uma grande variedade de pessoas, de
diferentes idades e características físicas, como cor da pele, voz, sotaque. Este
vídeo se utiliza de uma experiência de linguagem (o enquadramento próximo nas
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bocas) para criar uma experiência discursiva. Ao contrário do vídeo anterior, que não
possuía uma asserção sobre o mundo bem delimitada, este exemplo apresenta ao
espectador uma experiência de ver uma diversidade de expressões da mesma
sentença “um minuto”. Assim, ele pode ser interpretado como um elogio à
diversidade, uma oposição ao preconceito, com uma aproximação inteligente da
linguagem audiovisual publicitária que se utiliza, com frequência, de uma montagem
provocativa para chamar a atenção do espectador. Nesse sentido, a produção
audiovisual escolar não é apenas uma experiência de aprendizado e formação, mas
também pode ser uma prática de intervenção cultural no ciberespaço, produzindo
conhecimento e atuando politicamente dentro da luta simbólica travada na
virtualidade real.
Nesse percurso, entre o registro audiovisual de experiências até às
experiências audiovisuais, surgem diversas maneiras de existir pela linguagem
audiovisual no ciberespaço. A exposição pode gerar um existir como busca
identitária pela exposição audiovisual das ações banais do cotidiano. O existir pode
ser uma experimentação das possibilidades técnicas de exposição no ciberespaço
ou, ainda, pode ser uma utilização da exposição para a provocação ou defesa de
uma ideia ou visão sobre o mundo, isto é, para uma ação política em uma acepção
alargada de política como debate de ideias diferentes entre iguais. Dentre essas
formas de existir, há alguns padrões de vídeos documentais que nos instigam a
questões interessantes.
Há um grande número de vídeos de “como fazer”, com instruções sobre como
realizar algo. Essa opção está presente nos vídeos do Festival do Minuto em
concursos de temática livre. São vídeos explicativos de como fazer para gostar de
ler (Incentivo à leitura, FM, 2010, de São Paulo), como fazer salada de fruta (Salada
Mairoca de Fruta, FM, 2010, de Tabapuã), brigadeiro de café (Brigadeiro sabor café,
FM, 2010, de Colina), abrir um coco (Bala de coco, FM, 2010, de Urânia), fazer um
cachorro decorativo artesanal (O cachorro criativo, FM, 2010, de Diadema), como
fazer para depositar o lixo reciclado corretamente (Lixo, 2010, FM, de São Paulo),
como brincar com um elástico (Jogo do Elástico, FM, 2010, de Campinas), como
fazer uma bola (Bolas, FM, 2010, de São Paulo), como fazer uma flor e uma taça de
garrafa PET (Flor de garrafa PET, FM, 2013;e Como fazer taça de garrafa PET, FM,
2013, de Conselheiro Pena), fazer um porta retrato (Porta Retrato, FM, 2013, de
Conselheiro Pena), fazer mamadeira para animais (Mamadeira para animais, FM,
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2013, de Conselheiro Pena), jogar handball (Fundamentos do handball, FM, 2013,
de Conselheiro Pena) e como utilizar o que sobrou do almoço (So-bo-rô de
ontem,FM, 2010, de Colina).
Esses vídeos podem ser aproximados ao gênero documental. Contudo, como
pequenas obras de um minuto e não como filmes comerciais, eles realizam
asserções cotidianas pequenas, presentes na cultura escolar dos alunos produtores
e, certamente, socialmente compartilhadas dentro de uma comunidade. A
recorrência desse formato de produção nos revela algumas questões interessantes.
Em primeiro lugar, indica a importância e a centralidade da linguagem audiovisual
como forma de expressão da atualidade. Ao ensinar algo a alguém, opta-se por
gravar um vídeo e não escrever um texto ou gravar um áudio. Ao transmitir um
saber, queremos sempre utilizar um meio de comunicação eficaz, capaz de nos
fazer ouvir. Reconhecer esse poder da linguagem audiovisual na prática dos alunos
é importante para o desafio dos professores de ensinar no século XXI. É um dos
tantos indícios que investigaremos para colocar à prova a nossa tese de que a
produção da linguagem audiovisual é fundamental para o ensino e o aprendizado na
atualidade.
Em segundo lugar, esse formato nos instiga a pensar sobre as escolhas do que
ensinar. A presença da preocupação ambiental nos vídeos sobre a reciclagem de
garrafas PET corrobora essa grande questão dos vídeos escolares com o meio
ambiente, o que será discutido em maior profundidade em uma parte específica do
trabalho sobre as diferentes temáticas presentes nos vídeos. A baixa incidência de
escolhas diretamente relacionadas aos temas mais comuns trabalhados nas aulas
escolares – leitura e o handball – também chama a atenção. O vídeo sobre a leitura
é impactante, pois demonstra a aversão que essa linguagem encontra na atualidade,
afinal, é um vídeo não para ensinar a ler, mas para ensinar a gostar de ler, o que
implica em um indício de como a associação entre a leitura e a ausência de prazer é
algo presente na cultura escolar contemporânea.
Em terceiro lugar, essa prática de vídeos “como fazer” evidencia como os
formatos audiovisuais não são suportes inertes e teóricos para temas variados,
como se fossem caixas de conteúdo. A própria existência dessa prática audiovisual
demonstra uma simbiose realizada pelos alunos de formatos advindos da TV e da
internet. Da TV, os alunos assistem, desde os anos 90, a proliferação de programas
destinados a ensinar a fazer, desde os ensinamentos sobre artesanato, massinha e
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experiências envolvendo temas de ciências (como no Castelo Rá-Tim-Bum),
realizados pelos programas infantis há vários anos, até à proliferação atual dos
programas típicos do “como fazer” na área de culinária. Da internet, há uma
explosão dessa prática advinda da televisão. Os vídeos deixam de ter o sentido umtodos, monopolizado pela emissora de TV com seus assessores de conteúdo, para
ganhar um sentido todos-todos, com a possibilidade aberta há poucos anos (o
YouTube foi criado em 2005, mas se popularizou alguns anos depois) de que
qualquer pessoa poste o seu vídeo de “como fazer” no YouTube, no Facebook ou
em qualquer outro lugar do ciberespaço.
Desse modo, esses vídeos de “como fazer” podem parecer bobos e banais,
mas, na verdade, são práticas escolares da maior importância para se pensar os
rumos da educação no presente. Ao realizarem esses vídeos de “como fazer” no
Festival do Minuto Escola, os alunos efetivam esse processo histórico recente de
simbiose entre os formatos da TV e da internet e demonstram para a comunidade
escolar e, sobretudo para os professores, o desejo de participação não só da
recepção do antigo sistema de comunicação um-todos, mas de participação nos dois
lados do sistema todos-todos, isto é, ensinando e aprendendo, assistindo e fazendo.
Nosso papel como professores na atualidade é captar, nas entrelinhas desses
vídeos aparentemente banais, esse desejo para que possamos trabalhar em nossas
reflexões e ações com as potencialidades dessas práticas em prol de desafios
maiores. A pobreza temática dos vídeos atesta não a pobreza da cultura escolar,
mas a dificuldade que nós, professores, temos para reconhecer a profundidade e
complexidade histórica dessas práticas audiovisuais. Nossa tarefa para o futuro é
nos perguntarmos o que podemos fazer em sala de aula para que esses vídeos
“como fazer” (e outros que iremos analisar adiante) participem de uma formação
ainda mais profunda, rica e crítica das culturas escolares de nossas escolas.
Outro formato recorrente é o vídeo de depoimento, um elemento muito
presente em documentários. Nos filmes, em geral, esse elemento é combinado com
outros recursos narrativos. Aqui, entretanto, reunimos vídeos com um uso único ou
predominante dos depoimentos. No vídeo Preconceito (FM, 2010), de Torrinha, os
depoimentos narram situações de violência e bullying. No vídeo Eu sou professor
(FM, 2013), de São Paulo, alguns professores fornecem depoimentos sobre as
dificuldades da profissão. O uso do depoimento fornece uma série de questões de
interesse. O depoimento é uma ação de autoconstrução do sujeito, realizando por
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meio da linguagem audiovisual uma História de si. Para além de revelar uma
verdade, o depoimento é, antes de tudo, uma ação social, alguém que fala de si
para o outro. Essa ação constrói ativamente não só a identidade pessoal e a
narrativa pessoal de quem fornece o depoimento, mas também produz sentidos
sobre a relação do depoente com os produtores do vídeo e com o mundo.
Nesse aspecto, quando os alunos fornecem os depoimentos, como ocorre no
vídeo Preconceito, o uso da linguagem cumpre um papel importante ao se constituir
como um espaço de produção de identidades e de enfrentamento de situações
traumáticas, como a violência e o bullying. Sem nenhuma responsabilidade
redentora, o uso do depoimento pode fornecer um privilegiado espaço público de
exposição de problemas e questões sobre o cotidiano escolar, como a violência.
Para o professor de História, o depoimento também é um recurso importante
para o trabalho sobre a História Oral. Quando os alunos realizam depoimentos como
entrevistadores, o professor de História pode trabalhar os fundamentos éticos e
teóricos do trabalho com a História Oral, desde o respeito com a escuta do outro,
passando pelas técnicas de preparação do depoimento até à realização do
depoimento e a sua manipulação posterior.
Refletir com os alunos sobre a realização do depoimento contribui ainda para
um aprendizado sobre a interpretação crítica do recurso, frequente tanto na TV
quanto no cinema e na internet. Sem dúvida, essa visão crítica pode prescindir da
atividade de produção audiovisual, entretanto, a produção pode fornecer momentos
práticos e situações concretas capazes de gerar um aprendizado mais significativo
acerca das discussões teóricas e críticas sobre depoimentos.
No vídeo Eu sou professor, fica evidenciado ainda o potencial dos depoimentos
para fomentarem uma reflexão sobre a própria instituição escolar. O vídeo feito
pelos alunos interroga os professores sobre o que é ser professor. O recurso
utilizado exclui as questões feitas pelos alunos, dando a impressão de que os
depoentes falam espontaneamente, mas é possível reconhecer um padrão de
questões feito aos entrevistados. O tom dos depoimentos é de uma concordância
sobre a enorme dificuldade de ser professor na atualidade devido ao baixo
reconhecimento e às difíceis condições de trabalho. Ao se constituir em um
poderoso dispositivo de escuta das inquietações de vida das pessoas, o processo de
produção de um vídeo de depoimentos pode ser um momento importante de
reflexão dos alunos tanto sobre as dificuldades de produção de uma fonte de história
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oral quanto um espaço para a reflexão sobre a instituição escolar, sobre as
identidades locais, as histórias de vida e tantos outros temas capazes de
conectarem a formação da consciência histórica dos alunos, a formação na
linguagem audiovisual e a reflexão crítica sobre a realidade dos alunos e seu
presente.
Para alargar a análise dos vídeos, aproximaremos algumas produções dos
modos de documentários formulados por Bill Nichols em

Introdução ao

89

Documentário , não para enquadrá-los passivamente na tipologia de Nichols, mas
para discutir proximidades e afastamentos. Segundo Nichols:
No cinema, as vozes individuais prestam-se a uma teoria do autor, ao passo
que as vozes compartilhadas, a uma teoria do gênero. O estudo dos
gêneros leva em consideração os traços característicos dos vários grupos
de cineastas e filmes. No vídeo e no filme documentário, podemos
identificar seis modos de representação que funcionam como subgêneros
do gênero documentário propriamente dito: poético, expositivo, participativo,
90
observativo, performático e reflexivo.

Sua tipologia é, assumidamente, aproximativa e busca reconhecer elementos
predominantes relacionados a cada tipo. O autor sugere ainda que os tipos
denotam, em linhas gerais, uma história do cinema documentário, pois cada tipo foi
criado buscando atender a uma insatisfação em relação a um modelo dominante.
Desse modo, o documentário expositivo seria o mais antigo, criado em torno da
década de 1920, mas ainda influente na atualidade em noticiários, reality shows e
programas de TV paga ligados a temas científicos. Esse tipo tem como característica
básica a presença na voz off (voz de Deus) em uma abordagem excessivamente
didática de algum tema. Também nos anos de 1920, surgiu o modo poético,
reunindo fragmentos do mundo sem uma abordagem temática específica e
excessivamente abstrata. Nos anos 60, surgiram os modos participativo e
observativo. No participativo, os cineastas buscaram uma abordagem menos
uniforme e didática, como acontecida com o documentário expositivo. Criaram,
então, filmes com a interação entre o cineasta e os entrevistados, uma exposição de
diferentes visões sobre o tema, como uso de imagens de arquivo e diferentes
depoimentos, tornando-se, por vezes, muito invasivo e muito amparado na fala dos
entrevistados. O observativo buscou uma reação ao documentário expositivo por
89
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outra via, evitando o comentário da voz off e buscando observar as coisas como elas
acontecem, embora a presença da câmera nunca seja neutra e imperceptível. Nos
anos 80, dois outros modos foram criados: o reflexivo e o performático. No
documentário reflexivo, o filme desenvolve um questionamento da própria forma do
documentário, colocando em dúvida a legitimidade de todos os modos ao tratarem
de um tema. No documentário performático, há uma opção deliberada por aspectos
subjetivos e de estilo, com uma recusa ao tratamento objetivo de algum tema.
Em nosso mundo audiovisual, apesar da historicidade desses tipos, temos a
presença de todos os modos no mundo audiovisual contemporâneo. Assim, torna-se
interessante pensar o documentário escolar em alusão a esses modos com o
objetivo de entender como a cultura escolar tem lidado com os diversos modos de
documentário existentes, se é que ela tem conseguido abordar e refletir sobre a
diversidade de modos documentários existentes. É interessante destacar, todavia,
que Nichols, ao criar esses modos, estava preocupado com o cinema profissional. A
nossa utilização de seus modos para pensar os vídeos escolares é um diálogo com
a produção de Nichols e suas questões, procurando alargar as potencialidades de
discussão da relação entre os modelos de análise audiovisual e as práticas
escolares de produção audiovisual.
Ao buscarmos uma aproximação das produções escolares em relação às
tipologias de Nichols, o modo mais presente é o expositivo, no qual uma voz off
organiza a argumentação do tema trabalhado e apresenta uma visão unívoca sobre
a questão apresentada. Dos arquivos de vídeos escolares consultados, o repositório
que mais apresenta esse tipo de documentário é o concurso da Panasonic – KWN.
Este concurso, embora agregue produções tecnicamente mais cuidadas, com o uso
de equipamentos e recursos mais próximos do padrão profissional, termina
utilizando-se de convenções narrativas e padrões muito conservadores se
comparados com outros acervos documentais pesquisados, como o Festival do
Minuto. Vejamos alguns exemplos de vídeos escolares expositivos.
No video Beep!!... It Is 8 O'clock(KWN, 2005) da Tailândia, há uma exposição
da relação dos tailandeses com o seu hino. Todos os dias, duas vezes ao dia, às
oito horas e às 18 horas, eles realizam uma execução do hino nacional. As pessoas
interrompem seus afazeres e se voltam à bandeira para ouvir o hino nacional. O
vídeo tem uma narração over, isto é, uma aluna aparece para fazer a narração
explicativa sobre a relação dos tailandeses com seu hino, porém ela organiza um
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discurso uniforme que associa o hino ao orgulho dos habitantes em relação à pátria,
sem qualquer margem para dúvidas, o que constitui de maneira marcante o
documentário expositivo. Há inúmeras imagens de pessoas em locais públicos e nas
ruas em momentos de interrupção das atividades diárias para a exaltação ao hino.
Há, ainda, entrevistas, mas todas confirmam a tese exposta, desde tailandeses que
afirmam amar a nação e o hino até um estrangeiro que evidencia sua surpresa em
relação ao amor que os tailandeses tem por seu hino e sua pátria. O vídeo tem,
também, um trecho sobre a história do hino e a sua exaltação da independência do
país.
Em termos de uso técnico da linguagem audiovisual, o vídeo é muito bem
cuidado, com uma montagem adequadamente concebida. Em uma cena inicial,
encenada pelos alunos autores do vídeo, eles criam uma situação de pressa para a
exaltação do hino às oito horas. O aluno deixa o microfone do KWN cair no chão,
criando assim uma abertura criativa, na qual a pressa dos alunos já introduz o clima
de grande importância envolto na exaltação do hino, associando-se com a
apresentação do logo do concurso por meio de um close da câmera no logo do
microfone. A montagem também é muito ágil e demonstra diferentes situações de
rua. Nelas, alguns alunos, com a camiseta do concurso, seguram grandes relógios
com os ponteiros se aproximando do horário de execução do hino. Os planos
rápidos são acompanhados de um ruído de relógio, o que cria uma expectativa para
a chegada do horário tão valorizado.
Todos esses recursos audiovisuais certamente foram trabalhados com os
alunos pelos representantes da Panasonic, que fornecem os equipamentos e as
orientações para a produção. Também os professores da escola foram responsáveis
por

trabalhar

essas

convenções

audiovisuais

e

conseguiram

um

bom

desenvolvimento dessa linguagem.
Entretanto, este vídeo é um ótimo exemplo, entre tantos outros vistos ao longo
da pesquisa, de um bom uso da linguagem para um trabalho pedagógico e
audiovisual conservador e tradicional. Em momento algum, a identidade nacional é
vista como uma questão a ser discutida. Não há a presença de nenhum contraponto
à visão de amor ao hino. Ficam algumas dúvidas. E os tailandeses que não gostam
do hino? O que eles pensam sobre o tema? Eles podem expressar sua objeção a
essa tradição? O problema não é somente pensar em um ensino de História calcado
pelo amor ao hino. O decisivo, e mais preocupante, é presenciar um ensino de
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História alinhado às novas tecnologias e ao bom uso da linguagem audiovisual,
porém sem uma atitude de pensamento e questionamento sobre uma questão
fundamental para qualquer sociedade: a relação entre as identidades nacionais e os
habitantes de um determinado Estado nação. Um ensino e uma aprendizagem de
História que não se interroga sobre essa questão – independentemente das
posições políticas em disputa, compartilhadas e discutidas pela comunidade escolar
– está seriamente comprometido em sua tarefa pedagógica e educativa.
A partir desse vídeo, pode-se pensar em quantos projetos de introdução das
novas tecnologias e linguagens na educação que se utilizam de recursos inovadores
e se apresentam como vanguardas de uma educação para o século XXI, mas, no
fundo, os recursos estão a serviço de uma ideologia conservadora antiquada sob
uma roupagem tecnologicamente inovadora.
Dentro da própria linguagem audiovisual, é preciso, ainda, fazer uma distinção
entre o bom uso das técnicas audiovisuais e o desenvolvimento da linguagem. Este
vídeo é um exemplo de um bom uso técnico da linguagem audiovisual, mas em prol
de um desenvolvimento conservador e antiquado da linguagem. Como analisamos,
a montagem é ágil e interessante, mas a estrutura narrativa de documentário é a
narrativa do documentário expositivo nascida da década de 1920 e reproduzida até
os dias de hoje por noticiários televisivos pouco preocupados com a pluralidade das
visões em jogo. Realizando uma analogia com a linguagem escrita, é possível
escrever um texto sem erros ortográficos e gramaticais, mas produzir uma redação
com uma argumentação superficial e conservadora.
Por fim, este exemplo demonstra como é possível introduzir a linguagem
audiovisual na escola com bons recursos técnicos, porém em uma perspectiva
conservadora tanto em relação ao desenvolvimento da linguagem (no caso o
documentário) quanto em relação ao tema trabalhado (a identidade nacional na
Tailândia).
Outros vídeos também seguem a mesma direção, com a utilização do
documentário expositivo, mas tratando de outros temas. Vejamos alguns exemplos
para tecermos um quadro temático breve das ideias reforçadas por esse caminho de
utilização da linguagem documental. No vídeo Where Does OurGarbage Go? (KWN,
2005) de São Paulo, há a exposição do funcionamento do aterro sanitário Vergueiro,
constituindo-se um discurso sobre a questão do lixo em São Paulo que se restringe
a explicar como funciona o aterro e quais são as porcentagens dos materiais
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reciclados no Brasil. No vídeo AngelsofBenevolence(KWN, 2005) da Tailândia, há a
exposição elogiosa de uma instituição que cuida de crianças com deficiências
cognitivas e físicas, enaltecendo a prática do voluntariado.
O modo poético, para Nichols, compartilha um “terreno comum com a
vanguarda modernista”, “sacrifica as convenções da montagem em continuidade” e
“enfatiza mais o estado de ânimo, o tom e o afeto do que as demonstrações de
conhecimento ou ações persuasivas”91. O filme exemplar deste modo é Chuva
(1929) de Jori Ivens. Pode-se dizer que seu desenvolvimento é um entendimento
das potencialidades audiovisuais para despertar sensações e emoções sobre o
mundo. Em relação aos vídeos escolares, este modo poderia se aproximar dos
vídeos analisados no início, porém os vídeos de registros de experiência e de
experiências audiovisuais não possuem a elaboração narrativa dos vídeos
aproximados ao modo poético. Vejamos alguns vídeos que se aproximam deste
modo.
No vídeo Communication through Football (2005) do Peru para o KWN, vemos
alunos jogando futebol dentro da escola. O vídeo não possui nenhuma narração
explicativa, nenhum diálogo, apenas uma música instrumental. Os alunos
inicialmente jogam futebol no pátio e brincam de bobinho, mas a bola se transforma
em objeto de disputa entre dois grupos de alunos e eles seguem disputando a posse
da bola pela escola, e não mais no pátio. Eles passam pelos corredores e pela sala
de aula. A bola se transforma em uma metáfora poética das relações dentro da
escola, gerando aproximações entre alguns grupos e afastamentos em relação a
outros. A bola, como objeto metafórico, também expõe as assimetrias escolares em
um ambiente marcado pela meritocracia. Há alguns que conseguem permanecer
com a bola, outros não. Há ainda referências ao bullying e à violência. Por fim, um
aluno chuta a bola para o telhado e a fura. Um desfecho provocativo, desacreditando
do poder disputado dentro do ambiente escolar?
Acreditamos que essa leitura do vídeo é possível, embora não seja a única. O
vídeo poético é interessante por permitir uma interpretação mais ampla e aberta.
Assim como sugere Nichols, este vídeo provoca o espectador a experimentar
sensações com as disputas pela bola através dos espaços escolares. Este vídeo é
sobre o futebol ou sobre a escola? Ou sobre os dois? Sobre as relações de poder
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entre os seres humanos na escola ou em qualquer outra instituição? Essa
indefinição sobre a asserção realizada pelo vídeo é interessante, pois apresenta aos
alunos uma prática não utilitária e extremamente didática da linguagem audiovisual
do documentário. É possível provocar reações e não meramente realizar uma
asserção linear e unívoca sobre um tema.
Pensando nas discussões despertadas por cada um dos vídeos para se pensar
a prática de produção audiovisual nas escolas, como temos feito ao longo das
análises, pode-se frisar que este vídeo, em primeiro lugar, aposta na visualidade e
no som, sem a adoção de narrações e legendas que nos remetem à dependência
em relação ao escrito. Em segundo, há uma utilização da linguagem audiovisual
como um disparador de dúvidas sobre o ambiente escolar, sobre a prática do futebol
e sobre a própria linguagem. O vídeo, nesse sentido, é um instrumento de reflexão.
Por fim, vídeos como este podem provocar uma experiência escolar muito rica e
produtiva de debate sobre os seus sentidos, algo que nos faz lembrar que os vídeos
escolares não são – ou não devem ser – produzidos apenas para o grupo realizador,
mas devem ser discutidos por toda a comunidade escolar, desde os alunos até
funcionários, professores e pais.
Outros vídeos poéticos também nos permitem tecer outras questões, como A
vida e o silêncio (FM, 2013) de São Paulo e Sons de doblatge (FM, 2013) de
Londrina, ambos feitos para o Festival do Minuto. Há, no início, uma página de livro
com um close na palavra “gravando”, ou seja, chama-se a atenção para o fato de
que se trata de um vídeo, de uma construção. Em seguida, o intertítulo “A vida...”
permanece no quadro e várias imagens da cidade são exibidas, com seus ruídos
naturais: os carros na rua, as páginas de um livro, uma torneira aberta, uma antena
iluminada, pessoas conversando, uma lata de lixo. Por fim, surge uma tela escura e
o intertítulo “... e o silêncio”. Assim como os vídeos poéticos, não há uma asserção
bem delimitada, mas a provocação de sensações sobre o mundo. Ao contrário dos
registros de experiências, analisados no início, que tinham como interesse tomar
nota (visualmente) de uma atividade sem um trabalho muito elaborado de
linguagem, aqui temos uma proposta bem definida de asserção, mas ela nem é o
mero registro de atividades, como mostramos no início, nem é uma montagem com
uma asserção expositiva, com a defesa de uma tese bem definida sobre o mundo.
Trata-se de uma provocação de sentidos e sensações, de uma poesia visual.
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Da mesma forma, o vídeo Sons de doblatge utiliza uma série de cenas do dia a
dia, mas cria uma experiência e provoca uma sensação poética ao dublar os ruídos
dos objetos que estão em cena: uma torneira pingando, um ventilador, uma
descarga, uma água em um ferro quente, um objeto caindo, uma porta se fechando,
um objeto sendo jogado em um urso de pelúcia, um telefone sendo colocado no
carregador, um refrigerante sendo aberto, xícaras fazendo um brinde, alguém
batendo em um microfone. Ao final, como uma sátira às mensagens muito rápidas
de advertência dos comerciais de medicamentos, o vídeo destaca: “Valorize o som
ao seu redor, se você tiver algum tipo de doença auditiva o médico deverá ser
consultado. Não veja este vídeo novamente em caso de dengue”.
Assim como as experiências de linguagem audiovisual analisadas no início do
capítulo, este vídeo também utiliza a montagem para fazer as dublagens dos sons
do cotidiano. Com isso, questiona a “naturalidade” da imagem e do som e sua
sincronia naturalizada, pois o vídeo pode construir não só a imagem, mas também a
articulação entre imagem e som. Este vídeo tem o significativo trabalho de
desnaturalização dessa articulação entre imagem e som, embora tal ideia pudesse
ter sido trabalhada em prol de situações mais expressivas e mais complexas do que
as elencadas pelo vídeo. A satirização da advertência médica típica dos comerciais
de TV também nos chama a atenção para a cultura de massas na qual os alunos
estão inseridos. Parodiar essa advertência, por exemplo, é uma interessante forma
de crítica, de não aceitar passivamente a sua legitimidade, uma vez que ela existe
como uma formalidade que não cumpre o papel de advertir ninguém, é impossível
acessar a informação devido à rapidez com que as mensagens aparecem, algo
explorado e criticado pelo vídeo, ao inserir a menção à dengue, que nada tem a ver
com o que fora exposto, para denunciar como esses comerciais nos sonegam com
essas advertências inaudíveis.
Assim, o modo poético pode aproximar uma ampla gama de vídeos escolares
marcados pela experimentação e pelo registro do dia a dia, utilizando-se a
linguagem audiovisual como uma forma de desnaturalizar o cotidiano, por um lado.
E, por outro, como uma linguagem capaz de fomentar sensações e provocar novos
sentidos e visões sobre o mundo ao redor, sem ter que, necessariamente, valer-se
de um discurso didático e linear sobre a sua asserção acerca do mundo. O modo
poético nos ensina que o vídeo escolar documental pode ser não um ponto de
chegada para uma conclusão sobre o mundo, mas um ponto de partida para uma
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reflexão sobre o mundo que se desdobrará na sala de aula, nos corredores e por
toda a comunidade escolar.
O documentário observativo nasceu a partir da busca por uma invisibilidade do
cineasta ao documentar um evento. Esse modoevita as vozes over e off presentes
no documentário expositivo e busca uma ação que, supostamente, aconteceria
mesmo sem a presença da câmera. Nos vídeos escolares, esse modo é muito
usado para documentar o registro de experiências didáticas, buscando assim um
registro de uma atividade escolar. Se antes o registro das atividades era feito por
fotografia ou por escrito, há alguns anos tem crescido a prática do registro
audiovisual. A busca pelo efeito da “mosca na parede” assume nos vídeos escolares
o desejo de transportar o espectador para a atividade escolar como se ele estivesse
presente. Esse desejo, de um lado, deixa transparecer atividades consideradas
como exemplares pelos seus criadores, sendo o vídeo uma ação de não deixar
aquele êxito pedagógico se perder somente na experiência momentânea da sala de
aula. Por outro lado, é importante considerar que as atividades registradas não são
espontâneas, pois foram desenvolvidas sob a presença da câmera e conscientes
dessa presença.
Em comparação ao registro das experiências abordado no início, esses vídeos
têm o diferencial de terem sido preparados e orientados para um registro que
pretende demonstrar na linguagem audiovisual uma prática escolar modelar e de
sucesso. Desse modo, dizem respeito mais ao que uma turma, um professor ou uma
escola desejam criar como uma imagem pública de suas práticas exemplares e de
excelência. Essa ação nos conduz a um existir pela exposição, marcado pela
construção de uma imagem a respeito de si. Interpretar essas produções significa se
aproximar não do que essas culturas de fato são, mas nos aproximar do que essas
culturas escolares desejam construir sobre si mesmas. Vejamos alguns vídeos
próximos ao modo observativo.
No vídeo Jograu(FM, 2010), de Osasco, há o registro de uma turma em uma
atividade de jogral sobre a artista Tarsila do Amaral. Inicialmente, aparece o
professor mediando um atrito entre dois alunos. Depois, os alunos realizam um
jogral com uma leitura sobre os momentos da biografia de Tarsila do Amaral. O
vídeo não possui nenhuma narração, apenas intertítulos reafirmando algumas
informações sobre a artista. Este é mais um exemplo de um uso conservador da
linguagem audiovisual, pois os alunos leem informações de maneira alternadamente
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mecânica. Não há um trabalho acerca da linguagem audiovisual, mas apenas a ideia
de que a câmera “registra” a aula tal qual ela ocorre. Como afirmamos, esses vídeos
revelam o que a turma ou o professor desejam construir como autoimagem. Nessa
perspectiva, o trabalho a ser registrado não parece incomodar, uma vez que essa
atividade do jogral, com uma leitura automatizada de um texto com informações
biográficas, foi tido como algo a ser arquivado pelo vídeo.
Ao tecer essa crítica, nosso intuito não é avaliar cinematograficamente o vídeo,
mas realizar uma análise do sentido pedagógico inscrito no vídeo como resultado
final da prática de filmar, ensinar e aprender. Também nos preocupa a visão de
História biográfica implícita no vídeo, como um amontoado de fatos lidos de maneira
superficial pelos alunos sem uma apropriação dos sentidos e das discussões sobre
a vida da artista.
Alguns vídeos utilizaram o modo observativo de uma maneira mais instigante.
Em Uso da visão computacional para medição de crescimento fungico (FM, 2012),
de Maringá, há a observação de uma colônia de fungos ao lado de um relógio. A
imagem é acelerada e podemos observar o crescimento dos fungos ao longo de
horas. A observação aqui não se trata de “retratar a realidade”, mas de utilizar a
observação audiovisual para uma experiência relacionada ao ensino de Ciências por
meio da aceleração do tempo. Uma das características do modo observativo, a da
transmissão da ideia de duração pela linguagem audiovisual, foi bem utilizada, pois
está a serviço de uma experiência de aprendizagem científica. Apesar de ser uma
atividade de Ciências, é interessante notar como há, novamente, a manipulação do
tempo pelo aluno, demonstrando o poder da linguagem audiovisual em sua
construção. No caso, uma experiência com duração de muitas horas pode ser
condensada em um minuto e visualizada tanto pelos alunos que a fizeram quanto
pelos alunos que assistiram a esse vídeo em qualquer outro local. O vídeo, além da
aprendizagem proporcionada durante sua realização, também possibilita uma
aprendizagem por aqueles que a ele assistirem. Desse modo, os vídeos escolares
são não só resultados consolidados de um percurso de aprendizagem, mas também
recursos para a aprendizagem dos alunos espectadores.
No vídeo Ao óleo (FM, 2012), de Sumaré, temos a experiência de dois líquidos
com densidades diferentes em um recipiente. Em Água de fases (FM, 2012), de São
Pedro, há uma experiência com as fases da água, feita em casa. Essa experiência,
muito comum a muitos estudantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, passa,
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cada vez mais, a ser filmada, dada a importância da prática de filmar como uma das
condições para a existência das experiências na atualidade. No vídeo Erupções
vulcânicas (FM, 2012), de Taubaté, há também outra atividade muito comum, a
construção de vulcões com argila e o uso de medicamentos efervescentes para
simular a lava. Esse tipo de maquete e experiência é muito comum há anos. A
novidade consiste na necessidade filmar a experiência tal como ela acontece.
No vídeo Eco Prêt-à-porter (KWN, 2008), da Polônia, o vídeo observativo
registra um desfile de roupas feitas com materiais recicláveis. Sem o uso de
qualquer narração, o vídeo apenas identifica o material utilizado em cada um dos
vestidos. Essa função de registrar também é importante para constituir uma memória
institucional e local das produções escolares. Apesar de não serem vídeos muito
elaborados do ponto de vista da linguagem audiovisual, eles podem constituir um
importante acervo de práticas constitutivas da História local e da História da
instituição escolar.
O documentário participativo, ao longo da segunda metade do século XX,
contribuiu para a transformação da impessoalidade e da homogeneidade típica do
documentário expositivo. Tornou-se cada vez mais comum a presença do cineasta
nas imagens e a presença de visões divergentes dentro dos documentários. Esse
modo impactou não só a própria História do cinema, mas também programas de TV
e a própria opinião pública, que passou a desconfiar com maior frequência de
conteúdos audiovisuais com uma visão única ou com a total omissão do
pertencimento do cineasta. Essa transformação, ainda em curso, impactou também
a produção dos vídeos escolares. Se, por um lado, a presença de vídeos expositivos
ainda é muito importante, por outro, os vídeos participativos têm crescido.
No vídeo Land ofTears - Land of Hope (KWN, 2000) dos EUA, os alunos
realizadores utilizam suas próprias histórias familiares para tratar da questão da
imigração para os EUA. O argumento básico é criticar a ideia de que os EUA não
deveriam permitir a entrada de estrangeiros. Para provar que o país é sim habitado
por muitos imigrantes, um aluno da turma decide dar seu próprio testemunho,
apresentando a sua História familiar e o seu país de origem. O aluno mostra o
Equador em um mapa e afirma que sua família migrou aos EUA em 1993. Ele diz
que a sua mãe veio aos EUA para que ele tenha uma vida melhor. Em seguida, o
vídeo apresenta o trabalho do InternationalRescueCommitteee entrevista uma
imigrante oriunda do Afeganistão, expondo os motivos que a fizeram imigrar. O
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vídeo, apesar de construir uma visão positiva dos imigrantes e suas contribuições,
culmina por criar uma visão ingênua das causas dos preconceitos em relação à
imigração, consolidando uma visão altruísta, cuja boa intenção disfarça a
superficialidade da análise.
Em relação ao modo participativo, embora não seja algo presente em todo o
vídeo, é interessante destacar como a participação do aluno expondo a sua História
é interessante por conectar a História de vida dos alunos à aprendizagem da História
e à História local e do país em um trabalho audiovisual capaz de gerar no aluno o
aprendizado sobre a condição de pertencimento histórico no plano prático, com uma
atividade de produção audiovisual coletiva.
We Are All Good Friends (KWN, 2005) da Alemanha, já desenvolve de maneira
integral um vídeo participativo, com vários alunos habitantes da Alemanha, expondo
suas origens familiares, a língua familiar e objetos representativos de sua cultura
local. A primeira aluna é RonjaReenck, seu pai é da Suécia e a mãe é alemã. O
segundo aluno é Dominik Balewski. Ele nasceu na Polônia, mas se mudou para
Hamburg. Ele exibe uma cédula de dinheiro da Polônia. RaffaeleMocci mostra um
pacote de espaguete e fala de sua origem italiana. Os alunos alemães aparecem em
uma posição interessante, como entrevistadores. É o caso de Luzie Mahler. Ela
entrevista Raffaele e lhe pergunta se nasceu na Itália e ele explica que sim, mas
mora na Alemanha há sete anos. Outra aluna, InaDiedrich, também alemã,
entrevista Ivan Radilj da Croácia e ele apresenta a gravata. Outra aluna entrevista
Sara Srdic, nascida na Alemanha, mas conhecedora da língua e da cultura da terra
dos pais, a Bósnia-Herzegovina. Ela afirma que os concidadãos de seus pais
gostam de cantar e dançar. Há outros alunos, como Homer Kamazani (Irã) com um
tapete típico da cultura local. Já MahamadEbrahim Jami (Afeganistão), com uma
vestimenta masculina de seu país, demonstra um grau maior de preservação da
cultura local em relação a David Geran (também com familiares do Afeganistão).
Os alunos fecham o vídeo expondo a diversidade da turma, formada por 16
jovens, com conhecimentos sobre 11 línguas. Como um gesto simbólico, eles se
unem tocando em um mapa e afirmando que, apesar das diferenças culturais, são
amigos. Eles desejam que todas as crianças do mundo vivam em paz e sejam
amigos, como eles.
O vídeo apresenta as origens culturais da turma, mas utiliza o recurso da
autoexposição em uma perspectiva bem superficial. Não surgem problemas,
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conflitos ou incertezas. O contraste entre os conflitos violentos entre todas essas
culturas (aliás, as principais motivações das migrações) e a paz vivida pela turma
torna o vídeo superficial, pois a autoexposição não parece fazer jus ao contexto
complexo e violento das migrações entre países da Europa e do Oriente Médio.
Desse modo, temos, de um lado, um vídeo participativo interessante por expor a
diversidade de identidades culturais e diferentes pertencimentos históricos em uma
mesma sala de aula, algo que pode ser trabalhado pelo professor de História ao
longo de todo o ano em diferentes momentos e temas do currículo. Entretanto, por
outro lado, o vídeo se apresenta superficial, pois não consegue caminhar para um
modo participativo com reflexividade.
O documentário performático, surgido nos anos 80 como uma reação à suposta
objetividade do documentário, procura uma construção mais estética e propõe um
jogo ao espectador, criando alegorias visuais críticas, responsáveis por quebrar a
identidade do sendo comum entre documentário e realidade. O jogo provocativo
proposto leva o espectador a decifrar qual o sentido inscrito na performance
apresentada.
No vídeo Escadaria do Sucesso (FM, 2013) de Guarulhos há alguns alunos
subindo uma escada. Ao subir, eles se deparam com pessoas empunhando placas
com palavras escritas a partir de recortes de revista. A primeira é luxúria, seguida
das palavras fome, corrupção, compaixão, consumismo, pobreza, saúde, ganância.
No topo da escada, há um espelho. A aluna se depara com o espelho e põe as
mãos no rosto. Em seguida, a câmera desce a escada rapidamente e os homensplaca estão no chão, desacordados.
Esse vídeo convida o espectador a decifrar o seu jogo de metáforas - a escada
como uma trajetória de vida e as placas como as dificuldades e tensões vividas ao
longo de sua trajetória. No topo da escada, o espelho nos faz pensar em um
balanço, uma autoavaliação de sua trajetória. Este curta forma um conjunto
interessante de produções preocupadas em refletir sobre o sentido de uma trajetória
de vida em um balanço típico de um período de escolhas profissionais como o final
do Ensino Médio. O futuro surge nesses curtas como uma trajetória marcada por
dilemas e tensões. A carreira de sucesso, a busca por poder e outras ambições de
futuro são vistas com críticas por esses curtas.
Em relação ao desenvolvimento da linguagem, o curta está alinhado à
tendência mais recente da performance, surgida após os questionamentos mais
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radicais acerca da identidade entre a imagem e o real. A imagem, neste caso,
contém não uma asserção direta sobre o mundo, mas um jogo de metáforas no qual
o mundo surge sem uma imagem direta e clara. Para esses vídeos, o mundo precisa
ser desmascarado, criticado para além das aparências escondidas na identidade
entre a imagem e a realidade.
Heloisa Capel, ainda que discuta a performance e o ensino de História no
âmbito da aula e do trabalho docente, instiga-nos a pensar a performance em outros
momentos do processo de ensino e aprendizagem.92A partir das contribuições da
pesquisadora, somos instigados a pensar a performance audiovisual como uma
poderosa experiência de aprendizagem em História, pois insere o aluno em uma
experiência prática de jogo estético com a imagem, cujo objetivo final é, em primeiro
lugar, questionar a identidade entre imagem e realidade e, em última instância, criar
uma arte provocativa, propondo uma expansão das formas possíveis de interpretar o
mundo, as relações sociais e a própria consciência histórica dos alunos.
No vídeo Para? Que serve a arte? (FM, 2010) de Sumaré, alunos cobertos com
sacos plásticos sobre as cabeças giram em círculo. Nos sacos, percebem-se pontos
de interrogação e no som um ruído de carro. De repente, ao som de uma freada, os
alunos se jogam no chão. Este curta une dois modos documentários. De um lado, a
performance, pois há a proposição de um jogo ao espectador, levado a decifrar os
sacos, os pontos de interrogação e associação com o som de carro, compondo uma
maneira de discutir, sem grandes recursos materiais, o ciclo vicioso da vida urbana e
sua homogeneidade e pobreza. De outro, o curta propõe uma reflexão sobre a
própria natureza da imagem artística, aproximando-se do modo reflexivo, algo raro
nos vídeos escolares. O modo reflexivo, último modo na História proposta por
Nichols, busca colocar em questão a própria natureza do documentário e seu
estatuto enquanto asserção sobre o mundo. Talvez esse seja um caminho ainda
pouco explorado pelos vídeos escolares, poucos se aventuraram a perguntar sobre
os fundamentos da arte, como este vídeo.
Ao colocarem em seus corpos sacos plásticos pretos de lixo com pontos de
interrogação, andando em círculo, os alunos questionaram os limites do que pode
ser construído na linguagem audiovisual. A asserção sobre o mundo, elemento
básico do documentário, neste caso, é também um questionamento sobre o sentido
92
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da arte. Com a performance do vídeo, uma das respostas possíveis pode ser a visão
da arte como uma maneira de pensar sobre o mundo, de interpelá-lo além das
aparências. Para além das modalidades mais comuns de um documentário como
asserção sobre o mundo, na ânsia de explicá-lo e descrevê-lo, este vídeo nos
provoca a pensar a prática do documentário como questionamento sobre o mundo,
como uma asserção em construção, a ser tecida a partir da interlocução com o
espectador, convidado a participar de um jogo no qual o mundo não é revelado, mas
é posto em dúvida, investigado e pesquisado por meio da linguagem.
Esses vídeos se desdobram em uma série de sentidos inscritos no nexo
indissociável entre as experiências físicas e virtuais na contemporaneidade.
Gêneros, metáforas e imagens audiovisuais partilhadas na internet, na TV, no
celular, dentro e fora da escola, compõem um caldo circular de imagens e sons
sobre os temas, permutando simultaneamente as experiências físicas e virtuais, o
que cria culturas escolares contemporâneas muito mais dinâmicas e complexas do
que se tinha há 10 anos.
Entender essa circularidade de sentidos pode nos fazer mais capazes de
refletir sobre a cultura escolar em uma série de articulações: 1) os sentidos da
escola para a sua diversificada cultura; 2) os sentidos da escola no mundo
contemporâneo; 3) um exercício diferente de reflexão para professores sobre suas
práticas, a partir das criações escolares e não das diretrizes oficiais; 4) a busca por
uma incorporação das TICs não em busca de uma suposta eficiência infalível na
aprendizagem, mas como mais uma possibilidade para a realização de práticas
críticas e reflexivas; 5) o confronto crítico entre as práticas escolares e as diretrizes
oficiais como um exercício de valorização do papel dos professores e alunos na
construção da cultura escolar.
No âmbito do ensino-aprendizagem de História, essas produções audiovisuais
demonstram a importância de pensarmos o ensino de História não como um
amontoado de fatos a serem estudados pelos alunos, como afirmaRusen:
Somente quando a História deixar de ser aprendida como a mera absorção
de um bloco de conhecimentos positivos, e surgir diretamente da
elaboração de respostas a perguntas que se façam ao acervo de
conhecimentos acumulados, é que poderá ela ser apropriada
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produtivamente pelo aprendizado e se tornar fator de determinação cultural
93
da vida prática humana.

É urgente pensarmos sobre como os alunos articulam a História e quais os
instrumentais analíticos eles possuem para pensar as diferentes historicidades, a
construção do tempo social e as memórias históricas hegemônicas presentes em
seu dia a dia. No campo da produção audiovisual, essa reflexão ganha grande
relevo, pois o mundo atual é disputado hegemonicamente por meio, sobretudo, do
uso da linguagem das imagens e dos sons.
Dessa forma, os trabalhos audiovisuais desenvolvidos por professores de
História ou relacionados às aprendizagens da disciplina são fundamentais para a
construção de alunos capazes de refletir sobre o mundo contemporâneo e a sua
enxurrada de narrativas audiovisuais. Ao invés de opor mídia e escola, os
professores de História têm a tarefa urgente de fazer dos conhecimentos prévios dos
alunos a matéria-prima de um trabalho de reflexão audiovisual sobre o mundo
contemporâneo, capaz de inserir a escola atual integralmente na cibercultura, sem,
todavia, negligenciar as tarefas críticas e reflexivas inscritas na construção do
conhecimento em História.
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UMA REFLEXÃO SOBRE OS USOS PÚBLICOS DA HISTÓRIA E USOS
POLÍTICOS DA MEMÓRIA A PARTIR DOS MONUMENTOS
Alecsandro Danelon Vieira94
alecsandro04@gmail.com
Resumo: O presente artigo apresenta reflexões sobre um trabalho realizado no
curso PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional 2014, onde busco
compreender o uso do monumento como recurso no ensino de história. Trata-se da
aplicação de questionário a estudantes, seguido de categorizações, onde pude
mobilizar como os jovens compreendem os usos públicos da história e os usos
políticos da memória. A pesquisa faz parte de investigação que culminará na
implementação da Unidade Didática. A partir das ideias prévias dos jovens
estudantes do Ensino Médio foi realizada análise que permitiram elencar três
principais categorias para a utilização do monumento: homenagem, comemoração e
simbolização. O trabalho encontra-se em desenvolvimento, mas já é possível aferir
resultados positivos na pesquisa em relação ao ensino, mobilizando que o uso do
monumento pode ser importante recurso para a aprendizagem histórica.
Palavras-chave: Ideias prévias. Aprendizagem Histórica. Monumento.
Introdução

O presente artigo tem por finalidade apresentar os resultados de um trabalho
realizado no curso PDE- Programa de Desenvolvimento Educacional 2014, com
monumentos como recurso para o ensino de história.O trabalho foi aplicado à vinte
estudantes do 2º ano do Ensino Médio, em colégio público em São José dos
Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Neste sentido, atende parte da
Implementação da Unidade Temática.
O primeiro contato com a linha da Educação Histórica em 2012, foi a partir de
estudos da professora PDE95 Jucilmara Luiza Loos Vieira, que na ocasião,
apresentou um trabalho relacionado a iconografias pictóricas no ensino de História.
Em 2013, participei do GTR desta professora que implementou o uso de Iconografia
Pictórica nas aulas de história e o uso de documentos históricos para o ensino e
aprendizagem de história. Voltado então para esta linha de pesquisa, busquei
94
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fundamentar meu trabalho a partir dos teóricos, que se relacionam com o ensino e
aprendizagem histórica.
Em 2014 entrei no Programa de Desenvolvimento Educacional PDE,sob
orientação da professora DrªMaria Auxiliadora Schmidt, onde tive contato com textos
de teóricos importantes em especial Jörn Rüsen e com o Laboratório de Pesquisa
em Educação Histórica- LAPEDUH, que proporcionou um maior entendimento nesta
linha de pesquisa.
Com os ensinamentos e estudos nesta linha, construí a implementação de um
trabalho fundamentado na utilização de monumentos como documentos nas aulas
de história. A pesquisa partiu do interesse dos jovens durante as aulas, em saber
como os monumentos, que aparecem constantemente na mídia e nas proximidades
do colégio, relacionam-se com a história ensinada no meio escolar. Foi possível
perceber no estudo, que

os monumentos poderiam ser utilizados como fontes

históricas e que poderiam colaborar em sanar as carências de orientação dos jovens
educandos.
Com o objetivo de trabalhar o que são monumentos e como estão ligados a
história local, nacional e internacional, e, refletir à partir deles, sobre os usos
públicos da história e usos políticos da memória, foi preparado um questionário
investigativo com cinco perguntas, cujo resultado desta primeira etapa é
apresentado no decorrer deste trabalho. A proposta neste momento foi mostrar
apenas os resultados obtidos até o presente momento, haja visto que o trabalho
continua em andamento.

Referencial Teórico

O interesse de se estudar monumentos veio a partir da prática como professor
sobre o assunto que pouco é abordado nas aulas de história. Os monumentos
encontrados nos livros didáticos e lugares como praças, edificações, instituições, e
outros, revelam certa curiosidade nos educandos e possibilitam o estudo de fontes
históricas e documentais no auxílio da aprendizagem histórica, fora do espaço
escolar. Os monumentos podem constituir elos entre presente e passado. Schmidt e
Cainelli (2010), afirmam que a aprendizagem está relacionada ao cotidiano dos
estudantes e portanto, tudo o que faz parte deste cotidiano e representa algo
relaciona-se ao passado e presente, numa organização que compõe a leitura de
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uma determinada sociedade em um dado momento histórico: “no cotidiano das
cidades que se apresenta a possibilidade de ensinar a leitura do mundo a partir das
representações construídas como patrimônios e monumentos” (2010, p.153).
As autoras pontuam neste sentido, que os monumentos são elementos de
representação e devem ser utilizados para explicações e levantamento de hipóteses
que conduzam a investigação.
Desta maneira, pode-se dizer que os monumentos aproximam o estudante da
relação presente/passado, suscitando questões a respeito dos usos políticos da
memória e usos públicos da história.
De acordo com Rüsen, (2014, Cultura faz sentido), os monumentos
são lugares de memória e meios de memória que visam manter desperta a
memorização de indivíduos ou eventos, porque estes são tidos como dignos
de identificação e passíveis de consenso. Por conseguinte, a história da
recepção de monumentos se presta
para reconstruir de modo
especialmente instrutivo a mudança histórica dos paradigmas e das
identidades culturais; basta pensar na história da recepção dos
monumentos nacionais de cunho heroico do século XIX, que foram
sobrecarregados com o teor simbólico monumental e com a função de
promover a identidade nacional. (Rüsen,2014, p.117)

O autor aponta a necessidade de se olhar os monumentos como símbolos do
patrimônio público, ressaltando os feitos que constroem a identidade nacional,
privilegiando politicamente grupos, com a finalidade de memorizar feitos que possam
ser perpetuados.
Acerca dos monumentos,estes podem funcionar como vestígios do passado
deixados pela humanidade revelando-se em fontes históricas. Segundo a Ashby
(2006), o trabalho com fontes históricas revelam evidências do passado, sendo que
“as fontes tem valor reconhecido com evidência para tipos específicos de
afirmações” (ASHBY,p.155). Quando se trata de um monumento também devem ser
inquiridas questões que desvelem evidências. Portanto, faz-se necessário
questionar aos monumentos, para que estes revelem evidências sobre o passado.
Como aconteceu? Porque aconteceu? Por que foi apresentado desta forma e não
de outra? Desta maneira, ao realizar o inquérito sobre a história do monumento e
sua finalidade, as perguntas podem transformar o monumento em documento
histórico, contribuindo para o conhecimento cumulativo sobre o passado.
Lee Goff (2003), explica que tanto o monumento quanto o documento
possibilitam a escrita científica da História, pois participam da memória coletiva.
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Segundo o historiador, os monumentos transformam-se em documentos, no
momento em que “seja constatada de que maneira foi produzido e de que forma ele
torna-se um instrumento de poder” (LEE GOFF, p 525). Em outras palavras, justifica
a necessidade se argumentar a finalidade de sua construção, sua função e como ele
pode se tornar uma forma de representação de poder.
Desta forma, o estudo aborda o uso dos monumentos como fontes de
interpretação para a história e compreende a análise destes monumentos que
prestam homenagem, comemoram ou simbolizam feitos e fatos históricos,
relacionado a história local com a história nacional e internacional. A partir desta
interpretação, evidenciam-se os usos públicos da história e usos políticos da
memória, que possibilitam a compreensão e o aprendizado histórico de estudantes
do Ensino Médio.

Metodologia

A pesquisa é de natureza qualitativa sobre os usos políticos da memória e usos
públicos da História, presentes nos monumentos existentes no entorno da escola e
na cidade e região. Partiu do estudo de um caso a respeito do conteúdo substantivo
Brasil colônia, dentro do contexto da Inconfidência Mineira.
Foi realizado primeiramente um questionário contendo cinco perguntas sobre
monumentos e sua possível utilização como recurso para o aprendizado histórico
com 20 jovens estudantes do 2º ano do Ensino Médio. As perguntas versavam
sobre:
_ O que são monumentos?
_ Quais os monumentos da cidade que os jovens conheciam?
_ Quais os monumentos do estado que os estudantes tinham conhecimento?
_ Quais os monumentos do país e sua história que os jovens haviam se apropriado
no decorrer de suas vidas estudantis?
_ É possível por meio dos monumentos aprender história?
As ideias prévias registradas pelos jovens estudantes no questionário foram
categorizadas e revelaram três formas de carências de orientação temporal dos
jovens, relacionadas aos monumentos. Estas carências deram origem a três
categorias: homenagem, comemoração e simbolização.
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O passo seguinte foi apresentaraos jovens o resultado da categorização, com
suas identidades preservadas por meio de nomes fictícios, como observamos no
quadro abaixo:

Quadro 1: IDEIAS PRÉVIAS SOBRE MONUMENTOS E SUA UTILIZAÇÃO
ESTUDANTE

HOMENAGEM

LÍRIO

Os monumentos carregam a história de
vitória ou derrota, e são homenageados,
ficando

marcados

como

monumentos

históricos relembrando feitos e fatos.
ESTUDANTE

SÍMBOLO – COMEMORAÇÃO

ROSA

Como símbolo representativo.

GARDÊNIA

Estrutura

construída

por

motivos

comemorativos.
Fonte: VIEIRA,A.(2015)

A princípio foi apresentado um monumento de homenagem aos estudantes
(imagem de Tiradentes) para que os jovens realizassem pesquisa oral com
moradores, entrevistas com pessoas de mais idade, a fim de verificar como ocorreu
o processo da Conjuração Mineira.
Na sequência, buscou-se mostrar como população representava a figura a
partir do monumento, evidenciando narrativas construídas pelos estudantes.
Após a verificação e coleta de dados, houve o confronto das entrevistas com
as versões históricas, com a análise dos documentos abaixo sobre o monumento:

Documento 1
FONTE DOCUMENTAL
“A garrafa foi aberta no ateliê e fundição do Instituto João Turin, em Almirante
Tamandaré/PR. O processso foi conduzido por Maurício Appel, membros da
Fundação Cultural de Curitiba e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan). Foi usado um saca-rolha para retirar a cortiça que fechava a
garrafa. Uma pinça foi utilizada para pegar o documento. Devido à dificuldade, os
responsáveis preferiram quebrar a garrafa para ter acesso à carta. Depois, o
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

318

documento foi umedecido com vapor para facilitar a abertura, e lido em voz alta”.
Eduardo Santana, Paraná Online, 01/08/13

Documento 2
DECLARAÇÃO
“Aos 25 dias do mês de janeiro de 1932, nesta cidade Coritiba, sendo interventor
interino o Dr. João Pernetta, Prefeito Municipal Cel. Joaquim Pereira de Macedo,
na Praça Tiradentes, procedeu-se a remoção deste monumento da posição
primitiva para a atual que dista daquela cerca de 35 metros, na direção Oeste,
tendo sido encontrada uma garrafa contendo uma acta impressa com diversas
assinaturas autógraphos, a primeira página do jornal “O Dia” de 21 de abril de
1927 e algumas moedas de níkel e cobre. A garrafa referida foi colocada na última
camada de alvenaria bruta e debaixo do pedestal”.
Eduardo Santana, Paraná Online, 01/08/13

A análise dos documentos dos estudantes, permitiu que fosse realizada a
separaçãodo que é o uso público da história e o uso político da memória, em relação
ao monumento de homenagem á Tiradentes.
Em se tratando do uso público da história é importante lembrar que ele é a
representação histórica do fato, por meio de uma estetização que torna físico aquela
forma de expressar a cultura histórica de uma época. No caso do monumento é a
forma de representação do fato histórico que contribui para a formação da
identidade histórica.
No que concerne ao uso político da memória, trata-se de como o símbolo
representado, a estetização de um fato histórico e de uma memória, perpetua
valores, ideologias e poder, servindo como instrumento político de legitimação, a fim
de preservar uma determinada elitização dentro da ordem pública vigente.
Esclarecido o que significa uso público da história e uso político da memória,
procurou-se

levantar

algumas

questões

que

dessem

sustentação

para

argumentação dos jovens:
_ por que o monumento é construído no espaço público da Praça Tiradentes,
que antes da Proclamação da República se chamava D. Pedro?
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_Quais grupos políticos se beneficiaram dessa mudança?
_Qual é a memória que este monumento de homenagem quer evocar?
_Esta memória corresponde há um canône histórico, sacralizado pela
população?
Com o objetivo de organizar as respostas e suas narrativas,

os jovens

construíram uma apresentação em power-point, apresentando o que haviam
compreendido das duas categorias, os resultados foram slides criativos.
Tendo em vista que o trabalho encontra-se em andamento, apresentarei
apenas os resultados até esta etapa, na sequência.

Resultados

Das ideias prévias dos 20 jovens estudantes do 2º ano do Ensino Médio
surgiram

palavras

como:

construções, prédios

homenagem, simbolizar ou

comemorar, significados, esculturas, quadro, obras antigas, estátuas cultura do
passado, representações, imagem, símbolo, memória. Destas palavras devido a
recorrência nas narrativas escritas pelos jovens estudantes, foi possível retirar
algumas:

homenagem,

comemoração,

simbolização,

propósito,

memória,

conhecimento, valor histórico, expressão, ideias e representação. A separação
conduziu a organização de três categorias principais: homenagem, comemoração e
simbolização - referentes aos monumentos, os critérios para esta separação é que
estas palavras contemplavam na íntegra o que deve ser visto ao estudar um
monumento.
_Homenagem_ trata-se de uma categoria que permite ao monumento resgatar a
memória dos sujeitos de um tempo histórico, mostrando o seu valor para as
sociedades, tanto atual como a de uma determinada época do passado, com a
finalidade de imortalizar o fato histórico.
_Comemoração- refere-se a categoria que permite demonstrar a importância do
fato e revela os motivos de se lembrar e comemorar o acontecimento datado e
revelado por meio da simbologia.
_Simbolização_ tem por objetivo mostrar que

um símbolo determina um

instrumento de poder de uma sociedade. Neste sentido pela simbolização ocorre a
legitimação do poder de grupos ou de indivíduos que fizeram parte da história e que
sustentam uma ideologia.
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Depois de construídas as categorias, o passo seguinte foi mostrar aos
estudantes o monumento em homenagem à Tiradentes. Ao perguntar sobre o
personagem histórico ali representado, a maioria não soube responder quem era ou
à qual fato histórico que é relacionado. Outros jovens não souberam dizer qual é o
local que este monumento se encontra em Curitiba. Em função disto foi possível
verificar as carências de orientação temporal dos jovens, portanto, o trabalho com o
uso de monumentos revela que é plausível encontrar as dificuldades que os jovens
possuem sob determinado conteúdo, a fim de trabalhar com mais afinco em cima
das carências reveladas. Os jovens não tem o conhecimento de determinadas
contingências em torno de determinados assuntos, cabendo ao professor despertar
a subjetividade a partir do interesse que se revela durante a investigação.
Quanto as entrevistas com moradores e pessoas de mais idade, os jovens
colheram ideias como: mártir, herói, inconfidente e sacrifício. Observou-se também
nas produções dos power-point de apresentação dos grupos de estudantes , uma
visão canonizada da figura de Tiradentes. Nesta parte do estudo, verificou-se que os
jovens detém uma explicação mais descritiva em cima de uma imagem que já foi
consolidada e se perpetua da imagem de Tiradentes. Isto significa que deve ser
trabalhado com mais intensidade a desmistificação de imagens canônicas e que os
jovens necessitam de um trabalho mais aprofundado com outras fontes, a fim de
tecerem paralelos e tirarem suas próprias conclusões acerca dos fatos históricos.
Quanto à interpretação dos documentos acerca do local que se encontra o
monumento e da cápsula do tempo encontrada no pedestal do monumento à
Tiradentes que foi aberta no Atêlie João Turim, os estudantes disserem tratar de
uma brincadeira de “caça ao tesouro”, mas após classificar e interpretar os
documentos, passaram a compreender melhor sobre o uso público da história e uso
político da memória, com evidências sobre o porquê do monumento ter sido
construído naquele local e qual a memória que se pretendeu perpetuar. Esta parte
do trabalho permitiu mostrar a importância de se questionar a fonte e as novas
possibilidades que o documento pode manifestar.
De modo geral, percebeu-se alguns resultados positivos quanto ao uso de
monumento como fonte para o ensino e aprendizagem de história, sendo a maior
conquista a compreensão que eles podem ser vistos como usos públicos da história
e usos políticos da memória.
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Considerações finais

Houve boa receptividade com o trabalho utilizando monumentos como fontes
históricas explorando os usos públicos da história e os usos políticos da memória.
Muitos estudantes disseram compreender melhor os conceitos e ideias, pela forma
como o monumento a Tiradentes e os documentos a ele vinculados, foram
apresentados e abordados.
As narrativas já produzidas até o momento, mostraram a intepretação das
fontes e a relação presente-passado. Os jovens perceberam e demonstraram em
suas narrativas a preocupação com a conservação do patrimônio histórico
monumental, que é possível aprender história com a utilização de monumentos e
que há muitas evidências históricas presentes nos monumentos nas cidades e a
presença de inúmeras fontes escritas ligadas a estes monumentos.
No entanto, ocorreram dificuldades inicias por parte dos jovens em separar o
que significa o uso público da história e usos políticos da memória. Estas
dificuldades foram sanadas a partir do momento que os estudantes conseguiram
compreender o que significava os usos públicos da história e os usos políticos da
memória. Houve dificuldades também em relação ao conhecimento por parte dos
jovens de alguns conteúdos substantivos, sobre a história local e nacional, bem
como o significado de patrimônio material e a localização de algumas praças e locais
detentores destes monumentos. Entretanto, estes jovens puderam ao longo do
trabalho, aprender o que é patrimônio material e que os monumentos guardam
aspectos da história que podem ser reveladas por suas evidências históricas,
contrastando com entrevistas junto à população local e documentos escritos que
fundamentam ou não estas evidências.
A construção de três categorias obtidas a partir das narrativas dos jovens foi de
grande importância para o ensino de história, pois permitiu elencar elementos
fundamentais no trabalho com monumentos. Ao se estudar os monumentos destacase a necessidade de classificá-los em monumentos de homenagem, comemoração
e simbolização. Esta categorização auxilia no entendimento das relações de
construção destes monumentos e sua intencionalidade dentro da temporalidade.
Outro aspecto importante foi que a partir deste trabalho com monumentos, os
jovens passaram a ter uma consciência histórica mais estruturada, tendo em vista
que mudaram sua forma de ver estes monumentos enxergando-os como parte da
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história que estão inseridos. Alguns estudantes refinaram seu olhar para tais
representações e continuam buscando, pesquisando e trazendo informações que
encontram acerca da cidade e da memória da região, afirmando que “a cidade conta
a sua própria história”, basta ler e fazer as perguntas à estes símbolos expressos
por meio de monumentos.
O estudo também revelou a necessidade de mais pesquisas em torno dos
monumentos, uma vez que estes são fontes preciosas de contextualização e por
trazerem escondidos aspectos históricos que precisam ser desvelados e revelados,
a pesquisa deve prosseguir a fim de compreender como os jovens se apropriam
deste conhecimento e de que forma os monumentos contribuem para a formação da
consciência histórica nos jovens estudantes.
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Resumo: O presente artigo traz resultados de experiências realizadas por
professores da Rede Estadual de Educação do Paraná, desenvolvidasao longo do
ano de 2014, no curso “Arquivos Linguagens Contemporâneas e Literacia Histórica”
desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica – LAPEDUH da
Universidade Federal do Paraná em parceria com a Secretaria de Educação do
Paraná - SEED e a Cinemateca de Curitiba. A partir da realização de encontros com
os professores da Rede Estadual de Educação, na qual foram apresentados a eles
aportes teórico e metodológico da Educação Histórica. Tais fundamentos podem ser
encontrados em trabalhos como os de RÜSEN (2008, 2010 e 2011),SCHMIDT e
CAINELLI (2004) BARCA (2000 e 2004), LEE (2002, 2005 e 2006), SCHMIDT e
GARCIA (2006), SCHMIDT e BARCA (2009). Os docentes foram orientados a
desenvolver suas práticas pedagógicas a partir de fontes históricas fílmicas, cedidas
pela Cinemateca de Curitiba. Para tal, os encaminhamentos metodológicos
utilizados foram de natureza qualitativa com análise dos conhecimentos prévios,
reflexões durante o processo e elaboração de narrativas que expressaram
contribuições significativas para o trabalho dos professores. Os resultados
demonstram as construções ocorridas entre professores e estudantes no processo
de aprendizagem histórica.
Palavras- chave: Curso de Formação. Fontes Históricas. Aprendizagem Histórica
Introdução

O presente artigo tem como proposta apresentaras experiências realizadas por
professores da Rede Estadual de Educação do Paraná, resultado de uma parceria
realizada pelo Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica – LAPEDUH, da
Universidade Federal do Paraná com a Secretaria de Estado da Educação do
Paraná – SEED, Núcleo Regional de Educação de Curitiba - NREC e a Cinemateca

96

Professora de História da Rede Estadual de Educação do Paraná, formada pela Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho (UENP). Atualmente técnica pedagógica da disciplina de
História na Secretaria de Estado da Educação do Paraná.
97
Professora de História da Rede Estadual de Educação do Paraná, formada pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR), atualmente técnica pedagógica da disciplina de História no Núcleo
Regional de Educação de Curitiba.
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de Curitiba.
Em sua segunda edição, o curso teve como tema “Arquivos, Linguagens
Contemporânea e Literacia Histórica”, ministrado pela coordenadora do LAPEDUH,
professora Dra. Maria Auxiliadora Schmidt e pela vice-coordenadora, professora Dra.
Ana Claudia Urban, cuja proposta de trabalho para o ano de 2014 foi o uso de
fontes, especificamente as fontes fílmicas, pois segundo Abud (2002, p. 183) “entre
todos os meios de comunicação,tem sido o cinema o que mais tem despertado o
interesse dos professores por sua utilização em sala de aula”, principalmente pelos
professores de História.
A dificuldade de estabelecer o filme como fonte histórica,e não somente como
instrumento mobilizador e ilustrativo, pode ser compreendido pela herança e
influência da Escola Metódica, criada no século XIX. Segundo essa corrente
historiográfica, eram consideradas fontes históricas somente os documentos oficiais,
prova incontestável de um determinado passado, cujas narrativas do historiador
consistia em “apenas extrair o que ele [documento escrito] continha, sem
acrescentar nada seu. O objetivo era, então, mostrar, os acontecimentos tal como se
sucederam.” (SCHMIDT, 1997, p.8)
Somente após inseridos pela Escola dos Annalles98 é que os documentos –
fotografias, filmes, História Oral, entre outros – passaram a ser vistos como
documentos históricos para se verificar os vestígios de um passado, construindo um
pensamento histórico, ou seja,

novas abordagens, os novos objetos, outras fontes, outras linguagens foram
se incorporando ao ensino de História. As novas tendências e as correntes
historiográficas que entendem a História como construção, aliadas a
concepções que envolvem o processo de ensino-aprendizagem,
provocaram transformações bastante profundas na construção da História
como conhecimento escolar. (ABUD, 2003, p. 184)

Como parte do processo de parceria do NRE e SEED, as técnicas pedagógicas
disciplinares ficaram responsáveis pelo acesso dos professores aos materiais: filmes
98

A Escola dos Annales foi estruturada em 1929 a partir da RevuedesAnnalesd’histoireéconomique et
sociales, a qual foi fundada pelos historiadores franceses Marc Bloch (1886-1944) e LucienFebvre
(1878-1956) considerados pela historiografia como a primeira geração dos Annales, que privilegiava
investigações de caráter econômico, social e cultural. A segunda geração foi capitaneada pelo
historiador francês Fernand Braudel (1902-1985), o qual valorizou análises históricas influenciadas
por perspectivas estruturalistas e geográficas na cultura, economia, sociedade e política. A terceira
geração dos Annales é constituída pelos investigadores que pertencem a corrente historiográfica
Nova História francesa. (PARANÁ, 2008, p. 50)
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da Cinemateca, textos para subsídios teóricos, auxiliar napossibilidade de
encaminhamentos metodológicos, no desenvolvimento de apresentações para o
Seminário de Educação Histórica e também orientando alguns artigos produzidos,
como resultado das atividades de pesquisa realizada em sala de aula.
Para facilitar a escolha da fonte fílmica a ser utilizada, uma equipe de técnicos
pedagógicos da SEED, NRE Curitiba e SME, realizaram o levantamento dos títulos
disponíveis na Cinemateca para uso dos professores. Os filmes selecionados foram
aqueles que abordavam a História do Paraná, direcionados a região de Curitiba, as
proximidades e temas que foram considerados de interesse para conhecimento da
formação do Estado do Paraná.
Dessa forma, foi possível verificar os títulosbem como o espaço disponibilizado
pela Cinemateca, que possui salas de projeção que visam atender escolas
municipais, estaduais ou mesmo universidades ou público em geral. Os três
primeiros grupos podem realizar agendamento anterior e o último grupo pode
assistir aos filmes nas sessões organizadas pela própria instituição.
Isto posto, deu-se início ao curso e foram trabalhados alguns conceitos
específicos da Educação Histórica, tais como Conceito Substantivo 99 e Conceito de
Segunda Ordem100, ambosdesenvolvidos por Peter Lee (2005), para designar a
especificidade da disciplina de História na escolha do conteúdo específico e dos
objetivos, tais como a compreensão de temporalidade histórica, significância,
empatia, interpretação, plausibilidade, dentre outros.
Os cursistas, de posse da listagem fílmica entregue, fizeram a escolha
conforme conteúdos a serem trabalhados em suas turmas eteve início as
apresentações de encaminhamento do trabalho realizado pelos professores para as
coordenadoras do evento.
Assim, o curso levou ao debate as possibilidades de trabalho existentes para
esse tipo de fonte, pois
[...] a fonte fílmica, e a partir da análise dos discursos e práticas
cinematográficas relacionados aos diversos contextos contemporâneos, os
historiadores podem apreender de uma nova perspectiva a própria história
do século XX e da contemporaneidade.(BARROS, 2011, p. 18)
99

São considerados por Peter Lee, aqueles conteúdos escolarizados da História, como Revolução
Industrial, Democracia, Militarismo, Revolução Francesa.
100
São conceitos aprofundados dentro da própria História, aquelas que dão sentido aos pensamentos
e construções históricas, tais como narrativa, ação, empatia, passado, interpretação, significância,
plausibilidade, evidência.
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Referencial teórico e metodológico

A partir da década de 1970, o cinema foi elevado a uma nova categoria
incorporada pela Escola Nova101 como fonte histórica. Nesse ponto, cabe destaque
ao historiador Marc Ferro que foi “um dos pioneiros no tratamento do cinema como
fonte histórica, já desenvolvendo métodos e propondo abordagens específicas, além
deteorizar pioneiramente sobre a relação cinema-história” (BARROS, 2011, p.177)
Com intuito de sistematizar o uso de filmes como fontes históricas, o curso
apresentou aportes teóricos e metodológico específicos da Educação Histórica,
encontrados nos trabalhos de RÜSEN (2008, 2010 e 2011),SCHMIDT e CAINELLI
(2004) BARCA (2000 e 2004), LEE (2002, 2005 e 2006), SCHMIDT e GARCIA
(2006), SCHMIDT e BARCA (2009) e em alguns historiadores que elaboraram suas
pesquisas no viés do uso do cinema na aulas de História, tais como FERRO (1992),
NAPOLITANO (2008), ABUD (2003). Dessa forma, elaborou-se possibilidades
didático-pedagógicas

conforme

conceitos

de

segunda

ordem,tais

como

contextualização, empatia, significância, interpretação, compreendidos a partir do
uso das fontes fílmicas.
Além desse arcabouço teórico proporcionado pelo curso, também fez parte do
processo a socialização oportunizada aos estudantes do curso de História, inscritos
na aula de práticas de ensino, em que puderam participar junto a alguns professores
da pesquisa em sala de aula, contribuindo na análise, seleção do conteúdo e da
fonte fílmica, categorização e resultados obtidos.

Fases da Pesquisa

Entende-se que o trabalho com fontes é fundamental para o ensino de História,
sendo este um instrumento próprio da metodologia no processo de ensino e
aprendizagem no âmbito de pesquisa da Educação Histórica. Tanto que se percebe
em grande parte dos materiais didáticos, propostas curriculares e em diretrizes
101

A Escola Nova foi um importante movimento de renovação da escola tradicional. Fundamentava o
ato pedagógico na ação, na atividade da criança e menos na instrução dada pelo professor. Para
John Dewey, um dos idealizadores da Escola Nova, a educação deveria ajudar a resolver os
problemas apresentados pela experiência concreta da vida. Assim, a educação era entendida como
processo e não como produto. (PARANÁ, 2008, p.18)
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orientadoras da disciplina de História, posto que “fontes históricas são traços do
passado que permanecem, e pelas quais é possível realizar inferências para
interpretar e constituir esse conhecimento como saber histórico” (OLIVEIRA, 2013,p.
38), sendo que eles podem estar presentes em manuais didáticos, em livros
historiográficos, em documentos variados,pelas narrativas orais, nas fotografias, nos
museus, em filmes e músicas entre tantos outros meios que apresente os vestígios
do passado.
Entretanto, para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra é preciso
rever o tratamento dado as fontes históricas, entendendo “que as fontes não são a
mesma coisa que evidência, e é preciso desenvolver uma compreensão conceitual
da relação de evidência entre fontes e afirmações.” (ASHBY, 2006, p. 168). Ao
serem problematizadas e estabelecendo um diálogo entre o presente e o passado,
com perspectivas de futuro, as fontes tornam-se documento produtor de evidências
históricasde um passado específico, possibilitando a construção de narrativas
históricas embasadas em explicações, argumentos e contextos.
Com a primeira etapa realizada – início das leituras, debates e definição de
conteúdo a ser trabalhado - os professores fizeram a opção pela fonte fílmica
disponibilizada, conforme temas apresentados a seguir.

Professor/E
stagiário
AF e C

Filme

Conteúdo

Os 11 de Curitiba

Ditadura Militar

CC e A

Pra ver a umbanda passar

Governo Getúlio e História
e Cultura Afro-Brasileira

DDG e EP

Nhô Belarmeino e Nhá Gabriela

Identidade
Cultural

DM / H / M

e

Patrimônio

A Lenda Urbana da Loira Fantasma em
Curitiba
Patrimônio

ER

Mitos e Lendas - Heróis e Deuses

Patrimônio

FR

A Vila Torres

Identidade

GB

A estrada de ferro Curitiba-Paranaguá

Patrimônio

IM

Os 11 de Curitiba

Ditadura Militar

A Loira Fantasma

Idade Média e História
Local / Paraná

MeV
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MA e M
MM e V

A Revolução de 30

Governo Getúlio

O Salvador da Pátria: Getúlio Vargas em
Curitiba
Governo Getúlio

ML e P

Pão Negro: um episódio da Colônia Cecília

Anarquismo no Paraná

N

O Retorno da Miss Paraná a Curitiba

Identidade

PJ

Guerra dos Pelados

Contestado

NC

Zequinha Grande Gala

Patrimônio

FONTE: DADOS RETIRADOS DOS ARTIGOS DOS PROFESSORES (2014)

Foram, no total, dezesseis trabalhos finalizados, nos quais alguns professores
optaram por realizarem a pesquisa junto a outro colega de disciplina para poderem
socializar materiais, trocar ideias eencaminharem

suas atividades.

Outros

professores, conforme mencionado, receberam alguns estagiários que puderam
auxiliar na pesquisa e aprender sobre a prática pedagógica, embasados em fontes
fílmicas.
De

posse

de

todo

o

material,

os

professores

deram

início

aos

encaminhamentos junto aos estudantes, tomando como ponto de partida os
conhecimentos prévios dos alunos “para análise e tomada de decisão para a
intervenção pedagógica” (FERNANDES, 2007, p.4), pois assim poderiam retomar
algumas questões que por vez os estudantes ainda precisassem de maiores
discussões para ampliar seus conhecimentos.
Alguns trabalhados foram usados na exemplificação e análise deste artigo,
uma vez que as pesquisas apresentaram pressupostos baseados na área da
Educação Histórica, pois nessa perspectiva
há preocupação em realizar uma intervenção cognitiva adequada, a partir
do trabalho com fontes históricas, análise e produção de narrativas
históricas, entre outras tarefas, tendo como objetivo uma progressão do
saber histórico dos jovens estudantes e nas crianças, à luz do
conhecimento científico articulado às necessidades de compreensão da
realidade social. (SCHMIDT; BARCA, 2009, p.12)

Foi possível perceber que os professores passaram o filme como fonte
histórica

ampliando

as

possibilidades

de

confronto

de

ideias,

visões

e

interpretações, por meio da problematização de outras fontes, como imagens,
relatos, discursos, dentre outro, privilegiando assim, o processo de aprendizagem e
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levando o estudante a construção de um pensamento histórico autônomo.
Os trabalhos apresentados demonstraram conceitos substantivos diversificados
para analisar as propostas elaboradas em sua amplitude de fontes e conteúdos. O
primeiro, Narrativas de Jovens Estudantes Sobre a Estrada de Ferro CuritibaParanaguá, do professor GB, utilizou dois documentários, sendo um sobre a história
da ferrovia Curitiba-Paranaguá e o outro sobre uma viagem pela Serra do Mar,
programa Meu Paraná do canal aberto.
Ademais, o professor GB utilizou a problematização das fontes como meio de
levar seus alunos a questionarem, indagarem e levantarem hipóteses para a
construção de narrativas históricas críticas, pois tinha como objetivo “detectar as
carências de orientação no tempo (passado e presente), de interpretação (quanto às
finalidades da construção da estrada de ferro), e de significado na vida prática (qual
o significado para o estudante).”
Já a professora CC fez o uso do filme Pra ver a Umbanda passar,
documentário que realizou o levantamento e mapeamento de dois centros
umbandistas da cidade de Curitiba, identificando elementos que constituem a
memória e patrimônio religioso da cidade. A Umbanda surge no início do século XX
ese desenvolve no paísno governo de Getúlio Vargas. Por isso, a professora utilizou
além do filme, a contextualização desse passado histórico durante o governo
“nacionalista durante o período do Estado Novo (1937-1945), e da utilização desse
discurso, pelo movimento umbandista, para se legitimar enquanto religião”, por meio
dos discursos como fonte histórica.
Com essa temática, a professora problematizou a fonte fílmica, com o conteúdo
acerca da religiosidade, detectando as visões racistas, preconceituosas e
discriminatórias quanto a religião umbandista, trabalhando com os estudantes a
construção e formação desses mitos de supremacia racial e étnico.
Por último, o professor AF trabalhou com a fonte fílmica Os Onze de
Curitiba,Todos Nós, documentário que relata um determinado acontecimento no ano
de 1978, na cidade de Curitiba, no período da ditadura militar, onde onze pessoas
são presas e em sua maioria, professores, que são acusadas de persuadir crianças
de 01 (um) a 6 (seis) anos de idade ao marxismo.
Baseado no encaminhamento dado pelocurso, o professor AF também fez o
uso da problematização da fonte fílmica partindo do “discurso apresentado pelos
alunos sobre os episódios referentes à Ditadura Militar no Paraná, e especificamente
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em Curitiba, em que se desvelava, claramente, o desconhecimento destes sobre a
repercussão da repressão na vida local. Para dar conta desta lacuna, foi utilizado o
documentário ‘os onze de Curitiba- todos nós’ de Valencio Xavier, que relata por
meio de depoimentos um episódio envolvendo a repressão no Paraná em 1978.”
Diante disso, o professor fez o uso dos conhecimentos prévios que os
estudantes trouxeram para o ambiente escolar, fruto dos conhecimentos adquiridos
por meio das vivências familiares, escolares e sociais, realizando desdobramentos a
respeito da Ditadura Militar no Paraná, tornando o conteúdo significativo aos
estudantes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
Assim, foi possível perceber que os professores fizeram o uso do cabedal
teórico e metodológico disponibilizados pelo curso. Em suma, os professores
partiram dos conhecimentos tácitos dos estudantes para elaboração de intervenções
por meio de fontes históricas e manuais didáticos.
Ao final das intervenções, notou-se que os estudantes demonstraram uma
mudança na maneira de pensar historicamente, relacionando os conteúdos as
contextualizações históricas, as temporalidades – presente, passado e expectativa
de futuro -, ou seja, as “operações mentais com as quais os homens interprestam
sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal
que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo.” (RÜSEN, 2010,
p. 57)

Considerações

Do exposto, esta pesquisa permitiu verificar o quanto os docentes da disciplina
de História buscaram aprimoramento didático-pedagógico para suas práticas. Além
do interesse, notou-se o quanto houve a busca pelos conceitos a serem
desenvolvidos em sala e, com isso, o envolvimento tanto de estudantes quanto de
professores, pois ocorreu um processo de cognição histórica por meio da empatia,
significância, interpretação, temporalidade dentre outros conceitos da epistemologia
da História.
Esse envolvimento dos estudantes pode ser percebido pelos trabalhos
elaborados e analisados durante o curso, na diversidade de temas e de idade, como
por exemplo o das professoras EP e DG,as quais desenvolveram a aula com a fonte
fílmica Nhô Belarmino e Nha Gabriela, na qual relatam que os estudantes sentiramREVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
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se emocionados ao mexer com as memórias de infância e juventude deles, pois
lembraram de seus pais escutando a dupla no rádio. Desse modo, elas atingiram os
objetivos com os estudantes da EJA, uma vez que muitos se sentiam
desestimulados e cansados, e a metodologia da Educação Histórica oportunizou
esse reconhecimento do trabalhado com a memória, significância e empatia
histórica.
Portanto, os trabalhados desenvolvidos durante o curso em 2014, trouxe a
possibilidade de pesquisa qualitativa, que no decorrer do processo de ensino e
aprendizagem, foi inserindo conceitos e significados para ambos os sujeitos
envolvidos (professor e estudante), uma vez que o campo de pesquisa da Educação
Histórica é a escola, proporcionando a construção do pensamento histórico por meio
das fontes históricas diversificadas utilizadas em sala.
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ICONOGRAFIA PICTÓRICA HISTÓRICA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A
PRÁTICA DO ENSINO DE HISTÓRIA
Jucilmara Luiza Loos Vieira102
Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt103
Resumo: O presente trabalho insere-se em pesquisa sobre o uso da Iconografia
Pictórica Histórica nas aulas de História. O recorte proposto inclui a análise de um
estudo exploratório realizado com professores da rede Estadual de Ensino do
Paraná, no ano de 2013, sob a forma de um Grupo de Trabalho em Rede. Adotou-se
a metodologia de investigação qualitativa e os estudos de referência pautaram-se
nas contribuições relacionadas à constituição da história como disciplina escolar,
tomando como foco a análise dos textos visíveis relativos à prática de sala de aula.
Palavras-chave: Ensino de história. Iconografia pictográfica histórica. Didática da
história. Educação histórica.
Introdução

A disciplina de História diferencia-se das demais por possuir uma natureza que
lhe é inerente e ter a função didática de formar a consciência histórica, fornecendo
elementos de sentido e orientação para a vida. Este pressuposto nos leva a inquirir
que o conhecimento histórico não advém apenas da escola, mas também das
relações estabelecidas no convívio familiar e social, gerando a partir de um trabalho
de memória e interpretação, conhecimentos significativos que se constituem em
aprendizagem histórica.
Segundo Rüsen, estudioso da Filosofia da História,
“aprendizado histórico é o modo do processo de constituição de sentido na
consciência histórica, sendo esta a constituição de sentido sobre a
experiência no tempo, no modo de uma memória que vai além dos limites
de sua própria vida prática” (RÜSEN,2007, p.104).

102

Mestranda em Educação Histórica do Programa de Pós –Graduação em Educação da UFPR.
Formada em Filosofia- 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.
103
Doutora em História, com pós-doutoramento em Didática da História pela Universidade Nova de
Lisboa. Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR, coordenadora do
Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica/UFPR.
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Desta forma, a História, para ser aprendida, precisa ter um sentido, de maneira
que relacione o conhecimento científico às questões da vida prática numa relação
passado, presente e futuro. Nesta perspectiva, a escola vem buscando
transformações na prática dos professores e, portanto, na História como disciplina
escolar, a fim de conseguir construir uma forma de ensinar e aprender História com
sentido e significado. Na disciplina de História, estudos na área de Educação
Histórica104 visam, a partir da análise de fontes e documentos, proporcionar uma
elaboração maior e constituição do pensamento histórico dos envolvidos no
processode aprendizagem. Neste intuito, objetivando um trabalho diferenciado com
a fonte pictórica, foi aplicado no ano de 2013 um estudo exploratório com
professores da rede Estadual do Ensino do PR, sob a forma de um Grupo de
Trabalho em Rede (GTR)105,ofertado a professores do Estado como capacitação à
distância.

Pressupostos teóricos e metodológicos

A pesquisa realizada foide natureza qualitativa, sendo utilizada como técnica
de investigação a análise dos conteúdos de relatos escritos em ambiente moodle
(ambiente virtual de aprendizagem), com a participação dos professores em fóruns,
diários e atividades sobre Iconografia Pictórica Histórica. Contou com a colaboração
de doze professores de diversos núcleos do Estado do PR, num período de dois
meses de participação e interação em rede.
Os professores foram instigados durante a pesquisa a responder questões que
giravam em torno de:
2.1- Expectativas de trabalho com o uso da Iconografia Pictórica Histórica nas
aulas de História.
2.2- Conhecimento das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná e a linha
da Educação Histórica.
104

A Educação Histórica tem a finalidade de buscar respostas concernentes ao pensamento
histórico e formação da consciência histórica. Neste sentido por meio da relação presente-passado e
futuro, organiza os sujeitos e suas experiências de vida, perspectivando ações futuras.
105
Grupo de Trabalho em Rede(GTR) é uma modalidade de ensino a distância, ofertada pela
Secretaria do Estado da Educação do Paraná, com a finalidade de capacitação on-line para
professores, no qual estes participam de um curso em sua área de interesse e interagem por meio de
atividades, fóruns e participações. O GTR, aqui mencionado trata-se de capacitação na área de
História, sobre o uso da fonte pictórica histórica como recurso para o ensino e aprendizagem de
história. O curso é administrado em ambiente moodle, ou seja, on-line.
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2.3- Importância da utilização da pintura histórica como fonte para as aulas de
História.
2.4- A imagem pictórica nos livros didáticos.
2.5- Construção de uma aula com o uso de imagem pictórica.
Para cada questão foram separadas três respostas, mostradas na sequência.
Procedeu-se a investigação perguntando aos professores qual era a
expectativa que eles tinham em fazer um curso sobre a iconografia pictórica nas
aulas de História. As respostas obtidas foram descritas abaixo e os nomes dos
professores são fictícios, com a finalidade de preservar os agentes envolvidos e
participantes da pesquisa.

Resposta 1
“Examinar a Iconografia Pictórica irá contribuir para que se perceba cada vez mais que a imagem
não tem apenas a função coadjuvante ou meramente ilustrativa e que passou a ocupar o seu
lugar lado a lado com o documento escrito, rompendo assim com a exclusividade das fontes
escritas”. Professora Penélope.
Resposta 2
“Refletir sobre o papel da iconografia pictórica no Ensino de História é muito importante, nossos
alunos estão cada vez mais se apropriando do conhecimento de forma visual e saber ler e
interpretar uma imagem é fundamental, é ajudá-los a compreender o passado”. Professora
Florinda.
Resposta 3
“Espera-se que o uso da iconografia pictórica como fonte histórica possa revelar traços,
representações, ideias e conceitos a partir dos quais se forme uma consciência histórica crítica e
se produza conhecimento também crítico acerca da ação histórica do homem sobre o mundo,
traduzidas pelas intervenções humanas na cultura, sociedade, política, economia e vida cotidiana
de cada período histórico representado pelas pinturas”. Professora Jasmine.

A segunda questão a ser analisada foi em relação ao conhecimento que os
professores tinham sobre as Diretrizes Curriculares do Paraná e da linha da
Educação Histórica. O documento elaborado pela SEED-PR contém alguns
elementos da linha de Educação Histórica e, um deles, é o pressuposto de que a
iconografia pictórica constitui-se fonte de estudo e argumentação, proporcionandoa
aprendizagem histórica. O objetivo desta questão procurou saber se os professores
conheciam as DCEs106 e se compreenderam asua proposta.
106

DCEs- Diretrizes Curriculares da Educação Básica. Secretaria do Estado da Educação do Paraná.
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Dentro das respostas, foram separadas três:
Resposta 1
“Quanto ao conhecimento das Diretrizes Estaduais da disciplina de História, possuo ainda um
conhecimento fragmentado, mas estou procurando lê-la com posicionamento reflexivo; para
melhorar a compreensão sobre a Educação Histórica, pois já tenho a noção de que as DCEs de
História, foi construída neste viéz, seguindo a leitura do teórico filósofo e historiador JörnRüsen.
Professor Leôncio.
Resposta 2
“Meu conhecimento a respeito da linha de Pesquisa do historiador e filósofo JörnRüsen, é o que
tem nas Diretrizes, não tenho nenhuma leitura a mais sobre ele e suas pesquisas”. Professor
Anildo.
Resposta 3
“Tenho algumas leituras do historiador, especialmente a Teoria da Consciência Histórica, a qual
vem fundamentando meu trabalho em sala de aula e principalmente numa perspectiva do
estudante como um sujeito produtor do conhecimento”. Professora Clarice.

Quanto a importância da utilização da pintura histórica como fonte para as
aulas de História, os professores deveriam responder se era relevante o uso das
imagens em sala de aula e de que forma procediam com as mesmas.

Resposta1
“As imagens representam um importante elemento da atividade sócio cultural humana por
constituir significações específicas que possibilita a reflexão, ação e expressão do homem em
relação a si próprio, aos demais indivíduos e ao meio em que vive”. Professora Ivonete.
Resposta 2
“A relação passado-presente nas iconografias nos permite contextualizar as diversas relações
sociais, políticas, econômicas e culturais, ou seja, dá parâmetros de relação filosófica-histórica
com a personificação do homem na sociedade”. Professor Genivaldo.
Resposta 3
“A aprendizagem da leitura de iconografias pictóricas aponta promover a sensibilização e o
estímulo dos estudantes em buscar novas significações para os conteúdos históricos, provocando
um movimento de investigação histórica, indagações e descobertas que devem levar os alunos a
desenvolverem uma consciência histórica eficaz e crítica e as produzirem de maneira autônoma,
para além das explicações e orientações docentes”. Professora Marluce.

Em se tratando do uso da imagem nos livros didáticos, a finalidade da questão
estava em que o professor expressasse se costuma explorar as imagens pictóricas
nos livros e de que forma procura fazê-lo. Algumas das respostas:
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Resposta 1
“No que se refere ao uso que os manuais fazem da imagem é fundamental o professor analisar
e contextualizar as iconografias pictóricas, trabalhando o significado histórico destas pinturas e
tratando-as como fontes e representações do passado a fim de proporcionar nos alunos
questionamentos, discussões e reflexões sobre os significados históricos e as mensagens
transmitidas pelas imagens, possibilitando-lhes a construção, desconstrução e reconstrução de
conhecimentos, ideias e conceitos históricos”. Professora Marilena.

Resposta 2
“A pintura enquanto forma de linguagem transmite, ideias, valores, sentimentos, técnicas e com
isso pode se transformar em testemunho, uma evidência de uma determinada época, desde que
feita a crítica ao documento e a pergunta das quais elaboramos para extrair informações das
quais queremos. Portanto, ela pode revelar sim muitos aspectos de determinados passados e de
diversas dimensões da vida humana e sua experiência no tempo. Professora Joana.

Resposta 3
“O livro didático que é utilizado como apoio em sala de aula precisa ser analisado como um
documento histórico, porque consiste na visão do autor a respeito de um período histórico e dos
fatos abordados. Professor João.

Em se tratando das respostas dos professores a questão nº1, ao qual se
pretendia a expectativa dos docentes sobre o uso da iconografia nas aulas de
história, pode-se elencar alguns termos explicativos:


Imagem com similaridade aodocumento escrito-(de acordo com esta
ótica, a imagem possui a mesma importância que o documento escrito,
necessitando inferências para a sua leitura investigativa, que vai lhe
proporcionar o mesma relevância que a composição escrita).



Imagem como compreensão do passado-(refere-se ao modo que a
imagem expressa um passado de uma sociedade e que pode revelar a
forma como está sociedade se expressava e se representava).



Imagem como fonte produtora do conhecimento crítico- (a imagem é
capaz de organizar pensamentos e instigar argumentos que conduzem a
uma criticidade).

Os termos designados nas respostas dos professores permitem mostrar que
para eles a imagem tem importância e pode ser utilizada como fonte nas aulas de
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história, uma vez que participa de um estatuto enquanto memória, documento, relato
e compreensão de passado que conduz ao desenvolvimento do

conhecimento

crítico.
A segunda questão se organizavaem saber que conhecimento os professores
tinham acerca das Diretrizes Curriculares do Paraná e da linha da Educação
Histórica. Os resultados revelaram que a maioria dos professores conhece pouco
das DCEs e a linha de pesquisa em Educação Histórica. Sabem da importância,
mas não efetuaram um estudo de aprofundamento. Isto ficou claro quando
afirmaram em suas respostas:a) possuo ainda um conhecimento fragmentado.
b) Meu conhecimento é o que tem nas Diretrizes (...) não tenho nenhuma leitura a
mais.
A questão nº 3 versava em torno da importância da utilização da pintura histórica
como fonte para as aulas de História. Neste sentido, os professores deveriam expor
a relevância sobre o uso das imagens em sala de aula e a forma como estes
procediam com as imagens. As respostas pontuaram alguns termos descritores
importantes. Segundo os professores, a imagem é importante para:
 Constituir significações específicas que possibilitam a reflexão, ação e
expressão.
 Contextualizar as diversas relações sociais, políticas, econômicas e culturais.
 Promover a sensibilização.
Nestas respostas os professores pontuaram o uso da imagem com acuidade e
respeito, porém não se manifestaram em relação ao seu uso, de que forma fazem.
Talvez por terem receio de algum tipo de crítica ao expor seu trabalho, ou que sua
forma de explorar as imagens não fosse a mais adequada, por insegurança em
afirmar como procediam e não serem interpretados corretamente, ou mesmo por não
trabalharem com as imagens no cotidiano da maneira com que estava sendo dado
ênfase e importância.
Com relação a utilização da imagem nos livros didáticos e a forma que o
professor explora as imagens pictóricas nos livros, as respostas demonstraram
alguns termos como:


as imagem são fundamentais.



permitem a contextualização.



são fontes e representações do passado.
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proporcionam questionamentos,discussões,reflexões.



possibilitam

construção,

desconstrução,

reconstrução

de

conhecimentos.


transmitem ideias ,valores, sentimentos,técnicas.



são testemunhos vivos.



sãoevidências de uma época.



são reveladoras da vida humana e sua experiência no tempo.



são documentos históricos.

Estas respostas permitiram inquerir que os professores tem a certeza de que
as imagens são significantes para o processo do ensinar e aprender história e as
palavras utilizadas demonstram a preocupação com o ensino de História, enquanto
disciplina que direciona a uma criticidade do ser humano.
Quanto a construção de uma aula com a utilização de imagens pictóricas: os
professores deveriam elaborar um plano de trabalho seguindo os passos do modelo
apresentado e fazendo adaptações de acordo com o conteúdo.
Dez professores compreenderam bem a proposta e criaram aulas em que se
baseavam na Produção Didático Pedagógica (VIEIRA,2012).
Seguindo as orientaçõesdadas, escolheram uma iconografia pictórica histórica
e aplicaram às turmas que lecionavam. Os resultados foram trabalhos diferenciados
com assuntos distintos e criativos e formas de narrativas utilizando-se da iconografia
pictórica. Dois professores tiveram dificuldades em construir uma proposta de
questionamento às imagens pictóricas, reproduzindo os cânones históricos, ou seja
ideias sacralizadas sobre determinado assunto e consolidadas como verdades ao
longo dos anos. Exemplo de um cânone histórico, é a imagem que a maioria das
pessoas possuemem torno do processo de Independência do Brasil, quando se
reportam ao quadro “Independência ou Morte”, como se a imagem ali expressa
representasse exatamente como ocorreu o fato histórico, servindo de comprovação
ou prova do real. Os dois professores sentiram dificuldades em romper com o
tradicionalismo das aulas, acostumados a reproduzir o que os manuais ditam como
verdades, montaram suas aulas baseados em informações que os livros colocam
como comprobatória dos fatos. Não houve um questionamento em torno da imagem,
apenas exercícios descritivos, levando os estudantes a reproduzir a visão do autor.
Os dois professores não compreenderam a necessidade de buscar outras fontes,
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fixando suas aulas numa única imagem. Estes professores revelaram em respostas
anteriores não ter o conhecimento sobre a linha de pesquisa da Educação Histórica
e não demonstraram interesse nas leituras dadas no curso on-line. Isto ficou
transparente quando foi solicitado que realizassem a leitura e respondessem a
questões referentes ao que entendiam por Consciência Histórica, a partir dos textos
de apoio do filósofo e historiador Jörn Rüsen. Infelizmente alguns professores
inscrevem-se nos cursos apenas para obtenção de certificado, sem preocupar-se
realmente com o conteúdo e aprendizado. Em função disso, justifica-se o porque
dois professores sentiram dificuldades em abordar o uso da imagem numa
perspectiva da Educação Histórica.
Estes dois professores utilizaram atividades como: a) Descreva os elementos
da cena e aponte como o fato aconteceu e está relatado nesta imagem. b) Diga
como a figura é um retrato do que aconteceu em determinado período.
Este tipo de atividade não privilegia o questionamento, a investigação, apenas
reproduz e colabora para que a mistificação perpetue em torno dos elementos
simbólicos.
Em relação aos demais professores, estes realizaram as atividades com
grande contribuição para o ensino de História, privilegiando formas diversas de
utilizar a imagem e construir narrativas para demonstrar o real aprendizado por parte
dos jovens estudantes.
Quanto às interações entre os participantes na plataforma moodle107, as
contribuições se deram em torno da coleta de conhecimentos prévios dos alunos, o
questionamento das pinturas históricas no ensino de História, a importância do
estudo da imagem na relação passado-presente, as narrativas históricas a partir da
análise pictórica e a importância da imagem para a produção do conhecimento
histórico.

Resultados

No trabalho de estudo exploratório, constatou-se que os doze professores
colaboradores compreenderam, a princípio, que a imagem pictórica é um importante
107

Plataforma moodle é o ambiente virtual de aprendizagem, utilizado por professores da Rede
Estadual do PR, no Grupo de Trabalho em Rede (GTR),com a finalidade de capacitação e formação
continuada.
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recurso de contextualização para o ensino de História e que, no decorrer do curso
em ambiente moodle, a partir das leituras promovidas em torno da Educação
Histórica e uso da iconografia como fonte, eles foram aperfeiçoando seus
conhecimentos e as discussões nos fóruns e diários se intensificaram. Cabe
ressaltar que mesmo os dois professores que não se integraram totalmente em
todas as atividades, tiveram um crescimento e que não foi maior por resistência em
romper com o que apontam como o certo para o ensino de história, confundindo
correntes historiográficas como métodos a serem seguidos.
Foi possível perceber o olhardos professores para as pinturas contidas nos
manuais didáticos como fonte de argumentação e a necessidade de investigar as
imagens confrontando-as com outras fontes. Também se verificou a importância de
se resgatar o conhecimento prévio dos estudantes e de buscar relações das
imagens com o presente. Ao término do curso, muitos agradeceram pela
oportunidade de trabalhar com o recurso imagem de forma diferenciada pelos
manuais didáticos e por abrir perspectivas de criarem novas leituras dessas
imagens. Os dois professores que sentiram dificuldades foram instruídos e
perceberam que deveriam retomar sua proposta com o uso de iconografia pictórica.
Ao final do curso ambos pontuaram que faltou leitura e envolvimento por parte deles
e que pode ser que futuramente possam olhar esta perspectiva com mais cuidado,
mas que o curso direcionou um novo olhar para o aluno e para o estímulo nas aulas
de história a partir do uso das imagens.
De acordo com um destes participantes, denominado aqui ficticiamente como
professor Eugênio, pontua:
“Você mostra através dos seus comentários que é uma profissional que se
preocupa de fato com o sucesso da aprendizagem de seus alunos e que vai
buscar inovações e metodologias apropriadas para a realidade que
vivemos, por isso muito obrigado por compartilhar conosco através deste
curso essas informações, que tenho certeza que me ajudou a entender que
o caminho que nós educadores devemos percorrer é o caminho da
pesquisa científica, do comprometimento com a escola”. (professor Eugênio,
participante do GTR 2012, VIEIRA, J.)

Esta consideração revela que mesmo com as dificuldades do processo, houve
de alguma forma crescimento para este professor, principalmente quando afirma que
é pela pesquisa científica que ocorre o conhecimento. Os demais que tiveram maior
comprometimentos teceram

elogios

maiores,

voltados para o
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profissional em torno do uso da imagem nas aulas de história, mas que por opção
desta autora não foram relatados neste trabalho.
No que concerne ao estudo da pictografia nas aulas de História, pode-se
conferir que ela participa de um meio para transformar o conhecimento científico em
escolarizado. Por ser uma forma de representação, a pintura busca responder as
necessidades das demandas sociais da época representada. Por trás destas
imagens encontram-se mecanismos de se chegar a fatos ocorridos e a feitos
históricos, necessitando de perguntas que serão respondidas de acordo com as
carências de orientação dos envolvidos, os expectadores que observam a imagem e
clamam por respostas não expressas declaradamente num primeiro olhar.
Contudo, o conhecimento historiográficoé revelado na pintura e descreve o
passado com diferentes olhares e perspectivas. A pintura então serve como fonte de
plausibilidade do conhecimento histórico, cabendo ao professor a tarefa de instigar e
propiciar o questionamento para que as investigações sejam feitas, as hipóteses
levantadas e o conhecimento seja aos poucos elaborado, organizando dessa forma
a consciência histórica.

Considerações finais

Uma das maneiras encontradas pela disciplina de História para que os jovens
consigam relacionar presente, passado e futuro com significância para suas vidas é
ensinar a disciplina utilizando-se de fontes históricas para análise e reflexão. Nesse
sentido, as fontes trazem registros de uma cultura em determinado período histórico,
que possibilitam a investigação e a plausibilidade dos fatos históricos. Como fonte
temos os documentos, os vestígios e as imagens.
Neste estudo optou-se por trabalhar as imagens pictóricas, as quais
demonstram ser um elemento rememorativo, abrindo possibilidades de interpretação
de mundo. A iconografia como fonte traduz mensagens com valores simbólicos e
sintomalogias culturais. O estudo revelou que a iconografia pictórica pode ser
elemento de narrativa do passado por conduzir a uma rememoração ou memória de
interpretação de uma determinada época, transformando assim o passado em
presente. A imagem é tida como a interpretação de um momento histórico
propiciando a construção e desconstrução de ideologias.
O estudo também demonstrou a consciência dos professores quanto a
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especificidade da fonte pictográfica e o seu tratamento como evidência na relação
ensino e aprendizagem da História. Neste sentido, dez professores de um grupo de
doze investigados, avançaram nos seus conhecimentos sobre em como se pode
trabalhar com a fonte pictórica como fonte de argumentação e produção do
conhecimento histórico. O estudo revelou que os dez professores apontaram poucas
dificuldades quanto ao uso da fonte, quando seguiram os passos dados para a
utilização da iconografia pictórica a partir da Unidade Temática Investigativa proposta
por VIEIRA( 2012). O que se fez notório foi que ao seguir os passos do trabalho que
propunha vários tipos de inquérito das imagens, relações e argumentações, os
professores conseguiram compreender que as imagens vão além de meras
ilustrações e que podem se tornar documentos e fontes preciosas para o ensino de
história, dependendo sempre de como são trabalhadas. Estes professores
avançaram no sentido de entender que os jovens são capazes de realizar muito
mais do que um descrever de imagens, podem se tornar investigadores e produtores
de um conhecimento, que antes não lhes eram dados as oportunidades devidas
para demonstrar a sua real capacidade. Há contudo, a necessidade de novos
estudos em torno do uso da imagem, a fim de verificar como estes jovens constroem
conhecimentos e tecem relações em torno da imagem e de que forma processam
isto e demonstram em narrativas as suas consciências históricas elaboradas a partir
deste trabalho.
Também torna-se importante pensar como os professores conseguem instigar
os jovens na produção do conhecimento histórico e de que forma os manuais
didáticos exploram as imagens a fim de que se organizem ospensamentos históricos
transmitidos na cultura escolar.
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RESENHA
WITTMANN, Luisa Tombini. (Org.). Ensino (d)e História Indígena. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2015.
Everton Carlos Crema108
evertoncrema@yahoo.com.br
É urgente e salutar que tenhamos mais consciência histórica e que
apoiemos suas lutas. Os povos indígenas querem viver conforme seu modo
de vida, ou seja, anseiam pela possibilidade de ser dignamente quem são.
(WITTMANN, 2015, p.15).

A obra Ensino de História indígena, publicada pela Autêntica editora, faz parte
da coleção práticas docentes, coleção que busca construir uma mediação entre o
conhecimento produzido na universidade e as práticas e o cotidiano escolar, de
professoras e professores da educação básica nos dias atuais. A obra em questão,
organizada pela professora Luiza Tombini Wittmann, da Universidade Estadual de
Santa Catarina – UDESC, em colaboração com diversos pesquisadores e
professores de educação indígena é voltada especificamente para a docência do
Ensino Médio, problematizada e contextualizada segundo a Lei 11.645/08 que
tornou obrigatório o ensino da temática indígena nas escolas da rede pública e
privada brasileira.
A Obra foi organizada com uma introdução nominada ‘a escrita da História
indígena’ de autoria de Luisa Tombini Wittiman; Primeiro capítulo: Ensino de história
Indígena de Giovani José da Silva; Segundo capítulo: Índios cristãos na Amazônia
colonial de Almir Diniz de Carvalho Junior; Terceiro capítulo: Identidades indígenas
no nordeste de Maria Albuquerque Dantas; Quarto capítulo: Relações interétnicas ao
sul de Luisa Tombini Wittiman e Quinto capítulo: Movimento indígena no Brasil de
Clovis Antonio Brighenti; finalizando a obra encontramos um texto informativo sobre
os autores.
Em seus cinco capítulos todas as autoras e autores apresentam em suas
pesquisas significativa contribuição para o ensino e a reflexão da história indígena,
os textos possuem repetidas caixas de diálogo ressaltando ou informado questões e
dados importantes sobre a temática trabalhada. Ao final dos mesmos existem
108

Professor Adjunto de História da Unespar – campus União da Vitória, doutorando do PPGE –
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sugestões de atividades didáticas e textos de apoio para o professor, além de
sugestões fílmicas, sites e um último capítulo conjunto sobre materiais, obras
atualizadas e autores de referência.
Como a ideia da resenha seguiu a proposta do livro ‘Ensino d(e) História
Indígena’ optamos por apresentar, contextualizadamente a introdução e o primeiro
capítulo de Giovani José da Silva – Ensino de História Indígena, pela vinculação
direta dos textos ao ensino de história indígena e não por outro motivo. Entretanto os
capítulos não apresentados em nossa resenha serão suscintamente descritos,
permitindo ao leitor conhecer a especificidades dos textos e oportunamente lê-los.

A escrita da história indígena

Em sua introdução, Luisa Tombini Wittmann, começa com uma indagação: O
que você sabe sobre os índios? A partir desse questionamento se desenvolve uma
articulada e vigorosa narrativa, sobre o ensino de história indígena, sobre a luta e
organização do movimento indígena no Brasil e, sobretudo dos referenciais teóricos
da Nova História Indígena, perspectivada pelo contado entre indígenas e não
indígenas. “Todavia, essa relação entre sujeitos diferentes não deve ser pensada
como um choque entre blocos imutáveis, em que os vencidos aparecem como
resistentes

culturais,

sobreviventes

e

descaracterizados,

à

espera

do

desaparecimento ou já vitimas do extermínio.” (WITTMANN, 2015, p.10).
Uma das perspectivas mais importantes na obra como um todo, é romper com
a imagem de passividade dos grupos indígenas, tanto a partir da condição de
resistência e luta, como também da ideia de imutabilidade das sociedades
tradicionais, que ao contrário, vem crescendo acentuadamente em termos
populacionais. Segundo Wittmann o crescimento da população indígena nas duas
últimas décadas, segundo censo do IBGE-2010, atingiu o percentual de 205%.
Nesse sentido devemos compreender e relacionar que o crescimento da população
indígena força novos espaços de luta e resistência ao mesmo tempo em que,
desconstrói a visão estática do índio no Brasil, seu crescimento populacional produz
novas demandas e força sua entrada na sociedade brasileira que por séculos os
manteve do lado de fora.
Além das significativas mudanças alcançadas pelos indígenas brasileiros nas
últimas décadas e também resultante desse processo proativo, surge a ‘Nova
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História Indígena’ que se estruturou a partir da necessidade de se conhecer e
interpretar os sujeitos e os distintos povos indígenas. Como resultado, construiu-se
uma crítica e superação da visão positivista tradicional da história do século XIX e
suas influências. No Brasil essa corrente foi fortemente representada pelo IHGB
(Instituto Histórico e Geográfico do Brasileiro) que desconsiderou as culturas e
sociedades indígenas. Exemplificando essa perspectiva a autora relembra a visão
etnocentrista e evolucionista europeia de Francisco Adolfo Varnhagem, ao escrever
a primeira história brasileira, na qual os povos indígenas sua cultura, arte, linguagem
e conhecimento não se fizeram pressentes.
Da ausência da história brasileira, as mais diversas sociedades e nações
indígenas foram uniformizadas e imutabilizadas, ou seja, todo indígena pertenceria a
somente uma cultura, língua e etnia, uma única nação, anulando a variedade e
riqueza da cultura indígena e polarizando e restringindo o conflito. Ao mesmo tempo
o indígena é idealizado dentro de uma sociedade tribal estática e perpétua, onde
aguardaria passivamente o genocídio, o extermínio ou aculturação, resultante do
choque da civilização moderna com o atrasado e selvagem indígena. Essa tentativa
de caracterizar as sociedades indígenas como sociedades do passado ou em
extinção é resultado de uma “visão conservadora, na qual a cultura indígena
aparece ligada a uma tradição milenar, estabelecendo uma resistência absoluta que
ignora as mudanças inerentes às relações humanas.” (WITTMANN, 2015, p.14).
O próprio movimento e processo de transformação histórica do índio é
invisibilizado e reduzido a numa visão essencialista e milenarista da realidade, onde
o indígena e sua cultura aguardam seu fim ‘natural’, pois sua cultura, cotidiano e
cosmogonia não refletem o horizonte de expectativas do mundo moderno. No
mesmo sentido, a visão estática e imutável do censo comum, contrasta com a
possibilidade de que índios tenham acesso à internet, televisão, motores e vistam-se
de forma diferente da idealização e do imaginário conservador da sociedade
brasileira. Nas relações assimétricas entre indígenas e não indígenas, devemos
perceber que a mudança cultural e as transformações ocorridas nas sociedades
indígenas são também, uma reação à colonização e escravidão europeia e ao
processo de evangelização que ainda ocorre nas terras e reservas indígenas.
Ao longo da história do Brasil, foram constantes os mecanismos de
violência física e /ou simbólica criados para a integração dos indígenas a
sociedade nacional. Hoje, ironicamente, exigimos deles – e não de nós
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mesmos – constância cultural, ao acusá-los de não serem mais
genuinamente indígena. Não teriam, portanto, direito a exigir politicas
específicas e diferenciadas. (WITTMANN, 2015, p.15).

Atualmente

as

populações

indígenas

brasileiras

almejam

respeito,

compreensão e reconhecimento do seu protagonismo e a superação da ideia de que
são vitimas do contato, prova disso são as novas estratégias e perspectivas de ação
políticas dos grupos indígenas no Brasil, processo que vem sendo denominado de
‘agência indígena’. A escrita da Nova História Indígena vem ressaltar essa nova
perspectiva de ação, valorizando a escrita feita pelo próprio índio, num olhar de si.
Esse processo de empoderamento do índio e de sua história no Brasil vem
produzindo uma releitura historiográfica necessária e revolucionária, recolocando o
papel e importância do índio na construção de nossa nação e nossa cultura.
Segundo Wittmann existe certa resistência, claro sem fundamento, que a escrita da
história indígena, feita pelo índio a partir de registros e fontes produzidas pelos não
índios/brancos poderia criar uma história enviesada e perspectivada.
Nesse sentido a historiografia moderna bem tratou metodologicamente a
ausência do outro na produção documental e fontes escritas, já que frequentemente
a ausência do outro pode ser percebida e seu silêncio, por vezes, grita em nossos
ouvidos. “Para acessar os códigos da cultura indígena no escrito do outro, é preciso
estar atento a indícios, sinais, vestígios, pistas.” (WITTMANN, 2015, p.19). De outra
maneira também podemos ponderar a perspectiva metodológica de que na pesquisa
histórica e também a partir da Nova História Indígena partimos do presente em
direção ao passado.

Ensino de história indígena

Escrito pelo professor Giovani José da Silva, seu relato de experiência
profissional com a educação indígena na escola “Ejiwajegi” na aldeia Bodoquena na
cidade de Porto Murtinho – MS, foi reconhecido no ano de 2001, com o prêmio
Victor Civita – Professor Nota 10. A proposta de ensino de história desenvolvida na
comunidade escolar indígena permitiu que os alunos indígenas compreendessem e
reconstruíssem a história a partir da experiência, vivência, mitos e cultura do povo
Kadiwéu, resignificando e empoderando novos lugares e novos papéis a partir do
seu reconhecimento.
REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH
Número 08 / janeiro - abril 2015

349

Sua primeira reflexão nos questiona a respeito de nossas lembranças quanto
aos índios no Brasil, em geral, nossa lembrança se apresenta sob uma perspectiva
folclórica no mês de abril, no dia do índio. Somado a isso os livros didáticos da
educação básica apresentam os índios numa temporalidade passada, seja na préhistória ou no descobrimento, depois desaparecem dos livros didáticos, do debate e
das preocupações nacionais. Nesse sentido a Lei 11.645/2008 vem rompendo a
duras penas com a visão fatídica e estereotipada dos grupos indígenas e recoloca a
questão á sociedade brasileira sobre a nação indígena, seu papel, lugar e futuro.
Segundo o autor no Brasil se declaram indígenas, de diversas etnias e troncos
linguístico, 900 mil indivíduos segundo censo do IBGE (2010) pertencendo a 180
línguas diferentes e 240 sociedades distintas. Essa variedade e amplitude se
traduzem em uma fabulosa e importante riqueza cultural, ritual e visões
cosmogônicas peculiares. Entretanto essa mesma variedade, importância cultural e
educacional da cultura indígena ainda não encontram mecanismos e condições
eficazes de transposição no cotidiano escolar.

Assim, as dificuldades de professores e demais profissionais
da educação básica consistem, particularmente, em responder
à questão de como 349caracterizar com clareza e correção as
sociedades indígenas em seus aspectos comuns, ressaltando,
entretanto, a singularidade de cada uma delas, sem reforças
estereótipos e preconceitos. (SILVA, 2015, p.23)
As dificuldades encontradas em termos didáticos e pedagógicos para o ensino
de história indígena refletem a marginalização, o esquecimento ou o ‘passado
perpetuo’ em que se encontra o índio brasileiro. Crescemos e desde a infância o
índio e sua cultura, são apresentados de forma idealizada, negativa e ridicularizada,
quando não como ‘fósseis humanos’. Contra tudo e contra todos, a partir dos anos
70 a população indígena brasileira iniciou um vigoroso crescimento populacional,
como também, buscou inovar através de diversas estratégias de luta e
reinvindicação politica, inclusive rompendo com disputas e conflitos ancestrais entre
grupos indígenas tradicionalmente inimigos, em nome de um projeto politico maior.
Evidenciando

o

poder

de

agenciamento

e

uma

capacidade

estratégica

extremamente adaptável e reativa, nenhuma novidade para o próprio indígena.
Segundo Silva, outro equivoco sobre o índio, tratado no singular e
homogeneamente no Brasil, é a ideia de ‘aculturação’, pensamento que defendia
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uma progressiva civilização do índio e de sua cultura, ao ponto e ao tempo, em que
a modernidade assimilaria e extinguira a sociedade indígena. Não diferentemente,
essa teoria da aculturação suprimiria o problema indígena desconsiderando a cultura
e o modo de vida próprio, reforçando ao mesmo tempo, que a questão indígena
estava determinada pelo tempo e restrita ao passado, numa espécie de escala
evolutiva. Essa condição ‘evolutiva’ passou a determinar a identidade e a veracidade
do que é ser indígena. Deseja-se que o índio viva em pleno século XXI, falando a
língua materna, nu e com características fenotípicas específicas, deve caçar, pescar
e cultuar deuses primitivos.
Nas últimas décadas além do grande crescimento da população indígena
brasileira, novas etnias e grupos tribais foram descobertos, graças a novas
pesquisas e metodologias etnográficas e linguísticas, comparativamente segundo o
autor em 1996 registraram-se 216 sociedades indígenas, em 2011, 235. O problema
e os dados apresentados questionam poderosamente a visão reducionista e fatalista
sobre o indígena no Brasil e recolocando as relações de poder, tecendo novas
perspectivas de ação e transformação do binômio indígena não indígena. Isso infere
diretamente

sobre

a

sociedade,

a

escola

e

a

educação

brasileira,

forçando/conquistando novos espaços e perspectivas que a escola ainda encontra
dificuldade em reconhecer e assimilar didaticamente para a sala de aula. Nesse
sentido Silva aponta que “...é fundamental indicar a diversidade bastante significativa
que há entre as sociedade indígenas localizadas no Brasil (e em outros lugares do
mundo), em termos sociais, políticos, econômicos, culturais e linguísticos.” (SILVA,
2015, p. 23).
O autor também descreve a própria experiência com a educação indígena
entre os anos de 1997 e 2004 com os Kadiwéu em Mato Grosso do Sul, relato
extremamente rico e esclarecedor sobre as concepções de história e narrativas do
passado indígena em relação aos limites de um ensino tradicional. A língua Kadiwéu
pertencente à família linguística Guaikuru, que é praticamente única, além de sua
especificidade a linguagem possui variações de gênero singulares que gradualmente
foram vencidas. Entretanto, segundo Silva o maior problema foi superar a
desconfiança do índio, sobre ele, professor e romper com práticas de ensino
autoritárias e violentas presentes nas salas de aula Kadiwéu.
A proibição do usa da língua materna dos Kadiwéu na escola, a imposição de
castigos físicos e a violência psicológica sofrida, somada ao ensino de uma história
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tradicional de datas e nomes ocidental, foram barreiras vencidas com dificuldade.
Silva utilizou a própria cultura e tradição oral dos Kadiwéu e sua história em suas
aulas, permitindo que as formas de compreensão e narrativa da história Kadiwéu se
apresentassem. Os modelos narrativos Kadiwéu refletem sua experiência e
cosmogonia, eles próprios possuem divisões sobre os tipos e qualidades da
narrativa, existem as ‘Histórias de admirar’ algo como mito, fantasia e ilusão e as
‘Histórias que fazem milagre’ uma espécie de narrativa moralizante. Reconhecem
também um terceiro gênero narrativo à ‘História inventada’ dos não índios, segundo
eles próprios, muito preocupada com a comprovação e a valorização do escrito.
A partir dessa prática, as aulas se tornaram ricas e a aproximação com o
professor se deu naturalmente, a comunidade indígena Kadiwéu passou a chamá-lo
de ‘Oyatogoteloco’ (a luz que brilha longe), as atividades desenvolvidas pelos alunos
da 5ª e 6ª series do Ensino Fundamental, se deram a partir de narrativas históricas
construídas por seis temas de pesquisa: Moradia, Vestuário, Brinquedos,
Alimentação, Guerras e Luto. A pesquisa envolveu fortemente a narrativa tribal, os
índios e índias mais idosos retomaram seus mitos como o da criação dos Kadiwéu
que saem de um buraco pela mão do criador ‘Aneotedogoji’ e suas histórias como a
importante participação na nação Kadiwéu na Guerra do Paraguai, que na
cosmogonia Kadiwéu ainda continuaria nos dias de hoje.
Os sentiram que o conhecimento sistematizado por eles sobre o povo
indígena do qual faziam parte tem tanto valor quanto os conhecimentos
adquiridos nos livros dos “brasileiros”. Com isso, identificaram relações
sociais no próprio grupo de convívio, na localidade e na região em que
vivem. Afinal, perceberam que fazem parte de um grupo que classifica
pessoas, dentre outras formas, pelo estrato social (“cativos” e “nobres”), por
Gênero (homens e mulheres) e pela idade (crianças e adultos e, dentre
estes últimos, jovens e velhos). Perceberam também, modos de vida muito
diferentes que os Ejiwajegi desenvolveram em outros tempos e espaços.
Puderam compreender que as histórias individuais coletadas eram parte
integrante da história dos Kadiwéu. (SILVA, 2015, p. 33)

No contexto dos novos movimentos indígenas no Brasil, expressões como,
“ressurgidos” ou “emergentes” , segundo o autor, pouco agradam aos indígenas,
pois mascaram a dura realidade de violência, invasões e grilagem de terra,
desnutrição, suicídio e alcoolismo. Eternizados no passado os índios brasileiros são
alçados pelos não índios ao presente, destituídos de sua luta e sua história, antes
não tinham futuro então não poderiam criar expectativas, agora estão no presente,
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como

numa

‘geração

espontânea’

despossuídos

da

experiência

pretérita.

Resistência, segundo os próprios indígenas, seria a palavra que representa seu
passado, suas continuidades e seu futuro, demonstrando a força desses grupos e
sua riqueza étnico cultural, apresentando-se como um necessário e premente
desafio, para professores e estudantes brasileiros.

Apresentação de autores e capítulos

De Almir Diniz Carvalho Junior – ‘ÍNDIOS CRISTÃOS NA AMAZÔNIA
COLONIAL’ desconstrói a imaginação fantástica sobre a Amazônia, repleta de
cidades de ouro, do paraíso na terra ao lar de guerreiras. Estudos arqueológicos
demonstram que a Amazônia não foi uma região desolada ou um vazio
populacional. A obra busca apresentar a história e a antropologia dos povos
indígenas da região de forma contextualizada, sob a perspectiva do mundo colonial
cristão. Uma detalhada descrição das missões religiosas na Amazônia, a partir do
século XVII, é apresentada, mostrando a complexidade e variedade das sociedades
regionais, sua economia, cotidiano e cultura.
O papel da religiosidade, o controle do trabalho e a construção de uma nova
ética do trabalho, seguida de formas de violência física e simbólica, a cristianização
dos indígenas da Amazônia se deu através da destruição do seu mundo. Junior
apresenta com riqueza de detalhes o cotidiano do trabalho indígena, seu texto é um
excelente referencial de fontes e de leitura complementar para a compreensão da
história indígena da Amazônia num período aonde a maior riqueza do Brasil vinha
da selva. O cotidiano, a alimentação, artesanato, guerra e conflito fazem parte da
narrativa que permite construir uma consciência histórica e sentido critico sobre as
relações e realidade do período.
A importância e o controle da mulher e dos jovens, no processo de
cristianização da população indígena, serviram tanto como exemplo aos mais
velhos, como eventuais e necessários reféns. Sob as mulheres um rígido controle e
uma doutrina de purificação eram impostos, sobretudo pelos longos períodos de
ausência de seus maridos na busca das ‘drogas do sertão’. Fontes são
apresentadas e relatos de indígenas e missionários se alternam no texto permitindo
uma reflexão a partir da alteridade de lugares e visões de mundo.
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Mariana Albuquerque Dantas – escreve ‘IDENTIDADES INDÍGENAS NO
NORDESTE’, o texto apresenta a realidade indígena no nordeste brasileiro a partir
do conceito de identidade, historicizado a partir do processo de extinção das aldeias
durante o século XIX. O capítulo nos permite compreender como se deu o processo
de desaparecimento e ressurgimento dos grupos indígenas na região, em
comparação a elaboração de um discurso sobre a extinção do índio, pensado por
intelectuais e políticos. De outro lado, e contrariando a lógica do extermínio a autora
apresenta os mecanismos e as estratégias utilizadas pelos indígenas no nordeste
brasileiro, particularmente o caso pernambucano para resistir, mantendo suas
tradições em meio a um quadro de expulsão e marginalização.
Segundo a autora, durante o período colonial, a pressão do processo colonial
modificou sensivelmente o equilíbrio entre os grupos indígenas no nordeste, esse
processo agravou-se sensivelmente a partir do século XVIII com a implantação do
‘Diretório’ (1757), parte da estrutura administrativa colonial, já que o Império
português via no índio brasileiro um importante aliado na expansão territorial. A
dinâmica da Lei de Aldeamento e a gerência do Diretório indígena sobre a
população nativa alterou substancialmente o cotidiano, os espaços e territórios
indígenas.
Esse processo de transformação e expulsão indígena das terras ancestrais
acabou servindo de justificativa, decretando na prática, a inexistência de indígenas
na região e homologando sua extinção no final do século XIX. Demostra a autora
que o índio ao invés de estar extinto buscou remodelar, resistir ao processo colonial
e a apropriação da terra, fugindo das aldeias, buscando terras férteis longe das vilas
e cidades, resistindo e preservando sua cultura, mesmo que se miscigenando com
não índios e transformando algumas de suas práticas. A toda uma retrospectiva
legal, acerca de leis e regulamentações que incidiram sobre os indígenas, direta ou
indiretamente, material que permite olhar com clareza para o processo de
marginalização do índio brasileiro e a resistência criativa.
Escrito por Luisa Tombini Wittmann – ‘RELAÇÕES INTERÉTNICAS AO SUL’,
conta a história do contato de índios Xokleng-laklãnõ e colonos europeus no Vale do
Itajaí e Serra Catarinense durante o século XIX, um capítulo que mostra de forma
impecável como podemos nos servir de fontes históricas, escritas pela mão do
homem branco para reconstruir e compreender a história e a participação indígena
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na história regional. A estrutura da história gira ao redor de duas meninas índias
apreadas por bugreiros e trazidas à cidade de Blumenau – SC. Korikrã e Ana, foram
colocadas sob a guarda das freiras da divina providencia, KoriKrã foi adotada pela
família do médico alemão Hugo Gensch, a Ana permaneceu até sua morte na escola
do convento.
Ao redor da narrativa de vida e resistência das duas meninas índias, a autora
estabelece metodologicamente a forma de reconstrução da história indígena
estabelecendo pontos de perspectivação extremamente críticos, acerca do processo
civilizacional, da aculturação, do trauma e da violência autorizada contra os
indígenas. As visões de pacificação e civilização à época são apresentadas e
questionadas pela narrativa dos documentos analisados. A descrição densa da
documentação, os indícios e sinais captados pela autora sobre á época e a trajetória
das histórias biográficas dessas duas meninas Xokleng-laklãnõ, apresentam a
imposição cultural e o processo civilizatório a partir do lugar e do sentir do índio.
A personificação da narrativa e a defesa da autora de que os povos indígenas
tem sua história e são dela agentes, questiona uma tradicional e conservadora visão
mitificada dos povos indígenas brasileiros. Além da permanência de sua cultura
contemporaneamente, a perspectiva indígena do conflito, contrariamente a visão dos
não brancos, defende que foram os Xokleng-laklãnõ que buscaram a pacificação
com o branco, seja nos primeiros contatos ou nos continuados recuos e
distanciamentos da civilização.
Clovis Antonio Brighenti em sua obra ‘MOVIMENTO INDÍGENA NO BRASIL’
parte do dia 26 de junho de 2003, para apresentar o processo de luta e resistência
indígena no Brasil. Acampados na esplanada dos ministérios em Brasília, diversas
etnias indígenas se reuniram e reivindicaram a demarcação de suas terras,
inaugurando uma nova fase no modelo de resistência do índio, tornando-se um
marco dentro dos estudos da Nova História Indígena. Brighenti também apresenta
uma retrospectiva do movimento de resistência indígena no Brasil desde o século
XVI, mostrando como a organização e transformações das formas de luta e
resistência se operacionalizaram.
Importantes episódios da luta, confronto e resistência indígena no Brasil, são
apresentados e criticados pelo autor, são descritos sob um olhar mais apurado e
perspectivado a partir do lugar do índio. A análise da Confederação dos Tamoios,
uma das primeiras reações dos Tupinambás contra os maus tratos dos portugueses
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e os confrontos Guaranis ao redor do ‘desbatismo’ insurgiam contra a prática cristã
do batismo, que segundo a cultura própria destruía a essência do individuo. Durante
o século XIX a mão de obra indígena não mais se apresentava interessante ao
Governo Imperial, para controlar os grupos indígenas, instituiu-se a prática do
aldeamento, confinamento que buscava restringir o indígena ao mesmo tempo em
que liberava importantes áreas de terra.
O autor apresenta um detalhado cronograma comentado da legislação
indígena no Brasil, desde Bulas Papais, alvarás régios, Cartas Constitucionais e as
legislações modernas como o Estatuto do Índio, traçando um panorama de longa
duração que não diferentemente mostra o total abandono, usurpação e violência
para com as nações indígenas brasileiras. Também há um importante tópico que
retrata o movimento indígena durante o governo militar (1964–1985). Finalizando o
capitulo, Brighenti apresenta a repressão e o cerceamento das tentativas de
organização indígena no país, estabelecendo uma forte critica ao SPI e a FUNAI,
órgãos de proteção e segurança indígena, que reproduziram todo preconceito e
violência presente contra o índio em nossa sociedade e governos. Entretanto a
resistência e luta indígena e o apoio de órgãos de representação nacional,
organizações não governamentais e diversos setores testemunham o crescimento
da organização, luta e resistência indígena no Brasil, recolocando a questão de uma
história indígena em termos educacionais.
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