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Ser uma Revista produzida por professores e destinada a professores de 

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

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

consumo do conhecimento na área da Educação Histórica, pautada  

na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
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EDITORIAL 

 

É com satisfação que o Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica 

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

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

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

Histórica.  

As produções que compõe esse dossiê são fruto do Workshop de pesquisa o 

professor de História é pesquisador? Pesquisa em ensino: desafios 

contemporâneos para a cultura escolar e foram desenvolvidas na perspectiva da 

Educação Histórica. Seguindo o pressuposto de ampliar de modo significativo o 

debate sobre as práticas de sala de aula as pesquisas relacionadas ao ensino e 

aprendizagem em História. 

As pesquisas aqui apresentadas demostram de modo singular as experiências 

e as possibilidades que a investigação assume na prática de sala de aula, relação 

entre professores e alunos com o conhecimento histórico e ainda, os possíveis 

desdobramentos que tais investigações podem suscitar futuras práticas. 

Que a leitura inspire a todos! 

Coletivo de Editores da REDUH 

 

Curitiba, dezembro de 2019. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Revista de Educação Histórica – REDUH com o objetivo de continuar 

cumprindo sua finalidade principal que é oferecer e estabelecer-se como um espaço 

de difusão dos trabalhos realizados por professores pesquisadores no âmbito da 

Didática da História apresenta a REDUH 19. 

Em tempo, reafirmamos que o foco da revista são as problemáticas 

relacionadas à aprendizagem de História; desta forma, essa publicação da REDUH 

19 apresenta sete artigos e uma resenha. Alguns dos textos dessa publicação 

fizeram parte do Workshop de Pesquisa promovido pelo Lapeduh/UFPR em 

dezembro de 2019, sob o título “O Professor de História é Pesquisador? Pesquisa 

em Ensino: Desafios Contemporâneos para a Cultura Escolar”. E, há artigos que são 

resultado de trabalho de pesquisa de professores que discutem o ensino e a 

aprendizagem histórica. 

O artigo, História ambiental em sala de aula: O professor de história e a 

educação ambiental de Albano Gabriel Giurdanella, apresenta considerações 

surgidas a partir de uma experiência na prática de docência realizada em um colégio 

estadual na região metropolitana da capital paranaense, no ano de 2019. O objetivo 

do trabalho é analisar e propor alternativas de intervenção pedagógica a respeito da 

relação entre a história e o meio ambiente. Tendo como pressuposto a importância 

do meio ambiente na e para a história humana bem como para o ensino de história. 

O trabalho traz também pontos de reflexão acerca do papel que cabe ao professor 

de história, entendendo que é também sua função promover a educação ambiental, 

muitas vezes imaginada como algo exclusivo dos colegas da geografia ou da 

biologia. 

“Aprender transcende as paredes de uma sala de aula”: A aprendizagem de 

história em museus curitibanos de Juliana Santos de Matos é o segundo artigo e tem 

como principal objetivo compreender qual a importância de espaços de memória, 

mais especificamente museus, para a formação histórica e cidadã de alunos do 

Ensino Médio em Curitiba. A pesquisadora aplicou um questionário para alunos e 

professores e a partir dos resultados pode analisar suas respostas relacionando-as 

com uma bibliografia especializada e com documentos oficiais sobre a educação.  

O terceiro artigo de Luzilete Falavinha Ramos, Simone Marquito Caetano Ribas 

e Araci Asinelli da Luz “O trabalho infantil: do gueto de Lodz aos dias de hoje” é o 
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relato de uma experiência desenvolvida no ano de 2019 com estudantes do Ensino 

Fundamental I, em uma escola do município de Curitiba. A pesquisa observa e 

discute o trabalho infantil partindo do Gueto de Lodz (Polônia, 1940-1944) e 

chegando aos dias de hoje na realidade brasileira. No desenvolvimento das 

atividades foram analisadas fontes históricas e documentos oficiais que normatizam 

a legislação no que se refere à proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

Houve também, a proposta de trabalho inter e transdisciplinar envolvendo as áreas 

de literatura, teatro e robótica. 

O quarto artigo, Narrativas de professoras no coletivo: A experiência e os 

sentidos constituídos sobre o ensino de história de Magda Madalena Tuma, um 

estudo que se constitui como parte de investigações relacionadas à formação de 

professores dos Anos Iniciais e o Ensino de História, discutindo elementos 

provenientes de narrativas elaboradas por 15 professoras perante seus pares e 

sobre suas trajetórias (experiência). No espaço coletivo as professoras refletiram 

sobre a temporalidade e a constituição de sentido histórico a materialização, nas já 

mencionadas narrativas, possibilitou a reflexão sobre a História e o Ensino de 

História.    

O papel dos jogos na historiografia e seu uso como fonte em sala de aula e em 

pesquisas acadêmicas de Mateus da Cruz Leal Nunes Vitorino é o quinto artigo 

dessa revista e discute a questão dos jogos na historiografia. O autor afirma que a 

escola dos Annales, início do século XX, provocou um aumento e diversidade de 

fontes com potencial de trabalho. Entre eles estão fontes como fotografias, literatura 

e cinema. A pesquisa aqui apresentada leva a pensar no papel dos jogos 

trabalhados na historiografia e teoriza sobre a metodologia de uso dessa fonte no 

espaço escolar. 

O sexto artigo é Educação histórica através da história dos reinos africanos: a 

tentativa de uma abordagem ambiental e uso de tecnologias com o ensino médio de 

Mayla Louise Greboge Montoia. A experiência aqui apresentada faz parte de 

discussões e reflexões elaboradas a partir da prática de docência realizada em 

2019. De modo geral, o trabalho com jovens estudantes do Ensino Médio da rede 

pública federal de ensino, aborda o conteúdo Reinos e Impérios Africanos e 

apresenta a possibilidade de inserção de uma discussão sobre o meio ambiente. A 

autora justifica a probabilidade dessas discussões no espaço das aulas de História 

com argumentos historiográficos como: a grande mobilização de recursos para as 
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Guerras, o desenvolvimento rápido de tecnologias muito destrutivas, a grande onda 

de consumo pós-guerra e a preocupação com a limitação de recursos naturais 

desde o século XX.  

Cinema e história: proposições de usos da produção audiovisual nos processos 

de ensino e aprendizagem de Vanessa Maria Rodrigues Viacava, é o sétimo e último 

artigo, nele a autora apresenta reflexões sobre sua experiência de trabalho no uso 

de produção audiovisual e, afirma que “pode ser uma linguagem interessante para 

que os estudantes expressem suas narrativas e se coloquem como protagonistas de 

seu processo de aprendizagem”. Seguindo esse pensamento o objetivo desse artigo 

é refletir sobre uso de longas e curtas metragens no ambiente das aulas de História 

e, nesse sentido, recupera o papel do cinema nos processos de ensino e 

aprendizagem da História e abre um espaço para reflexão sobre o papel do 

audiovisual na escola. 

RESENHA 

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e 

métodos. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2018. Dioury de Andrade Bueno e Ana Claudia 

Urban os autores nos apresentam a obra que faz parte da Coleção Docência em 

Formação e que tem como objetivo contribuir para a formação inicial e continuada 

de professores e traz reflexões sobre ensino de História. Os autores nos informam 

que a obra está divida em três partes: a primeira parte consiste em uma discussão 

acerca da disciplina de História e sua trajetória no decurso do tempo na educação; a 

segunda parte aborda de maneira teórica e metodológica as ciências que respaldam 

a História escolar, partindo do conceito de historiografia e as diferentes vertentes 

relacionadas ao ensino e à aprendizagem de História; e a terceira parte coloca os 

dilemas com os materiais didáticos como mediadores na relação entre ensino e 

aprendizagem, trazendo discussões sobre os materiais considerados tradicionais e 

os ditos inovadores, respaldados pela produção historiográfica e teorias de 

aprendizagem. Cada capítulo traz sugestões de atividades que, segundo a autora, 

tem o intuito de estimular os professores a maiores debates em sala de aula ou em 

sua formação continuada.  

Boa Leitura! 

Solange Maria do Nascimento 

Dezembro de 2019 
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HISTÓRIA AMBIENTAL EM SALA DE AULA: O PROFESSOR DE HISTÓRIA E A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Albano Gabriel Giurdanella –UFPR1 
albanoggwp@gmail.com 

 

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de pesquisa e intervenção 
pedagógica realizada no Colégio Afonso Pena, em São José dos Pinhais, com 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, a partir da disciplina de Prática de 
Docência em História ministrada pela profa. Dra. Maria Auxiliadora Schmidt. O foco 
das atividades se centrou no tema história e meio ambiente, focando na comparação 
do consumo e distribuição de água na Roma antiga e no cotidiano dos alunos. Por 
fim, busquei apontar considerações sobre o papel do professor de história na 
educação ambiental a partir da perspectiva da Educação Histórica. Os resultados 
dessa investigação foram apresentados no evento realizado pelo LAPEDUH 
“Workshop de Pesquisa – O Professor de História é Pesquisador? Pesquisa em 
Ensino: Desafios Contemporâneos para a Cultura Escolar”. 
 
Palavras-chave: Educação Histórica. História ambiental. Prática de Docência. 

 

Introdução  

 

No presente artigo busca-se apresentar as principais considerações surgidas a 

partir de uma experiência de estágio realizada por mim no Colégio Estadual Afonso 

Pena durante o ano de 2019. Por sugestão da profa. Dra. Maria Auxiliadora Schmidt, 

que ministrou a disciplina de Prática de Docência em História, buscamos orientar as 

práticas do estágio para as temáticas da chamada “história ambiental”. Os 

resultados desse trabalho foram apresentados no evento realizado pelo LAPEDUH 

“Workshop de Pesquisa – O Professor de História é Pesquisador? Pesquisa em 

Ensino: Desafios Contemporâneos para a Cultura Escolar”.  A minha experiência se 

deu com duas turmas do 6º ano do ensino fundamental (6º A e 6º B), de 31 e 33 

alunos respectivamente, sob a supervisão da profa. Maristela Vileirine, que trabalha 

como professora da rede estadual de ensino há mais de vinte e cinco anos. Embora 

a maior parte do tempo de estágio não tenha sido dedicada a trabalhar a questão 

ambiental, no mês de novembro tive a possibilidade de assumir duas aulas com 

cada turma. É desse brevíssimo contato que trata este artigo, já que meu objetivo 

                                                
1
 Formado em Licenciatura e Bacharelado em História pela UFPR (conclusão do curso em 2019). 
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nessas aulas foi analisar e propor alternativas de intervenção pedagógica a respeito 

da relação entre a história e o meio ambiente. 

Não obstante essa curta experiência deixe mais indagações que conclusões, 

ela também nos permite apreender certas concepções presentes na cultura histórica 

dos alunos (e, em menor medida, dos professores), acerca do significado que o 

meio ambiente possui na história humana e no ensino de história. Também nos 

fornece reflexões sobre o papel que cabe ao professor de história nesse sentido, 

entendendo que é também sua função promover a educação ambiental, muitas 

vezes imaginada como algo exclusivo dos colegas da geografia ou da biologia. 

 

A história ambiental: um campo historiográfico recente 

 

A publicação de trabalhos que relacionem a história humana com a natureza 

não é uma novidade no campo historiográfico, existindo exemplos de trabalhos 

ainda do século XIX com enfoque essa problemática. De qualquer modo, a história 

ambiental enquanto “campo historiográfico consciente de si mesmo” é uma novidade 

no âmbito acadêmico, tendo suas origens na década de 19702. Como um dos 

principais fatores de sua gênese, esse campo contou com influências que vinham de 

fora da academia, especialmente das demandas sociais que reivindicavam a 

conscientização ambiental por parte dos governos. Não apenas o medo do desastre 

nuclear que a guerra fria significava, mas principalmente a percepção de que a ação 

humana alterava significativamente a constituição e a dinâmica dos ecossistemas, 

podendo inclusive destruí-los por completo, modificou seriamente a relação entre a 

história e o meio ambiente. Circe Bittencourt indica que a chamada crise da 

modernidade no pós-segunda guerra mundial, quando se passou a identificar mais 

claramente a degradação ambiental como resultado dos séculos de 

desenvolvimento industrial, teve papel de destaque na atenção dada ao meio 

ambiente dentro da academia e fora dela.3 Dessa forma, em um primeiro momento 

os historiadores ambientais tinham por objetivo inserir esses clamores por 

                                                
2
 PÁDUA, José Augusto. As bases teóricas da história ambiental. Estud. av., São Paulo, v. 24, n. 68, 

p. 81-101, 2010. Disponívelem: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01034014 
2010000100009&lng=en&nrm=is>. Acesso em 02 Mar. 2020.  
3
 BITTENCOURT, Circe. Meio ambiente e ensino de História. História & Ensino. Londrina, v. 9, p. 

63-96, out. 2003., p. 2. 



14 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 19 / julho – dezembro 2019 

responsabilidade ambiental dentro de seus trabalhos, mesclando o trabalho 

científico com as pautas dos movimentos ambientalistas.  

Como afirma Pádua, a grande questão que circunscreve a especificidade da 

história ambiental não é a atenção dada à natureza, já que - ao menos na tradição 

ocidental - ela sempre esteve presente nos objetos das “ciências” desde os filósofos 

da Grécia antiga. O que caracteriza a história ambiental é mais bem a mudança 

epistemológica produzida no século XX em relação ao entendimento do papel que a 

natureza ocupa na vida humana. O autor destaca três fenômenos particulares desse 

movimento, a saber:  

 

1) a ideia de que a ação humana pode produzir um impacto relevante sobre 
o mundo natural, inclusive ao ponto de provocar sua degradação; 2) a 
revolução nos marcos cronológicos de compreensão do mundo; e 3) a visão 
de natureza como uma história, como um processo de construção e 
reconstrução o longo do tempo

4
.  

 

O autor entende que a construção dessa virada epistêmica tem origens na 

mundialização ocorrida a partir da expansão moderna europeia, que propiciou a 

comparação de territórios, ecossistemas e abriu, dessa forma, a possibilidade de 

perceber os efeitos em escalas globais da destruição da natureza pela ação humana 

(a esse longo processo de ao menos quatro séculos, do XVI ao XIX, o autor 

denomina de construção da sensibilidade ecológica).5 

Outra especificidade da história ambiental é que ela se afasta dos 

determinismos geográficos e ecológicos que caracterizaram, especialmente no 

século XIX e na primeira metade do XX, as abordagens que relacionavam a história 

humana com a natureza. Isso se deve justamente a essas mudanças 

epistemológicas do século XX, quando as próprias ciências naturais passaram a 

admitir a intensa mudança pela qual passam, por exemplo, os climas e a vegetação 

ao longo do tempo6. Nesse sentido, esse campo historiográfico se afasta da visão 

braudeliana do tempo natural como quase imutável, entendendo que existe uma 

influência mútua entre a vida social e os sistemas naturais. Novamente citando 

Pádua:  

 

                                                
4
 PÁDUA, José Augusto. Op. Cit, p. 83. 

5
 Ibidem, p. 85. 

6
 Ibidem, p. 90. 
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Não se trata, portanto, de reduzir a análise histórica ao biofísico, como se 
esse aspecto fosse capaz de explicar todos os outros, mas de incorporá-lo 
de maneira forte – junto com outras dimensões econômicas, culturais, 
sociais e políticas – na busca por uma abordagem cada vez mais ampla e 
inclusiva de investigação histórica

7
. 

 

A metodologia de pesquisa com os alunos 

 

Partindo dos pressupostos da Educação Histórica de que os alunos possuem 

ideias prévias sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula, procurei investigar 

quais eram as concepções dos alunos sobre o meio ambiente e a sua relação com a 

história. Devido às condições adversas do ponto de vista da infraestrutura (as salas 

de aula não possuem computadores ou projetores), e também à faixa etária dos 

alunos, optei pela metodologia já bastante tradicional da “Chuva de Ideias”, na qual 

o professor anota alguma palavra-chave no quadro e os alunos expõem o significado 

que aquele termo possui para eles. Assim foi feito, partindo da palavra-chave “Meio 

Ambiente”, tendo as seguintes respostas por parte dos alunos (estão somadas as 

respostas das duas turmas, eliminando as repetições): “natureza”, “florestas”, “rios”, 

“Amazônia”,“cachoeiras”, “flores”, “lixo”, “ar”, “aves”, “árvores”, “nuvens”, “mulheres 

melhores (?)”, “pessoas”, “bicho”, “plantação”,  “água”, “riacho”, “poluição”,“animais”, 

“grama”, “formigas”, “frutas”, “papel”. Após recolher as respostas, foi possível 

categorizá-las em dois grupos que se diferem pelo nível de abstração.  

No primeiro grupo estão os termos que remetem a elementos propriamente 

naturais, no sentido que não possuem relação necessária com as sociedades 

humanas: “natureza”, “florestas”, “rios”, cachoeiras”, “flores”, “ar”, “aves”, “árvores”, 

“nuvens”, “bicho”, “água”, “riacho”, “animais”, “grama”, “formigas” e “frutas”. No 

segundo grupo aparecem os termos que pressupõem algum nível de relação do ser 

humano com a natureza: “lixo”, “pessoas”, “plantação”, “poluição”, “papel” e 

“Amazônia” (este último termo foi incluído posteriormente, porque durante as aulas, 

os incêndios na Amazônia - bastante noticiados à época - foram citados por vários 

alunos como exemplos da ação humana na natureza). A primeira conclusão que tirei 

dessas respostas é que os alunos dominam a concepção de meio ambiente 

enquanto elemento natural que ronda a vida humana. Rios, florestas e animais 

existem no mundo antes da aparição do ser humano, sendo assim considerados 

como naturais, em contraposição ao artificial. Por outro lado, ainda que o primeiro 

                                                
7
 Ibidem, p. 94. 
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grupo compunha a maioria das respostas, foi surpreendente encontrar outras que já 

relacionavam o social ao natural sem que isso tenha sido solicitado. Por si só essa 

experiência já apontava para a existência de demandas nos próprios alunos que 

justificam o ensino da história com a inclusão das perspectivas da história ambiental. 

Essa primeira visão se confirmou quando ocorreram as aulas, nas quais eles 

trouxeram questões sobre as queimadas na Amazônia, os desastres de brumadinho 

e a poluição da atmosfera pelos gases estufa, bastante presentes na cultura 

histórica de maneira geral. 

Fica claro pelas respostas e pelos debates em sala que esses alunos possuem 

uma consciência ecológica, o que indica que estes conteúdos fazem parte da cultura 

escolar e da escola especificamente. Contudo, isso não aparece inserido numa 

perspectiva histórica, de mudanças e permanências, no sentido de existir a 

percepção que essa relação homem-natureza não é sempre igual, ainda que as 

mais diversas civilizações estejam sempre se relacionando com seu meio. Essas 

respostas sobre o meio ambiente me deixaram uma questão de fundo que considero 

de extrema relevância: qual seria o papel do professor de história no processo de 

educação ambiental? O ensino de história pode ou deve interferir nesse sentido ou 

os conhecimentos da geografia e da biologia já bastam? 

 

O livro didático 

 

A fim de entender melhor o papel que o ensino de história cumpria nos debates 

acerca da problemática ambiental, busquei analisar o livro didático de história 

utilizado pelos alunos, que nesse ano foi o título Vontade de Saber - história8. Tendo 

em vista que a professora utilizava pouquíssimos materiais que não o livro, e que as 

atividades eram quase todas pautadas nele, foi importante observar o tratamento 

dado à questão ambiental por esse manual. Sua estrutura narrativa é dividida em 

doze capítulos, sendo cada um deles (com exceção do primeiro) destinado a 

trabalhar alguma sociedade da antiguidade, como os fenícios, hebreus, gregos, 

romanos, etc. No que tange especificamente à relação entre história e meio 

ambiente, o livro dá pouquíssima atenção ao tema, limitando-se basicamente a 

explicar a importância que os rios Tigre e Eufrates possuíam para as sociedades 

                                                
8
 PELLEGRINI, Marco César; DIAS Adriana; GRINBERG, Keila (orgs). Vontade de Saber história, 6º 

ano. 3ª ed. São Paulo: FTD, 2015. 
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mesopotâmicas, assim como o Nilo para os egípcios, as chamadas sociedades 

hidráulicas. Além disso, na página 54 e 92 aparecem, respectivamente, quadros de 

conscientização ambiental sobre os temas “O efeito estufa e o aquecimento global” e 

“Água: recurso vital ameaçado”. A estratégia utilizada pelo livro deixa 

momentaneamente o conteúdo em questão e a perspectiva histórica de lado para 

trabalhar esses problemas ambientais que existem na sociedade de hoje.  

A análise do livro didático utilizado pelos alunos apontava para resultados que 

convergiam com a abordagem mais tradicional da temática. O meio ambiente é 

pensado não como um elemento constitutivo das atitudes dos seres humanos em 

questão, mas como pinceladas que aparecem esporadicamente com o intuito de 

estimular a conscientização ambiental dos alunos. O melhor exemplo disso é a 

abordagem que o material didático utiliza quando trata das chamadas “sociedades 

hidráulicas”, mais especificamente da antiga mesopotâmia. Ali o livro explica que os 

rios Tigre e Eufrates (elementos naturais e constitutivos do meio ambiente) foram a 

base do desenvolvimento da civilização naquelas regiões, pela água disponível e 

também pela fertilidade que conferia aos solos próximos aos rios, permitindo o 

florescimento da agricultura. Logo em seguida, o livro traz uma página mostrando 

dados sobre a escassez de água potável no mundo atual e a necessidade de sua 

preservação. 

Esse tipo de abordagem contribui para a educação ambiental, no sentido de 

apresentar os problemas que o mundo enfrenta nesse sentido nos dias de hoje, em 

grande parte causados pela própria ação humana. Por outro lado, fica a pergunta: 

que concepção de história esse tipo de abordagem possibilita? Julgo que ela 

pressupõe duas ideias fundamentais. Em primeiro lugar, a compreensão de que o 

desenvolvimento humano pensado em abstrato acarreta na destruição ambiental, ou 

seja, que independentemente das formações sociais específicas o ser humano 

acabe por destruir o equilíbrio metabólico dos ecossistemas que o englobam com o 

passar do tempo. Essa visão é problemática em primeiro lugar por apresentar uma 

narrativa linear do desenvolvimento humano e também por desconsiderar elementos 

sociais que explicam o impacto ambiental de nossos dias, em especial o 

desenvolvimento das forças produtivas sob o modo de produção capitalista. Ao 

pensar na inevitabilidade do desenvolvimento destrutivo, naturaliza-se o 

desenvolvimento capitalista como o único possível, perdendo-se novamente a 

especificidade de sua gênese e desenvolvimento. O segundo problema que essa 
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abordagem apresenta é que relega a influência do meio ambiente na história aos 

ditos “povos primitivos”, como se com a evolução das sociedades e, 

especificamente, da civilização ocidental, a natureza não importasse tanto quanto 

antes, ainda que seja fundamental preservá-la (sempre no sentido abstrato e 

individualista). Não é de estranhar que quando o livro aborda as civilizações grega e 

romana, não exista qualquer menção ao ambiente em que elas se desenvolveram. 

Acaso os romanos não dependiam da água? A superioridade desses povos passa 

também pela suposta menor dependência que eles tinham de rios e do clima. 

Compartilho a percepção de Pádua a respeito da abordagem tradicional da 

historiografia sobre a natureza:  

 

Ainda existe, de fato, uma presença muito forte do enfoque que já foi 
chamado de “flutuante”, no sentido de a humanidade flutuar acima do 
planeta, como se os seres humanos não fossem animais mamíferos e 
primatas, seres que respiram e que precisam cotidianamente se alimentar 
de elementos minerais e biológicos existentes na Terra

9
.  

 

Perspectivas do trabalho de história ambiental em sala de aula 

 

Como conscientizar os alunos da importância da preservação ambiental se o 

ensino de história nos mostra que com o passar do tempo cada vez somos mais 

independentes dos ciclos naturais, dos rios e florestas? Pelos elementos descritos, 

decidi trabalhar as minhas aulas com foco no consumo e distribuição da água na 

antiga Roma e nos dias atuais, especificamente em São José dos Pinhais. Não 

tratei, com isso, de passar a ideia de que os aquedutos romanos, por exemplo, não 

significaram nada em termo de desenvolvimento tecnológico, mas sim de que a sua 

gênese não pode ser pensada abstratamente, desconsiderando que, ao fim e ao 

cabo, a água que passava por eles ainda era retirada de rios ou geleiras. Da mesma 

forma atualmente: mesmo com o desenvolvimento de complexos sistemas de 

extração e tratamento da água, que dispensam o uso exclusivo da gravidade, ainda 

assim dependemos da salubridade dos rios de onde sai a água. Infelizmente, devido 

ao escasso tempo que dispunha, não posso afirmar se os resultados dessa 

experiência confirmariam a relevância da abordagem dessas aulas, mas notou-se 

que essa ida e volta ao passado despertou o interesse dos alunos para outros 

problemas ambientais para além da escassez de água. Ao longo das aulas surgiram 

                                                
9
 PÁDUA, José Augusto. Op. Cit.,p. 91. 
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muitas perguntas sobre a técnica empregada para a construção dos aquedutos e, 

em menor medida, sobre o caráter social dessas obras (quem as construía?). Dessa 

forma, destaco a importância que o tratamento de história ambiental deve dar ao 

caráter social da análise, afinal não estamos tratando de tempos geológicos 

isolados, mas da relação entre seres humanos e seu entorno. Para citar um exemplo 

que tem ligação com os conteúdos trabalhados no 6º ano: as crianças aprendem 

que no Egito o rio Nilo tinha um papel fundamental para a agricultura da região. Esse 

destaque é importante, mas poderíamos ir além, e buscar explicar que durante o 

chamado império romano (também conteúdo obrigatório), o Egito foi uma província 

de grande importância justamente pela grande quantidade de grãos que eram 

produzidos ali e enviados para Roma. Essa associação entre o político (dominação 

romana no Egito), o social (a divisão estamental da sociedade egípcia pautada no 

cultivo de grãos) e o natural (a propensão do meio para a agricultura) evita pensar o 

meio ambiente como algo esquemático, que participa apenas da formação de 

sociedades “primitivas” através de rios ou florestas e que depois já não tem 

importância nas sociedades ditas civilizadas. Dessa forma, podemos superar a falsa 

dicotomia entre história humana e natureza, típica de uma perspectiva positivista da 

história. 

A Educação Histórica defende que o papel do professor de história é 

desenvolver a consciência histórica de seus alunos, para que sejam capazes de 

pensar historicamente através das ideias-chave ou categorias do pensamento 

histórico10 que tornam possível o conhecimento do passado, como a evidência, 

orientação temporal , interpretação, narrativa, etc.. Nesse sentido, Peter Lee cunhou 

o conceito de literacia histórica, entendendo que aprender história é desenvolver a 

capacidade de apropriar-se das ideias históricas de forma cada vez mais 

complexa11. Mas e como a história ambiental pode contribuir nesse sentido? 

Novamente Peter Lee nos indica que a aprendizagem histórica deve se constituir a 

partir do que ele conceitua como História Transformativa, que leva em conta a 

capacidade do ensino de história de transformar a forma como os alunos encaram o 

mundo que vivem. Nesse sentido, como sugere Maria Auxiliadora Schmidt e Ana 

                                                
10

 SCHMIDT, Maria Auxiliadora; URBAN, Ana Cláudia. Por que a Educação Histórica? In: O que é 
Educação Histórica? Curitiba: W.A Editores, 2018, p. 13. 
11

 LEE, Peter. Literacia histórica e história transformativa. In: Educar em Revista. Curitiba: UFPR, n. 
60, abr-jun. 2016, p. 121. 
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Cláudia Urban12, é fundamental investigar como o conhecimento histórico fornece 

alternativas de resposta para os diversos problemas da sociedade atual.  

A história está diretamente relacionada com o pensamento crítico, ela se 

constitui, mesmo fora da academia, enquanto uma forma de conhecimento que 

desafia o senso comum13. É por isso justamente que considero fundamental o 

trabalho sério com a história ambiental, pois ela pode fornecer explicações (não do 

ponto de vista técnico, mas histórico, ou seja, de orientação temporal), com vistas a 

explicar historicamente os motivos que levaram ao aparente beco sem saída que 

nos encontramos. A orientação temporal é um dos chamados conceitos de segunda 

ordem de maior importância na construção da consciência histórica, já que ela 

responde a uma das demandas mais primitivas e comuns a todos os seres 

humanos: como chegamos até aqui? Em um período de extrema preocupação 

mundial com as alterações climáticas e com a possibilidade de um verdadeiro 

colapso ambiental, é fundamental inserir a abordagem ambiental como objetivo da 

aprendizagem histórica. Contudo, como se depreende da análise do material 

didático e da relação estabelecida pelos alunos entre história e meio ambiente, é 

necessário repensar a forma como se trabalha essa questão, seguindo as 

recomendações de Isabel Barca:  

 

Para a exploração adequada do pensamento histórico dos alunos é 
necessário que os professores desenvolvam reflexão em torno da natureza 
da História, nomeadamente sobre conceitos e procedimentos metodológicos 
específicos, e não apenas sobre conteúdos substantivos. Sem a dimensão 
epistemológica, corre-se o risco de promover- se uma imagem do passado 
incompatível com os modelos teóricos actualmente legitimados

14
. 

 

Conclusões 

 

Na cultura escolar se encontra muito presente a ideia de que a relação do ser 

humano com a natureza caracteriza uma etapa primitiva, típica dos povos originários 

e antigos. Passa-se a ideia de que a medida que avançamos como civilização (no 

singular), nos emancipamos das raízes da natureza, no sentido de que dependemos 

                                                
12

 SCHMIDT, Maria Auxiliadora; URBAN, Ana Cláudia. Por que a Educação Histórica? In: O que é 
Educação Histórica? Curitiba: W.A Editores, 2018, p. 19. 
13

 .LEE, Peter. Op. Cit,  p. 116. 
14

 BARCA, Isabel. Os jovens portugueses: ideias em história. Perspectiva, Florianópolis, v. 22, n. 2, 
p. 381-403, jan. 2004. ISSN2175-795X. Disponívelem: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspe 
ctiva/article/view/9650/8877>. Acesso em: 3 mar. 2020.  
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dela cada vez menos para estabelecermos enquanto sociedade. Essa lógica é, em 

essência, anti-histórica, pois projeta uma teleologia e, ao mesmo tempo,  

etnocêntrica, porque não apresenta outro desenvolvimento possível que o 

experimentado pelas sociedades europeias. Essa visão não nos fornece explicações 

históricas para o colapso ambiental, daí a necessidade dos livros didáticos inserirem 

essas questões apenas como quadros que falam da importância da preservação da 

natureza, dos males do desmatamento, etc. Entendo que é possível ao professor de 

história tratar a educação ambiental a partir da perspectiva de sua ciência, através 

da orientação temporal que surge através das indagações mais profundas, do tipo: 

“quando/por que surgiu o desmatamento desenfreado ou a produção de lixo?”. Para 

responder a essas questões é indispensável a análise do desenvolvimento 

específico da forma social na qual vivemos atualmente, de modo que a 

aprendizagem da história pode fornecer inúmeros elementos para promover a 

transformação na forma em que os alunos veem o mundo, como nos sugere Peter 

Lee. Minha experiência com turmas do 6º ano do Ensino Fundamental respalda o 

interesse e as carências dos alunos por esses temas, as quais também são de 

caráter histórico, e devem ser, portanto, trabalhadas por professores historiadores. 
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Resumo: Neste artigo trazemos os resultados da pesquisa de monografia intitulada 
“Aprender transcende as paredes de uma sala de aula”: A aprendizagem de História 
em museus curitibanos, apresentada em 2017. A pesquisa contempla a educação 
histórica de jovens estudantes de Ensino Médio a partir de visitas em museus da 
cidade de Curitiba. Utilizamos de documentos oficiais sobre a educação no Brasil, 
bem como autores especialistas na área de ensino de História para embasar a teoria 
de que museus têm importante papel na formação histórica de alunos do Ensino 
Médio, tal qual na formação da população em geral. Na parte final expomos os 
resultados da pesquisa empírica, na qual investigamos, a partir de dois 
questionários, como alunos e professores de História do Instituto Federal do Paraná 
Campus Curitiba entendem as visitas aos museus. As respostas analisadas 
corroboram com a ideia de que esses espaços são positivos para a formação de 
uma consciência histórica e patrimonial nesses adolescentes. Por outro lado, a 
pesquisa revela a existência de problemas a serem combatidos quanto a política 
patrimonial na cidade de Curitiba. 
 
Palavras-chave: Ensino de História. Museus. Ensino Médio. Educação. 
 

Introdução  

 

O principal objetivo deste trabalho é compreender qual a importância de 

espaços de memória, mais especificamente museus, para a formação histórica e 

cidadã de alunos do Ensino Médio em Curitiba. A pesquisa foi desenvolvida no 

mesmo período em que se discutiam importantes mudanças na política educacional 

brasileira, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Novo Ensino Médio, 

e consequentemente, a não-obrigatoriedade da disciplina de História no currículo do 

Ensino Médio. Este trabalho resultou na monografia intitulada “Aprender transcende 

as paredes de uma sala de aula”: A aprendizagem de História em museus 

curitibanos16. Na parte final do artigo trazemos algumas atualizações desse debate. 

É valido ainda pontuar que a prática de ensino realizada em 2016 nas turmas do 

Instituto Federal do Paraná Campus Curitiba, foi uma das motivações para a escolha 

de trabalhar com a temática de educação. 

                                                
15

 Bacharela e licenciada em História pela Universidade Federal do Paraná. 
16

 Trabalho realizado sob a orientação da Professora Dra. Ana Claudia Urban do Setor de Educação 
da Universidade Federal do Paraná. 
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A questão principal que levantamos é: Como é possível aprender História fora 

da sala de aula? Não pensando somente na retirada da disciplina do currículo do 

Ensino Médio, mas pensando também na utilidade desses espaços para aqueles 

que já concluíram os estudos e para a população que não tem acesso ao ensino 

formal.  

De forma mais específica, investigamos qual o papel dos museus de Curitiba 

na formação de alunos do Ensino Médio. Para isso, aplicamos um questionário para 

alunos e professores de uma turma de terceiro ano e a partir dos resultados 

pudemos analisar melhor essa questão, relacionando-a com a bibliografia e com 

documentos oficiais sobre a educação. 

 

Ensino de História e Museus 

 

É importante destacar que o ensino de História ocorre através de diversos 

meios e em diferentes espaços. Isso está previsto oficialmente no âmbito da 

educação, como por exemplo nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Nesse trecho 

do documento podemos identificar a importância dada à visitação de espaços fora 

da sala de aula: 

 

É gratificante e significativo, para o professor e para os seus alunos, 
trabalhos que envolvam saídas da sala de aula ou mesmo da escola: visitar 
uma exposição em um museu, visitar um fábrica, fazer uma pesquisa no 
bairro, conhecer cidades históricas, etc. Essas situações são geralmente 
lúdicas e representam oportunidades especiais para todos se colocarem 
diante de situações didáticas diferentes, que envolvam trabalhos especiais 
de acesso a outros tipos de informações e outros tratamentos 
metodológicos de pesquisa. (BRASIL, 1997, p. 61) 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio a questão é tratada 

de forma semelhante; o documento aponta para a necessidade de se aliar teoria e 

prática e, nesse sentido, podemos concluir que no ensino de História, é de extrema 

importância que os alunos tenham contato com as fontes históricas. 

Almeida e Vasconcelos (1997, p. 105) apontam para o caráter complementar 

que a cultura material presente nos museus pode ter para a formação dos alunos. 

Dessa forma, poderíamos compreender a ida aos museus como uma forma de 

romper com o ensino tradicional de História, aliando a aprendizagem com uma 

espécie de entretenimento. Também existe a questão da identificação do aluno com 
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o conteúdo, como aponta Compagnoni (2009, p.10), por vezes os alunos não 

sentem-se contemplados na História dos livros didáticos, nesse sentido, o autor 

propõe justamente uma quebra do ensino tradicional de História de forma que, 

através de visitas a museus locais, os alunos possam aprender a partir de algo 

próximo de suas realidades. 

Nos museus os alunos tem a oportunidade de enxergar coisas que geralmente 

só lhes são ensinadas de forma teórica. De acordo com Helena Pinto: 

 

Para além do seu papel como guardião do patrimônio, o Museu pode 
constituir um ambiente de aprendizagem de enorme potencial, permitindo o 
uso dos objetos como fontes históricas e a sua interpretação como 
evidencias do passado. (PINTO, 2009, p.277) 

 

O museu, enquanto espaço alternativo à escola, pode contribuir na formação 

de uma consciência histórica em diferentes níveis nos jovens que o frequentam. 

Nesses espaços, alunos podem perceber mais claramente uma relação entre o 

presente que vivem, com os vários passados retratados nas exposições e o futuro 

que depende em parte da sua atuação na sociedade. Essa consciência histórica 

também trabalha no sentido de criar identidade histórica nesses jovens. 

Não podemos esquecer, no entanto, que as exposições de museus também 

carregam um recorte e a construção de um discurso. O ideal é que o professor 

possa problematizar essa questão com os alunos durante a visita, os PCNs sugerem 

que o professor conheça previamente o espaço em que a atividade será 

desenvolvida. Cervantes (2003, p.60) propõe a existência de um “mediador didáctico 

en patrimônio” que poderia mediar a relação escola-museu facilitando o trabalho 

para ambos. 

Com a Constituição de 1988 e, posteriormente, com a Lei 11.645/2008 que 

torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, 

notamos cada vez mais a valorização das diferentes histórias para além da narrativa 

única e eurocêntrica. Igualmente expandiu-se o conceito de fonte histórica, dessa 

forma, há um maior reconhecimento dos alunos com os conteúdos que estudam. 

Oriá (1997, p.139) ressalta que existe o direito à memória histórica, sem isso nos 

tornamos estrangeiros em nosso próprio local de nascimento e existência.   

São inúmeras as possibilidades ao se trabalhar com educação patrimonial, um 

dos exemplos que podemos destacar é o do Museu de Arqueologia e Etnologia da 
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Universidade Federal do Paraná. Em seu trabalhado de conclusão de curso de 

licenciatura em pedagogia, intitulado Práticas educativas em museus: MAE – Museu 

de Arqueologia e Etnologia da UFPR, Machado investiga as ações educativas 

realizadas pelo MAE, sendo que seu enfoque foi o trabalho desenvolvido na Sala 

Didático-Expositiva, localizada no Prédio Histórico da Universidade Federal do 

Paraná, inaugurada em 2009. A Sala Didático-Expositiva é “uma unidade destinada 

à prática das ações educativas do MAE, nela está montada uma exposição didática 

sobre os temas de referência do museus.” (MACHADO, 2014, p.21).  

É no setor educativo em que são desenvolvidos materiais didáticos (como 

jogos e atividades lúdicas), de forma que se estabelece uma ponte com o público 

alvo (em sua maioria estudantes).  

Além disso, Machado aponta para a elaboração das chamadas Caixas 

Didáticas do MAE; que são emprestadas de forma gratuita, sendo que o colégio 

pode ficar com uma caixa durante o período de uma semana. O material contém 

“peças do acervo, textos de apoio e atividades para serem aplicadas em sala de 

aula por professores, educadores, como ferramenta de apoio para apresentação de 

conteúdos do currículo escolar”. (MACHADO, 2014, p.22)  

Essa proposta, que já rendeu premiação para o museu, se mostra muito 

positiva para a educação patrimonial. Se por vezes os colégios não possuem meios 

de ir até o museu, o museu vai até a sala de aula.  

 

Pesquisa empírica e análise de dados 

 

Tendo como base o debate teórico trazido anteriormente, formulamos um 

instrumento de pesquisa para analisar de forma prática o impacto das visitas a 

museus na aprendizagem de História de alunos. Para isso, aplicamos dois 

questionários diferentes, um para uma turma de vinte e três alunos de terceiro ano e 

outro para a equipe de quatro professores de História. Ambos foram aplicados no 

Instituto Federal do Paraná Campus Curitiba. É importante destacar que essa 

escolha implica em um recorte específico para nossa pesquisa, se a mesma 

proposta fosse feita em outro colégio, certamente encontraríamos resultados 

distintos. 

No questionário para os alunos, selecionamos oito perguntas. Primeiramente, 

pedimos para que os alunos preenchessem o questionário com a sua idade e ano 
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escolar, fizemos isso para poder ter uma compreensão de qual faixa etária estamos 

lidando. Dos 23 alunos que participaram da pesquisa, a maioria (15 alunos) informou 

ter 17 anos, 5 alunos possuem 16 anos e o restante (3 alunos) têm 18 anos. Com 

exceção de um aluno que deixou a resposta em branco, todos os alunos 

responderam estar no terceiro ano do ensino médio. 

Entrando propriamente nas questões relacionadas a temática de aprendizagem 

de História elaboramos a terceira questão da seguinte forma: “Quando o assunto é 

aprender História, você utiliza meios que vão além da sala de aula? Quais?” 

Resolvemos colocar essa questão no início no questionário para que os alunos não 

fossem influenciados a responder “museus”. Os termos que apareceram com maior 

frequência nas respostas foram: Livros (14), Vídeos (9), Documentários (8), Internet 

(7), Filmes (6), Séries (4) e History Chanel (3). O termo Museu aparece apenas em 

uma resposta, assim como os termos: TV, Notícias, Artigos, Revistas, Livros 

didáticos, Relatos de Historiadores, Podcasts e Família.  

A princípio, o que as respostas mostram é que esses jovens optam por meios 

de aprendizagem que não exigem necessariamente um deslocamento, como no 

caso das visitas a museus e locais de patrimônio histórico. 

As questões quatro e quatro ponto um serviram para que pudéssemos 

investigar o papel da escola nas visitas que esses alunos realizam em museus. Para 

tanto, questionamos “Quais museus de Curitiba você já visitou?” com cinco opções 

de resposta. Obtivemos o seguinte resultado: Museu Oscar Niemeyer (19), Museu 

do Expedicionário (11), Museu Egípcio Rosa Cruz (10), Museu do Holocausto (23), 

Outros Museus (3). Em seguida perguntamos “Alguma dessas visitas foi realizada 

por meio da escola?” As respostas foram: Museu Oscar Niemeyer (7), Museu do 

Expedicionário (4), Museus Egípcio Rosa Cruz (5), Museus do Holocausto (23) e 

Outros Museus (0). Oito alunos especificaram em suas respostas que somente 

puderam visitar museus a partir do trabalho realizado pela escola. Isso é bastante 

importante para compreendermos como a instituição de ensino ainda tem um grande 

peso para o acesso desses jovens a estes espaços. 

A pergunta número cinco do questionário é: “Você acredita que é possível 

aprender História em um museu? Conte um pouco sobre suas ideias”. Com exceção 

de um único aluno, os demais acreditam ser possível aprender História em um 

museu. De certa forma, as respostas contidas nos questionários estão de acordo 

com a proposta apresentada pelo referencial teórico; para esses jovens, a ida aos 
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museus é uma forma de aprender História “mais de perto”, saindo da abstração 

trazida pelos livros didáticos e aulas expositivas, para mergulhar no trabalho cara a 

cara com fontes históricas de diferentes naturezas. Para a maioria, é satisfatório ter 

contato direto com esses objetos, afinal muitos acreditam que esses artigos são a 

“real” história. Podemos usar este relato como exemplo do pensamento desses 

alunos: 

“Sim, muitas experiências que temos nos museus não chegamos nem perto de ter 

em uma sala de aula. Com o museu é possível se sentir mais próximo da história 

que você está estudando.” De forma geral, encontramos respostas semelhantes a 

essa. Temos ainda alguns relatos que expressam uma opinião positiva sobre visitas 

guiadas: “Sim, pois os museus trazem a história para mais próximo por exemplo o 

museu do expedicionário, com exposição de fotos, manchetes, mostram como era a 

realidade da época e permitem uma maior emersão. Porém em minha opinião essas 

visitas são melhores, quando são guiadas, pois geralmente, o/a guia conta histórias 

mais específicas.”. 

A pergunta seguinte foi: “Você gostaria de conhecer mais museus?”. A intenção 

aqui é compreender se os alunos pretendem dar continuidade a esse processo de 

aprender a partir de fontes, utilizando-se de espaços de memória. Todos os alunos 

responderam de forma positiva. Na pergunta de número sete perguntamos: 

“Considera a experiência de visitar museus importante para a sua formação?”. O 

que podemos notar nas respostas é o caráter duplo que essas visitas tem para os 

alunos, por vezes elas se apresentam como o estudo de algo extraordinário e, 

justamente por isso, são interessantes para esses jovens e por outro lado podem 

dialogar diretamente com a sua realidade. Também lemos nos relatos o 

reconhecimento de como as visitas podem incrementar a formação cidadã dos 

alunos. Este relato é um bom exemplo desse reconhecimento: “Mais como pessoa, 

já que minhas futuras áreas de estudo quase não envolvem história.” 

Dentre as respostas da questão número sete, esta chamou a nossa atenção: 

“Sim, pois aprender transcende as paredes de uma sala de aula.”. Pois mesmo que 

anteriormente, os museus não tenham aparecido como umas das primeiras opções 

de aprendizagem de História para os alunos, certamente eles compreendem a 

importância desses locais e entendem que podem aprender fora do colégio.  

Enfim, na última questão do questionário aplicado aos alunos, buscamos 

compreender como se dá o acesso desses alunos aos museus, para isto, 
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perguntamos: “Para você, é fácil ou difícil ter acesso aos museus? Justifique.”. Treze 

alunos consideram fácil o acesso aos museus, justificando a resposta baseados na 

gratuidade do acesso a esses locais. Cinco alunos, por outro lado, consideram 

esses espaços de difícil acesso principalmente pela distância desses locais. Os 

cinco alunos restantes acreditam que depende do museu.  

No questionário elaborado com três perguntas para os docentes, todos os 

professores concordaram que a visita à museus é importante para a formação de 

seus alunos, um deles afirma: “A experiência da visita aos museu além de 

complementar o trabalho realizado em sala de aula permite ao aluno (re)significar o 

saber histórico escolar”. Nas palavras de outro professor: “De uma maneira geral as 

visitas são de muito enriquecimento cultural bem como, no sentido da construção de 

um sentimento de cidadania, de pertencimento, à cidade em que mora valorizando o 

espaço arquitetônico e cultural do local onde mora.” Isso está de acordo com a tese 

de uma formação cidadã em que o aluno se entende como agente histórico.  

Sobre incluir ou não esse tipo de atividade nos planejamentos anuais, apesar 

de todos os professores afirmarem a importância das visitas a museus, alguns 

reclamam da falta de recursos disponíveis para realizar tais eventos. Um dos 

professores relata: “Incluo, sempre que possível. No entanto, no último ano tivemos 

cortes nos gastos com transporte o que inviabilizou a saída com os estudantes.”, e: 

“Apesar de considerar essa atividade importante e significativa para os alunos não 

incluo essa estratégia de ensino em meus planejamentos. Um dos motivos que 

dificultam esse trabalho é a falta de recursos para deslocamento de uma grande 

quantidade de alunos.”  

Finalmente, perguntei para os professores qual museu da cidade eles 

gostariam de levar os alunos para visitar. Todas as respostas incluíram o Museu 

Paranaense. Outros museus foram citados, como o Museu Oscar Niemeyer e o 

Museu do Holocausto.  

Dentre as propostas dos professores, uma delas se destaca por se tratar de um 

roteiro de visita a locais históricos de Curitiba: “Levaria ao Museu Paranaense. Mas 

não lá diretamente. Pensaria em um trajeto saindo do IFPR e que envolvesse na 

discussão os espaços do caminho até lá. Para dar alguns exemplos passaríamos 

desde o prédio ‘Rebouças’ da UFPR, o que possibilitaria tratar da ferrovia, dos 

irmãos Rebouças. No caminho poderíamos passar pelo prédio da antiga rodoviária, 

Prédio Histórico da UFPR, Paço Municipal, Largo da Ordem” (...) Provavelmente no 
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caminho discutiríamos sobre a história de grupos que ainda não estão 

representados no Museu Paranaense. Esse museu permite a partir de seu acervo e 

organização uma série de discussões importantes. Tanto de enunciações que lá são 

possíveis de identificar, quanto silêncios intencionais ou não. O próprio museu tem 

passado por algumas mudanças em suas exposições que não são fixas. Mas o 

acervo permanente ainda é uma enunciação que precisa ser problematizada com os 

jovens alunos. Assim é possível estabelecer relações entre as enunciações do 

presente e semelhanças ou diferenças em relação as do passado. E indagar o 

significado desses elementos atualmente.” 

 

Conclusão 

 

Em 22 de setembro do 2016, o ex-presidente Michel Temer assina a medida 

provisória nº 746 que no ano seguinte, em 17 de fevereiro se tornaria a Lei nº13.415. 

Essa lei prevê modificações na LBDEN e institui o Novo Ensino Médio, 

fundamentado na Base Nacional Comum Curricular. Com essas mudanças, os 

alunos de ensino médio devem optar por quais disciplinas irão estudar durante os 

três anos de formação. Fora Português, Matemática, Educação Física, Sociologia, 

Artes e Filosofia, as outras disciplinas se tornam optativas.  A BNCC tem sofrido 

inúmeras críticas. Atualmente, no governo Bolsonaro, a educação vem enfrentando 

diversos problemas, como por exemplo o corte de verbas para pesquisas nas 

universidades públicas e problemas na realização do ENEM. Certamente, nesse 

contexto, é de grande valia reafirmarmos a importância dos espaços educacionais, 

como os museus. O descaso público com as políticas de preservação do patrimônio 

tem sido evidente, como no caso do incêndio que destruiu o Museu Nacional do 

Brasil em 2018.  

Pensando na pesquisa desenvolvida, o que podemos concluir é que, embora 

os museus não apareçam como a primeira escolha dos alunos quando eles pensam 

a questão de aprendizagem fora da sala de aula, eles compreendem a importância 

desses espaços, seja como um espaço lúdico de aprendizagem, seja para a sua 

formação enquanto cidadãos ou ainda como uma forma efetiva de se conhecer a 

história fora do ambiente escolar. Muitos alunos expressaram em suas respostas o 

desejo de conhecer mais museus, porém muitos relatam a dificuldade de acesso a 

esses espaços, o que pode nos levar a levantar a hipótese de que os museus não 
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sejam tão acessados quanto os Livros, Internet ou TV, pelo fato da praticidade. 

Levando em conta que a maioria desses jovens visitou esses espaços através da 

própria escola, precisamos ressaltar o quanto a instituição de ensino ainda tem um 

grande peso enquanto mediadora dos alunos com o patrimônio. Nesse sentido, o 

questionário aplicado aos professores nos mostra que existe a vontade de se 

trabalhar os conteúdos de História fora do ambiente escolar, incluindo roteiros muito 

bem elaborados, porém, como eles relatam, existe uma dificuldade na inclusão 

desse tipo de atividade devido à falta de recursos.  

Para o público geral, também existem empecilhos para acessar esses espaços. 

A maioria dos museus está localizada em área central, o que nos leva a questionar o 

recorte que é feito no patrimônio. Por que não são comuns espaços de memória na 

periferia? Certamente se os museus estivessem espalhados pela cidade, haveria 

maior facilidade de acesso para todos. Fora isso, alguns museus cobram entrada, o 

que também dificulta o acesso da população de baixa renda. Enfim, a pouca 

divulgação desses locais de patrimônio podem gerar um menor interesse de 

visitação por parte da população.  

Levando em consideração a importância que os museus têm para a 

aprendizagem de história do público em idade escolar ou não, pensamos que seria 

necessário um maior investimento tanto nos espaços físicos quanto nas equipes que 

podem desenvolver projetos de educação nesses museus, são inúmeras as 

possibilidades de se trabalhar educação patrimonial e de se aprender História fora 

da sala de aula. 
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Resumo: Este trabalho consiste no relato de uma experiência desenvolvida no ano 
de 2019 com alunos de 3º, 4º e 5º anos da Escola Municipal C.E.I. Issa Nacli, de 
Curitiba num intercâmbio com alunos do Ensino Médio da Ort Greenberg Kyiat Tivon 
School, de Israel. O trabalho consistiu no estudo do trabalho infantil partindo do 
Gueto de Lodz (Polônia, 1940-1944) e chegando aos dias de hoje na realidade 
brasileira. Para isso foram utilizadas e analisadas diversas fontes históricas, bem 
como documentos destinados a proteger os direitos de crianças e adolescentes. 
Com uma proposta inter e transdisciplinar, o projeto promoveu o envolvimento de 
professores da área de literatura, teatro e robótica, ampliando ainda mais as 
reflexões e análises quanto à condição da criança que trabalha ilegalmente e na 
clandestinidade. Fazendo uso de algumas metodologias pedagógicas, o trabalho 
proporcionou um maior envolvimento de alunos e professores, propondo um tema 
significativo ligado à proposta do Projeto de Educação em Direitos Humanos da 
Secretaria Municipal de Educação do Município que está implantado em todas as 
Escolas de Ensino Fundamental I e II e Centros Municipais e Educação Infantil da 
cidade.  

 
Palavras-chave: Gueto de Lodz. Trabalho Infantil. Direitos Humanos 
 

Introdução  

 

O tema do trabalho infantil, infelizmente, ainda é preocupante no contexto 

brasileiro e em outras partes do mundo. Pensando nisso, se faz necessário 

promover análises e discussões sobre a temática, a partir de um material histórico, 

trazendo à tona a criação e preservação dos Direitos Universais da Criança. Além 

disso, debater o contexto em que o trabalho infantil aparece no material histórico e 

como ele é percebido na sociedade atual. De acordo com dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2016, realizada pelo Instituto Brasileiro 

                                                
17

 Professora da Rede Municipal de Educação de Curitiba, mestranda em Educação: Teoria e Prática 
na UFPR. 
18

 Professora da Rede Municipal de Educação de Curitiba. 
19

 Professora, Pesquisadora e Orientadora de mestrado e doutorado do Setor de Educação da 
UFPR/PPGE e PPGETPEN. 
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de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes 

entre 5 e 17 anos trabalhavam no Brasil naquele ano. Deste total, 54,4% (998 mil) 

estavam em situação de trabalho infantil, sendo 190 mil por terem de 5 a 13 anos, e 

outros 808 mil entre 14 e 17 anos por trabalharem sem registro na carteira. 

Em 2019, o Museu do Holocausto de Curitiba lançou um concurso para as 

escolas de Ensino Fundamental II e Médio com o objetivo de estimular a discussão 

sobre a temática do trabalho infantil. O título do concurso era exatamente o mesmo 

deste artigo. Por se tratar de uma escola de Ensino Fundamental I, o C.E.I. Issa 

Nacli - Escola Municipal de Curitiba - não pode participar do concurso. No entanto, 

estabeleceu uma parceria com a escola israelense Ort Greenberg, localizada em 

Kiryat Tivon, distrito de Haifa, com o intuito de realizar um intercâmbio de 

informações e estudos sobre a questão do trabalho infantil. Para este trabalho, o 

material disparador utilizado foi o mesmo fornecido pelo museu aos participantes do 

concurso. Material este que consistiu num conjunto de lâminas contendo uma 

narrativa produzida pelas crianças confinadas no Gueto de Lodz, que conta de 

maneira ilustrativa a relação delas com o trabalho. 

Resumidamente a história relata que para proteger as crianças e adolescentes 

da deportação, Rumkowski (líder judaico dentro do Gueto de Lodz) ordenou que 

cada empresa os ocupasse em um número que representava 10% do total. 

Aproximadamente 20% das crianças e adolescentes foram empregados. Os 

professores eram responsáveis por assegurar que, além de trabalhar, obtivessem 

certa educação; para tanto, eram promovidos cursos conhecidos como szkolk. O 

termo se refere a uma pequena escola em uma oficina, onde os jovens recebiam 

cursos profissionalizantes nas linhas de trabalho, aprendiam matemática e iídish20, 

além da educação geral. Mais de 70.000 crianças e jovens estudaram desta 

maneira. 

Além do material produzido pelas crianças de Lodz e disponibilizado pelo Yad 

Vashem (maior escola de estudos do Holocausto do mundo), outros materiais 

bibliográficos foram utilizados no desenvolvimento deste projeto no intuito de 

                                                
20

 Nascido há cerca de mil anos na região que hoje é ocupada por pedaços da França e da 
Alemanha, o iídiche desenvolveu-se principalmente entre os judeus ashkenazim, oriundos da Europa 
Central e Oriental. A língua é derivada principalmente do alemão medieval, embora também tenha 
sido influenciada pelo hebraico, pelo aramaico e, mais tarde, por elementos eslavos. Estima-se que 
no ano de 1939, véspera da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 11 milhões de judeus 
falavam o iídiche. 
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vincular este trabalho ao Projeto de Educação em Direitos Humanos, presente em 

todas as escolas e centros de Educação Infantil da Rede de Curitiba. 

O que se busca descrever nesse documento, em três partes distintas, é o 

relato das atividades desenvolvidas com e por alunos com idades entre 8 e 10 anos 

(uma turma do turno da manhã e outra do turno da tarde), ao longo do ano de 2019. 

Trabalho, este, de caráter transdisciplinar que resultou em uma grande ação 

envolvendo parcerias externas à escola, desafios com o uso de língua estrangeira, 

participação em atividades externas à escola, além uma ampliação do repertório 

sóciocultural dos alunos e reflexões acerca da realidade infantil no Brasil e em 

algumas outras partes do mundo. 

Na primeira parte do relato o destaque está para as atividades que foram 

realizadas em comum pelas turmas da manhã e da tarde. Na segunda parte há o 

relato das propostas desenvolvidas especificamente com a turma de alunos do 

período da manhã. E, por fim o relato das atividades desenvolvidas com os alunos 

da turma da tarde, seguida pelas considerações finais. 

 

O trabalho infantil: do gueto de lodz aos dias de hoje 

 

Pensando na data de Yom HaShoá21 (que em 2019 aconteceu no dia 02 de 

maio) e em como torná-la mais significativa para os alunos e demais pessoas da 

comunidade escolar, as professoras iniciaram o trabalho relacionando o contexto de 

Lodz com a Declaração Universal dos Direitos da Criança. 

Primeiramente, os alunos conheceram a “Lenda das crianças de Lodz” a partir 

do material produzido pelo Yad Vashem que traz na íntegra a narrativa e as imagens 

produzidas pelas crianças confinadas no gueto. São recorrentes as citações de 

produções infantis realizadas em guetos e campos durante o Holocausto como 

registros das situações ocorridas nesses locais, funcionando como fontes históricas.  

 

Fontes históricas são quaisquer traços do passado que permanecem. Elas 
podem ser fontes: Escritas – documentos, jornais, leis, literatura, 
propaganda, diários, nomes de lugares. Visuais – pinturas, desenhos 
animados, filmes, vídeos, mapas, gravuras, planos. Orais – música. Elas 

                                                
21

 O feriado, aprovado como lei por David Ben Gurion, em 1959, foi estabelecido no 27º dia de Nissan 
(mês do calendário judaico), por se antecipar em oito dias aos festejos de Iom Haatzmahut (Dia da 
Independência de Israel), em uma analogia da tragédia e da redenção do povo judeu após o 
Holocausto. A data é dedicada à lembrança das vítimas do Holocausto, perpetrado pelos nazistas e 
seus colaboradores durante a Segunda Guerra Mundial. 
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podem ser ainda de outros tipos, como artefatos, sítios e prédios. 
(COOPER, 2012, p.21) 

 

 
Figura 1 Alunos visualizando as lâminas que compõem o material "A lenda das crianças de 

Lodz". 

 

Por se tratarem de grandes lâminas, os alunos puderam manuseá-las e 

identificá-las a partir da leitura feita pela professora (já que o material é escrito em 

espanhol). Dentre as reflexões proporcionadas pelas imagens e pelo texto, a que 

ficou mais latente foi justamente a inexperiência das crianças com o trabalho e a 

necessidade de aprenderem às pressas algum ofício para poupar a própria vida. 

Partindo desse contexto, iniciaram-se as discussões e análises relacionadas ao 

trabalho infantil nos dias de hoje. Foram feitas leituras, análises e observações 

relacionadas aos dados estatísticos que ilustram a questão do trabalho infantil no 

cenário nacional e em algumas partes do mundo. Os questionamentos giraram em 

torno das causas e consequências deste trabalho infantil na atualidade, ao mesmo 

tempo em que foi feito um comparativo com o contexto em que ele acontecia em 

Lodz. Na sequência, foi realizado um estudo mais teórico acerca das leis que 

protegem as crianças e que regulamentam as atividades que estas podem realizar e 

em que condições elas acontecem no Brasil. 

Numa etapa posterior, os alunos se debruçaram na pesquisa em sites da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) procurando dados que comprovam a não efetivação dos Direitos 

Universais das Crianças em diferentes realidades mundiais. 

 

Após as grandes guerras mundiais, os direitos humanos tornaram-se um 
discurso essencialmente de países capitalistas. Por meio de discursos 
hegemônicos acerca dos direitos humanos, justificaram-se atrocidades 
como genocídios e ditaduras. A falta de integrantes de todas as sociedades 
na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 
contribuiu para o problema do princípio hegemônico do documento. Em 
diferentes culturas, o conceito de dignidade humana pode variar e nem 
todas a concebem como direitos humanos. Dessa forma, faz-se necessário 
identificar quais são os reais interesses de certos povos e países que não 
partilham do mesmo conceito, uma vez que existem culturas diferentes, 
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sendo preciso criar uma concepção multicultural dos direitos humanos. 
(CAMARGO, 2019, p.90) 

 

Tais dados foram comparados, discutidos e retratados em produções artísticas 

dos alunos, onde foram registrados lado a lado os Direitos Universais das Crianças e 

os dados que os contradizem. As composições foram feitas usando desenhos e 

colagens com tecidos. O uso de tecido foi uma referência às oficinas de costura nas 

quais trabalhavam as crianças do Gueto de Lodz. 

Em Israel e em outras partes do mundo onde há presença de comunidades 

judaicas, o Yom HaShoá é celebrado com o toque da sirene por dois minutos. É o 

momento em que tudo e todos param e, em silêncio, fazem memória às vítimas do 

Holocausto. Na escola, este dia foi marcado por algo além da sirene. A partir das 

pesquisas realizadas pelos alunos sobre dados estatísticos referentes às causas de 

mortalidade na atualidade, foram produzidos cartazes que foram apresentados 

silenciosamente durante o toque da sirene. As professoras que conduziram este 

momento (tanto no período da manhã como no período da tarde) leram um texto 

intitulado “Nossos holocaustos”, escrito por Cristovam Buarque e publicado no jornal 

Gazeta do Povo em 26/04/2012. Dentre os comparativos feitos pelo autor acerca da 

realidade brasileira, cabe destacar o que se segue:  

 

Por isso, o Brasil não vê como um holocausto a condenação de 250 mil 
meninas que vivem na prostituição, sacrificando não apenas a dignidade e o 
futuro, mas também a vida. Nem considera holocausto o crime contra os 
milhões de meninos e meninas excluídos de uma educação decente com 
qualidade, condenados a sobreviver na miséria e na exclusão por falta dos 
instrumentos necessários para entender e enfrentar o mundo moderno. A 
cada minuto de ano letivo, 60 crianças abandonam a escola apenas por 
serem pobres; são descartadas à margem da vida digna, como os escravos 
mortos eram jogados para fora dos navios negreiros e os judeus eram 
jogados nas câmaras de gás. (BUARQUE,2012) 

 

Para este dia, foi montado um painel com os desenhos sobre o tema 

produzidos pelos alunos da escola Ort Greenberg, de Kiryat Tivon sob a orientação 

da professora Rosaly Maltz Manash. As produções artísticas realizadas pelos alunos 

ds escola Issa Nacli foram enviadas para Israel para serem expostas na escola Ort 

Greenberg. 
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Figura 2 Atividade realizada no espaço escolar para celebrar "YOM HASHOÁ". 

 

Este trabalho de intercâmbio abriu espaço para outras atividades e exigiu dos 

nossos alunos contato com o inglês como forma de se comunicar com os alunos da 

escola parceira. Por conta do fuso horário, não houve possibilidade de estabelecer 

uma comunicação por vídeo em tempo real, no entanto os alunos de Curitiba 

gravaram vídeos contando em inglês um pouco do trabalho. Para a realização desta 

atividade foi necessário a ajuda da professora de língua estrangeira para auxiliar na 

tradução e na pronúncia dos pequenos diálogos produzidos pelos alunos. Este foi 

um momento muito importante dentro do projeto, momento em que os alunos 

necessitaram sair de uma determinada zona de conforto e se dedicarem à uma 

experiência inédita no cotidiano escolar. Essa atividade promoveu uma 

aprendizagem da língua (mesmo que superficial) de maneira significativa levando os 

alunos a perceberem a função social de uma Língua Estrangeira como um 

fenômeno social.  

Também nesta etapa do projeto, a escola estabeleceu parceria com 

professoras de língua e cultura hebraica da Escola Israelita Salomão Guelmann. Em 

dois momentos distintos, elas estiveram presentes na escola para conversar com os 

alunos e esclarecer dúvidas e curiosidades que eles trouxeram para a conversa. 

Como estavam construindo uma cena teatral que continha música em hebraico e 

fazia referência ao Shabat22, os alunos aproveitaram esta oportunidade para 

compreender melhor a pronúncia de algumas palavras, como acontece o rito do 

shabat e o significado dele para o povo judeu. Aqui ficou evidente o que Rüsen 

(2010) fala sobre a importância do ensino da História para crianças e jovens se 

dirigir aos sentidos. Em especial, na conversa sobre o Shabat, os alunos puderam 

experimentar o suco de uva e o pão especial usado para esse ritual. Além disso, 

                                                
22

 Nome dado, no judaísmo, ao dia de descanso semanal, simbolizando o sétimo dia da criação, em 
que D’us descansou.  Inicia ao anoitecer de sexta-feira e se estende até o pôr-do-sol de sábado. Em 
hebraico, a etimologia da palavra Shabat está relacionada com o verbo shvat, que significa “cessar”. 
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cantar e saber sobre o que estavam cantando ajudou os alunos nas construções 

cênicas posteriores. 

 

 
Figura 3 Atividade de língua e cultura judaica realizada pelas professoras Rebeca e Ester. 

 

Uma última atividade realizada de maneira comum aos alunos envolvidos no 

projeto foi o trabalho com mapas. O trabalho se deu em dois momentos distintos, 

primeiramente, com o mapa da Polônia para localizar Lodz e Auschwitz. E num 

segundo momento, com o mapa da Europa para localizar e diferenciar os campos de 

concentração, trabalho, extermínio e trânsito. 

 

Atividades desenvolvidas com a turma verde (período matutino) 

 

A partir da literatura infantil sobre o Gueto do Lodz, foram desenvolvidas 

atividades nas seguintes áreas do conhecimento: História, Geografia, Matemática, 

Língua Portuguesa e Arte. O objetivo deste projeto foi trazer o tema trabalho infantil 

de Lodz até os dias de hoje. 

Para iniciar o desenvolvimento do projeto foi realizada uma atividade 

disparadora. O intuito foi conduzir os alunos ao tema através de suas percepções e 

bagagem. Reunidos em grupos de 4 e 5 integrantes,  eles receberam cortes de 

tecidos (camisetas e calças em miniatura), agulha, linha e tesoura. A professora 

dirigiu o comando: “Entreguem as peças concluídas ao final da aula. Os grupos que 

não cumprirem a tarefa receberão punições”. Após o comando, a professora 

assumiu o papel de observadora. Os alunos não haviam tido contato com aquele 

tipo de material até então e nem mesmo haviam executado tarefa semelhante. 
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Através de grande estranhamento e muitos questionamentos os grupos iniciaram os 

trabalhos. Desentenderam-se no início, mas foram percebendo que para concluir a 

tarefa precisariam agir em comum acordo. Desta forma, foram buscando estratégias 

para cumprir a proposta. Ao final, em roda de conversa, os grupos puderam expor 

suas impressões sobre o que foi feito bem como suas dificuldades e/ou facilidades. 

 

 
Figura 4 Crianças costurando de acordo com a proposta de atividade disparadora proposta 

pela professora. 

 

Em outro momento, os alunos foram novamente reunidos em roda. Desta vez, 

a proposta foi apresentar imagens do Conto de Lódz e promover uma ligação com a 

experiência da atividade passada. Desta forma, após análise das imagens 

apresentadas e retomada da produção anterior, a professora apresentou para a 

turma o conto de Lodz e contextualizou sua origem para a turma. O trabalho com 

mapas permitiu aos alunos buscarem conhecerem a localização da Polônia, Lódz, 

Alemanha e Brasil. Ler e construir legendas. Localizar os campos de concentração, 

extermínio, trabalho e trânsito e compreender qual era a função de cada um. 

Voltando a Lódz, puderam conhecer características da cidade no tempo presente 

bem como seu cenário na Guerra. Lódz foi um dos maiores campos de trabalho 

durante a Segunda Guerra Mundial e também concentrou um grande número de 

crianças em regime trabalho em troca da sobrevivência. 

Ao chegar à questão do trabalho infantil, começou-se a construir um elo entre 

os fatores que conduziam essa prática no passado e as que ainda conduzem no 

presente. Cooper (2012) afirma que não é difícil identificar maneiras de relacionar a 

História com as discussões de assuntos de cidadania e isso pode ser mais fácil para 

debater assuntos que permanecem hoje distanciados pelo tempo. Nessa 
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perspectiva, os alunos buscaram repostagens, imagens e documentos para 

compreender o que era e o que é o trabalho infantil. 

Buscando compreender o cenário do trabalho infantil, os alunos foram levados 

a conhecer a trajetória da construção da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos bem como os Direitos da Criança. O material produzido por eles consistiu 

em apresentar os contrastes de uma infância marcada pela exploração ou pelo 

respeito. Para isso, os alunos reproduziram imagens exploradas no desenvolvimento 

do projeto através do uso de retalhos – fazendo uma ligação a situação das crianças 

igualmente desrespeitadas nas fábricas de produção em Lódz.  Desta forma, usando 

retalhos, o conhecimento construído e muita criatividade, os alunos construíram uma 

mostra sobre o cenário infantil no tempo presente. A mostra voltada aos direitos da 

criança e seus contrastes, foi enviada para a escola parceira neste projeto em Israel, 

junto com um vídeo gravado pelos alunos apresentando todo o material. 

 

 
Figura 5 Composição artística feita com desenho e colagem de e em tecido representando o 

direito da criança e situações que contrapõem o direito. 

 

Chegando ao final do projeto, logo após as oficinas de intercâmbio cultural, os 

alunos manifestaram o interesse em construir uma peça de teatro que abordasse a 

questão dos Direitos da Criança e também fizesse memória às crianças que 

pereceram no Holocausto. Desta forma, em parceria com a professora da oficina de 

teatro, Francieli Benedeti, os alunos construíram uma peça de teatro abordando os 

contrastes do cenário infantil no passado e no presente, bem como trouxeram um 

pouquinho da cultura judaica para dentro da peça. 
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Se as crianças podem criar suas próprias interpretações, por meio de 
reconstruções, isto não é somente diversão, mas as ajuda a considerar 
como as interpretações são criadas e as suas validades. Elas podem ser 
reconstruções criadas a partir de peças teatrais (...) Várias crianças podem 
criar dramas considerados históricos ao longo de um tempo maior, 
pesquisando personagens, lugares, cenários, e examinando um problema 
ou um assunto, considerando o que é baseado em pesquisa e o que precisa 
ser imaginado, sustentando-se no que é conhecido. (COOPER, 2012, p.43) 

 

 
Figura 6 Cena teatral construída e apresentada pelos alunos a partir de suas impressões e 

relações entre a realidade das crianças do Gueto de Lodz e a realizada infantil brasileira 
contemporânea. 

 

O resultado desta iniciativa dos alunos foi tão significativo que eles foram 

convidados a se apresentar na Bienal de Arte de Curitiba e a participar da VII 

Olimpíada de Filosofia promovida pela UFPR. 

 

Atividades desenvolvidas com os alunos da turma verde (período vespertino) 

 

Além dos trabalhos relacionados com mapas, com a literatura a partir da 

“Lenda das crianças de Lodz”, com o estudo de documentos relacionados aos 

Direitos Universais da Criança e sua legitimação, entre outros citados acima, 

desenvolveu-se a construção de maquete vinculada à oficina de robótica. 

 

 
Figura 7 Construção da maquete do Gueto de Lodz 
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Para Borries (2018), a História só é aprendida se novas perspectivas puderem 

ser ligadas com as antigas, se ela estiver conectada a emoções positivas ou 

negativas e se é relevante na vida. Nessa perspectiva, os alunos optaram por 

construir uma maquete do Gueto de Lodz tendo como referências as pesquisas 

realizadas durante o projeto e suas próprias impressões a respeito do local, do 

contexto e da História. 

Fizeram uma campanha para arrecadação de caixas, criaram um esboço do 

que comporia a maquete e iniciaram os trabalhos em um único grande grupo. Ao 

final, a ideia era agregar essa construção á robótica fazendo uso da programação 

que daria movimento ao trem que transportava pessoas dos guetos para os campos. 

Sempre que a proposta é o trabalho com recortes da História do Holocausto, 

pensa-se na ideia da personificação buscando fazer o que Reiss (2018) define como 

criar empatia. Aqui usamos o termo empatia histórica, definido por Lee e Ashby 

(2003) como uma operação mental que não está relacionada a sentir o que o sujeito 

sentiu, e sim entender que sua ação foi motivada por fatores diversos internos e 

externos e pela correlação com outros sujeitos. Essa empatia ficou evidente nas 

imagens que compuseram a maquete e que estavam ligadas diretamente com as 

impressões pessoais relacionadas ao trabalho. 

 

Considerações 

 

A experiência aqui relatada deixa clara a importância do professor e do aluno 

pesquisador para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade e de bons 

resultados. Trabalhar com o que Borries (2018) chama de “histórias difíceis” exige 

um esforço constante na busca de materiais, na formulação, reformulação e 

adaptação de conteúdo para tornar as informações mais acessíveis e coerentes 

para a faixa etária com a qual se está trabalhando. 

O desenvolvimento deste projeto exigiu que outras parcerias fossem 

estabelecidas, além das relações transdisciplinares na escola, para que as 

necessidades de aprimoramento dos conhecimentos pudessem acontecer. O uso de 

uma Língua Estrangeira para estabelecer a comunicação entre as escolas parceiras 

foi o grande desafio deste trabalho e despertou nos alunos o interesse por uma 

segunda língua.  
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O trabalho com a narrativa das crianças de Lodz aproximou os alunos do fato 

histórico criando uma empatia histórica que favoreceu as análises sobre o trabalho 

infantil na atualidade. Assim como os estudos dos documentos que legislam sobre a 

infância e a adolescência permitiram uma análise crítica da realidade de muitas 

crianças no Brasil e em outras partes do mundo. 

Enfim, este foi um projeto que alçou voos altos, indo muito além do que se 

previa ao se estabelecerem os objetivos iniciais para o trabalho. Os alunos foram os 

verdadeiros protagonistas das atividades e o aprofundamento de conceitos se deu 

justamente pela necessidade que apresentavam de conhecerem mais. Isso só prova 

que o uso de recortes da História do Holocausto podem ser um ponto de partida 

importante para discussões acerca da realidade contemporânea e, com as devidas 

adaptações, podem ser também compreensíveis aos alunos das séries iniciais do 

Ensino Fundamental. 
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NARRATIVAS DE PROFESSORAS NO COLETIVO: A EXPERIÊNCIA E OS 
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As narrativas de 15 professoras dos Anos Iniciais que atuam em três escolas 
públicas da rede municipal foram as fontes analisadas para a compreensão do 
sentido que atribuem à História e ao Ensino de História. Para a obtenção do 
depoimento-documento das professoras mediamos produção baseada na 
proposição de Delory-Momberger (2008) e executada em cinco reuniões sendo duas 
com todos os professores participantes e três com cada uma das tríades. Adaptada 
às circunstâncias da realidade local a aplicação de tal metodologia contribuiu para a 
ampliação da abordagem qualitativa na pesquisa educacional no que se refere a 
procedimentos para a obtenção de depoimento-documento. Organizadas em cinco 
tríades, foram as narrativas, elaboradas no coletivo, nos trazendo elementos para o 
reconhecimento da precariedade da formação das professoras tanto na esfera 
acadêmica quanto na formação continuada, especificamente, em História e Ensino 
de História. Em meio a ações para a superação do Ensino de História tradicional, as 
professoras apresentam de forma fragmentada o sentido constituído, nos indicando 
que o enquadramento em uma tipologia de constituição do sentido não seria factível, 
o que é compatível com o pensamento de Rüsen (2007). As narrativas das 15 
professoras trouxeram elementos sinalizadores de que estão em processo na 
apropriação ainda dos fundamentos da História e do Ensino de História. Como um 
meio de comunicação intercultural a elaboração das narrativas no coletivo, contribuiu 
para o exercício da reflexão sobre a prática cotidiana e o reconhecimento da 
necessidade de reelaboração do projeto de formação teórica para ampliação dos 
limites da interpretação e redimensionamento da orientação do agir.  
 
Palavras–chaves: História. Ensino de História. Consciência histórica. Formação de 
Professores. Narrativas. 
 

Constituído este estudo como parte de investigações relacionadas à formação 

de professores dos Anos Iniciais e o Ensino de História, nos propomos a discutir 

elementos oriundos das narrativas elaboradas por 15 professoras perante seus 

pares e sobre suas trajetórias (experiência). As reflexões sobre o tempo presente, 

passado e futuro, aconteceram no coletivo, visando ao reconhecimento da 

orientação temporal e de sentidos constituídos pelas professoras no que se refere à 

História e ao Ensino de História.    

A produção de narrativas por 15 professoras aconteceu no segundo semestre 

do ano de 2013, no coletivo do ambiente profissional de três escolas municipais de 

Londrina, sendo tal produção norteada por temáticas relacionadas à História, ao 

Ensino da História na relação com os artefatos tecnológicos em perspectiva 
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temporal, para o reconhecimento de elementos que compõem a consciência 

histórica e sua função na vida prática.  

 A referência metodológica foi Christine Delory-Momberger (2008) que propõe 

os “ateliês biográficos de projetos” para a elaboração de narrativas das experiências 

no tempo para além da expressão profissional e solitária do sujeito, ao ser esta 

elaborada em grupo de afinidade (profissional, regional, escolar). É a articulação 

entre biografia e educação proposta nesta metodologia que possibilita a abordagem 

dos diversos tempos da vida, em seus diferentes aspectos e espaços de 

aprendizagem o que nos chamou atenção, ao se configurar a narrativa no contexto 

como: 

 

[...] escopo da noção de escrita e a concebe como a ação cognitiva com a 
qual se desenha, antes de qualquer traço, a figura de si. A biografização é 
desse modo, uma ação permanente de figuração de si que se atualiza na 
ação do sujeito ao narrar sua história, a tal ponto que ele se confunde com 
esta [...] (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 17) 

 

O movimento cognitivo do sujeito para a narrativa de seu percurso e projeto 

gera a construção de uma ‘figura de si’ onde se anuncia como sujeito de uma 

história, da qual é o autor e articulador das dimensões do presente, do passado e do 

futuro, o que propicia o reconhecimento de bases do seu projeto pessoal. Adequado 

ao uso em diversos contextos de formação, optamos pela metodologia por 

oportunizar a relação do tempo presente a reflexões sobre si permeadas pelo 

presente, passado e o futuro onde o ‘outro’ é também evocado sem a intenção de 

que: 

 

[...] uma de suas partes devesse subsistir tal e qual em nós, mas somente 
que, desde o momento em que nós e as testemunhas fazíamos parte de um 
mesmo grupo e pensávamos em comum sob alguns aspectos, 
permanecemos em contato com esse grupo, e continuamos capazes de nos 
identificar com ele e de confundir nosso passado com o seu” 
(HALBWACHS, 2004, p.33) 

 

Ao que nos aponta o autor como parte intrínseca da memória, há também a 

presença dos acontecimentos que podem ser os: 

 

[...] "vividos por tabela", ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela 
coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. São acontecimentos dos 
quais a pessoa nem sempre participou, mas que, no imaginário, tomaram 
tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível que ela consiga 
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saber se participou ou não. Se formos mais longe, a esses acontecimentos 
vividos por tabela vêm se juntar todos os eventos que não se situam dentro 
do espaço-tempo de uma pessoa ou de um grupo. (POLLACK, 1992, p.2) 

 

Exigindo o “entendimento comunicativo” a objetividade que possibilite à 

comunidade a capacidade de agir e utilizar a linguagem (HABERMAS, 2012), tal 

metodologia oportunizou que na elaboração das narrativas pelas professoras 

acontecesse uma: 

 

[...] prática comunicativa [onde] ao mesmo tempo em que se asseguram do 
contexto vital que têm em comum, isto é, de seu mundo de vida 

intersubjetivamente partilhado. Esse mundo se vê limitado pelo conjunto das 
interpretações pressupostas pelos integrantes, que consistem em um saber 
fundamental [Hintergrundwissen]. (HABERMAS, 2012, p.40) 

 

Tais reflexões corroboram a presença de Rüsen (2007) ao nos indicar este que 

o saber histórico e sua função de orientação em contexto de interpretação do tempo 

pela narrativa necessita da consideração das seguintes perspectivas:  

 

[...] a elaboração da experiência do tempo por meio da memória histórica, a 
formação de uma representação da mudança temporal (“continuidade”), que 
sintetize as três dimensões do tempo num constructo abrangente de sentido 
e, por fim, a função de constituição de identidade, que articula a 
representação de mudança temporal, enriquecida com a interpretação da 
experiência histórica, com a vida concreta dos sujeitos. Essa função deve 
ser considerada, sobretudo, quanto à forma comunicativa em que se realiza. 
(RÜSEN, 2007, p.44) 

 

Na consideração destes pressupostos foi o projeto desenvolvido com base na 

metodologia proposta por Delory-Momberger, ainda que tenha se afastado do foco 

biográfico em diversos momentos de sua realização, ao se revelar incompatível às 

circunstâncias dos participantes da pesquisa, no que se refere ao tempo que 

poderiam disponibilizar. 

 

A construção da metodologia 

 

Ao resultarem as narrativas das interações sociais temos elementos que se 

coadunam com a proposição de Delory-Momberger (2008) ao considerar esta que: 

 

[...] no ato de sua recepção, a narrativa do outro é também escrita de si, 
pela e na relação com o outro. Para sublinhar o paralelo com a posição 
autobiográfica, entendida como escrita de si por si mesmo, propus chamar 
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de heterobiografia a forma de escrita de si que praticamos quando nos 
confrontamos com a narrativa de outrem. (DELORY-MOMBERGER, 2008, 
p. 60) 

 

Considerando a diversidade de experiências e saberes das professoras 

organizamos o contexto para a produção de narrativas como ‘heterobiografia’ 

elaboradas no coletivo de cinco tríades distribuídas por três escolas públicas: uma 

Escola Central com a participação de uma tríade; uma Escola Rural (rurbana) com 

a participação de uma tríade, sendo o terceiro campo a Escola Sul formado por três 

tríades, totalizando assim a participação de 15 professoras em três encontros e a 

produção de 45 depoimentos-documento. 

Após conciliar a agenda das quinze participantes aconteceu a primeira reunião 

coletiva em cinco (5) de agosto de 2013, com a ausência de quatro (4) professoras. 

Para Delory-Momberger (2008), nestes encontros disseminamos informações mais 

detalhadas sobre o projeto e também sobre os critérios de exequibilidade em 

dinâmica interacional, para que a corresponsabilidade seja assumida por cada 

participante no reconhecimento de que se trata de uma fala social, intencional e 

consciente na relação com o outro, com a fixação das regras e a oportunidade de 

retirar-se do grupo. Esclarecidos estes aspectos, assinados os documentos, 

explicamos o questionário para levantamento de dados pessoais, concepção de 

História e do Ensino de História que seria devolvido no primeiro encontro de cada 

tríade.  A falta de quatro professoras anunciava a segunda dificuldade significativa 

da metodologia que seria a coordenação das agendas das participantes das 

diferentes tríades, sendo a primeira a própria formação do grupo. Foram realizadas 

duas reuniões coletivas acontecendo a segunda e última para avaliação do processo 

em dezembro. 

A organização de três encontros para cada tríade foi a terceira etapa da 

execução do projeto e em configuração que se diferenciou da proposta de Delory-

Momberger (2008), que realiza a terceira e quarta etapas em dois dias seguidos de 

oito horas cada um, direcionados para a “produção da primeira narrativa 

autobiográfica e à sua socialização” (p.101). Decorridos quinze dias acontece a 

quinta etapa que consiste na “socialização da narrativa autobiográfica” que é 

apresentada ao grupo que não a interpreta, já que é objetivo propiciar “[...] construir 

sentido em sua “história de vida” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p.102) 
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Para a organização de três encontros para cada tríade consideramos as 

circunstâncias profissionais do grupo, o que nos levou a propiciar a liberdade de 

escolha de dias e horários por cada tríade, ampliando-se assim, o intervalo entre os 

encontros, ao ser imprescindível a participação de todas em cada encontro. Tal 

condição gerou espaçamento temporal de uma semana a 74 dias entre cada 

reunião, o que se revelou como opção que prejudicou a imersão na temática. 

Não sendo factível a dissociação entre os tempos presente, passado e futuro, 

pois para Kosseleck (2001, p. 36) ao se apresentar o tempo histórico em “[...] varios 

estratos que remiten unos a otros y sin que se puedan separar del conjunto”, cada 

tríade vivenciou em situação de alteridade a produção das narrativas sobre as 

temáticas: ‘A História que aprendi e a presença dos artefatos tecnológicos’; ‘A 

História que ensino e a relação que estabeleço com artefatos tecnológicos’ e 

‘Perspectivas para o Ensino de história na relação com os artefatos tecnológicos’. 

O papel do pesquisador como mediador e provocador dos encontros se 

efetivou sem o controle ostensivo da interação das tríades. As atividades e os 

suportes não variavam a cada encontro, havendo a alteração da questão norteadora 

e da temporalidade pretendida. Na elaboração da narrativa, além do papel de 

narrador (falante) e da escriba (ouvinte) foi inserido um terceiro papel que é o da 

‘consciência’, que deveria questionar pontos obscuros da narrativa, seja em termos 

temporais ou espaciais. Todas passavam pelos três papéis em cada encontro e as 

narrativas lidas ao final de cada depoimento. Agregar a gravação à produção de 

narrativas, foi opção gerada pela inerente dificuldade de ritmo entre a comunicação 

oral e a escrita, e também para a compreensão mais ampla dos depoimentos. 

A aplicação da proposta metodológica de Christine Delory-Momberger se 

configurou para este estudo como exploratória permanecendo a demanda de outras 

estratégias para aprofundamento de suas potencialidades e limites. Mas, mesmo 

assim, podemos afirmar que para este estudo a metodologia propiciou o que 

Dominicé (2006: 350), considera intrínseco, ou seja, a consideração das “[...] 

descontinuidades da existência”. Mesmo perante a unanimidade do grupo que 

reconhece a riqueza da experiência, limites foram colocados por Nathália (54 anos) 

que considerou “um pouco complicado, pois expor o que acontece com a gente não 

é muito fácil”, assim como Laura (50 anos) que relata ter ficado “tensa, nervosa”.  

Tais condicionantes indicam que a metodologia ao valorizar ‘a experiência de 

vida’ propicia aos participantes a reapropriação (ainda que em meio a limites 
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colocados pelo teor da pesquisa) de seu curso de vida, possibilitando o 

reconhecimento do lugar e do tempo que na narrativa se transforma em “[...] matéria 

movente, transitória, viva, que se recompõe sempre no momento que é enunciada” e 

leva os sujeitos a apoiar-se [...] na hipótese de que há uma história e que ela tem um 

sentido.” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p.96) 

 

Dialogando com as narrativas de professoras 

 

A historiografia sustentou os apontamentos de limites e possibilidades teóricas 

presentes nas conceitualizações das professoras, sendo estas reconhecidas como 

elaborações que nos aproximam a alguns dos sentidos que expressam sobre a 

História e o Ensino de História.  

Ao se constituir o tempo presente como o ponto de intercessão entre o 

passado e o futuro, a busca da compreensão dos sentidos foi norteada pela 

duração ao trazer esta “[...] desde um presente pasado (no desde un pasado 

pasado) hasta el futuro presente, quizás hasta el futuro futuro”. (KOSSELECK, 2001, 

p.118)  

Posto este primeiro critério para a análise a mudança se insere como aquela 

que:  

 

[...] puede igualmente establecerse como el trânsito desde um passado 
passado a um presente passado (piénsese por ejemplo em las instituciones 
feudales y su disolución en el curso de la secularización o en la liberación 
de los agricultores) o desde el futuro passado de mundos anteriores hasta 
nuestro passado presente (piénsese por ejemplo em las utopias de la 
Revolución francesa, cuyas esperanzas todavia están presentes). 
(KOSSELECK, 2001: 118-119) 

 

A duração e a mudança possibilitaram situar historicamente os conceitos que 

as professoras expressaram sobre a História e o Ensino de História, em análise não 

comparativa, ao ser esta adiada para a continuidade deste estudo. 

Assim, no que se refere às ideias centrais do conjunto das 15 professoras 

destacamos como parte do conceito de História: o fato histórico; as fontes históricas; 

a memória; a história como ciência do passado e as dimensões temporais presente, 

passado e futuro, o que analisamos à luz das discussões historiográficas para 

aproximação aos sentidos que assumem para as professoras. 
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História e Ensino de História  

 

Na introdução do livro Razão Histórica, Jörn Rüsen (2001), apresenta sua 

preocupação com a cientificidade da história, sendo esta uma das primeiras 

colocações da professora Laura ao questionar se os livros de História seriam “uma 

fonte da verdade” perante as contradições que percebe em relação à sua realidade 

ao dizer que “A história ensinada nos livros nem sempre condiz com o que aprendi 

que não era verdadeiro”. Sem definir se tinha por referência o livro didático, a 

professora nos apresenta uma questão da historiografia relacionada a interpretações 

variadas que conforme Le Goff (2003) expõe a dualidade “[...] da história como 

história-realidade e história-estudo desta realidade” (LE GOFF, 2003, p.21) 

Cinco professoras se referiram à História como ‘fato histórico’ e o fizeram em 

uso relacionado ao sentido de ‘fenômenos/eventos variados’ selecionados, mantidos 

e reforçados pelas tradições em sua condição de conteúdo escolar, mantendo-se 

como referência em datas comemorativas os personagens, datas e eventos. O que 

se constata é que a formação escolar que possuem não propiciou a distinção: 

 

[...] entre o acontecimento que se deu no passado (e que podemos chamar 
um “fato”, porque se produziu efetivamente) e o fato histórico, ou seja, o 
acontecimento que, devido à sua importância para o processo histórico, se 
tornou (ou pode tornar-se) objeto da ciência da história. (SCHAFF, 1995, p. 
208-209) 

 

Ana (29 anos), ao dizer que “Não sei conceituar História, me interesso por fatos 

históricos. Fatos históricos: coisas que aconteceram e marcaram o mundo. 

Acompanho História vendo fatos na internet”, atribui à massa de eventos despejados 

pela internet a condição de ‘fato histórico’ e nos traz experiência pessoal destituída 

da compreensão de que os fatos históricos são resultantes de procedimento que 

exige do historiador: 

 

[...] operação histórica que consiste, após ter reunido, criticado e dissecado 
o conjunto de documentos disponíveis, em estabelecer encadeamentos 
entre os diversos componentes do objeto estudado - de acordo com um 
método adaptado a cada caso – e a construir um discurso atribuindo-lhe 
coerência e sentido. (BÉDARIDA, 1998, p. 149) 

 

A História como disciplina escolar foi apontada como importante, mas 

vivenciada em práticas inadequadas e por meio de fundamentos que não 
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contribuíram para o entendimento da teoria da História e o redimensionamento do 

Ensino de História. Tal condição tem na narrativa de Marjorie (47 anos) a expressão 

da força adquirida pela História como disciplina escolar ao não estabelecer 

diferenças entre as mesmas explicando-a como “[...] estudar o que passou, a sua 

história de vida, de seus alunos e ela pode ser registrada de várias formas”.  

Para a professora Renata (36 anos) o tempo histórico é um ‘conteúdo’ 

intrínseco ao Ensino de História que pode ser identificado na concordância dos 

tempos verbais que se referem ao passado, pois “Não tem como não trabalhar com 

um tempo histórico. Quando eu falo era uma vez... Eu falo do tempo de reis e 

rainhas”. Na continuidade o entendimento do tempo histórico como ‘passado’ se 

afirma ao dizer que “As brincadeiras buscam muito esse tempo histórico, porque 

com brincadeiras, você resgata a família”. O que se evidencia nesta explicação é 

que o passado representa um início ou um meio para “representar uma diferença” 

sem a clareza de que ao trazer este passado o torna presente dando “um lugar ao 

futuro” (CERTEAU, 2007, p.93) 

Entender a História como ‘ciência do passado’ traz carência de saberes 

históricos que não passa despercebida pelas professoras, o que Ignez (52 anos) 

exemplifica ao reconhecer que ao “[...] ensinar sobre 7 de setembro, parece que fica 

uma lacuna”. A ausência da formação histórica leva a critérios de sentido que não 

apresentam reelaboração ativa e produtiva em relação às experiências atuais, o que 

corrobora a História como distanciada da ‘vida’ e que permanece como ‘falta’ na 

ausência da apropriação do saber histórico. 

As professoras nos trazem experiências de uma disciplina escolar distanciada 

da vida o que não as afastou do significativo esforço intelectual para a 

rememoração, como indica Nathália (54 anos) ao ter o Ensino de História como 

ausente de sentido e vinculado ao “[...] cantar o hino nacional. Era época da 

ditadura, Duque de Caxias e etc. e estas datas. No ginásio tinha que estudar 

questionário.” Esta posição apenas se diferencia das demais em detalhes 

relacionados a eventos ou personagens, pois conforme Cecília (60 anos) “[...] Tinha 

as datas comemorativas, bandeira, dia do índio, etc.[...]”. No grupo apenas Patrícia 

(41 anos) e Ana (29 anos), apresentam diferencial em suas experiências com o 

Ensino de História marcado por trabalhos com ilustrações, linha do tempo e fotos.   



53 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 19 / julho – dezembro 2019 

Tal duração de concepções na escola em meio a inúmeras tentativas de 

redimensionamento que aconteceram, no caso do Brasil, a partir da década de 

1980, nos chama atenção pelo fato de que as professoras são jovens (apenas três 

têm mais de 50 anos), e que tais vivências aconteceram em período que abrange no 

máximo 40 anos, ou seja, oscilando entre a década de 1950 e a de 1990, sem 

mudanças significativas no Ensino de História. Tal constatação tem por base a 

elaboração do conceito de História das 15 professoras que trouxe visibilidade ao 

entendimento de que associam a História ao passado, ao antigo, ao velho, aos 

registros, à vida, ao homem, à mudança, ao presente e ao futuro.  

Giz, quadro e livro, são artefatos que em sua simplicidade não se tornaram 

irrelevantes e permanecem como experiência partilhada por todas as professoras na 

cultura escolar e no Ensino de História, e que leva Catarina (33 anos) e Ignez (52 

anos) a considerarem que para haver avanço é preciso que chegue às escolas 

públicas o “quadro digital”. 

Tal relação de um artefato tradicional ao seu formato atualizado, nos remete ao 

alerta de Kosseleck (2006) para as diferentes velocidades da mudança, seja na 

aceleração ou na lentidão, manutenção da repetição ou o rompimento com ações 

que também podem coexistir, estando uma palavra, uma ação, um valor, sujeitos a 

continuidades e descontinuidades históricas, que trazem para o supostamente novo 

um fundo de antigas estratégias aparentemente renovadas. Esta transferência da 

condição de ‘agir’ como dependente da tecnologia acontece em variados momentos 

ao não se considerar que “[...] o conteúdo informativo das ciências não pode pois ser 

relevante sem mediações - só pode adquirir significação pelo desvio através das 

consequências práticas do progresso técnico” (HABERMAS, 2011, p. 95) 

A ideia de progresso aparece tão articulada aos artefatos tecnológicos que de 

maneira naturalizada se insere nos argumentos das professoras em dois tempos; no 

passado para indicar a presença de recursos que consideram normais e básicos, 

projetando como ‘esperança de progresso’ para o futuro a presença na escola da 

transformação trazida pelos artefatos tecnológicos ligados à era informacional. Não 

reconhecem que a presença e a manipulação técnica adequada deste ou daquele 

recurso não serão suficientes para transformações no Ensino de História. Sendo o 

suporte tecnológico justificador de carências, acrescem a este as dificuldades para a 

aprendizagem pelos alunos construindo assim, um arcabouço de justificativas e 

obstáculos para um trabalho eficiente no Ensino de História, que na atribuição de um 
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poder de transformação em momento de transitoriedade, pode trazer o risco da “[...] 

informática acabar servindo apenas aos fins da própria informática e, talvez, não 

fazendo jus ao adjetivo educativo” (COX, 2008, p.31).  

As professoras apresentam em suas narrativas a condução de prática que 

estampa também, as consequências da formação acadêmica, que se foi em 

Pedagogia fortaleceu saberes pedagógicos para escolas formais e não-formais, com 

o enfraquecimento teórico e prático das disciplinas voltadas para os saberes 

específicos das diversas áreas de conhecimento. Por outro lado, se frequentaram a 

licenciatura, a maior fundamentação foi em conhecimentos teórico-metodológico de 

sua área distanciando-se do pedagógico. As duas características da formação estão 

presentes no grupo de professoras, onde 10 são pedagogas e cinco oriundas de 

diferentes licenciaturas.  

Formado o grupo por quatro gerações de ‘mulheres’ há nele perspectivas 

trazidas pelas diferenças geracionais. Não se anulando os confrontos, as 

divergências e as dificuldades para o reconhecimento mútuo entre as gerações, as 

narrativas no coletivo ao propiciarem um reconhecimento de si e do ‘outro’ 

possibilitaram o emergir de nuances relacionada à permanência de tradições, pois: 

 

Muitos jovens continuam a se inspirar fortemente nos modelos de vida que 
foram os de seus pais, outros se submetem sem dificuldade às normas de 
seu convívio social. Além disso, há todos os marginais e excluídos que não 
conseguem evitar que sua vida seja enredada pelo desvio. Todavia, é 
importante reconhecer os signos visíveis de reorganização (DOMINICÉ, 
2006, p.349) 

 

Ao reconhecerem a deficiência e equívocos de sua formação e atuação 

profissional no que se refere ao Ensino de História, assim como na projeção de 

‘formas de agir’ que seria fortalecido com a presença dos artefatos tecnológicos 

informacionais, a necessidade de aprofundamento em estudos educacionais de 

forma ampla emergiu na manifestação de interesse por seis professoras (Luísa (26 

anos), Laila (31 anos), Renata (36 anos), Marjorie (47 anos), Antônia (35 anos), Ana 

(29 anos), pela pós- graduação como o mestrado, como meio de superação perante 

o que constataram como falta em sua formação profissional perante as demandas 

da atualidade. 
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No que se refere à aprendizagem histórica há na formação das professoras 

esclarecimentos difusos que geram argumentações fragmentadas que ainda não 

contemplam o entendimento parcial de que a:  

 

A aprendizagem histórica é um processo de fatos colocados 
conscientemente entre dois polos, ou seja, por um lado, um pretexto 
objetivo de mudanças que as pessoas e seu mundo sofreram em tempos 
passados e, por outro, o ser subjetivo e a compreensão de si mesmo assim 
como a sua orientação no tempo. (RÜSEN, p. 82, 2010) 

 

Com lacunas ou não em sua formação, as professoras entendem como 

necessária a aprendizagem da História para a criança e valorizam a memória 

histórica que propicia o reconhecimento do próprio tempo presente na relação com o 

passado, mas ainda não consideram a dimensão deste aprendizado como 

experiência que repercute na capacidade de orientação histórica, sendo que: 

 

Tais forças consistem na capacidade de experimentar e perceber o 
passado, de interpretar o passado percebido e experimentado com ajuda de 
representações abrangentes de uma vinculação impregnada de sentido e 
significado entre o passado, o presente e o futuro. Essas forças consistem 
também na capacidade de aplicar, na vida prática, o passado assim 
interpretado bem como a representação da história obtida com base na 
experiência como parâmetro de orientação cultural. (RÜSEN, 2012, p.120) 

 

Como limite esta condição não tem impossibilitado às professoras movimentos 

de superação em que intentam a “[...] interpretação das experiências do tempo [que] 

são utilizadas quando se necessita argumentar historicamente para manejar os 

problemas da vida prática” (RÜSEN, 2007, p.101) 

 

Para concluir 

 

A constituição de sentido oriunda das narrativas nos remete ao apontamento 

de alguns elementos que se destacaram no conjunto das professoras, como a 

memória histórica que foi apresentada como fonte de lições que tem valor que gera 

a permanência de tradições baseada no julgamento do passado e na valorização da 

identidade nacional. Externando ora um pensamento tradicional ora crítico, o que 

não nos permite o enquadramento em um só tipo de constituição do sentido, suas 

reflexões exploram as relações entre passado, presente e futuro, ainda que somente 

duas delas (Marjorie, Luísa) tentem aplicar em seu agir pedagógico.  
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As experiências interpretadas pelas 15 professoras, trazem elementos 

sinalizadores de que reconhecem que ainda não se apropriaram de ‘conteúdo de 

saber’ da História e do Ensino de História, sendo o momento da elaboração das 

narrativas um meio de comunicação intercultural que promoveu desestabilização na 

interpretação da experiência, ao reconhecerem os limites de suas argumentações e 

ao vislumbrarem a necessidade de ter maior clareza sobre as orientações do agir. 

Assim, a própria elaboração da narrativa contribuiu para o exercício da reflexão 

perante a prática cotidiana ao se exigir na comunicação a interpretação, trazendo 

nesta o reconhecimento dos limites em situação de crise no reconhecimento da 

necessidade de reelaborar o projeto de formação, fortalecendo nele a formação 

teórica para ampliação dos limites da interpretação e redimensionamento da 

orientação perante as exigências que se apresentam com os avanços tecnológicos e 

outras demandas da sociedade atual.  
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O PAPEL DOS JOGOS NA HISTORIOGRAFIA E SEU USO COMO FONTE EM 

SALA DE AULA E EM PESQUISAS ACADÊMICAS 

 

Mateus da Cruz Leal Nunes Vitorino – UFPR 
mateusclnvitorino@hotmail.com 

 

Resumo: Desde o advento da concepção de história dos Annales, a historiografia 
vem adquirindo novas fontes. Contudo, os historiadores ainda não exploraram todas 
as possibilidades de fontes possíveis. Um desses exemplos de fontes pouco 
exploradas são os jogos, especialmente o gênero analógico, os quais são vistos 
simplesmente como ferramentas didáticas, tendo poucas pesquisas realizadas 
tomando estes como fontes propriamente ditas. Nesse contexto, esse artigo busca 
discutir o atual papel dos jogos na historiografia e teorizar como estes são passíveis 
de uso como fonte tanto em sala de aula quanto em pesquisas acadêmicas. 
Investigar-se-á, portanto, a sua aplicação em sala de aula, considerando a 
possibilidade de utilizá-los como uma maneira de explicar o que é fonte e como os 
historiadores produzem suas análises sobre as fontes. 
 
Palavras Chave: Jogos. Historiografia. Fontes. Jogos na educação. 
 

Introdução: 

 

A história passa por um processo de mudança desde que esta existe. Um 

historiador típico do século XXI muito provavelmente pensa diferentemente de outro 

do XIX, do XV ou de qualquer outro. 

Tal mudança também se aplica as fontes, o positivismo não pensaria algo 

como fotografias ou o cinema como fonte da mesma forma que um historiador do 

século XXI provavelmente o faz. 

Em especial no início do século XX, o advento da escola dos Annales provocou 

um gigantesco aumento nos tipos de fontes utilizadas, cultura material, fotografias, 

literatura e cinema são alguns dos exemplos de objetos que passaram a ser alvo da 

análise dos historiadores. 

Essa expansão das fontes abriu os portões para que, ainda que gradualmente, 

outros tipos destas surgissem. Eventualmente, jogos, principalmente os eletrônicos, 

mas também os analógicos (os quais serão o foco desse artigo), começaram a ser 

utilizados como fontes, contudo, ainda se trata de um campo muito pequeno dentro 

da história. 
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Dentro desse campo diminuto, acontece um fenômeno interessante: ainda que 

também limitadas, as pesquisas que tratam os jogos analógicos como ferramentas 

didáticas são muito mais numerosas em relação as quais os tomam como fonte. 

 

Jogos Analógicos 

 

Antes de continuar a análise deste artigo, é necessário definir o que 

entendemos por esse termo tão repetido no corpo desse texto. 

Jogos analógicos se trata de uma categoria dentro dos games nos quais se 

encontram quaisquer tipos de atividade lúdica que não necessite de aparelhos 

eletrônicos. Isso significa que o termo abrange gêneros como board games (jogos 

de tabuleiro), RPGs (jogos de interpretação e representação de papéis), wargames 

(jogos de simulação de guerra), card games (jogos de cartas), entre outros. 

 

Ferramentas didáticas vs fontes históricas 

 

Para se ter uma noção da disparidade encontrada, foi realizada uma pesquisa 

preliminar no dia 21/11/2019 no catálogo de teses e dissertações da CAPES23. 

Colocamos alguns tipos de jogos e os resultados foram classificados entre 

educação, analíticas, design e outros. 

 

Tabela 1: Classificação das pesquisas da primeira página do banco de teses da CAPES. 

Termo 

pesquisado 

Pesquisas em 

educação 

Pesquisas em 

design 

Pesquisas 

analíticas 

Outros 

Board Games 13 3 4 0 

RPG 12 1 4 3 

Wargames* 0 0 1 0 

*Foi encontrada apenas uma pesquisa sobre “Wargames”, de cunho analítico. 

 

Pela classificação, entendemos como “educação” quaisquer pesquisas que 

remetam ao uso desses jogos em ambientes pedagógicos onde se realiza o ensino, 

enquanto em “analíticas”, classificamos os trabalhos que pretendem produzir 

analises, tomando os títulos utilizados como fontes. Em “design”, situamos 

                                                
23

 CAPES. Catálogo de Teses e Dissertações. Disponível em <<https://catalogodeteses.capes.gov.br 
/catalogo-teses/#!/>. Acesso em 21/11/2019. 
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pesquisas acerca de desenvolvimento de novos jogos e “outros”, se referimos a 

teses que não se enquadrem em nenhuma das outras categorias. 

Essa tabela mostra que há quase o dobro de pesquisas que se propõe a 

enxergar os jogos analógicos como ferramentas educativas em relação as quais 

utilizam esses como fontes. Isso por si só não seria problemático, é revigorante ver o 

potencial didático de RPGs e board games ser explorado, porém, o baixo número de 

trabalhos analíticos nessa situação mostra que os historiadores não costumam 

tomar esses gêneros como fontes e isso sim é problemático. 

 

Porque estudar jogos analógicos como fonte? 

 

Segundo de Paula (2017, p. 265), os jogos passaram pelo mesmo processo 

que outros tipos de fonte, sendo primeiramente renegadas e posteriormente aceitas 

ao passo que os historiadores foram se debruçando sobre os temas da história 

cultural. 

Obviamente que de Paula, ao argumentar isso, se refere mais aos jogos 

digitais, porém, a mesma lógica se aplica a seus irmãos analógicos: esse era um 

tema que jamais seria pensável sem a ampla gama de fontes e campos de estudo 

aos quais os Annales abriram as portas. 

Da mesma maneira, Mott (2013, p. 8. apud de Paula, 2017, p. 266) cita como 

os videogames, como uma mídia nova e vítima do desdém da sociedade, que os 

enxerga como uma atividade infantil. Esse fenômeno também aflige os jogos 

analógicos, ainda que em menor intensidade: quando uma pessoa qualquer pensa 

em boardgames, muito provavelmente ela pensaria em títulos como War, Jogo da 

Vida, Cara a Cara, entre outros. Tratam-se de jogos comercializados 

majoritariamente por empresas fabricantes de brinquedos, as quais os produzem de 

modo a ter um público-alvo infantil. Isso ocorre independente se a criação desses 

jogos foi pensada para crianças ou não. Cito aqui um exemplo claro de um título 

pensado com um outro propósito, porém apropriado desta maneira: Monopoly 

(Parker Brothers, 1933), um dos boardgames mais populares da história, foi 

baseado em um jogo semelhante chamado The Landlord’s Game (Economic Game 

Company, 1902), criado pela escritora Elizabeth Magie, em 1902. Esse jogo possuía 

o objetivo de demonstrar como o mercado de aluguéis empobrecia os locatários 

enquanto concentrava a riqueza na mão dos proprietários. Trata-se de uma ideia 
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bastante complexa que acabou desvirtuada das posteriores versões comerciais do 

jogo – onde o conteúdo político acaba diluído e o título (que tem até seu nome 

alterado) vendido como uma brincadeira inocente. 

Sendo assim uma das principais razões para se tomar os jogos analógicos 

como fonte é entender como que esses veiculam ideias – da mesma maneira que 

qualquer outra mídia. Se o historiador não pode ser alheio as influências culturais 

que um livro ou um filme pode possuir, ele tampouco pode ignorar o conteúdo de um 

boardgame, por exemplo. 

Um argumento que poderia ser colocado contra o estudo desses jogos é o fato 

de que estes são mercados relativamente de nicho, possuindo muito menos 

jogadores que os gigantes videogames – acredito que esse é um argumento falho, 

primeiramente o historiador não pode simplesmente ignorar tamanha produção 

humana só porque há produções maiores que também precisam de estudo, segundo 

que há bastante sobreposição entre o mercado dos jogos digitais e o dos 

analógicos, tendo ambos um público alvo bastante semelhante na maioria das 

vezes.  

Além disso, esse tipo de jogo acaba sendo de especial importância ao 

historiador pela quantidade de títulos que possuem sua inspiração na história. 

Podemos citar títulos como Flames of War (Battlefront, 2002), Through the ages: A 

New Story of Civilization (Czech Board Games, 2006), Great Western Trail 

(Eggertspiele, 2016), Sails of Glory (Ares, 2013), Black Powder (Warlord games, 

2009), entre muitos outros, como exemplos de jogos cuja a raiz se encontra na 

nossa ciência – e como qualquer obra inspirada na história, não podemos nos dar ao 

luxo de acreditar inocentemente que esses jogos estarão imunes a mesma sorte de 

problemas que filmes, romances, peças e demais obras históricas possuem. 

Esses jogos, de propósito ou por questões externas (design, contratempos de 

produção, balanceamento, entre outros), acabam por interferir na história que tentam 

retratar – eles tomam lados, fazem escolhas bibliográficas, alteram eventos – e ao 

fazê-lo, criam ideias sobre a época abordada, essas, por sua vez, podem influenciar 

as visões que os jogadores produzem sobre tal tempo. 

As atividades lúdicas também são especialmente importantes ao professor de 

história, visto que o jogar tem ganhado uma influência cada vez maior nas políticas 

educacionais brasileiras, como exemplificado pelo seguinte trecho dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais: 
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“Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 
permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 
criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. 
Propiciam a simulação de situações-problema que exigem soluções vivas e 
imediatas, o que estimula o planejamento das ações” (PCN’ s, MEC, 1998, 
p.47). 

 

A tamanha importância conferida aos jogos dentro da educação é mais um 

motivo para que não os ignoremos, afinal, assim como para qualquer outra atividade 

pedagógica, é necessário o exercício da critica objetivando o aperfeiçoamento da 

mesma. 

É importante ao historiador – e principalmente aos quais se encontram nas 

salas de aula – entender esses processos para que possa corretamente preparar 

seu público, ele precisa criar a sagacidade necessária para compreender as 

apropriações que a mídia realiza sobre a história – e também as traições realizadas 

contra ela. O estudo dos jogos analógicos serve antes de mais nada para que 

nenhum jogador seja uma mera vítima das ideias nestes veiculadas, da mesma 

maneira que é necessário desenvolver um pensamento crítico acerca de outras 

mídias, precisamos fixar tal visão sobre os jogos. 

 

Questões metodológicas 

 

Como um campo novo dentro de outra inovação, o estudo dos jogos analógicos 

como fontes históricas encontra certos problemas pois não há até agora uma 

metodologia pensada especificamente para esse tipo de mídia. 

O que há de mais próximo dentro da história são os métodos pensados para 

analisar jogos digitais. Estes compartilham diversas semelhanças, porém também há 

importantes diferenças entre ambos. 

Proponho aqui então uma adaptação de uma metodologia voltada a jogos 

digitais com as modificações necessárias para que esta atenda as especificidades 

dos analógicos. 

De Paula (2017, p. 270) descreve o uso do método iconológico-iconográfico 

para análise de videogames. Trata-se de um estudo dos jogos a partir de imagens 

estáticas destes, onde os elementos imagéticos destas são analisados e 

contracenados com seu contexto (tanto externo, quanto dentro da obra). São 

utilizados elementos como a posição dos personagens, o plano de fundo, o ponto de 
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vista, as escolhas dos símbolos utilizados para representar as mecânicas do jogo, 

entre outros. Estes por sua vez se cruzam com o contexto de desenvolvimento e 

recepção do videogame analisado. O autor faz um extensivo uso de capas de jogos 

e screenshots (capturas de tela) para demonstrar tal método. 

Contudo, certas especificidades dos jogos analógicos acabam por fazer com 

que a análise iconológica-iconográfica não de conta de por si só – sem modificações 

– produzir boas conclusões acerca das fontes. 

A maioria dos jogos desse gênero não costumam ser focados em uma 

imagética ou uma iconografia, afinal, não há o suporte de uma tela para tal. Muito 

desse conteúdo sequer passa pelas imagens, estando contido nas regras do jogo. 

Isso significa que é necessária uma metodologia que leve em conta as mecânicas 

tanto quanto a imagética. 

O método iconológico-iconográfico, contudo, pressupõe certos princípios que 

nos são bastante importantes, afinal, o público do historiador – geralmente os 

acadêmicos ou os alunos – acaba sendo, em sua grande maioria, de não-jogadores 

(ou de jogadores digitais). De Paula (2017, p. 271) explicita a necessidade de se 

explicar os elementos do jogo com o máximo de detalhes o possível: seja o gênero, 

o tempo em que o jogo se passa, a narrativa, entre outros. 

Cabe aqui fazermos uma outra adaptação para trazer esse método aos jogos 

analógicos: também se faz necessário explicar ao leitor elementos exclusivos desse 

gênero. Isso significa que precisamos contar como o jogo funciona, quais suas 

regras principais, quais elementos físicos fazem parte do título (cartas, miniaturas, 

marcadores, tabuleiro, entre outros). 

Neste ponto, há uma outra forma de se estudar os jogos – esta não se parte da 

história, mas, dos próprios jogadores: muitos destes escreveram obras abordando 

seu hobby. Trago como exemplo a obra de Henry Hide The Wargaming 

Compendium (2013). Trata-se de um vasto livro sobre wargames, o qual explica 

desde o básico de como regras desses jogos são criadas, como estas são utilizadas 

para abstrair uma realidade muitas vezes histórica e também conta com um largo 

histórico do próprio gênero, abordando antecessores do gênero como o xadrez, seus 

primórdios no século XIX e até suas iterações contemporâneas. 

Enquanto que livros como este nem sempre tragam o aspecto temporal 

buscado pelos historiadores, eles certamente nos fornecem diversas ferramentas 
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para facilitar nossa compreensão acerta desses jogos. Uma literatura desse gênero 

enriquece muito o trabalho do historiador. 

Um outro aspecto necessário a se incrementar na metodologia é a finalidade 

do jogo – “analógicos” se trata de um termo bastante vasto que incorpora uma 

multitude de títulos diferentes. Tendo isso em mente, cada jogo diferente dentro do 

gênero pode possuir diferentes finalidades: alguns podem ser extremamente 

competitivos, reduzir o fator da sorte a um mínimo e depender majoritariamente da 

habilidade do jogador enquanto um outro jogo pode ser totalmente diferente e 

buscar apenas contar uma narrativa, sem se preocupar com quem tem mais ou 

menos chances de ganhar (esse tipo de design é inclusive bem comum entre jogos 

históricos). 

A finalidade do jogo é bastante importante, pois conhecendo-a, o historiador 

consegue entender como que as regras do título foram pensadas e assim pode 

compreender com mais facilidade as abstrações e ideias incluídas na sua fonte. 

Dentro desse aspecto, um detalhe especial em relação a jogos baseados na 

história é o quão verossímil estes tentam ser: temos desde títulos apenas inspirados 

por nossa ciência – os quais acabam fazendo uma espécie de fantasia histórica – 

até jogos que prezam por sua “acurácia”. Tal fenômeno garante que há desde jogos 

cujo as partidas serão bastante verossímeis e parecem ter saído diretamente de 

uma fonte, até outros que parecerão nem ser baseados na história. Há inclusive 

títulos que permitem ao jogador escolher se ele quer fazer uma partida mais 

balanceada (e menos verossímil) ou uma mais acurada historicamente. 

Creio que esse aspecto já foi observado ao longo desse artigo, mas, é algo 

importante o suficiente para ser um dos temas aqui abordados: as regras dos jogos 

também carregam ideias, visões, sentimentos e objetivos. O conjunto mecânico de 

um jogo trás tanto significado quanto sua narrativa. 

Por fim, mesmo em jogos totalmente focados em regras e competitividade, a 

narratividade ainda possui sua influência e significado, o historiador não pode de 

forma alguma negligenciar o “fluff” (termo criado pelos jogadores para se referir a 

esse aspecto – engloba o backstory do jogo, sua arte, seus visuais e tudo que não é 

uma regra). Deve-se levar em consideração tanto este como suas mecânicas. 
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E em sala de aula? 

 

Os historiadores que atuam nas escolas provavelmente estão familiarizados 

com – às vezes – apresentar materiais de fonte aos alunos: um livro, um poema, um 

filme, um extrato de um escrito maior, entre outros. Acredito que tomar um jogo 

(analógico ou não) como fonte é uma atividade muito possível de ser realizada. Um 

jogo físico (não digital) pode ser ainda mais fácil de analisar, visto que muitos títulos 

destes acabam consistindo de basicamente um livro que o professor pode baixar e 

distribuir a turma e alguns dados comuns. 

O trabalho com uma fonte na sala de aula segundo Pereira e Seffner (2008, 

p.113-128) deve ser de quebrar a noção do documento como um portador da 

verdade, fazendo entender-se o trabalho do historiador como produtor da narrativa 

histórica. De uma maneira semelhante, ao trazer um jogo a sala de aula, não se 

deve mostrá-lo como carregado de acurácia ou falta da mesma, mas sim mostrar 

como essa fonte também se trata de um produto de seu tempo – carregando-a de 

sentidos, ideias e ideologias, as quais podem ser analisadas. 

Realizar o trabalho com o jogo dessa maneira, também ajuda a mostrar ao 

aluno que mídias como essa – por sua carga de significados atrelados ao seu 

contexto – devem ser pensadas como tal, ajudando a erradicar o preconceito dos 

games como entretenimento inocente de crianças, ajudando a solidificar a ideia de 

que estes podem ser um material complexo que não é isento das mazelas de seu 

próprio mundo, de modo a possuir uma influência deste e também influencia-lo. 

 

Análise Prática: Timeline 

 

Timeline (Asmodee, 2012) se trata de um jogo de cartas onde cada carta 

possui um acontecimento histórico e uma data. Cada jogador, em sua vez de jogar, 

coloca uma carta onde ele acredita que o conteúdo da carta fique correto 

cronologicamente. Se ele errar, ele compra outra carta. Ganha quem conseguir 

esgotar sua mão primeiro. Faremos uma análise rápida de algumas 

problematizações que podem ser construídas acerca desse jogo. 

É interessante pensar, que esse jogo possui uma origem estadunidense, da 

empresa Asmodee e foi importado pelo Brasil pela Galápagos. Isso significa que 

além das questões já normalmente pensadas acerca dessa fonte, podemos incluir 
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uma outra: tal título passou por um processo de adaptação e tradução – algo que 

pode ter causado alguma alteração de sentido nas cartas. 

Deixando esse questionamento preliminar de lado, as próprias regras já trazem 

uma possível problemática: qual a concepção de tempo contida nesse jogo? De 

certo há uma cronologia possível com a maioria dos sistemas de calendário criados 

pela humanidade, mas enxergar o tempo cronologicamente, de modo que haja um 

“sentido” do passado ao futuro com o presente no meio, é uma relação pertencente 

a uma sociedade eurocêntrica contemporânea – ela não serviria para muitas etnias 

diferentes da nossa. Obviamente, se espera que um jogo produzido por uma 

empresa estadunidense seguiria a lógica da sociedade de tal lugar, mas nesse 

ponto que o historiador pode indicar como Timeline acaba se referindo apenas a um 

espaço e tempo específicos. 

Não só isso, mas também há certos eventos no título que não são datas 

exatas, sendo ou um processo (como por exemplo a carta “Invenção do Dinheiro” – 

atribuída a 680 a.C)  ou algo que não se é possível saber exatamente quando 

ocorreu, tendo apenas uma data estimada (por exemplo a carta “Invenção da Flauta” 

– atribuída a 35000 a.C.). Além disso, há acontecimentos que não sabemos se 

realmente ocorrerão ou se foram uma produção literária (carta “Construção do 

Cavalo de Troia – atribuída a 1240 a.C.), cartas com significado ambíguo (carta 

“Invenção da Esgrima” – atribuída 1553. Esgrima aqui se refere a esgrima moderna 

ou a técnica de uso de uma espada?). Apenas nessas cartas citadas já há uma boa 

quantidade de problematizações possíveis de serem feitas. Quanto dessas 

ambiguidades e inexatidões vieram de uma falha na tradução? Quais dessas eram 

presentes mesmo na versão original do jogo e partem de uma percepção que seu 

autor possuía da história? 

Timeline se trata de um jogo pequeno, relativamente barato e simples e já 

possui material o suficiente para se produzir um estudo focado só nele. Agora 

imaginem quanta problemática pode ser desenvolvida acerca de um wargame 

complexo, grande e caro que tenta recriar um período mais específico da história? 

 

Considerações Finais 

 

Os métodos aqui propostos podem auxiliar qualquer pesquisador a entender 

formas de se pensar um jogo analógico como fonte, creio que há, ainda assim, 
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bastante espaço para melhora destes. Esse gênero é ainda um campo muito pouco 

explorado pelos historiadores. 

O ser humano possui atividade lúdica desde os seus primórdios. Os egípcios 

jogavam jogos de tabuleiro, os chineses da antiguidade também, os reis medievais, 

os soldados nas trincheiras do século XX, o jovem que acabou de sair da loja com 

uma caixa nova – todos esses praticavam o ato de jogar. Quanto material 

inexplorado não há aí? Quantas culturas esses jogos escondem? Se trata de uma 

mina de ouro para o historiador. 

Espero que esse artigo não seja um manual completo de como lidar com jogos 

– ele é muito ínfimo e insuficiente para tal tarefa – mas sim que esse trabalho seja 

um de muitos outros que virão e creio que ele poderá ajudar a popularizar essa 

mídia como uma fonte. 
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EDUCAÇÃO HISTÓRICA ATRAVÉS DA HISTÓRIA DOS REINOS AFRICANOS: A 

TENTATIVA DE UMA ABORDAGEM AMBIENTAL E USO DE TECNOLOGIAS 

COM O ENSINO MÉDIO  

 

Mayla Louise Greboge Montoia – UFPR24 
grebogemayla@gmail.com 

 

Resumo: Dentro ou fora da sala de aula, as temáticas ambientais tem ganhado 
cada dia mais espaço entre os jovens, que cada vez mais conectados nas redes, 
acompanham em tempo real desastres, campanhas em prol da natureza e o 
surgimento de lideranças novas como Greta Thunberg. Seja como cidadãos, 
professores ou pesquisadores, a preocupação com estas temáticas também passou 
a ser dos historiadores. Existe hoje, um movimento recente dentro da História 
voltado para as questões ambientais seja na área de produção acadêmica, seja na 
incorporação destas pautas nas práticas de ensino. No que se refere ao ambiente 
escolar, a forma de trabalhar sob esta perspectiva pode ser bastante variada, 
constituindo um desafio ao historiador/professor de História que ainda precisa lidar 
com um sistema conteudista, com redução de aulas por semana e com o constante 
desafio de atrair a atenção dos alunos para problemas latentes que impactam a vida 
de toda sociedade. É pensando nisso que este artigo se propõe a discutir algumas 
possibilidades dentro da sala de aula, partindo de uma experiência de estágio com 
alunos do Ensino Médio, através do conteúdo de Reinos e Impérios Africanos. 
Partindo da metodologia da Educação Histórica, o presente relato tem como 
pretensão discutir a possibilidade de inserir esse tipo de discussão dentro do 
conjunto de conteúdos tradicionais. 
 
Palavras-chave: Educação Histórica. História Ambiental. Ensino de História. África. 
 

Introdução  

 

Trabalhar com a temática ambiental dentro das aulas de História pode trazer a 

sensação de estar “invadindo território alheio” como aponta a historiadora Circe 

Bittencourt. Contudo, seja pela produção acadêmica, seja pela historiografia já 

produzida, de alguma forma sempre trabalhamos uma dada sociedade, em um dado 

espaço-temporal, com determinadas características que permitem pensar inúmeras 

possibilidades entre o ser humano e suas relações com o espaço no qual ele está 

inserido. Esta pode não ser uma definição do que seria uma História Ambiental, mas 

pode ser um começo para pensarmos os impactos do meio ambiente na vida dos 

seres humanos, em diferentes sociedades e, de que maneira agimos sobre ele. 

                                                
24
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Apesar de vivermos em tempos de aquecimento global, grande poluição dos 

oceanos por ilhas de lixo, extinção de diversos animais e altos níveis de 

desmatamento para produção agropecuária, esta preocupação, de acordo com 

Bittencourt tomou grandes contornos com as Guerras Mundiais. A grande 

mobilização de recursos para as Guerras, o desenvolvimento rápido de tecnologias 

muito destrutivas e uma grande onda de consumo pós guerra, trouxe a preocupação 

com a limitação de recursos.  

Tal preocupação acompanhou também a historiografia mundial que na 

segunda metade do século XX se preocupava com uma outra História, fora das 

ideias de nação, aberta a novos objetos, abordagens sociais e não mais de grandes 

personagens e, também, receptiva ao contato com outras ciências como filosofia, 

sociologia, arqueologia, a exemplo da Escola dos Annales. Além disso, as 

efervescentes década de 60 e 70, marcada por lutas por direitos individuais e 

causas ambientais ressoou positivamente nas indagações feitas pelos 

pesquisadores. Estes, observavam movimentos interessantes de serem estudados e 

problemáticas relevantes para pensar o homem e sua relação com o espaço 

(BITTENCOURT, 2003, p.40) Desse interesse, surgiram inúmeros trabalhos que são 

hoje referência para pensar a temática ambiental como Braudel com “O 

Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na Época de Filipe II” e Thomas Keith com “O 

homem e o mundo natural”. 

No Brasil, Bittencourt afirma que o desenvolvimento de pesquisas similares 

tardou um pouco mais, sendo as décadas de 80 e 90 momentos em que é possível 

ver um maior desdobramento sobre o tema, reflexo este do período político anterior 

marcado por longos anos de ditadura que limitavam analises nesse sentido 

(BITTENCOURT, 2003, p.48). Contudo, embora o interesse tenha aumentado a 

autora constata uma escassa produção acadêmica e pouca ressonância no espaço 

escolar.  

 

Estudo exploratório 

 

Pensando nas poucas produções encontradas sobre a História Ambiental e o 

Ensino de História, uma experiência foi realizada ao longo do ano de 2019 com 

alunos do primeiro ano do Ensino Médio dos cursos de Processos Fotográficos e 

Eletrônica do IFPR – Campus Curitiba, como parte da disciplina de Estágio 
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supervisionado do Curso de História da UFPR, tentando conectá-los. O primeiro 

passo foi fazer uma análise do livro didático de História utilizado pela escola25 para 

ver em que medida o assunto é tratado pelo material. Infelizmente, nenhuma relação 

com o meio ambiente foi encontrada, exceto por uma atividade desconexa sobre o 

uso da água no mundo. Na sequência, um questionário sobre o assunto foi aplicado 

com os alunos, com vistas a compreender como se dava a presenças das temáticas 

ambientais na Cultura Escolar, bem como, nas práticas cotidianas dos alunos, já que 

o livro didático de História não contemplava tais debates. O questionário, aplicado 

ainda no primeiro semestre de 2019, consistiu em duas etapas. Um primeiro bloco 

de perguntas teve como objetivo coletar algumas informações básicas dos alunos e 

sobre o ambiente escolar, com vistas a conhecer a amostra selecionada. Já o 

segundo bloco consistiu em uma investigação prévia relativa ao Meio ambiente em 

si, conforme TABELA 1: 

 

TABELA 1 – Etapa dois do questionário 

 

 

                        

FONTE: Mayla Greboge, 2019 

 

Quanto à primeira pergunta os alunos em sua maioria responderam lembrar de 

notícias sobre o meio ambiente, dentre os assuntos mais comentados estavam 

                                                
25

 Livro Contato História, autoria de Marco Pelegrini, Adriana Machado Dias e Keila Grinberg, 
publicado pela editora Quinteto em São Paulo no ano de 2016, 1a Ed e aprovado no PNLD 2018-
2020. 
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queimadas na Amazônia, Mariana e Brumadinho e alta produção de lixo. Todos 

temas eram perceptivelmente bem atuais e estavam circulando na mídia no período 

da pesquisa. A recorrência dos mencionados assuntos, o nível de detalhes 

fornecidos nas respostas abertas, reforçaram a atualidade do tema e possível 

interesse dos alunos nesse tipo de abordagem, que em muitos casos, vinha 

acompanhada de indignação.  

Na segunda pergunta sobre o impacto do meio ambiente em sua vida foram 

mencionados elementos diversos como chuvas, alagamentos e problemas 

respiratórios, espaço onde muitos alunos falaram sobre os problemas referentes as 

suas realidades. Esta pergunta foi fundamental para pensar aproximações entre o 

conteúdo das aulas que seriam ministradas, servindo para criar conexões entre o 

global e o local, afim de que o conteúdo dos Reinos e Impérios Africanos não 

parecesse tão distante dos alunos. 

Na terceira pergunta, a maioria dos alunos justificou sua relação com o meio 

ambiente como boa. Contudo, um dado que chamou atenção foi o fato de que a 

grande maioria dos que responderam isso, atribuíam sua justificativa ao fato de 

separar o lixo e não jogá-lo no chão. Em contraposição, dentro desta mesma 

categoria foi possível identificar alunos engajados na causa ambiental que não 

comiam mais carne, possuíam um estilo de vida minimalista comprando roupas sem 

exploração animal e usando até gastarem, por exemplo. Portanto, apesar das 

diferenças de respostas dentro de uma mesma categoria, é necessário destacar que 

cada aluno via sua relação com o meio ambiente como positiva por motivos bastante 

variados, fator indicativo de diferentes interpretações sobre o tema ambiental e 

sobre conceitos de exploração e preservação. 

Na última questão deste bloco os alunos apresentaram respostas muito 

interessantes que foram um ponto de partida para pensar a temática ambiental para 

as aulas ministradas. Um número grande de alunos respondeu que identificava uma 

abordagem ambiental dentro de sala, se referindo à ela de maneira intrigante. 

Primeiro porque a grande maioria que respondeu “sim”, dizia que isso estava dentro 

dos conteúdos de Biologia e Geografia, exatamente como previu Circe Bittencourt. 

Apenas dois alunos perceberam o intento do professor supervisor desde início do 

ano de fazer uma abordagem ambiental nas suas aulas, fator que nos leva a 

problematizar o fato de eles não associarem este tipo de questão como concernente 

à História. Ao mesmo tempo quase a mesma quantidade de alunos afirmou não 
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perceber esse tipo de abordagem apesar de considerá-la importante dentro da sala. 

Os que foram colocados na categoria “não responderam” foram alunos que não 

afirmaram que sim ou que não, não permitindo compreender de fato se havia este 

tipo de abordagem. 

 

História ambiental em sala de aula 

 

Tendo o estudo exploratório e análise do livro didático como ponto de partida 

para elaboração de uma plano de aula, o assunto escolhido foram os Reinos e 

Impérios Africanos. O objetivo foi bastante pautado nas proposições de Bittencourt 

que sobre realizar uma abordagem interdisciplinar, já que esta “não conduz, desta 

forma, à exclusão de conteúdos tradicionais da disciplina histórica, mas exige de 

uma abordagem que possa integrar o conhecimento sobre o meio ambiente com as 

áreas de estudo” (BITTENCOURT, 2003, p.53). Portanto, se inicialmente minhas 

conexões entre História e Meio Ambiente só enxergavam como possibilidades Pré-

História, Revolução Industrial, Colonialismo e Imperialismos como conteúdos de fácil 

conexão, olhar com cuidado para qualquer conteúdo e pensar a as relações do 

homem com o espaço foi fundamental.  

Em ambas as turmas as aulas foram iniciadas com um texto do escritor 

moçambicano Mia Couto sobre a impossibilidade de pensar em uma unidade 

africana, prefácio do livro “A África na sala de aula”, de Leila Leite Hernandez:  

 

UM RETRATO SEM MOLDURA 

Aconteceu num debate, num país europeu. Da assistência, alguém me lançou a 

seguinte pergunta: 

- Para o senhor, o que é ser africano? 

Respondi com uma pergunta: 

- E para o senhor, o que é ser europeu? 

O homem gaguejou. Não sabia responder. Mas o interessante é que, para ele, a 

questão da definição de uma identidade se coloca naturalmente para os africanos. 

Nunca para os europeus. E ele nunca tinha colocado a questão ao espelho. 

Recordo o episódio porque me parece que ele toca uma questão central: quando 

se fala de África, de que África estamos falando? Terá o continente africano uma 

essência facilmente capturável? Haverá uma substância exótica que os 

caçadores de identidades possam recolher como sendo a alma africana? 
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O uso desse material apesar de ser pensado em um primeiro momento como 

distante da História ambiental planejada em si, possibilitou conexões interessantes 

sobre o conteúdo tradicional e a exploração do continente, ao direcionar o olhar dos 

alunos para as heterogêneas dinâmicas e espaços do continente africano. 

E para pensar essa heterogeneidade bem como a grandeza da África e suas 

características internas foram trabalhados aspectos gerais do Reino de Ghana e 

Império do Mali. A abordagem ambiental foi inserida em diversos momentos da aula. 

O primeiro deles no que se refere às condições climáticas e de vegetação, tentando 

demonstrar como diferentes grupos faziam uso do espaço e como, assim como na 

Mesopotâmia (conteúdo já visto anteriormente), o desenvolvimento perto dos rios 

era primordial principalmente pelo desenvolvimento da agricultura pelos povos 

sedentários.  

Quanto aos povos nômades foi utilizado o exemplo dos camelos no deserto a 

partir do século III, modificando a relação das pessoas com o espaço e ampliando 

possibilidades de vida e comércio. Além disso, quando Ghana e Mali foram 

trabalhados foi dada ênfase em como a economia desses estados se relacionava 

com a disponibilidade de recursos naturais de suas regiões, para o qual foram 

usadas como fontes relatos de viajantes que passaram por Ghana e Mali, Al-Bakri e 

Ibn-Battuta, respectivamente: 

FONTE 1 - Viajante árabe Al-Bakri 

“O poder do rei de Gana provém do monopólio da enorme quantidade de ouro 

produzida em seu reino. Esta riqueza permite aos de Soninke construir e manter 

enormes cidades, além de uma capital com uma população estimada entre 15.000 e 

20.000 habitantes. Soninke também usa sua riqueza para desenvolver outras 

atividades econômicas, tais como a tecelagem, a ferraria e a produção agrícola.” (Al-

Bakri’s online guide to Ghana Empire) 

FONTE 1 - Viajante Ibn-Battuta 

“Não é necessário andar de caravana. A segurança é completa e geral em todo o 

país (...) O sultão não perdoa a ninguém que se torne culpado de injustiça (...) O 

viajante, tal como o homem sedentário, não tem a temer os malfeitores, nem os 

ladrões, nem os que vivem de pilhagem. Os pretos não confiscam os bens dos 

homens brancos que venham a morrer nas suas terras, ainda mesmo que se trate 

de tesouros imensos. Depositam-nos, pelo contrário, em mãos de um homem de 

confiança dentre os brancos, até que se apresentem aqueles a quem revertam por 

direito e tomem conta deles.” (citado por KI-ZERBO, op. cit.: 180). 
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Por fim, outra tentativa de abordagem da questão foi trazer o olhar dos alunos 

para as condições atuais da África, no que se refere ao saneamento, disponibilidade 

de água, potencial natural do continente e uso destes recursos por agentes externos 

à ela, usando como fonte uma reportagem da Unisinos, intitulada de “As veias 

abertas da África”. Esta última estratégia buscou aproximar o conteúdo e as 

conexões entre o passado e presente da África, com dificuldades também vistas no 

Brasil, fazendo o que propõe Bittencourt que é articular o global com o local.  

 

Resultados e discussão 

 

No que se refere aos resultados das atividades de análise das fontes discutidas 

em sala, estes foram muito positivos em ambas as turmas. Dentre algumas 

respostas que me chamaram atenção para a importância dessas abordagens 

conjuntas foi de uma aluna que escreveu como comentário adicional: 

 

"Eu gostei dos Reinos de Mali e Gana! Eu gostei de saber que a África nem 

sempre foi submissa ..." 

"Essa exploração causa uma crise ambiental e com impactos que vão além da 

economia e da nutrição" 

 

As perspectivas teóricas de Davidson e Costa e Silva adotadas em sala, se 

mostraram relevantes para despertar um outro olhar sobre a África. Nesse sentido, 

as fontes de viajantes que destacavam a autonomia política e sobre seus recursos 

do Reino de Ghana e Império do Mali, permitiram aos alunos compreenderem como 

as dinâmicas coloniais e imperialistas foram danosas para a atual situação de 

diversos países do continente africano e, como as dinâmicas entre os homens e o 

espaço se modificaram em diversos momentos. Nesse sentido, trazer uma 

reportagem sobre a atual situação destes espaços possibilitou conexões entre 

passado e presente, onde os alunos demonstraram uma compreensão de mudança 

nestes espaços diretamente relacionada com o Meio Ambiente.  

A inicial sensação de trabalhar algumas conexões com o Meio Ambiente e a 

História e parecer um invasor outras disciplinas (como os próprios alunos 

responderam no questionário) se esvaiu rapidamente. Nesse sentido a escolha das 

fontes também facilitou este trabalho já que todas possibilitavam este debate ao falar 
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dos recursos naturais das regiões de estudo. Contudo, talvez o mais interessante foi 

tentar inserir alguns conceitos de outras disciplinas como “clima” e “vegetação”, uma 

preocupação com a interdisciplinaridade como se esta fosse dever exclusivo do 

professor. Ao pisar cuidadosamente em territórios alheios, os alunos encararam com 

muita naturalidade esses “novos termos” como quem caminha em território 

conhecido, desta forma, seus conhecimentos de mundo e de outras disciplinas 

contribuíram significativamente para o debate na História.  

Portanto, apesar de ser uma experiência isolada em apenas duas turmas, a 

experiência mostrou que conexões entre a perspectiva da Educação Histórica, a 

busca de interdisciplinaridade sem sair da História e o trabalho cotidiano dos temas 

tradicionais do currículo, se mostraram bastante possíveis de serem trabalhados em 

sala de aula.  

Apesar da preocupação com o debate ambiental não ser o cerne de alguns 

livros didáticos e de currículos muitas vezes trazerem como preocupação a formação 

do aluno como cidadão, este tipo de debate precisa ser encarado pelos 

historiadores. Nesse sentido ampliar as pesquisas entre Educação, História e Meio 

Ambiente são não somente essenciais para o desenvolvimento de estratégias de 

sala de aula, mas também urgentes.  
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Resumo: Para o estudante de hoje a escola nem sempre parece “fazer sentido” na 
medida em que ela não acompanhou plenamente as mudanças culturais e 
tecnológicas do século XXI. Portanto, em nossa sociedade, permeada pela cultura 
digital, é importante levar para a escola encaminhamentos que insiram as 
tecnologias digitais, e um caminho possível para atualizar a instituição escolar, seria 
o de aproximar o audiovisual de sua realidade. No Brasil o cinema vem sendo usado 
nos processos de ensino e aprendizagem de História desde o início do século XX de 
forma sistematizada e institucionalizada (Instituto Nacional de Cinema e Educação). 
Entre 1936 e 1966, há registro de mais de 400 filmes produzidos pelo INCE, entre 
curtas e médias. E, ao longo das décadas de 1960 a 1980 os professores 
continuaram usando o cinema a partir da referência criada pelo INCE. No início dos 
anos 2000, diversos pesquisadores brasileiros publicaram resultados de pesquisas 
que articulavam cinema e educação em uma nova perspectiva, problematizando o 
potencial pedagógico de obras fílmicas sem intenção didática. Nas escolas do 
Paraná, a obra Como usar o cinema em sala de aula organizado por Marcos 
Napolitano (2009) passou a ser um manual de referência entre os professores da 
rede (VIACAVA, ANGREWSKI, JESUS; 2017). Mas, o cinema permite outro uso 
pedagógico, além da exibição, a produção. A produção audiovisual pode ser uma 
linguagem interessante para que os estudantes expressem suas narrativas e se 
coloquem como protagonistas de seu processo de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Cinema. Educação Histórica. Produção Audiovisual. Protagonismo 
juvenil. 
 

Introdução 

 

Este trabalho apresenta minhas reflexões sobre duas décadas de pesquisas 

que envolvem a relação entre cinema e educação, com ênfase nos processos de 

ensino e aprendizagem da disciplina História. Ao observar essa trajetória 

investigativa, observei uma série de mudanças acerca do papel do audiovisual na 

Educação. E para pontuar essas mudanças, apresento um breve histórico do cinema 

no contexto educacional brasileiro e destaco as mudanças dos usos do cinema em 

sala de aula. O cinema como uma fonte histórica no espaço escolar e os debates 

acerca do protagonismo juvenil, associado às concepções da Educação Histórica, 

                                                
26

 Professora de História da rede estadual de educação do Paraná e atualmente exerce função de 
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me permitiram pensar em usos mais audaciosos para o cinema no ensino e 

aprendizagem de História, especialmente, na possibilidade de produzir audiovisuais 

como narrativas históricas. E para refletir sobre esse uso, essa comunicação 

recupera o papel do cinema nos processos de ensino e aprendizagem da História e 

abre um espaço para reflexão sobre o papel do audiovisual na escola. 

 

Cinema e Educação 

 

No Brasil, a relação entre cinema e a educação começou a ser percebida a 

partir da década de 1910, quando os educadores brasileiros sistematizaram o 

potencial do cinema na educação na obra Epítome de História Universal, para o 

ensino de História. Segundo Duarte e Alegria (2008) 

 

(...) as primeiras menções ao uso sistemático do cinematógrafo em sala de 
aula estão no livro didático Epítome de História Universal, para o ensino de 
História, publicado por Jonathas Serrano (...) (SERRANO, 1912). 
Posteriormente, numa outra publicação de Serrano (1917) – Metodologia da 
História –, o uso educativo do filme voltou a ser abordado. Outro precursor 
do uso sistemático do filme em sala de aula foi o professor Venerando da 
Graça, que realizou uma série de experiências com este intuito, entre 1916 
e 1918. (DUARTE; ALEGRIA, 2008, p. 63). 

 

No livro Cinema e Educação (1931), os professores Jonathas Serrano e 

Francisco Venâncio Filho, docentes do Colégio Pedro II e Escola Normal do Rio de 

Janeiro, respectivamente, descreveram a invenção do cinema e sua importância 

como instrumento educativo em todo mundo. Pode-se afirmar que essa obra e os 

debates da Escola Nova - grupo de educadores e intelectuais que defendiam a 

modernização da sociedade brasileira por meio da educação - fomentaram a criação 

do Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE) em 1936, órgão que 

institucionalizou a prática pedagógica de utilizar filmes como recurso no processo de 

ensino e aprendizagem. Além dos debates da Escola Nova, podemos afirmar que o 

INCE nasceu de um projeto de construção de identidade nacional identificada com o 

incentivo à ciência e à indústria do governo de Getúlio Vargas (1930-1945). O 

principal articulador do instituto foi Edgar Roquette-Pinto (1884-1954) que assumiu a 

direção do INCE entre 1937 a 1947. Para ele, o cinema deveria auxiliar no ensino 

formal, mas também, servir como um instrumento voltado para a educação popular. 
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Além de Roquette-Pinto, o cineasta Humberto Mauro merece destaque na história 

do INCE: 

 

Ao longo de sua existência, entre 1936 e 1966, há registro de mais de 400 
filmes produzidos pelo INCE, entre curtas e médias, dos quais a direção de 
cerca de 350 é atribuída ao cineasta Humberto Mauro. Boa parte da 
produção voltava-se ao apoio às disciplinas das instituições de ensino, à 
divulgação de aplicações da ciência e da tecnologia, às pesquisas 
científicas nacionais e ao trabalho de instituições nacionais. (BRASILIANA). 

 

Embora já estivesse funcionando desde 1936, somente em 13 de janeiro de 

1937, o INCE começou a existir oficialmente, com a publicação da Lei 378. Em 

1966, o INCE foi transformado em Instituto Nacional de Cinema (INC), estabelecido 

através do Decreto-Lei 43, Artigo 31, época em que foi criado o Departamento de 

Filme Educativo (DFE), que absorveu as atividades do órgão. Em 1969, foi criada a 

Empresa Brasileira de Filmes S/A (Embrafilme), responsável pela distribuição e 

promoção de filmes brasileiros no exterior, além de realização de mostras e festivais. 

Em 8 de fevereiro de 1976, houve a fusão do INC com a Embrafilme. O DFE 

transformou-se em Departamento de Filme Cultural (DFC), subordinado à Diretoria 

de Operações Não Comerciais (DONAC). Em 1990, A Embrafilme foi extinta pelo 

Governo Collor. Em 1988, seu acervo cultural, composto pelo INCE e INC, foi 

transferido para a Fundação do Cinema Brasileiro (FCB), órgão do Ministério da 

Cultura. A FCB foi absorvida pelo Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (IBAC), criado 

em 1990, que mudou sua razão social para Fundação Nacional de Arte (FUNARTE), 

em 1994.  

Durante o período de maior produtividade (1936 até 1966), o INCE padronizou 

o documentário como gênero preferencial dos filmes educativos, formato que 

reproduzia uma aula expositiva tradicional, onde se exigia do estudante que 

“prestasse atenção” no conteúdo narrativo sem questionar ou intervir na exibição. A 

forma passiva de assistir um filme perdurou em contextos educacionais brasileiros 

ao longo dos anos 1970 e 1980 favorecido pelo contexto repressor da ditadura civil-

militar, onde não havia espaço para relações de ensino e aprendizagem mais 

libertadoras. Esse cenário começa a se modificar com o fim do regime e as 

transformações na educação se tornam urgentes em 1988, com a promulgação da 

nova constituição, a Constituição Cidadã. E, mais tarde, em 1996 com a Lei de 

Diretrizes e Bases se definiu a função da educação a de formar cidadãos.  
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Além das mudanças políticas dos anos 1980, as transformações tecnológicas, 

como a disseminação do cinema (e da produção audiovisual de maneira geral), com 

a popularização do VHS e a ampliação dos serviços de TV por assinatura no Brasil 

favoreceram os usos do cinema em contextos educacionais. Assim, ao longo da 

década de 1990, o uso do filme de ficção em sala de aula passou a ser usado e 

debatido com maior intensidade como recurso nos processos de ensino e 

aprendizagem em todas as disciplinas escolares. Diversos pesquisadores brasileiros 

da Educação e de outras áreas do conhecimento publicaram obras27 sobre a 

articulação entre cinema e educação. Ao mesmo tempo, programas educativos 

passaram a discutir essa temática (a TV Escola do MEC28, com o programa Salto 

para o Futuro, por exemplo), e também na perspectiva cineclubista (Cine 

Conhecimento29 do Canal Futura). Além das produções acadêmicas e midiáticas, 

autores e editores de livros didáticos passaram a integrar o cinema (o filme de 

ficção) como recurso didático. A partir dos anos 2000 podemos afirmar que grande 

parte das coleções de livros didáticos incorporaram a análise de filmes nas suas 

propostas. Dessa forma, percebe-se um avançou na discussão do papel do 

professor quanto da utilização do cinema na escola especialmente acerca da 

preparação da aula e seu papel de mediador.  

 

Cinema e Ensino de História 

 

O cinema, como uma narrativa audiovisual, entendido como obra de arte (a 

chamada “sétima arte”) e, ao mesmo tempo, como um produto de entretenimento da 

indústria cultural, está presente na vida dos estudantes. Para o Christian Metz, o 

cinema concentra uma rede de significados e emoções que dificultam a sua 

definição, portanto: 

 

                                                
27 

DUARTE, Rosália. Cinema & Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. NAPOLITANO, Marcos. 
(Org.) Como Usar o Cinema em Sala de Aula. São Paulo: Contexto, 2003. TEIXEIRA, Inês.A. de C.; 
LOPES, José de S. M. (Org.) A Escola Vai ao Cinema. São Paulo: Autêntica, 2003.  
28 

A TV Escola é um canal de televisão do Ministério da Educação que capacita, aperfeiçoa e atualiza 
educadores da rede pública desde 1996. Sua programação exibe, nas 24 horas diárias, séries e 
documentários estrangeiros e produções próprias.  
29 

No ar desde 2002, o programa Cine Conhecimento exibe filmes do mundo inteiro e de diversos 
cineastas. O cinema nacional brasileiro porém tem pouco lugar no Cine Conhecimento tendo mais 
lugar filmes de diretores de outros países, como os franceses, ingleses, alemães e iranianos. O 
programa não tem os intervalos comerciais. Outra característica é que nunca são passados filmes 
impróprios para menores de 18 anos, pois os programadores se negam a fazer cortes nas exibições. 
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o que chamamos de ‘o cinema’ não é apenas a linguagem cinematográfica 
em si, são também as mil significações sociais ou humanas forjadas em 
outros lugares da cultura, mas que aparecem também nos filmes. Além 
disso ‘o cinema’ é também cada filme considerado como todo singular, com 
seus significantes e seus significados distintos dos da linguagem 
cinematográfica. (METZ, 1972, p.92- 93). 

 

Assim, a experiência da sala escura, mais que apenas entretenimento leva o 

sujeito da plateia a uma experiência única que para Metz se aproxima ao processo 

do sonho: “(...) o sonho possui uma lógica, se manifesta por meio de símbolos e de 

um conteúdo emocional que estabelecem ligações íntimas com a realidade concreta 

relativa a quem sonha.” (METZ, 1972, p. 42). 

Identificada a densidade da obra cinematográfica, cabe ao professor 

reconhecer as potencialidades da peça fílmica nos processos de ensino a 

aprendizagem. O filme pode ajudar a escola “a reencontrar a cultura, ao mesmo 

tempo, cotidiana e elevada, pois o cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a 

ideologia e os valores mais amplos são sintetizados numa mesma obra de arte.” 

(NAPOLITANO, 2005, p. 11). Mas, ao selecionar o cinema como recurso didático-

pedagógico é necessário ressignificá-lo, superar sua função de entretenimento. 

Conforme destacou Elisandra Angrewski “se o cinema for inserido na escola da 

mesma forma e com a mesma função que tem fora dela sua inserção em nada 

contribuirá com a formação crítica dos jovens”. (ANGREWSKI, 2015, p. 26). Nessa 

perspectiva, a pesquisadora indica a necessidade da escola educar para a 

linguagem audiovisual, na medida em que o estudante não passou por um processo 

formal de educação para compreender essa linguagem pois toda sua formação 

escolar foi baseada na oralidade e na escrita. Nesse sentido, reforçamos que o 

cinema se apresenta como um importante recurso didático no processo de ensino e 

aprendizagem: 

 

(...) como prática pedagógica pode fazer despertar no aluno o interesse pelo 
conhecimento e pelo seu ensino no sentido ‘tradicional’, e, ao mesmo 
tempo, mostrar novas possibilidades educacionais apoiadas na narrativa 
cinematográfica. (ARAÚJO; ANGREWSKI, GALVAN, 2012, p. 252). 

 

O cinema, compreendido como uma narrativa produzida por um artista 

(diretor/cineasta) se mostra como um campo rico de debates, tanto na História, 

quanto na Educação Histórica. Nesse sentido, apresentamos a síntese das 

pesquisadoras da Educação Histórica, Henriqueta Alface e Olga Magalhães: 
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(...) todos os estudos já efetuados apontam para a importância do uso do 
cinema nas aulas de História, do importante contributo para a 
formação de uma consciência histórica, progressão no conhecimento 
históricos, desenvolvimento de competências específicas da disciplina, mas 
deve ser sempre acompanhado da exploração de fontes históricas que 
permitam aos alunos distinguir conhecimento histórico de ficção. (ALFACE; 
MAGALHÃES, 2011, p. 255, grifo nosso). 

 

As considerações até aqui recuperadas fazem referência a outros trabalhos 

onde destaquei a relação do cinema com a História, o seu papel na produção do 

conhecimento acadêmico e nos processos ensino e aprendizagem (VIACAVA, 2013; 

ANGREWSKI; JESUS; VIACAVA, 2017). Esses textos dialogavam com os 

pressupostos de Marc Ferro e Jacques Le Goff que tomam o cinema como um (...) 

um testemunho singular de seu tempo. (MORETTIN, 2003, p. 14) e como uma 

narrativa da sociedade sobre ela mesma:  

 

Os filmes – assim como outras formas de narrativas – também podem  ser  
vistos como  o  resultado  do  esforço  das  sociedades  históricas  para  
impor  ao  futuro – voluntária  ou  involuntariamente – determinada  imagem  
de  si  próprias”.  (LE GOFF, 1992, p. 548).  

 

Ainda sobre os textos sobre cinema e ensino de História que apresentei, eles 

se voltaram para a esfera da exibição de filmes (ou outras produções audiovisuais), 

eles ainda não apresentavam o uso do cinema como narrativa a ser elaborada pelos 

estudantes como forma de expressar sua consciência histórica. Esse insight, o de 

pensar no cinema do ponto de vista da produção surgiu a partir das observações de 

Rüsen:  

 

A consciência histórica se revela principalmente na linguagem. 
Enunciados linguísticos devem estar, portanto, no primeiro plano de 
interesse de pesquisa de didática da história. Por outro lado, não se deve 
esquecer que existem outros indicadores de consciência histórica, não 
linguísticos”. (RÜSEN, 2012, p. 96, grifo nosso). 

 

Diante disso, o desafio para o professor de História consiste em pensar 

estratégias de como usar o cinema como recurso narrativo produzido pelos 

estudantes para que eles expressem suas narrativas históricas. Assim, podemos 

promover o protagonismo juvenil amparado nos pressupostos da Educação Histórica 

objetivando alcançar as competências específicas da disciplina. 
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Mestre e Doutora em História Social (1993) pela USP, Circe M. F. Bittencourt é 

professora de pós-graduação na Faculdade de Educação da mesma instituição onde 

pesquisa a respeito da preservação de documentos da história escolar e compõe a 

organização do Centro de Memória da Educação da FE/USP. No mais, suas 

pesquisas se relacionam com o ensino e aprendizagem de História e com a trajetória 

do livro didático no Brasil. O livro “Ensino de História: fundamentos e métodos” faz 

parte da Coleção Docência em Formação a qual busca contribuir para a formação 

inicial e contínua dos professores. Em sua 5ª edição de 2018, Bittencourt busca 

trazer reflexões em relação ao ensino de História, dividindo sua obra em três partes: 

a 1ª Parte consiste em um debate sobre a própria ideia de disciplina bem como sua 

trajetória ao longo do tempo dentro da educação;a 2ª Parte aborda de maneira 

teórica e metodológica as ciências que respaldam a História escolar, partindo de 

uma conceitualização sobre a historiografia e as diferentes vertentes relacionadas 

com o ensino e a aprendizagem de História;a 3ª Parte expõe os dilemas com os 

materiais didáticos como mediadores na relação entre ensino e aprendizagem, 

trazendo discussões sobre os materiais considerados tradicionais e os ditos 

inovadores, respaldados pela produção historiográfica e teorias de aprendizagem. 

Cada capítulo traz sugestões de atividades que, segundo a autora, tem o intuito de 

estimular os professores à maiores debates em sala de aula ou em sua formação 

continuada.  
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O questionamento “O que é disciplina escolar?” abre o primeiro capítulo da 

obra, apresentando uma discussão sobre diferentes pontos de vista em relação ao 

que consiste uma disciplina escolar, seja uma “Transposição didática”, assim 

denominada por Yves Chevallard como uma adaptação do conteúdo da academia 

para transmitir ao aluno ou como uma ciência própria ancorada na em sua própria 

epistemologia. Assume-se então que a disciplina escolar é uma produção coletiva 

das instituições de ensino e com isso, o método não deve ser a única preocupação, 

entrando em discussão também o que se ensina e o que se deixa de ensinar. Nessa 

esteira, o ensino de História entra em discussão com seus conteúdos e 

metodologias, sendo apontadas pesquisas que retratam, a partir da década de 1980, 

um caráter ideológico da disciplina em questão, como também contradições das 

histórias e problemas epistemológicos. Nesse ponto, Circe Bittencourt apresenta um 

breve percurso da disciplina nas escolas brasileiras, com suas características e 

influências a partir do contexto social, político e econômicos que passamos. 

Primeiramente, entre o século XIX e XXI, o ensino de História foi marcado pelo 

patriotismo e civismo exacerbado, a fim de querer garantir uma homogeneização da 

cultura com um predomínio de uma visão eurocêntrica. Após o final da década de 

1930 com a criação do Ministério da Educação, houve maior centralização nas 

tomadas de decisões e os conteúdos escolares de maneira geral, começaram a 

passar por normas mais rígidas. Nesse sentido, houve uma consolidação do 

enaltecimento dos “heróis nacionais” e a memorização no processo de 

aprendizagem começou a tomar cena ao passo em que testes eram utilizados como 

medidores de sucesso escolar: “Aprender era memorizar.” (BITTENCOURT, 2018, p. 

52) 

A mecânica da memorização começa a ceder ao passo em que resistências a 

essa metodologia começam a surgir, dando abertura para os Estudos Sociais e os 

“métodos ativos” com o intuito de integrar o aluno na sociedade, e com isso, ter 

como ponto de partida o aluno. Entretanto, dava-se maior importância à técnica do 

que ao conteúdo, exigindo do professor uma neutralidade no ato de ensinar, 

tomando como referência disciplinas exatas, como a Matemática. Posteriormente, 

com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais em 1996 pelo MEC, o 

ensino foi destinado para a grande massa populacional e com isso exigiu-se 

adaptação dos conteúdos escolares. Com influência de outros países, o Brasil busca 

atender camadas sociais antes não favorecidas pela educação ao passo que a 
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elaboração dos PCNs foi seguida pelo debate de uma base nacional, a atual BNCC 

(Base Nacional Comum Curricular). Bittencourt ressalta a influência das avaliações 

em larga escala naelaboração desses currículos enfatizando as grandes influências 

políticas/econômicas que pressionaram essas mudanças. 

Como então, selecionar o que estará presente nas discussões em sala de 

aula? Esse é o questionamento que abre a 2ª parte do livro, a partir do qual 

Bittencourt faz breves reflexões a respeito das tendências historiográficas presentes 

no cotidiano escolar. Primeiramente a ideia de História como narrativa, foi 

influenciada ferrenhamente pelo positivismo o que trouxe a ideia de um passado 

cristalizado. Após essa onda, os conteúdos começam a fundamentar-se em 

questões sociais e não apenas econômicas, o que, paralelamente, foi acompanhada 

de um movimento que defendia a História social, que abarcava discussões em 

relação à macro e micro cultura. De acordo com Bittencourt (2018) após essas 

tendências a História do tempo presente entra em voga. A autora aprofunda-se um 

pouco mais na discussão dos conteúdos escolares baseados no cotidiano e na 

história local.  

Ancorando-se nos pressupostos psicológicos que norteiam a educação, 

Bittencourt resgata brevemente as concepções e os confrontos entre Piaget e 

Vygotsky ao passo em que evidencia suas influências para o ensino de História. 

Posteriormente, apresenta as concepções de tempo e espaço e sua construção no 

intelecto humano, noçõesconsideradas indissociáveis nessa perspectiva. A autora 

retoma a defesa de Piaget no que tange a necessidade de uma maturação biológica 

para a compreensão do tempo, o que já havia causado uma “postergação” no ensino 

de História antigamente.  

Como esses conceitos (tempo/espaço) são pilares no ensino de História, 

Bittencourt (2018, p. 174) afirma que:  

 

Um dos objetivos básicos da História é compreender o tempo vivido de 
outras épocas e converter o passado em “nosso tempo”. A História propõe-
se reconstruir os tempos distantes da experiência do presente e assim 
transformá-los em tempos familiares para nós. 

 

Com isso é posto a importância do espaço em consonância com as ações 

humanas o que leva Bittencourt a discursar sobre a metodologia do estudo do meio 

como uma possibilidade a ser seguida em sala de aula a fim de se afastar do 
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método tradicional extremo de ensino e trilhar práticas interdisciplinares para 

enriquecer as aulas de História. Marc Bloch, Fernand Braudel e Le Roy Ladurie são 

alguns pesquisadores citados que utilizam do meio ambiente para suas pesquisas e 

trabalhos pertinentes ao ensino de Históriae que contribuem para a 

interdisciplinaridade e compõe um grupo de pensadores que trabalham na vertente 

de práticas de ensino de História ambiental.  

O patrimônio cultural entra em voga na medida em que o estudo do meio passa 

a ser compreendido como uma metodologia rica para ser trabalhada em sala de 

aula. A ideia de se utilizar dos bens culturais, seja material ou imaterial, passa por 

debates acerca de qual memória está sendo lembrada e qual tem sido esquecida. 

De acordo com Bittencourt há um compromisso educacional das escolas perante o 

patrimônio cultural num sentido de preocupação com os bens locais que são 

referência de identidades múltiplas para os alunos.  

A 3ª e última parte da obra aborda as concepções e usos dos materiais 

didáticos, especialmente nas aulas de História. Os livros acabam sendo o objeto de 

discussão num primeiro momento onde é entendido como um material didático mais 

evidente nas escolas e que demanda dos professores um posicionamento político 

em suas escolhas. Se, é apoiando-se nos livros que professores e alunos muitas 

vezes percorrem um ano letivo, acaba sendo ele determinante para a formação do 

indivíduo ao final de seus estudos. Com isso, Bittencourt deixa claro o livro como um 

objeto cultural e político, o qual também sofre influências do mercado corporativo no 

que toca a produção e venda em massa desses materiais para as redes de ensino.  

Uma proposta de análise dos livros didáticos é mencionada, o qual divide o 

método em três partes: uma análise da forma que o livro é apresentado; uma análise 

do conteúdo histórico escolar que evidencia as correntes historiográficas e demanda 

uma explicação sucinta dos fatos históricos; uma análise dos conteúdos 

pedagógicos onde, a partir das atividades propostas, evidencia-se as concepções de 

aprendizagem e os objetivos propostos para os alunos naquele livro. Como ponto de 

partido, o livro é posto como um veículo que carrega ideologias e difunde saberes de 

maneira branda. Como grande ponto de apoio de professores e alunos em sala de 

aula, o uso dos manuais deve ser cauteloso. 

A última discussão do livro é referente ao uso de documentos, escritos e não 

escritos, como fontes históricas para os debates em sala de aula. Bittencourt 

ressalta primeiramente uma análise em que esses documentos devem ser 
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submetidos pelos professores e posteriormente pelos estudantes, a fim de habilitar 

os alunos para verbalização e escrita de suas concepções dos materiais 

apresentados. No mais, a utilização de materiais não escritos também devem 

estimular senso crítico no aluno, seja a partir de uma visita em museu, a 

apresentação de fotografias e produções cinematográficas ou músicas devem estar 

articulados com o ensino de História na mesma medida em que o planejamento de 

um professor esteja aberto para as análises dos estudantes em relação a esses 

materiais.  

 


