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MISSÃO DA REVISTA 

 

Ser uma Revista produzida por professores e destinada a professores de 

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

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

consumo do conhecimento na área da Educação Histórica, pautada  

na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
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EDITORIAL 

 

É com satisfação que o Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica 

(LAPEDUH) torna público o 20º número 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.  

Acredita-se que as produções registradas neste volume, em sua maioria, 

pautadas na perspectiva da Educação Histórica, representam uma contribuição 

significativa em torno da prática de sala de aula e de pesquisas preocupadas com o 

ensino e aprendizagem em História. 

Os trabalhos apresentados mostram cada um de sua forma, a experiência e a 

possibilidade 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, junho de 2020. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A 20ª edição da Revista de Educação Histórica – REDUH apresenta artigos, 

em sua maioria pautados na perspectiva da Educação Histórica, produzidos por 

pesquisadores(as) e professores(as) que têm como preocupação o ensino e 

aprendizagem em história. 

Carmo Bráz de Oliveira e Tiago Costa Sanches, no artigo O planejamento de 

história na rede municipal de ensino de Foz do Iguaçu, apresentam o conceito amplo 

de currículo, compreendido além da função orientadora, bem como fazem uma 

reflexão sobre a Educação Histórica, enquanto um processo necessário e contínuo 

que deve se dar já no início da vida escolar da criança.  Apresentam uma análise 

comparativa entre Currículo Básico para a Escola Pública Municipal (Amop, 2014) 

da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná e o Planejamento Curricular de 

História da Rede Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu – PR. Entre outras 

considerações apontam que como o currículo teve sua atualização realizada 

recentemente, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, tais 

mudanças sugerem a continuação da pesquisa acerca das semelhanças e 

diferenças entre os documentos analisados, tendo como referência a perspectiva da 

Educação Histórica.  

No artigo A Lei 10.639/03: o ensino de história e suas contribuições para uma 

educação antirracista, Eloá Lamin da Gama apresenta resultados de pesquisa de 

mestrado que tem como objetivo compreender as ideias históricas de estudantes do 

terceiro ano do Ensino Médio, de uma escola pública do município de Maringá-PR, a 

partir dos conteúdos substantivos de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, 

tendo como fonte questionários aplicados aos estudantes, bem como a análise de 

coleções de livros didáticos. 

Fabio Ferreira e Maria Auxiliadora M. S. Schmidt, no artigo A presença das 

imagens fotográficas nos livros didáticos de história, apresentam a investigação 

realizada durante o mestrado que teve como finalidade categorizar a forma como a 

imagem fotográfica aparece no livro didático a fim de subsidiar um debate 

metodológico sobre o uso destas imagens nas aulas de história. Entre outras 

considerações, apontam que apesar das investigações – tanto na historiografia, 

quanto no ensino de história - apontarem para uma crítica específica das imagens 

fotográficas, seu uso é majoritariamente na condição de recurso didático ilustrativo.  
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Maycon D. Bento e Tiago Costa Sanches, no artigo Teatro e ensino de história: 

o uso de roteiro no processo de ensino aprendizagem, apresentam o resultado de 

atividades que foram desenvolvidas para as aulas da matéria de Estágio Obrigatório 

III do curso de História e buscam mostrar a qualidade didática do teatro em sala de 

aula, mais especificamente o uso e construção de roteiros teatrais para o ensino de 

História, delimitando a Guerra da Tríplice Aliança. Ressaltaram o potencial do 

diálogo entre a literacia histórica e a produção de roteiros pelas alunas e alunos ao 

partirem da própria realidade para fins didáticos, demonstrando, assim, sua eficácia 

como ferramenta para o ensino e aprendizagem da História.  

No artigo Branquitude e educação histórica: possibilidades para a promoção da 

educação para as relações étnico-raciais as autoras Rafaella Baptista Nunes e Ana 

Claudia Urban explicitam a intenção de refletir sobre o papel da branquitude dentro 

da promoção de uma educação antirracista. Além disso, analisam as possibilidades 

para que a disciplina de História, dentro da perspectiva da Educação Histórica, seja 

instrumento para a Educação das Relações-Étnico Raciais, rompendo com a história 

única e promovendo uma educação libertadora e antirracista.  

Victor Batista de Souza no seu artigo As dimensões da aprendizagem histórica:  

da interpretação do passado à aplicação na vida prática tem como objetivo discutir 

as dimensões da aprendizagem histórica na perspectiva da Educação Histórica a 

partir de intervenção realizada com alunos da 3ª série do Ensino Médio de uma 

escola estadual da Paraíba, procura demonstrar como o trabalho com análise de 

fontes históricas pode proporcionar o desenvolvimento de ideias históricas mais 

complexas na interpretação do passado para orientação da vida prática.  

Como demanda contínua, dessa edição, contamos com o artigo Trump e a 

distopia feminista: análise do “Conto da Aia” como protesto na Women’s March de 

autoria de Barbara Fonseca e Gabriella Daphne Pereira Ferreira. As autoras 

apresentam o resultado do trabalho final do curso de História da Universidade 

Federal do Paraná e destacam que observaram na Women's March (Marcha das 

Mulheres) de 2018 – realizada nos Estados Unidos em reação ao governo de 

Donald Trump – várias referências à obra de Margareth Atwood, "O Conto da Aia". 

Buscaram a partir de fotos da Women's March presentes no site The Blast, pensar 

de que maneira a história de Atwood serviu como forma de protesto feminista contra 

Trump.  
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Por fim, a resenha organizada por João Victor da Silva Pedrozo da obra de 

Paulo Freire, Pedagogia da autonomia: saberes necessários à pratica educativa, na 

qual destaca a importância da obra de Paulo Freire para a atuação profissional na 

educação, bem como a sensibilidade desse autor ao brindar o leitor com o 

sentimento de esperança e convidando-o a lembrar a todo o momento da 

importância do professor e de sua contribuição social. 

 

Boa Leitura! 

 

Rosi Terezinha Ferrarini Gevaerd 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em História – Faculdade UNINA 

Pesquisadora do LAPEDUH 

Junho de 2020 
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O PLANEJAMENTO DE HISTÓRIA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FOZ 

DO IGUAÇU 

 

Carmo Bráz de Oliveira - UNILA1 
carmobrazdeoliveira@gmail.com 

 
Tiago Costa Sanches - UNILA2 

tiago.sanches@unila.edu.br 
 

RESUMO: O presente trabalho, “O currículo de história nos anos iniciais do ensino 
fundamental de Foz do Iguaçu” tem como objetivo: Identificar, a partir da leitura do 
planejamento de História da Rede Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu e do 
Currículo Básico da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, seus pontos 
convergentes e divergentes. Sua delimitação será a área de história, fazendo um 
paralelo com os planejamentos de história elaborados pela Secretaria Municipal de 
Educação de Foz do Iguaçu. Na revisão de literatura, as pesquisas de Nadai (1986) 
Aranguren Rincón (2002), Rüsen (2006), Schmidt (2009 e 2011) e Sanches (2016), 
que embasam sobre o processo ensino-aprendizagem de história e sua 
aplicabilidade a partir da definição dos objetivos do currículo (Rüsen, 2006, p.14); as 
recomendações, orientações didáticas e expectativas de aprendizagem (Aranguren 
Rincón, 2002, p.260); as orientações curriculares como um determinado 
conhecimento escolar, um tipo especial de saber,a História como matéria de ensino, 
por Sanches (2016, p.225), Nadai (1986, p.102) trabalha a expressão dos conceitos 
de Sociedade, Trabalho e História, e Schmidt (2009, p.11) trabalha o conceito de 
cultura escolar, sobre a qual o currículo é construído; a reflexão acerca da função 
docente historicamente construída, assim como alunos (crianças e jovens) como 
construções históricas e a a conversão do saber acadêmico em conhecimento 
escolar legítimo, através de “textos visíveis do código disciplinar” (Schmidt, 2011, 
p.78).  
 
Palavras-chave: Currículo. Ensino Aprendizagem. Currículo de História.  
 

Introdução 

 

Este artigo possui como tema “O Planejamento de História na Rede Municipal 

de Ensino de Foz do Iguaçu”. Elaborado através de representantes da gestão de 

educação de cinquenta e dois municípios da Região Oeste do Paraná, o Currículo 

Básico Para a Escola Pública Municipal, do Departamento de Educação da 

Associação dos Municípios do Oeste do Paraná – Amop - apresenta a 

contextualização histórica, a concepção, os eixos, as linguagens, os pressupostos, 

                                                
1
 Acadêmico do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Ensino de História e América Latina da 

Universidade Federal de Integração Latino-Americana (UNILA). 
2
 Docente orientador do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Ensino de História e América Latina 

da Universidade Federal de Integração Latino-Americana (UNILA). 
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objetivos, avaliação e os conteúdos, a partir dos verbos introduzir, trabalhar e 

aprofundar na Educação Infantil, bem como as áreas de Lingua Portuguesa e 

Alfabetização, História, Geografia, Ciências da Natureza, Arte, Educação Física, 

Informática Educacional, Matemática e Ensino Religioso.  

Por sua vez, o Planejamento da Rede Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu, 

elaborado pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal da Educação é 

organizado por ano e área, do primeiro ao quinto ano, sendo organizadas as áreas 

de História, Geografia e Arte com um docente para cada três turmas. 

O problema de pesquisa elaborado para ser respondido ao longo deste 

trabalho é este: O Planejamento de História da Rede Municipal de Ensino de Foz do 

Iguaçu está alinhado com o Currículo da AMOP?  

O objetivo geral desta pesquisa é investigar o Currículo da AMOP (2014), 

concomitantemente com o planejamento curricular  de história utilizado na Rede 

Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu, verificando como os dois documentos 

dialogam.  

A hipótese se refere a ausência de alinhamento entre o Planejamento de 

História da Rede Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu e o Currículo Básico da 

Amop, apesar dos coordenadores pedagógicos da Secretaria Municipal da 

Educação afirmarem esta unidade. 

Como metodologia, o presente trabalho utilizou-se da pesquisa documental e, 

evidentemente da bibliográfica. Para Fonseca (2002, p.32):  

 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa 
bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica 
utiliza fontes constituídas por material já elaborado, constituído basicamente 
por livros e artigos científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa 
documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 
tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, 
relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 
tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 
(FONSECA, 2002, p. 32). 

 

Assim, as fontes documentais pesquisadas foram o Currículo Básico para a 

Escola Pública Municipal – Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais – 

3ª Edição (Amop, 2014) e o Planejamento de História da Rede Municipal de Ensino 

de Foz do Iguaçu (2019), com uma análise comparativa entre ambos e as devidas 

reflexões a partir do processo ensino-aprendizagem.  
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Os autores que fundamentam as ideias presentes nesta pesquisa, são 

Goodson (2008), Sacristán (2013), Sanches (2016), Aranguren Rincón (2002) 

Schmidt (2011), Torres (2006), Schimidt e Urban (2016), Lee (2016) Schmidt e 

Garcia (2006). 

A organização deste artigo traz inicialmente o conceito amplo de currículo, 

compreendido além da função orientadora. Em seguida faz uma reflexão sobre a 

Educação Histórica, enquanto um processo necessário e contínuo que deve se dar 

já no início da vida escolar da criança. Por conseguinte, traz como foco o Currículo 

de História perpassando pelo contexto, o saber ou conhecimento histórico, as 

características, funções e fundamento deste documento. Por fim, realiza uma análise 

comparativa entre Currículo Básico para a Escola Pública Municipal (Amop, 2014) 

da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná e o Planejamento Curricular de 

História da Rede Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu – PR.  

 

Currículo, educação histórica e currículo de história 

 

Definir o conceito de currículo não se constitui em uma tarefa fácil, devido à 

amplitude de significados e notável significância que possui na educação e ainda a 

diversidade de funções que assume como instrumento ideológico, político, social e 

pedagógico. Consoante a estas palavras, em sua assertiva Goodson (2008, p.28) 

revela que devemos ter ciência que “a luta para definir um currículo envolve 

prioridades sócio-políticas e discurso de ordem intelectual”  

Por sua vez, em seus estudos, Sacristán (2013, p.17) cita a definição de 

currículo a partir de seu contexto histórico: 

 

Em sua origem, o currículo significava o território demarcado e regrado do 
conhecimento correspondente aos conteúdos que professores e centros de 
educação deveriam cobrir; ou seja, o plano de estudos proposto e imposto 
pela escola aos professores (para que o ensinassem) e aos estudantes 
(para que o aprendessem). De tudo aquilo que sabemos e que, em tese, 
pode ser ensinado ou aprendido, o currículo a ensinar é uma seleção 
organizada dos conteúdos a aprender, os quais, por sua vez, regularão a 
prática didática que se desenvolve durante a escolaridade. (SACRISTÁN, 
2013, p.17).  

 

Esta perspectiva demonstra o currículo em um sentido amplo, negando a 

dicotomia entre a teoria e a prática. Sanches (2016, p.226) corrobora estas reflexões 
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a partir de uma visão de currículo, apresentando crítica a este reducionismo e à 

valorização excessiva deste documento no imaginário pedagógico: 

 

Portanto, o significado do termo currículo é dado pelo próprio contexto em 
que este se insere, sendo assim é sempre necessário problematizar a 
compreensão que se tem de currículo e suas implicações no espaço 
escolar. O que ocorre, muitas vezes, é que o documento curricular é 
concebido como uma "entidade", normativa que implicaria mecanicamente 
em novas práticas, no interior da escola, gerando constantes debates sobre 
sua eficácia. (SANCHES, 2016, p.226) 

 

O autor considera, que o currículo deve ser compreendido como fruto do 

próprio contexto escolar. Aranguren Rincón, (2002, p.259) reflete este entendimento, 

explanando que “en el funcionamiento de una disciplina escolar resultan centrales 

las actividades que se proponen para la enseñanza y el aprendizaje e completa 

ainda afirmando que las fuentes de las culturas escolares aportan evidencias de las 

estrategias que se señalan, se sugieren y se practican.” 

Assim, o currículo precisa ser refletido como um instrumento interno, não feito 

por técnicos especializados das três instâncias de poder (federal, estadual e 

municipal). Nas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica do Brasil (2013, 

p.132), enquanto normas obrigatórias para a educação básica, é apresentada  a 

seguinte concepção de currículo: 

 

Art. 9º O currículo do Ensino Fundamental é entendido, nesta Resolução, 
como constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno 
do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular 
vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente 
acumulados e contribuindo para construir as identidades dos 
estudantes.(DCNEB, 2013, p.132) 

 

Deste modo, o objetivo do currículo de história, foco principal deste trabalho, 

deveria ultrapassar a conotação documental e dogmática. Goodson (2008, p.157) 

observa inclusive que “se o currículo como prescrição está terminando [...] o 

currículo como futuro social ainda está longe de ser evidente”  

Todavia, notadamente são elencadas as disciplinas consideradas de maior 

importância, como matemática e língua portuguesa. A história tem sido relegada a 

segundo plano, como os Parâmetros Curriculares Nacionais de História e Geografia 

contextualizavam: “muitas vezes no ensino fundamental, em particular na escola 

primária, a História tem permanecido distante dos interesses do aluno, presa às 
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fórmulas prontas do discurso dos livros didáticos ou relegada a práticas esporádicas 

determinadas pelo calendário cívico”. (PCN, 1997, p.25). Refletindo acerca do 

contexto da história da educação brasileira, Sanches (2016, p.226) apresenta um 

panorama sobre o tratamento da área de história na construção e efetivação do 

currículo escolar:  

 

A História como disciplina escolar experimentou no decorrer de sua 
existência diferentes concepções sobre o aprender e o ensinar, bem como 
diversas orientações para a prática do professor. Excluída e reintegrada em 
variados níveis de ensino a disciplina de História sofreu em sua trajetória de 
consolidação diversas transformações de cunho teórico e especialmente 
metodológico. (SANCHES, 2016, p.226) 

 

A preocupação com o encaminhamento metodológico e a 3sequência didática 

no processo ensino aprendizagem de história durante muito tempo pautou-se 

apenas na memorização de fatos, datas e heróis, de cunho nacionalista e 

excludente, pois não levava em consideração a diversidade de grupos sociais e 

sujeitos que contribuíram com a construção da história, mas os chamados vultos da 

pátria. Este contexto há muito é questionado.  

Contudo, antes de introduzir quaisquer conteúdos históricos é importante que o 

docente investigue, dialogue, promova um espaço em que o educando possa 

expressar-se a partir de seus conhecimentos prévios sobre os temas a serem 

abordados, ou seja, quais suas ideias históricas, como Schmidt e Urban (2016, p.29) 

explanam:  

 

Partindo do pressuposto básico de que a consciência histórica é o lugar da 
aprendizagem, as investigações têm tido a preocupação com questões que 
envolvem a definição, a conceituação, a elaboração, investigar as funções, 
abordar as condições, forças motrizes e consequências das ideias históricas 
presentes na cultura escolar, seja nas ideias de professores e alunos, seja 
em outros lugares da cultura escolar, como os manuais didáticos. 
(SCHMIDT; URBAN, 2016, p.29) 

 

Portanto, o estudo da história não pode ser reduzido como um cansativo jogo 

de perguntas e respostas de datas e nomes de “grandes homens” que a 

construíram, visto que precisa ter significado e possibilitar o conhecimento do 

presente com projeções para o futuro. Destarte, é preciso que haja um processo de 

                                                
3
 De acordo com Zabala (1998, p.18), sequência didática é um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e 
um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos.  
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literacia histórica, como uma alfabetização (comparando ao processo de ler, 

compreender e utilizar os gêneros do discurso no estudo da língua), ou seja, uma 

educação histórica, de acordo com Lee (2016, p.140):  

 

A Educação Histórica não deve apenas confirmar formas de pensar que os 
alunos já têm: ela deve desenvolver e expandir seu aparato conceitual, 
ajudar os alunos a verem a importância das formas de argumentação e 
conhecimento e assim permitir que decidam sobre a importância das 
disposições que fazem essas normas atuantes. Ela deve desenvolver um 
determinado tipo de consciência histórica – uma forma de literacia histórica 
– tornando possível ao aluno experimentar diferentes maneiras de abordar 
o passado (incluindo a história) incluindo a si mesmo como objeto de 
investigação histórica. (LEE, 2016, p.140) 

 

Expandir o conhecimento do aluno, a partir de suas indagações iniciais sobre 

os conceitos e os conteúdos em história. É fundamental um diálogo à priori, ou seja, 

antes de iniciar o novo conteúdo propriamente dito, utilizando-se o lugar comum 

como ponto de partida para o encaminhamento metodológico. Inclusive os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de História (1997, p.25), já alertavam quanto à 

necessidade de mudança no ensino desta área, apontando: 

 

Os métodos tradicionais de ensino têm sido questionados com maior 
ênfase. Os livros didáticos, difundidos amplamente e enraizados nas 
práticas escolares, passaram a ser questionados em relação aos conteúdos 
e exercícios propostos. A simplificação dos textos, os conteúdos carregados 
de ideologias, os testes ou exercícios sem exigência de nenhum raciocínio 
são apontados como comprometedores de qualquer avanço que se faça no 
campo curricular formal. Dessa forma, o ensino de História atualmente está 
em processo de mudanças substantivas em seu conteúdo e método. (PCN, 
1997, p.25).  

 

Estas práticas tradicionais impediam a aprendizagem significativa do aluno, 

que não via sentido em estudar algo tão distante da sua realidade.  

Assim, o processo de Educação Histórica, é relevante por possuir, diferente da 

prática tradicional, um fundamento significativo, devido a participação de todos os 

sujeitos envolvidos, como Schmidt e Garcia (2006, p.29) explicam: 

 

(...) a Educação histórica tem seus fundamentos pautados em indagações 
como as que buscam entender os sentidos que os jovens, as crianças e os 
professores atribuem a determinados conceitos históricos – como revolução 
francesa, renascimento, reforma protestante – chamados “conceitos 
substantivos”, bem como os chamados de “segunda ordem” tais como 
narrativa, explicação ou evidência histórica. (SCHMIDT; GARCIA, 2006, 
p.29) 
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Para tanto, é primordial que o currículo de história esteja edequadamente 

estruturado, compreendido em seu sentido amplo, de forma gradativa e que 

possibilite a literácia histórica, notadamente nos anos iniciais do ensino fundamental.  

O currículo de história, além de instrumento orientador das práticas 

pedagógicas, possui características e origem específicas. Em sua pesquisa, 

Sanches (2016, p.225), contribui com esta assertiva inicial do capítulo, possibilitando 

a relação e o diálogo com outros autores citados: 

 

Tomando o objeto e a metodologia de análise, cabe ressaltar que as 
orientações curriculares se referem a um determinado conhecimento 
escolar, um tipo especial de saber, ou seja, a História como matéria de 
ensino, que pode ser explicada pela ideia de uma larga tradição social 
inventada, não de uma só vez, e recriada no que o educador espanhol 
Raimundo Cuesta Fernandez (1998) denomina “código disciplinar”. 
(SANCHES, 2016, p.225) 

 

Este tipo especial de saber, que constitui o código disciplinar de história, dá 

conta da existência desta enquanto matéria de ensino, distinto do saber científico, 

como Lee (2016, p.114), corroborando a afirmação de Sanches (2016), especifica: 

 

História na escola pode ter que atender a critérios adicionais não aplicáveis 
à história “acadêmica”, mas se ela não ensinar aos alunos algo das normas 
e critérios que são construídos para a história como uma forma pública de 
conhecimento, não pode ser justificada como história em si. (LEE, 2016, 
p.114). 

 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o que se vê é a desconsideração da 

história em suas especificidades, utilizando-se os textos de manuais apenas como 

gênero discursivo para o estudo da língua, através da simples interpretação, sem a 

criticidade e análise que compõe o estudo da disciplina.  

Contrariando esta malfadada prática, Schimidt e Urban (2016, p.34)  

fundamentam o valor da investigação das hipóteses sobre a disciplina de  história no 

espaço escolar:  

 

Assim, investigar de que forma estes conceitos ou conteúdos estão 
presentes na cultura escolar, seja sob a forma de “textos visíveis”, tais como 
nos manuais didáticos e currículos, bem como nos “textos invisíveis”, como 
as ideias de alunos e professores, pode contribuir para desvelar e melhorar 
o ensino de História. (SCHMIDT; URBAN, 2016, p.34) 
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Há não raramente um processo de supervalorização do currículo, visto como 

salvaguarda de todos os problemas educacionais, de modo especial em história, 

para o fortalecimento de narrativas ideológicas e a invenção de uma tradição 

adequada ao poder político. Sanches (2016, p.226) faz uma importante asserção 

quanto a este quadro ao explanar que apesar da inegável importância dos 

documentos na constituição do código disciplinar da História no Brasil não se pode 

atribuir aos documentos normativos a solução de todas as questões do ensino da 

disciplina.  

Este contexto perpassa pela formação do professor e condições adequadas de 

trabalho, realidade sócio-econômica, que influencia tanto quanto o próprio 

documento normativo, por isto Schmidt (2005, p. 118) fala em pesquisa não apenas 

dos saberes escolares, mas outras fontes como a família, a mídia, as circunstâncias 

da vida das pessoas, as quais são consideradas igualmente importantes para 

aprendizagem histórica. 

Esta nova visão não é instantânea, mas um longo espaço de tempo, 

dicotomizando com ideias já pré-concebidas e enraizadas sobre história, que 

constituem o saber escolar, que é elaborado, debatido e pensado a partir da 

conjuntura que se apresenta. Sanches (2016, p.230) explana sobre o que o PCN 

entende como conhecimento histórico escolar: 

 

Assim sendo, o saber escolar é construído a partir do estudo de novos 
materiais (relatos orais, imagens, objetos, danças, músicas, narrativas) 
sendo estes, ferramentas de construção do saber histórico escolar. 
Segundo o documento, o saber histórico se relaciona com o saber histórico 
escolar a partir da delimitação de três conceitos fundamentais: o de fato 
histórico, de sujeito histórico e de tempo histórico. A forma como estes 
conceitos são definidos e apropriados pelo documento orientam a formação 
de uma concepção de aprendizagem histórica, envolvida no ensino da 
disciplina. (SANCHES, 2016, p. 230). 

 

Estes aspectos, tendo definidos seus conceitos e lugar na pesquisa da 

educação histórica serão definidores do currículo, estruturando a grade a partir das 

escolhas ideológicas, metodologicas, pedagógicas e políticas que deverão compô-lo. 

No entanto, antes de qualquer definição, como orienta Lee (2001, p.15) “é 

importante investigar as ideias das crianças sobre estes conceitos, pois se tiverem 

ideias erradas acerca da natureza da História elas manter-se-ão se nada fizer para 

as contrariar”. 
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Este conhecimento histórico, pode então ser apreendido a partir de uma visão 

histórica do mundo e o amadurecimento da consciência histórica, não sem uma 

alfabetização e um letramento históricos, os quais compreendem a literácia histórica. 

A mudança no encaminhamento metodológico, com maior espaço para a 

manifestação discente, a partir de hipóteses, ideias sobre o fato o sujeito e o tempo 

histórico, pode efetivar um processo ensino-aprendizagem qualificado e significativo, 

que promova a educação histórica e possibilite a formação da consciência histórica.  

 

Análise dos documentos 

 

No primeiro ano, o planejamento de história elenca o tema “nome”, como 

escolha particular, enquanto o currículo cita os nomes como “necessidade histórica, 

social e cultural” (AMOP, 2014, p.140).  Os sobrenomes são estudados como 

pertencimento ao grupo familiar e origem (AMOP, 2014, p.140), diferindo-se apenas 

pelas palavras latino-americanas, ocidental e oriental. 

Outra diferença são temas como como as fases da vida, divisão do tempo e o 

conhecimento do próprio corpo que não são encontrados no currículo da Amop, mas 

convergem com a organização familiar e suas diferentes formas (AMOP, 2014, p. 

140). As divergências aparecem com o tema família, acerca da constituição e 

papéis, claros no currículo e ausentes no planejamento, neste ano e a escola que, 

foco do planejamento no terceiro bimestre, se faz ausente no currículo.  

Já no quarto bimestre a área de história concorda com o currículo da Amop 

quanto aos conteúdos: “meios de Produção e resultados da produção: Locais e 

objetos de trabalho/meio de produção” e “divisão de trabalho em casa. Tipos de 

trabalho: pai, mãe, irmãos e outros membros que compõem o grupo familiar”. 

(AMOP, 2014, p.140).  

O segundo ano dá continuidade ao processo de alfabetização, que pode 

evidentimente, como Schmidt (2009, p.9) coloca em sua pesquisa ser realizada a 

literacia histórica, como meio para uma educação histórica eficaz para o 

desenvolvimento da consciência histórica. O planejamento apresenta os conteúdos 

de forma semelhante ao currículo, elencando “fases da vida”, mudanças e 

permanências (AMOP, 2014, p.142). 
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O Currículo da AMOP propõe o trabalho e suas especificações, não presentes 

no planejamento, mas ambos trazem  as instituições e seus papeis e representações 

sociais (ontem e hoje). 

É retomado o tema identidade, o nome e o pertencimento aos grupos, de 

acordo com o currículo (AMOP, 2014, p.42).  O Planejamento contempla os Direitos 

da Criança que não é mencionado no Currículo, mas em seguida traz um tema 

subjetivo e de interpretação muito ampla “Diversidade Infantil”, possivelmente de 

acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. (ECA, 1990). 

Outro tema em que o Planejamento Curricular da Rede Municipal de Ensino 

(2019) dissocia do currículo da Amop (2014) é “trabalho e o tempo de trabalho das 

pessoas nos diferentes ambientes, presente no planejamento. Verifica-se no 

documento regional (Amop, 2014) o tema produção, de acordo com cada pessoa, 

veja: “o que, para que e para quem se produz? As contradições nas relações de 

produção: para quem se trabalha e quem se apropria do produto: nas diferentes 

formas de organização social”. (AMOP, 2014, p. 140). 

No terceiro ano, o planejamento inicialmente contempla a mesma organização 

do currículo da AMOP (2014, p. 143), com o ciclo da vida, diversidade étnica e 

sociocultural, bem como entre os demais seres vivos, em seguida aparecem: 

“Relações sociais presentes no espaço local: vila/bairro. Direitos e deveres. 

Conservação do ambiente em que vivemos” fora do currículo da Amop (2014) que 

apresenta “A família como espaço de produção e organização” e seus diferentes 

papéis, ontem e hoje. (AMOP, 2014, p. 143).  

No terceiro bimestre, o planejamento traz um desdobramento do tema “o 

trabalho ontem e hoje, as profissões do passado e do presente (mudanças e 

permanências). Também transcreve o tema do currículo “A escola como espaço de 

produção e organização.” (Amop, 2014, p.143). Este bimestre termina com outro 

conteúdo diverso do Currículo “Diferentes tipos de moradia e a vida em comunidade. 

Relações sociais e educacionais nas comunidades indígenas e quilombolas”. 

Ambos os documentos (planejamento e currículo da AMOP) elencam o tema 

“As condições de trabalho – semelhanças e diferenças.” (AMOP, 2014, p.143). “O 

currículo traz ainda o conceito e a diversidade de propriedade” (Amop, 2014, p.143), 

sugerindo a comparação entre o público e o privado, ausente do planejamento. 

O quarto ano inicia-se com o conceito de história no Planejamento de História 

da Rede Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu seguido do tema migração, 
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nomadismo e as razões destas ações, os primeiros habitantes do Brasil, como uma 

introdução ao estudo da ocupação da América a partir do 4Estreito de Bering, que 

deve ter sua consolidação no 5º ano.  

Outro conteúdo não contemplado no Currículo Básico (Amop, 2014) e que o 

planejamento de história de Foz do Iguaçu apresenta em “A chegada dos 

portugueses: Lutas e conflitos pela ocupação da terra; Colonização brasileira. 

Processo de extração do pau-brasil”. 

No segundo bimestre o planejamento destoa totalmente do currículo com 

temas como: encontro de culturas, trabalho escravo; ocupação do sertão; a vida 

sertaneja; um povo de muitos povos; primeiros imigrantes; êxodo rural, o 

crescimento das cidades e  História e símbolos do Município de Foz do Iguaçu.  

No terceiro bimestre, o planejamento aproveita do currículo apenas “As lutas e 

conflitos pela posse da terra na região Oeste do Paraná e no Brasil. Trabalhadores 

rurais e urbanos” (AMOP, 2014, p.146). Destaca ainda a realidade local: o 

povoamento do município (fluxos migratórios e ciclos econômicos); diversidade 

étnica na formação na formação do município (passado e presente) e turismo. 

Também há no planejamento a presença da localidade quanto a infraestrutura 

do município e os serviços públicos, relações de poder, assim como no currículo. 

Mas há os símbolos nacionais, ausentes no documento regional.  

No quinto ano, o Currículo da AMOP (2014), inicialmente, apresenta as formas 

de organização da população, sugerindo a articulação com a formação do povo 

brasileiro (Amop, 2014, p.148), enquanto o planejamento local traz como tópicos 

mais próximos destes, a África como berço da Humanidade. 

Possui cinco tópicos, a maioria com mais de um conteúdo, sendo que um deles 

reúne todo um período da história do Brasil Colônia, a corrida do ouro e a 

Independência do Brasil, temas amplos para o tempo sugerido (um dia). 

No segundo bimestre, o planejamento de história “O império do café; fim do 

tráfico de escravos; os africanos e a formação do povo paranaense; povoamento do 

Paraná: a origem das cidades paranaenses; a ocupação das regiões do estado, 

temas também bastante abrangentes, diferente do currículo, que volta a abordar a 

                                                
4
 De acordo com Sousa (2019): Segundo essa tese, a ocupação teria acontecido há cerca de 11.500 

anos, momento em que a diminuição do nível do mar permitiu emersão de uma faixa de terras que 
ligaria a Sibéria ao Alasca por meio do Estreito de Bering. 



23 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 20 / janeiro – junho 2020 

migração (Amop, 2014, p.148). O planejamento exclui ainda em relação ao currículo 

os processos de resistência nas relações de poder.  

O terceiro bimestre no planejamento traz nove tópicos, entre estes: imigração, 

emigração, branqueamento populacional e ciclos econômicos. Com exceção da 

formação do povo brasileiro e de noções de demografia e realidade populacional 

nacional, todos os demais conteúdos do bimestre são relativos ao Paraná, condição 

que faz os docentes recorrerem às pesquisas na internet ou a utilizarem-se de 

antigos manuais regionais como “Paraná Povo e Chão” da Base Editora, de 2015. 

No quarto bimestre as relações de poder são o único conteúdo do planejamento que 

condizem com o currículo (Amop, 2014, p.148). O planejamento sugere trabalhar as 

diferenças entre a república e a monarquia, os símbolos do Paraná e do Brasil e a 

interdependência entre o campo e a cidade, impostos e taxas.  

O planejamento municipal, no 5º ano utiliza poucos temas do currículo da 

AMOP, omitindo temas como: O oeste do estado do Paraná: no contexto da “marcha 

para oeste” – governo Vargas; o oeste paranaense enquanto pólo de atração 

populacional (1930-1960), as obrages e a ocupação do leste, além do norte novo e 

norte novíssimo (Amop, 2014, p.148), que pode contribuir com a maior compreensão 

da ocupação e desenvolvimento do Paraná na atualidade. 

 

Considerações finais 

 

A partir da análise dos documentos, Currículo Básico Para a Escola Pública 

Municipal da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP, 2014) e 

Planejamento Curricular de História da Rede Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu 

(2019) foram elencados os pontos comuns, assim como os divergentes entre ambos.  

O Currículo Básico Para a Escola Pública Municipal da Associação dos 

Municípios do Oeste do Paraná (AMOP, 2014), se configura como um documento 

amplo que inclui a realidade regional, em seu contexto histórico e regional, conteúdo 

ausente do Planejamento Curricular de História da Rede Municipal de Ensino de Foz 

do Iguaçu (2019), apresentando em todas as áreas, notadamente na de história, que 

é objeto desta pesquisa, os conteúdos de forma circular, favorecendo a 

interdisciplinaridade.  

Dada a amplitude do tema, não se constitui o objetivo deste artigo esgotar o 

estudo e a análise dos documentos orientadores. O currículo teve sua atualização 
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realizada recentemente, de acordo com a  Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 

2017), alterando o foco dos conteúdos para as competências e as habilidades. O 

mesmo ocorreu com o planejamento iguaçuense. Tais mudanças sugerem a 

continuação da presente pesquisa acerca das semelhanças e diferenças entre os 

documentos supracitados (Currículo da Amop, Planejamento de História e Base 

Nacional Comum Curricular), onde o embasamento se efetive a partir da  pesquisa 

cujo foco seja a  Educação Histórica.  
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UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA  

 

Eloá Lamin da Gama – Universidade Estadual de Londrina (UEL)5 
eloa_lamin@hormail.com 

 

Resumo: Neste artigo iremos apresentar o projeto de pesquisa intitulado “A Lei 
10.639/03: o ensino de História e suas contribuições para uma educação 
antirracista”, que se encontra em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em 
História Social da Universidade Estadual de Londrina, na linha de pesquisa em 
História e Ensino, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Marlene Rosa Cainelli. O estudo tem 
por objetivo compreender as ideias históricas de estudantes do terceiro ano do 
Ensino Médio, de uma escola pública do município de Maringá-PR, a partir dos 
conteúdos substantivos de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, tendo como 
fonte questionários objetivos que serão aplicados aos estudantes e três coleções de 
livros didáticos que serão analisadas. A partir da implementação da Lei 10.639, 
sancionada no ano de 2003, o currículo escolar brasileiro passa por modificações, 
tendo por obrigatoriedade legitimar os conhecimentos históricos e culturais da 
população negra africana e brasileira a fim de pensar uma educação que valorize a 
identidade e os saberes de tais sujeitos e combata as desigualdades étnico-raciais 
no Brasil. Desta forma, esta pesquisa tem o Ensino de História como foco 
investigativo, inserindo-se no campo da Educação Histórica, consolidada a partir do 
trabalho de pesquisadoras como Barca (2001; 2006; 2011), Schmidt (2009; 2011) e 
Cainelli (2006). A metodologia será composta por uma pesquisa de campo com 
observação participante e aplicação de questionários aos estudantes das turmas 
selecionadas, que a partir dos pressupostos da Grounded Theory (Tarozzi, 2011), 
irão nos auxiliar na investigação e reflexão das ideias dos/as mesmos/as. 
 
Palavras-chave: Lei 10.639/03. Livro Didático. Ensino de História. Educação 
Histórica. Relações Étnico-Raciais. 
 

Introdução  

Diante dos processos de escolarização da ciência histórica podemos 

vislumbrar o crescimento e consolidação de teorias, metodologias e campos de 

pesquisa cujo foco investigativo se atenta às trajetórias da construção do 

conhecimento histórico em sala de aula e suas respectivas disputas, 

potencialidades, contradições e limitações. Tais discussões, levantadas e 

produzidas por professores-pesquisadores da História, atuantes nas escolas de 

Ensino Básico e universidades, integrantes de diversos grupos e núcleos de 

pesquisa acadêmicos, têm sido responsáveis pela inclusão do ensino-aprendizagem 

da História nas preocupações da ANPUH (Associação Nacional de História), pela 
                                                
5
 Mestranda em História e Ensino, no Programa de Pós-graduação em História Social da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), sob orientação da Prof.ª Dr.ª Marlene Rosa Cainelli. 
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criação e realização de eventos científicos específicos em relação à temática, e pela 

legitimação do campo como objeto de pesquisa e investigação contínua no universo 

dos cursos brasileiros de graduação e pós-graduação de História. 

A investigação sobre o ensino de História é extensa, bem como suas 

preocupações reflexivas, que já passaram por mudanças significativas desde a 

consolidação dessa área como objeto de pesquisa no Brasil. De discussões 

curriculares à formação docente, de pesquisas referentes aos aspectos constituintes 

da disciplina de História nas escolas às reflexões sobre os livros didáticos, de relatos 

de experiências aos processos de formação do pensamento histórico de alunos e 

professores, tais enfoques se tornam responsáveis por nos orientar constantemente 

para as relações do conhecimento histórico escolar com sua própria epistemologia, 

ou seja, com o conhecimento histórico científico.  

A Educação Histórica, como campo de investigação do ensino de História, 

surge recentemente no Brasil a partir do diálogo de pesquisadores/as com a teoria 

proposta por Peter Lee, pioneiro nos estudos em Educação Histórica nos anos 

sessenta, cujo principal objetivo era investigar como a História nas escolas inglesas 

era compreendida pelos estudantes em tempos de questionamento da importância 

de sua presença nos currículos escolares por parte das autoridades políticas da 

Inglaterra.  

Trazendo-a para outros contextos e realidades, os pesquisadores/as 

portugueses/as e brasileiros/as em Educação Histórica realizam um intercâmbio 

epistemológico ao relacionar as pesquisas inglesas com a teoria da Didática da 

História, representada, em especial, pelos autores alemães Jörn Rüsen e Klaus 

Bergmann. Suas obras se desdobram acerca do entendimento da formação do 

pensamento histórico por meio da cognição própria da História e seus métodos e 

narrativas especificas, relacionando o impacto da ciência histórica na vida prática 

dos sujeitos e grupos sociais que a aprendem diante dos processos de circulação da 

mesma. 

 

Por entender que seja necessário por parte dos alunos a compreensão de 
que a História é um conhecimento específico, uma das preocupações 
dentro da Educação Histórica é entender o que contribui, ou não, para esse 
entendimento dos alunos. Ou seja, qual a interferência, por exemplo, que a 
mídia e a própria vida cotidiana dos alunos, exerce em seu entendimento da 
disciplina? Nesse sentido, a matriz disciplinar de Jorn Rüsen provê uma 
ilustração da maneira como a disciplina História e o mundo cotidiano se 
relacionam (COSTA; OLIVEIRA, 2007, p. 156). 
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Segundo Geyso Germinari (2011) podemos enquadrar as investigações 

realizadas pelos pesquisadores da Educação Histórica em três principais vertentes, 

isto é, pesquisas que analisam: as ideias de segunda ordem, os conteúdos 

substantivos e as reflexões sobre os usos do conhecimento histórico. 

 

As pesquisas sobre ideias de segunda ordem buscam compreender o 
pensamento histórico segundo critérios de qualidade, ancorado nos debates 
contemporâneos sobre a filosofia e teoria da História. Nesse enfoque não 
interessam as questões relativas à quantidade ou simples correção de 
informações factuais sobre o passado, mas as questões relacionadas ao 
raciocínio e a lógica histórica. A análise de ideias substantivas concentra-se 
em reflexões sobre os conceitos históricos, envolve noções gerais 
(revolução, imigrações...) e noções particulares relativas a contextos 
específicos no tempo e no espaço (exemplo: histórias nacionais, regionais e 
locais). Estas análises também utilizam critérios de qualidade destacando 
valores e motivações associados aos conceitos substantivos da História. As 
investigações sobre o uso do saber histórico analisam questões relativas ao 
significado e uso da História na vida cotidiana (GERMINARI, 2011, p. 56). 

 

Essas reflexões epistemológicas acerca do ensino de História vêm sendo 

fundamentais para adequações teórico-metodológicas, pedagógicas e curriculares 

da disciplina nos espaços institucionais de difusão desse saber, isto é, nas escolas e 

universidades. Adequações proporcionadas pelos debates incansáveis e resultados 

das pesquisas realizadas pela categoria docente, principalmente, aqueles/as 

engajadas em movimentos sociais, sindicatos de professores e organizações de 

cunho acadêmico, estão tendo impacto direto na adesão de políticas públicas a nível 

federal, estadual e municipal. 

Por consequência, a implementação de políticas públicas buscam provocar 

mudanças na forma como a História é elaborada e produzida nas instituições de 

ensino, objetivando o aperfeiçoamento da compreensão histórica dos estudantes e 

futuros profissionais da História acerca de diversos conteúdos substantivos e 

conceitos de segunda ordem que contemplam os usos e dinâmicas do conhecimento 

histórico, a superação de simplificações, lacunas e pré-conceitos históricos e o 

reconhecimento do aluno/a como sujeito cognoscente no processo de ensino-

aprendizagem.  

Como parte das políticas públicas adotadas pelo Estado à respeito do ensino 

de História nas escolas, levantamos a Lei 10.639, do ano de 2003, como foco 

reflexivo. Apesar de sabermos que esta, foi modificada pela Lei 11.645 de 2008 a 

fim de incluir, também, o ensino da história e cultura da população indígena, 
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utilizamos a primeira pois a mesma é considerada um marco legal na implementação 

de políticas públicas no campo educacional brasileiro voltada para a valorização e 

reconhecimento da população negra em sala de aula (GOMES, 2011; SILVA, 2013).  

A legislação federal 10.639 é responsável por estabelecer a obrigatoriedade do 

ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira no currículo escolar da Rede 

Básica de Ensino de todas as instituições educacionais do país ao modificar a Lei 

Diretrizes e Bases (LDB), acrescentando o Art. 26-A e 79-B na mesma, como 

também, instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

homologada em 2004, por meio do parecer 003/2004 do Conselho Nacional de 

Ensino (CNE) que aprovou o projeto de resolução das diretrizes.  

A partir das preocupações levantadas, o presente trabalho tem por objetivo 

apresentar o projeto de pesquisa intitulado “A Lei 10.639/03: o ensino de História e 

suas contribuições para uma educação antirracista”, que se encontra em andamento 

no Mestrado em História Social da Universidade Estadual de Londrina. O estudo tem 

por objetivo central compreender as ideias históricas de estudantes do terceiro ano 

do Ensino Médio, de uma escola pública do município de Maringá-PR, acerca dos 

conteúdos substantivos de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, como 

também, analisar três coleções de livros didáticos e sua relação com os mesmos. 

Imbricando as discussões acerca das Relações Étnico-Raciais e da Lei 

10.639/03 com o campo de investigação da Educação Histórica, o projeto de 

pesquisa e seus resultados buscam: identificar as ideias dos estudantes acerca dos 

conteúdos substantivos propostos pela Lei 10.639/03 na disciplina de História; 

verificar como estão sendo representadas as temáticas de História e Cultura 

Africana e Afro-brasileira e das Relações Étnico-Raciais nos livros didáticos de 

História aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e, dessa 

forma, a efetividade ou apropriação da Lei 10.639/03 por parte do mesmo; 

compreender a possível reverberação na vida prática dos estudantes de uma 

aprendizagem histórica perspectivada pelo ensino da História e Cultura Africana e 

Afro-brasileira; apontar os avanços e lacunas para aplicabilidade efetiva da Lei 

10.639/03 no ensino escolar da História. 
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Lei 10.639/03 e seu impacto no ensino de História: problemáticas e 

metodologias da pesquisa 

 

O contato com o ensino-aprendizagem da História e Cultura Africana e Afro-

brasileira na escola, proposto pela Lei 10.639/03, possibilita aos estudantes uma 

reorientação cultural acerca das relações étnico-raciais no Brasil (relações 

complexas que são constituídas e vivenciadas historicamente a partir de assimetrias 

de poder, exclusão e desigualdades sociais, consequências diretas do racismo anti-

negro instituído pela escravização colonial)? Tal questionamento disparador tem 

sido o principal norteador do estudo em andamento e, juntamente com as fontes, ou 

seja, a Lei 10.639/03 e as diretrizes que a embasam, três coleções de livros 

didáticos e questionários aplicados aos estudantes, além dos métodos selecionados, 

irá proporcionar a elaboração da pesquisa e realização de sua escrita dissertativa. 

Partindo do pressuposto que a Lei 10.639/03 é um instrumento político que visa 

amenizar os efeitos de um ensino de História eurocêntrico ao sistematizar os 

saberes da população negra africana e brasileira em ideias substantivas e de 

segunda ordem, legitimando assim sua aprendizagem em sala de aula, queremos 

compreender se a lei proporcionou subsídios para a sofisticação da compreensão 

histórica acerca dos grupos supracitados ao possibilitar mecanismos cognitivos para 

o combate da ausência e/ou estereotipização da história e cultura africana e afro-

brasileira nos processos de produção e ensino do conhecimento histórico. 

 

A educação para as relações étnico-raciais constitui parte das políticas de 
ação afirmativa que, também buscam reparar, equalizar e qualificar. Mais 
que incluir conteúdos, as leis número 10.639/03 e 11.645/08 demandam o 
redimensionamento da memória histórica. Ao incorporar agentes e 
processos desprezados ou subdimensionados nas narrativas que dizem 
respeito à conformação do Brasil e da nacionalidade, elas pretendem 
redefinir a perspectiva a partir da qual nossa formação é percebida: em 
primeiro lugar, promovem a crítica à visão eurocêntrica e quadripartite; em 
segundo lugar, potencializam a identificação com o passado, na medida em 
que privilegiam agentes e processos internos; em terceiro lugar, fomentam o 
exercício da cidadania, ao considerar como agentes consequentes dos 
processos históricos grupos tradicionalmente excluídos, em função da 
atribuição de juízos que os assumem como incapazes (COELHO; COELHO, 
2014, p. 364-365, grifo dos autores). 

 

Para cumprir os objetivos traçados no projeto, realizaremos uma pesquisa de 

abordagem metodológica qualitativa, proporcionada pelo levantamento e analise 

bibliográfica de coleções de livros didáticos, bem como um trabalho de campo com 
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observação participante do cotidiano da sala de aula, que será protagonizado pela 

aplicação de questionários com os/as estudantes, além de discussões teóricas 

acerca da Educação Histórica como campo investigativo, do livro didático como 

fonte de pesquisa e das relações étnico-raciais como área epistemológica.  

A fim de compreender a aplicabilidade e possível reverberação dos conteúdos 

substantivos de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na disciplina de História 

de uma determinada realidade escolar pública, por meio dos materiais didáticos 

selecionados e das ideias dos estudantes à respeito das temáticas estabelecidas 

pela Lei 10.639/03, nossa pesquisa será elaborada a partir da aplicação de 

questionários com o objetivo de investigar o perfil socioeconômico e a consciência 

histórica do alunado, baseada no contato direto com o meio escolar e, assim, com o 

seu conhecimento efetivo como objeto de estudo, produtor de saberes, práticas 

culturais e institucionais próprias, que podem tanto contribuir como enfrentar a 

reprodução de desigualdades presentes nos processos de ensino-aprendizagem.  

A aplicação de questionários traduz-se como um eficaz instrumento para a 

conquista de informações e coleta de dados objetivos, se constituindo em um 

mecanismo que revela opiniões e ideias individuais dos/as estudantes acerca do 

tema proposto. No entanto, quando analisados de forma mais densa por meio de 

inferências possibilitadas por pesquisas e discussões teóricas já realizadas, tais 

informações individuais acabam por se transmutar em ideias coletivas, que 

representam as concepções do grupo social investigado, nesse caso, formado por 

alunos e alunas, cujo pensamento e relações são permeadas pela instituição 

escolar.   

Para a análise dos resultados obtidos por meio dos processos metodológicos 

supracitados iremos nos basear nos pressupostos da Grounded Theory, 

metodologia utilizada em pesquisas inseridas no campo da Educação Histórica. Tal 

método pode ser compreendido pela elaboração da habilidade investigativa do/a 

pesquisador/a, cuja experiência baseada em suas escolhas metodológicas, 

observações de campo, apropriações teóricas, construções de concepções e 

comparações e, manifestações de insights, lhe confere “uma interpretação racional, 

densa, articulada e sistemática, capaz de dar conta da realidade estudada” 

(TAROZZI, 2011, p.19), ou seja, as práticas adquiridas no dia-a-dia da pesquisa irá 

contribuir para a formação de memórias, narrativas, esquemas de investigação e 
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inferências, elementos que aguçam nossas percepções reflexivas e dissertativas, 

conduzindo-nos à uma exploração de nossa própria capacidade criativa e intuitiva.  

Dessa forma, os procedimentos citados irão compor a metodologia seguida 

para a concretização da pesquisa em escrita textual a partir dos problemas 

levantados e das fontes investigadas. 

 

Considerações Parciais 

 

“A investigação em educação histórica tem como objetivo entender as relações 

que alunos e professores estabelecem com os conceitos e as categorias históricas, 

sejam ideias substantivas ou de segunda ordem” (CAINELLI; BARCA, 2018, p. 4). 

Dessa forma, compreendemos ser essencial o entendimento das relações instituídas 

entre os/as estudantes e as ideias substantivas referentes a historicidade africana e 

afro-brasileira a partir da História ensinada de um determinado contexto escolar 

público.  

Ao possibilitar inferências a partir das especificidades de um cotidiano escolar e 

do enquadramento teórico e metodológico apresentado, a pesquisa em andamento 

poderá proporcionar uma análise do modo em que os conteúdos de história e cultura 

negra, propostos pela Lei 10.639/03, estão sendo socializados em sala de aula e 

apropriados por alunos e alunas que se encontram no terceiro ano do Ensino Médio 

a partir de toda a sua trajetória educacional básica.  

Segundo Jorn Rüsen, “o aprendizado histórico é uma das dimensões e 

manifestações da consciência histórica” (2006, p. 16). Logo, o ensino de história e 

cultura africana e afro-brasileira e, consequentemente, seu aprendizado, podem 

contribuir, paulatinamente, para a formação do pensamento histórico de jovens 

estudantes à respeito das relações étnico-raciais que permeiam nosso meio social e 

suas próprias vidas. 

 

O ensino da história encontra, assim, sua missão mais destacada no 
estabelecimento da correlação substantiva entre a vida quotidiana do 
presente e o passado historicizado. O ensino deve tomar seu ponto de 
partida justamente nas questões que os estudantes percebem, em suas 
experiências atuais, não poderem ser adequadamente entendidas se não se 
recorrer a uma volta ao passado. Seu “lugar social” é também o lugar em 
que constroem suas experiências históricas (MARTINS, 2011, p. 56). 
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Por meio da construção de concepções históricas cada vez mais sofisticadas 

acerca da experiência histórica da população africana e sua diáspora brasileira, os 

estudantes poderão criar mecanismos para compreender fenômenos sociais que 

perpassam a história do Brasil e que reverberam nas suas vidas práticas, direta ou 

indiretamente, como o racismo, o conceito de raça e relações étnico-raciais, as 

desigualdades entre negros/as e brancos/as, o impacto da escravidão negra na 

nossa história e suas reminiscências, isto é, temáticas sensíveis da historicidade e 

historiografia brasileira cuja a necessidade de ampliação e democratização dos 

debates se torna imprescindível em tempos de conservadorismo, anticientificismo e 

ataques à educação e a comunidade negra legitimados por discursos e práticas de 

ódio, inacreditavelmente, reproduzidos por autoridades públicas e governamentais. 
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Resumo: A partir da indagação sobre a relação entre imagens fotográficas e 
aprendizagem histórica, na perspectiva da Educação Histórica, este trabalho 
apresenta uma etapa da investigação em desenvolvimento no Mestrado em 
Educação pelo PPGE–UFPR, que consiste na análise de imagens fotográficas das 
três coleções de história mais escolhidos no PNLD 2018. Nesta fase, a pesquisa 
analisa a presença da fotografia nos manuais didáticos de história e compara 
imagens fotográficas que retratam a escravidão no Brasil. Além de compreender 
especificamente como esta temática ligada a ideia de burdeninghistory (BORRIES, 
2011) é visualmente abordada nos livros didáticos, buscamos pistas sobre a 
inserção de imagens fotográficas nesse artefato eas condições objetivas de trabalho 
com este tipo de fonte histórica. Para atingir este objetivo, as categorias criadas para 
analisar as fotografias foram pensadas a partir do princípio do livro didático como um 
artefato que materializa a tensão entre os elementos da cultura escolar (FORQUIN, 
1993) e da cultura histórica (RÜSEN, 2015), cuja síntese determina o resultado do 
processo de seleção das imagens fotográficas que compõe o livro didático. Para 
fundamentar a investigação, partimos da perspectiva da aprendizagem histórica 
(RÜSEN, 2012) ligada a Didática da História. No que tange a aproximação entre 
fotografia e história, utilizamos os trabalhos de Mauad (2012) e Kossoy (2001) para 
categorizar e analisar as imagens presentes nos livros didáticos. 
 
Palavras-chave: Fotografia. Aprendizagem histórica. Livro didático. 
Burdeninghistory. Escravidão. 
 

Introdução 

 

Este trabalho é parte integrante da investigação em realização pelo mestrado 

em educação, desenvolvido no âmbito do PPGE-UFPR, intitulado Fotografia e 

aprendizagem histórica: a presença das imagens fotográficas nos manuais didáticos 

de história. Uma das etapas para a construção de um estudo sobre o lugar das 

imagens fotográficas na aprendizagem histórica foi a aplicação de um estudo piloto 
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em três coleções de livros didáticos de história com o objetivo de analisar a 

presença deste tipo imagem nas três coleções mais escolhidas pelos professores de 

história na edição do PNLD 2018 para o Ensino Médio. Este estudo teve como 

finalidade categorizar a forma como a imagem fotográfica aparece a fim de subsidiar 

um debate metodológico sobre o uso destas imagens nas aulas de história. 

 

Fotografia no Ensino de História 

 

O uso de imagens fotográficas (e também das demais fontes históricas) no 

ensino de história, ultrapassando a idéia de imagem-ilustração, começa a ser 

debatido a partir do processo de renovação do ensino de história, que ocorreu no 

Brasil no contexto da redemocratização após a Ditadura Civil-Militar (1964-1985). O 

embasamento teórico e metodológico se deu a partir do debate que ocorreu no 

campo historiográfico proposto pela “Terceira Geração dos Annales”, que se 

apropriou de novas fontes históricas, dentre elas a fotografia, no contexto da 

renovação historiográfica. A busca pela ruptura com o ensino categorizado como 

“tradicional” - cujos princípios consistiam na história enquanto um discurso único e 

cristalizado do passado - se deu a partir da incorporação do método do historiador 

pela história escolar a partir da transposição didática. 

Uma das frentes de investigação se dedicava a compreender o papel das 

fontes históricas no ensino de história, pensando em incorporar os elementos da 

construção do conhecimento histórico nas aulas de história como forma de 

apresentar ao estudante as possibilidades de uma história multiperspectivada e em 

processo de constante (re) construção. A relação entre a história acadêmica e a 

história escolar – incluindo o uso das fontes históricas - tinha como princípio a 

introdução do método do historiador em contextos de escolarização, nítida 

diferenciação entre o grau de especialização do historiador e a etapa em que 

estudantes se encontram. O lugar das fontes históricas (e conseqüentemente da 

fotografia) no ensino de história convergia para se concretizar uma aprendizagem 

significativa (BITTENCOURT, 2009). 

Seguindo uma perspectiva alternativa ao ensino de História, as pesquisas em 

cognição histórica situada (SCHMIDT, 2009) compartilham de outro arcabouço 

teórico, a filosofia da história de matriz anglo-saxônica e a teoria da história alemã, 

resultando em uma concepção de aprendizagem ancorada na própria racionalidade 
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da ciência da história, em detrimento das concepções generalistas presentes no 

pensamento pedagógico. Em resumo, os debates neste campo focam na história 

escolar e sua finalidade de formação da consciência histórica por meio do 

desenvolvimento das competências do pensamento histórico, num processo que 

leva à atribuição de sentido ao passado e orientação frente às demandas e 

carências de orientação temporais. Nesta perspectiva, a aprendizagem histórica tem 

na consciência histórica o seu lugar de investigação, pois são o conjunto de 

operações realizadas por esta as responsáveis pela construção da temporalidade 

nos indivíduos, orientando-os no fluxo entre passado, presente e futuro, e tornando 

efetivo o processo de atribuição de sentido ao passado. Pensando a partir das 

competências específicas do pensamento histórico, as quais apresentam elementos 

que norteiam as investigações sobre a aprendizagem histórica, apontamos que 

imagens fotográficas apresentariam um grande potencial para as aulas de história se 

utilizadas como uma evidência histórica (ASHBY, 2006). 

Esta investigação apresentará as categorias de uso da imagem fotográficas em 

livros didáticos de história, o que poderá dar suporte a um debate metodológico 

sobre o uso de imagens fotográficas na aprendizagem histórica na perspectiva da 

Educação Histórica. 

 

Livro didático: um artefato entre a cultura histórica e a cultura escolar 

 

Partindo do pressuposto que o livro didático representa um dos principais 

meios de inserção das imagens fotográficas na escola, entendemos que uma análise 

documental deste artefato permite discutir como este tipo de fonte histórica está 

presente na cultura escolar. Neste sentido, a abordagem se dará a partir da 

categoria cultura. Para isto trabalhamos a partir da obra de Jean-Claude Forquin, 

com o conceito cultura escolar, definidos como 

 

o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos que, selecionados, 
organizados, ‘normalizados’, ‘rotinizados’, sob efeitos dos imperativos de 
didatização, constituem habitualmente o objeto de uma transmissão 
deliberada no contexto das escolas (FORQUIN, 1993, p. 167). 

 

A cultura escolar é um conceito que tem o potencial de abarcar uma série de 

elementos simbólicos que são inseridos nas práticas escolares, abrindo 
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possibilidades para se pensar estes artefatos a partir do processo de tradição 

seletiva, o qual é responsável pela produção (ou reprodução) dos conteúdos e 

práticas que são inseridos em contextos de escolarização. 

Levando em consideração que o processo de inserção das imagens nos livros 

didáticos (e consequentemente no ambiente escolar) se dá a partir do processo de 

tradição seletiva, apontado por Forquin, entendemos que as opções tomadas para 

se construir este artefato são intencionais e materializam a tensão entre os 

elementos da cultura escolar (FORQUIN, 1993) e da cultura histórica. Por cultura 

histórica recorremos ao teórico da história Jörn Rüsen (2015), para o qual este 

conceito aborda os processos de rememoração do passado no âmbito da esfera 

pública, processos estes responsáveis tanto pela formação da consciência histórica 

quanto pela identidade dos indivíduos. Nesta perspectiva a fotografia pode ser 

entendida como uma forma de estetizar o passado, atuando diretamente nos 

processos de rememoração por meio das dimensões estética, política, cognitiva, 

moral e religiosa da cultura histórica. A análise da presença da fotografia a partir 

desta delimitação possibilita uma construção do objeto que abre caminho para uma 

fértil investigação8. 

 

Metodologia 

 

Além de representar a principal forma de incursão didatizada da fotografia na 

escola, o livro didático é um dos elementos constitutivos do código disciplinar da 

história, tal como aponta Cuesta Fernandes (1998). Enquanto o artefato representa 

a parte visível do código, o modelo de distribuição dos livros didáticos no Brasil - por 

meio do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD - pode enunciar a parte 

invisível do código, pois confere ao professor o poder de escolher o material a ser 

utilizado na escola, deixando explicita uma questão interessante: que concepções 

ligadas ao ensino de história e, até mesmo, ao uso das imagens fotográficas os 

professores têm preferência. Sendo assim, optar pela escolha do livro didático pode 

fornecer elementos de compreensão de como o uso das imagens fotográficas se 

constitui na disciplina de história. De imediato, é possível uma análise da parte 

                                                
8
 Não estamos desconsiderando os demais interesses como elementos de tensão na produção dos 

livros didáticos, tal como a dimensão do livro enquanto mercadoria por exemplo, mas optando por um 
recorte teórico e metodológico que permita tempo hábil de investigação e, ao mesmo tempo, coerente 
com nossa investigação 
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visível do código disciplinar ao analisar os livros didáticos. Este recorte no abre 

caminho para um debate metodológico sobre o lugar das imagens fotográficas na 

aprendizagem histórica. 

Este pressuposto norteou nossa opção pelo objeto de estudo deste trabalho, 

que consiste na análise das três coleções mais escolhidas pelos professores de 

história no PNLD 2018 disponível para o Ensino Médio. A soma destas três coleções 

ultrapassa 50% do volume de livros disponibilizados pelo PNLD para a disciplina 

história, atendendo um total de mais de quatro milhões de estudantes e professores 

do Ensino Médio (FNDE, 2019). 

Este estudo piloto consistiu na identificação, seleção, análise e categorização 

de imagens fotográficas, e o instrumento de investigação foi construído utilizando a 

partir de planilhas disponíveis na ferramenta Excel. 

 

QUADRO 1 – OBRAS ANALISADAS COLEÇÃO 

FONTE: FNDE (2019). 

 

Análise quantitativa dos livros didáticos 

 

Para o estudo comparativo criamos inicialmente três categorias de análise da 

presença da fotografia nestes livros: aberturas de capítulo, ao longo dos textos do 

capítulo e, por fim, atividades que envolviam imagens fotográficas. Nesta primeira 

incursão realizamos a categorização a partir dos elementos essencialmente 

editoriais, partindo da estruturação dos capítulos dos livros. O primeiro critério de 

análise utilizado para o levantamento das fotografias presentes nas coleções foi a 

referência da imagem, créditos e legenda da imagem. Nestas informações o próprio 

livro didático categoriza o tipo de imagem em uso, identificando se a imagem é uma 

fotografia, pintura, charge, etc. Ficaram fora da seleção apenas imagens produzidas 

 Título Autor(es) Editora Ano Edição 
Tiragem 
(cópias) 

1

1 
História, sociedade 
&cidadania 

Alfredo Boulos 
Junior 

FTD 2016 2ª Edição 1.820.725 

2

2 
História Global Gilberto Cotrim 

Saraiva 
Educação 

2017 3ª Edição 1.136.038 

3

3 

História - das 
cavernas ao terceiro 
milênio 

Mirian Motta e 
Patrícia Braiki 

Moderna 2016 4ª Edição 1.068.925 
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graficamente, tais como história em quadrinhos, charges e mapas. A partir desse 

critério construímos a tabela abaixo 

 

QUADRO 02 - QUADRO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS POR COLEÇÃO/SÉRIE 
 

 Coleção 1 Coleção 2 Coleção 3 

Abertura 60 24 32 

Texto 504 52 374 

Exercícios 51 57 27 

Abertura de unidade 34 9 2 

Total 649 619 435 

 

FONTE: BOULOS (2016); COTRIM (2017); MOTTA, BRAIKI (2016). 

 

Um grande número de imagens informava que se tratava de uma fotografia, 

porém ao analisar o contexto (legenda, conteúdo, textos que a imagem estava 

relacionada) percebemos outra intencionalidade. A fotografia era utilizada como uma 

tecnologia para reproduzir cenas, objetos, dentre outros, possibilitando tanto ao 

professor quanto ao estudante uma relação mediada com a realidade nos limites 

físicos do livro didático. Neste sentido, encontramos um grande número de 

reproduções de pinturas, fontes materiais, fotogramas de cenas cinematográficas, 

detalhes arquitetônicos, dentre outros, etc. Neste ponto resvalamos em um grupo de 

imagens que não apresentavam relevância para nossa análise: as fotografias 

utilizadas como reprodução técnica, pois não exploravam a fotografia enquanto fonte 

e sua função era reproduzir outras fontes que os limites do livro didático não 

comporta. 

Com a finalidade de atender à delimitação e objetivos dessa investigação 

desconsideramos este tipo de imagens e refinamos o critério para uma próxima 

análise, que agora procura selecionar imagens fotográficas a partir da intenção de 

uso enunciada pelas coleções. Outros elementos constitutivos desta segunda 

análise são as legendas das imagens e, no caso das atividades, os textos 

relacionados às fotos. Essa filtragem apresentou de forma depurada a quantidade 

de imagens fotográficas presentes nos livros didáticos, possibilitando o 

procedimento de categorização das mesmas. 
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QUADRO 03 - QUADRO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS APÓS SEGUNDA FILTRAGEM 
 

 Coleção 1 Coleção 2 Coleção 3 

Total 403 175 160 

 

FONTE: BOULOS (2016); COTRIM (2017); MOTTA, BRAIKI (2016). 

 

Categorias de imagens fotográficas presentes nos livros didáticos 

 

A partir desta análise e do levantamento dos debates sobre o uso de fontes no 

ensino de história chegamos a três categorias: fotografias como ilustração, fotografia 

como mobilizadora/problematizadora e fotografia como fonte histórica. 

O conceito de ilustração é utilizado por estudiosos das imagens para definir seu 

uso enquanto um recurso para reforçar argumentos ou conclusões que já foram 

sustentados pelo que está presente nos textos escritos (BURKE, 2004). Portanto, a 

fotografia enquanto ilustração se constrói a partir da relação com o texto e com a 

legenda, e o caráter predominante da imagem é o de atestação, ou seja, a imagem 

serve para reforçar narrativas escritas e preencher lacunas visuais mentais. 

Acreditamos que sua presença nos livros didáticos esteja ligada à função de recurso 

didático e, portanto, à concepção de aprendizagem do livro didático e da tradição da 

cultura escolar. Tanto a historiografia quanto a Didática da História apresentam 

possibilidades efetivas para romper com o uso das ilustrações. As imagens 

categorizadas com ilustração apresentam potencial para a mobilização da 

consciência histórica, mas, em geral, a legenda ou questões que a acompanham 

fazem sua presença totalmente dispensáveis no conjunto das informações. Além de 

criar/reforçar imagens mentais, a fotografia pode, por meio de sua dimensão 

estética, encantar/emocionar o observador. A depender da concepção pedagógica e, 

até mesmo, da tradição ligada à cultura escolar, emocionar é uma função com 

grande apelo para motivar o estudante.  

A segunda categoria de imagens fotográficas, a fotografia enquanto 

mobilizadora/problematizadora da práxis apresentam uma intencionalidade 

pedagógica clara: as imagens fotográficas têm a função de mediação na relação dos 

estudantes com questões ligadas a sua vida prática, propondo questões (ora 

levantando, ora impondo carências de orientação) que o estimulem a buscar o 

conhecimento científico. Esta categoria de imagens tem um direcionamento que 
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permite mobilizar as protonarrativas dos estudantes, abrindo caminho para que 

outras competências do pensamento histórico sejam mobilizadas no processo de 

atribuição de sentido ao que propõe o conteúdo da imagem.  

Por fim, categorizamos como fotografia enquanto fonte histórica as imagens 

que são problematizadas, possibilitando compreender os elementos aparentes da 

imagem. Não necessariamente a fotografia enquanto fonte rompe com a atestação, 

mas estimula que o estudante identifique elementos do passado presentes nela. 

Nesta categoria encontramos desde perguntas que apresentam a possibilidade de o 

estudante inferir elementos das fotografias até perguntas que estimulam esse sujeito 

a apresentar argumentos sobre o que não é aparente nas imagens. 

 

QUADRO 4 – IMAGENS FOTOGRÁFICAS CATEGORIZADAS 
 

 Coleção 1 Coleção 2 Coleção 3 

Ilustração 315 150 123 

Mobilizador/Problematizador 63 18 20 

Fonte fotográfica 25 4 17 

Total 403 175 160 

 

FONTE: BOULOS (2016); COTRIM (2017); MOTTA, BRAIKI (2016). 

 

A partir da análise quantitativa percebemos que as imagens fotográficas 

aparecem em grande nos livros didáticos, mas que sua presença é 

predominantemente na categoria ilustração. 

 

Tensões entre cultura histórica e cultura escolar no livro didático 

 

Para a construção deste tópico realizamos uma análise qualitativa por meio de 

um cotejamento das três coleções a partir das categorias de análise criadas 

anteriormente, mas optando por um recorte temático específico: a escravidão. Além 

de encontramos imagens fotográficas sobre escravidão em todas as coleções 

analisadas este tema apresenta grande relevância para o debate sobre ensino de 

história. Neste momento do texto contextualizaremos a fotografia oitocentista para, 

então, nossa investigação ser direcionada para perceber as tensões entre a cultura 
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histórica e a cultura escolar presentes nos manuais didáticos a partir das imagens 

sobre escravidão. 

A fotografia surge na primeira metade do século XIX e logo ganha campo no 

Brasil, com a instalação de uma série de estúdios fotográficos em várias cidades do 

Império. Os debates ligados à fotografia oitocentista ganharam notoriedade nas 

últimas décadas, pois além de inseridos nas correntes ligadas às novas concepções 

de fonte histórica contam com acervos digitalizados e de fácil acesso. 

Os principais registros fotográficos que dispomos para investigação são 

referentes à década de 1860 em diante, momento que as imagens capturadas pelos 

fotógrafos enunciam as contradições existentes da tentativa de construir a imagem 

de um império moderno coexistindo com o projeto de se postergar o agonizante 

sistema escravista até o limite. 

Com relação à pertinência didática do tema entendemos que a abordagem 

histórica da questão racial nos contextos de escolarização, para além de sua 

obrigatoriedade prevista em lei9, pode promover discussões sobre questões que 

figuram como uma demanda dos jovens e seu processo de orientação no mundo 

contemporâneo. Segundo Schwarcz e Starling10, o sistema escravocrata figura entre 

as vergonhas da história do Brasil, apresentando possibilidades de reconstrução do 

passado na perspectiva da burdening history11 (BORRIES, 2011 apud SCHMIDT, 

2015). Negros escravizados estão entre as primeiras temáticas dos livros didáticos 

ilustradas com imagens de época, ou seja, está enunciado que no que diz respeito 

ao regime de visualmente as mais remotas imagens fotográficas do Brasil 

rememoram o sistema escravocrata e a presença negra em nossa história. 

                                                
9
 Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008 define a obrigatoriedade do ensino da “história da África e 

dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira 
e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 
social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (...) em especial nas áreas de educação 
artística e de literatura e história brasileiras.” 
10

 Em reportagem publicada na revista Trip a antropóloga Lilia Schwarcz e a historiadora Heloisa 
Starling apontam as maiores vergonhas da história do Brasil, dentre o genocídio dos povos indígenas, 
guerra do Paraguai, Canudos, dentre outros acontecimentos, o sistema escravocrata figura como um 
evento traumático. Disponível em https://revistatrip.uol.com.br/trip/as-sete-maiores-vergonhas-do-
brasil-por-lilia-schwarcz-e-heloisa-starling acesso em 27/10/2019. 
11

 Por burdeninghistory, o historiador alemão BodovonBorries define como uma perspectiva da 
história que “inclui o sentimento de culpa, responsabilidade,  vergonha  e  luto,  mas  que  estas  
questões  necessitam  ser  apreendidas, levando-se em conta determinados problemas. (...) No que 
diz respeito ao sentimento de culpa, este não pode ser considerado como algo que envolva punição 
individual ou coletiva, mas um dar-se conta em relação a determinados feitos do passado” 
(BORRIES, 2011 apud SCHMIDT, 2015) 

about:blank
about:blank
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Ao total encontramos 10 fotografias sobre escravidão (seis na coleção 1 e duas 

nas coleção 2 e 3) e todas utilizadas na categoria ilustração. Selecionamos uma das 

imagens para realizar um breve debate sobre a presença das imagens sobre 

escravidão nos livros didáticos. 

 

IMAGEM 1 - PARTIDA PARA A COLHEITA DO CAFÉ, VALE DO PARAÍBA, MARC FERREZ, 
DÉCADA DE 1880 

 
FONTE: BOULOS (2016, p. 250). 

 
Acompanhada da legenda “A imagem, de cerca de 1885, mostra escravizados 

com peneiras e outros instrumentos de trabalho saído para a colheita do café em 

fazenda do Vale do Paraíba” (BOULOS, 2016, p. 250), a fotografia canônica 

pertencente a uma série de registros realizados na década de 1880 pelo fotógrafo 

Marc Ferrez está disposta no capítulo sobre o Segundo Reinado (1840-1888), mais 

especificamente no texto dedicado à expansão do café no Império. A legenda se 

resume a contextualizar a imagem e apresentar o detalhe das ferramentas, sem 

problematizar a construção da imagem e direcionando para um entendimento da 

imagem como um artefato de atestação do passado. Sendo assim, consideramos 

que esta imagem aparece como uma ilustração cuja intenção é reforçar pela 

visualidade o conteúdo desenvolvido. 

Se por um lado a presença da imagem como uma ilustração cumpre um papel 

pedagógico no livro didático, na perspectiva da cultura histórica o poder de 

atestação do qual a imagem foi dotada pela disposição e pela legenda reitera o 

discurso do qual a fonte histórica é portadora e, consequentemente, sua intenção 

enquanto monumentalização/eternização de um ponto de vista sobre um fato. A 

partir de uma investigação à luz da historiografia, percebemos que a construção 
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desta imagem enuncia o posicionamento de Ferrez frente à contradição do sistema 

escravista em decadência, que segundo o fotógrafo se trata de uma escravidão 

ordeira, produtiva e de relações apaziguadas entre senhores e escravizados, isto 

com o objetivo de reduzir danos à imagem de modernidade que se tentava associar 

à produção cafeeira do Brasil no cenário internacional da época (MUAZE, 2017). 

A partir desta imagem podemos perceber que ao utilizar fotografias como 

ilustração, sem problematizar a fonte e seus limites enquanto um documento e um 

monumento (LE GOFF, 1993), corre-se o risco de reforçar a memória 

monumentalizada no ato de criação da fonte, atribuindo um sentido ao passado que 

reprodução o discurso estetizado pela fotografia.  

 

Considerações finais 

 

As fotografias têm uma presença expressiva nos manuais didáticos e esse 

estudo propiciou a criação de um panorama da presença das fotografias nos livros 

didáticos com maior difusão pelo PNLD. 

Apesar das investigações – tanto na historiografia, quanto no ensino de história 

- apontarem para uma crítica específica das imagens fotográficas, seu uso é 

majoritariamente na condição de recurso didático ilustrativo. As implicações disto no 

código disciplinar resultam em reiterar a tradição de valorização das narrativas 

textuais em detrimento das evidências que podem contribuir efetivamente com a 

atribuição de sentido ao passado e a formação da consciência crítica dos 

estudantes. 

A hegemonia das fotografias como ilustração nos permite apontar algumas 

considerações sobre a presença das fotografias nos livros didáticos de História. 

Primeira diz respeito ao processo de seleção e disposição das fotografias, nos quais 

as coleções tendem a reproduzir o uso tradicional das fotografias, resistentes aos 

processos de renovação tanto na historiografia quanto no ensino de história. Isto 

enuncia que a tradição tenciona para a reprodução de elementos da cultura escolar 

em detrimento de um debate renovado sobre os processos de rememoração do 

passado matizado por sua dimensão cognitiva. Uma possibilidade de avançar neste 

debate seria a construção de um debate metodológico sobre o uso das imagens 

fotográficas na aprendizagem histórica em contexto de escolarização. 
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Resumo: Buscando utilizar linguagens e metodologias que estejam fora da linha 
tradicional de ensino nas escolas brasileiras, se faz necessário recorrer a uma 
aprendizagem que abranja não só sua eficácia como ferramenta didática, mas 
também a valorização de outras qualidades dos próprios alunos dentro do ambiente 
escolar. Assim, a ideia de se trabalhar as linguagens do teatro para o ensino de 
História mostrou ser uma possibilidade interessante para estes fins. Deste modo, o 
presente artigo buscou provar a qualidade didática do teatro em sala de aula, mais 
especificamente o uso e construção de roteiros teatrais para o ensino de História, 
delimitando a Guerra da Tríplice Aliança como recorte histórico e seguindo a linha de 
pensamento do historiador Peter Lee e a Literacia Histórica. Através dos resultados 
das atividades em sala, pode-se perceber o uso da criatividade, juntamente com a 
construção de perspectivas históricas dos alunos e alunas no processo de criação 
dos roteiros.  
 
Palavras-chave: Teatro-educação. Guerra da Tríplice Aliança. Literacia Histórica. 
 

Introdução 

 

A educação é um pilar essencial no processo de formação e construção do 

pensamento humano que nos acompanha desde o início de nossas vidas nas 

diversas instâncias sociais e culturais. Com a educação histórica não seria diferente. 

Assim, é de grande importância buscar trabalhar em prol de uma qualidade 

educacional que valorize as experiências adquiridas pelos alunos, sejam elas 

originadas fora ou dentro do ambiente escolar e, posteriormente, ressignificá-as para 

a construção de um pensamento histórico eficiente. Para isso, é necessário buscar 

diferentes linguagens que auxiliem os docentes em suas funções didáticas no 

processo de ensino. 

                                                
12

 Graduado em História pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). 
13

 Professor Doutor do Curso de Licenciatura em História da Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana (UNILA). 
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Assim, a intenção deste artigo é buscar compreender se/como o uso das 

linguagens do teatro poderiam auxiliar os docentes e discentes no processo de 

ensino aprendizagem de história.  

Como recorte desta pesquisa, optei por utilizar o roteiro como linguagem teatral 

para fins didáticos.  As atividades foram desenvolvidas para as aulas da matéria de 

Estágio Obrigatório III do curso de História - Licenciatura da UNILA (Universidade 

Federal da Integração Latino Americana). Essas aulas foram ministradas no Instituto 

Federal do Paraná (IFPR) - Campus Foz do Iguaçu - para a turma do terceiro ano do 

curso técnico de Informática. O objetivo deste estudo é responder indagações 

referentes às possibilidades do uso das linguagens teatrais para o ensino de História 

e sua eficácia quanto ferramenta didática.  

Espera-se, por meio deste artigo, explorar tais questões de maneira coerente e 

empírica, buscando alcançar qualidade na aprendizagem histórica das alunas e 

alunos envolvidos na pesquisa. 

 

Aprendizagem histórica e Literacia Histórica 

 

A ideia de se pensar e enxergar o mundo historicamente está longe de ser 

relacionada a simples tarefas como decorar datas, gravar nomes de pessoas 

importantes ou de utilizar a história apenas para “saquear” um fato histórico sem ao 

menos compreendê-lo em seu contexto (LEE, 2016 p.121). 

É necessário, antes de tudo, buscar maneiras de se relacionar com o passado 

de modo que esta experiência seja instigante, e principalmente, que proporcione aos 

alunos e alunas clareza no que diz respeito ao contato com a História e toda sua 

complexidade. Nesse sentido, Peter Lee nos apresenta a Literacia Histórica. Seu 

sentido literal está relacionado com a habilidade de ler e escrever historicamente 

(MANTOVANI, 2014, p.03). Isso significa que, ao utilizar tal conceito, pode-se, 

assim, ressignificar cada objeto, situação ou contexto estudados - estejam eles à 

volta dos alunos ou presentes em livros didáticos - e, consequentemente, dando um 

sentido histórico para tais elementos. Lee (2016, p.120) aponta que não é uma 

obrigação condicionar a pessoa a seguir um processo concreto e complexo sobre 

como se estudar história. A ideia é que se proporcione aos estudantes conceitos 

básicos e acessíveis, vistos como necessários e que venham a somar para a 

construção de um pensamento histórico capacitado.  
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Peter Lee (2016, p.121) lista três exemplos de conceitos que, segundo o autor, 

são fundamentais para se estudar a História: Compreender a História como uma 

forma de ver o mundo; Adquirir disposições que derivam e impulsionam a 

compreensão histórica; Desenvolver uma imagem do passado que permita que 

os alunos se orientem no tempo. A partir destas ideias, o autor busca trabalhar o 

conceito de Literacia por meio de elementos que justifiquem a importância e a ação 

de se analisar a história, partindo do pressuposto que ela faz parte do mundo - que a 

História está em todas as coisas - e que é necessário uma observação precisa para 

se alcançar tais compreensões. Assim, se faz necessário o entendimento dos 

chamados conceitos de segunda ordem. A partir destes conceitos, Lee busca 

indicar caminhos que levem os(as) alunos(as) a seguirem o exercício de pensar 

historicamente.   

Os conteúdos utilizados nas escolas para se ensinar História (livros, 

documentos históricos, filmes, músicas, fotos, etc); estes são elementos 

pertencentes aos conceitos de primeira ordem. Seriam estes os objetos de estudo 

dos alunos. Já os conceitos de segunda ordem - têm maior relevância neste trabalho 

- estão relacionados aos meios utilizados para se analisar e estudar esses objetos. 

Levando em consideração que conceitos de segunda ordem são “subjacentes 

à interpretação de conceitos substantivos tais como ditadura, revolução, democracia, 

Idade Média ou Renascimento” (BARCA, 2011), significa que as(os) estudantes, ao 

terem contato com o passado - no caso, qualquer conteúdo de cunho histórico - 

utilizem estes conceitos buscando uma maior compreensão sobre a História, não 

apenas como meros espectadores que buscam memorizar nomes e datas, mas 

também como estudantes que procuram um entendimento maior sobre o 

desenvolvimento de cada processo histórico estudado. Um exemplo de conceito de 

segunda ordem é a Empatia Histórica. Este será um elemento de relevância nesta 

pesquisa.  

O significado etimológico do termo “Empatia” está diretamente interligado com 

conceitos teatrais, juntamente com exercícios de compreensão e interpretação. 

Segundo Juliano da Silva Pereira (2013, p.4), a Empatia,  

 

como conceito difundido atualmente, tem sua origem na palavra alemã 
Einfühlung, formada das palavras “ein” (em) e “Fühlung” (sentimento), 
traduzida como “sentir com”. Este termo, criado pelo filósofo alemão Rudolf 
Lotze em 1858, por sua vez, seria a tradução do termo grego empatheia 
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que significa paixão, estado de emoção, formada a partir de en (em, dentro 
de) + pathos (sofrimento, sentimento, emoção). Sua intenção era 
caracterizar com esta palavra a capacidade do espectador de arte de se 
projetar no objeto apreciado. Algo como sentir-se no objeto, identificar-se 
nele.  

 

Conceituado por Peter Lee, este termo utilizado como ferramenta didática da 

história se estrutura “[...] como uma realização – algo que acontece quando 

sabemos o que o agente  histórico  pensou,  quais  os seus  objectivos,  como  

entenderam  aquela  situação  e se  conectamos  tudo  isto  com  o  que  aqueles 

agentes fizeram” (LEE, 2003, p.20). Ou seja, a execução da empatia histórica 

remete à observação e sua ligação com o antigo, buscando uma compreensão das 

relações e atitudes dos sujeitos do passado (AGUIAR, 2018, p.111). Isso se 

incorpora à ideia de que “Empatia envolve entender o que pensou, sentiu o agente 

histórico e não ter o mesmo sentimento que ele” (PEREIRA, 2013, p.8).  

Deste modo, o teatro pode ser considerado uma linguagem utilizável no campo 

da História como tentativa de aproximar a(o) estudante com  um passado fixado nos 

elementos atuais em sua volta. Afinal, isso “significa que compreender direções e 

tempo estendido, e características referenciadas no passado do comportamento 

humano (por exemplo planos e políticas) é crucial para se tomar decisões no 

presente” (LEE, 2006, p.141). Por isso a importância em dar relevância às vivências 

trazidas pelos alunos para dentro do ambiente escolar, pois 

 

Os alunos vão para a sala de aula com pré-conceitos sobre como funciona 
o mundo. Se suas compreensões iniciais não são levadas em conta, podem 
falhar em entender novos conceitos e as informações que lhes são 
ensinados ou podem aprendê-los para uma prova, mas revertem para seus 
pré-conceitos fora da sala de aula (DONOVAN; BRANSFORD; 
PELLEGRINO, 1999).  

 

Seguindo esta perspectiva, é necessário aos alunos e alunas o estímulo da 

ideia de que a história não é permanente e imutável (LEE, 2006, p.135). Fatos 

históricos aconteceram no passado, isso não se modifica, o que se modifica é o 

estudo e análise do contexto da região/época/sociedade e como as várias 

perspectivas daquele mesmo fato se interagem perante indagações pertinentemente 

estruturadas.  
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Aula oficina como metodologia de ensino 

 

A proposta a partir daqui é evidenciar o processo de criação e, posteriormente, 

a execução das aulas, usando como ferramenta didática básica as linguagens 

teatrais. Pensar o teatro como prática pedagógica pode trazer muitos benefícios no 

ambiente escolar. Para Arcoverde (2008, p.601), 

 

Trabalhar com o teatro em sala de aula, não apenas  fazer os alunos 
assistirem as peças, mas representá-las inclui uma série de vantagens 
obtidas: o aluno aprende a improvisar, desenvolver a oralidade, a expressão 
corporal, a impostação de voz, aprende a se entrosar com as pessoas, 
desenvolve o vocabulário, trabalha o lado emocional, (...) oportuniza a 
pesquisa, desenvolve a redação, trabalha a cidadania, religiosidade, ética,  
sentimentos, interdisciplinaridade, incentiva a leitura, propicia o contato com 
obras clássicas, fábulas, reportagens; ajuda os alunos a se desinibirem e a 
adquirirem autoconfiança, desenvolve habilidades adormecidas, estimula a 
imaginação e a organização do pensamento. 

 

Levando em consideração que não são todos os alunos e alunas que se 

sentem à vontade para exercer interpretações corporais e vocais logo nas primeiras 

aulas, o objetivo inicial foi trabalhar com a escrita em grupo e debate de opiniões 

para, assim, fomentar a construção de ideias em prol de um roteiro teatral. Para Doc 

Comparato em Da Criação ao Roteiro (1995, p,19), “A especificidade do roteiro no 

que respeita a outros tipos de escrita é a referência diferenciada a códigos distintos 

que, no produto final, comunicarão a mensagem de maneira simultânea ou 

alternada”. Por mais complexo que pareça, o roteiro proporciona ao seu criador ou 

criadora a capacidade de contar histórias de maneiras simples e cotidianas até as 

mais abstratas e extravagantes.  

Com relação à escolha dos conteúdos que seriam executados nas aulas do 

Estágio III, nos foi concedido o conteúdo de “História da Guerra do Paraguai”. A 

ideia já era trabalhar as linguagens do teatro para o ensino de História, então, 

juntamente com meu orientador Tiago Costa Sanches, decidimos utilizar um conto 

escocês datado no ano de 1775 chamado Journey To The Western Islands Of 

Scotland de Samuel Johnson. É preciso levar em consideração o estudo deste 

conto, feito por Jörn Rüsen (1992), que consiste em colocar os alunos e alunas 

como agentes da história, deslocando-os para o passado, com o objetivo de 

construírem o final do conto através de suas perspectivas, trabalhando valores 

morais e éticos, fomentando a consciência histórica e a empatia. 
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Assim, começamos a reconstruir a história do conto (em anexo) entre duas 

famílias e seu pacto. Agora, os sobrenomes escoceses Maclean e Maclonish 

passaram a ser Oliveira e Martínez. O ano é 1864, e ao invés de se passar nas 

terras altas da Escócia, o novo conto acontece no Estado do Mato Grosso, no 

estopim da Guerra, quando o Paraguai invade a província brasileira. O soldado 

paraguaio fictício Cormano Martínez, secretamente, salva a família Oliveira e os 

auxilia na fuga, evitando a morte dos mesmos. A família, muito agradecida, resolve 

fazer uma promessa para o soldado: Quaisquer integrantes de sua família, 

independente do tempo que passasse, poderiam recorrer à família Oliveira, não 

importando para qual ocasião, com a certeza de auxílio. No final do conto tivemos 

como objetivo interagir com as(os) estudantes colocando-as(os) como membros da 

família Oliveira e, assim, fazendo a seguinte proposta: “Imagine agora que você é 

um membro da família Oliveira nos dias atuais (...) Em uma certa noite, 

inesperadamente bate à sua porta um membro da família Martínez (o chamaremos 

de Jackson), dizendo estar sendo procurado pela polícia e veio até sua casa para 

buscar refúgio e que, assim, se cumpra a promessa feita no passado. O que você 

faria?” Diferente da proposta de Rüsen, decidimos não utilizar as quatro opções para 

o final do conto. A partir deste ponto, a ideia estava estruturada e o próximo passo 

seria sua prática em sala.   

Tivemos a oportunidade de executar esta pesquisa no IFPR (Instituto Federal 

do Paraná - Campus Foz do Iguaçu) para a turma do terceiro ano do ensino 

médio/curso técnico de Informática. A turma tinha, em média 25 a 30 alunos e o 

processo das atividades foi delimitado em quatro aulas - duas em cada dia: 

17/10/2019 e 24/10/2019. A sala de aula, em moldes tradicionais - carteiras 

enfileiradas e a lousa à frente - tinha, em média, um espaço de 48m². Este último 

detalhe contém uma certa importância, uma vez que, ao trabalhar manifestações 

teatrais em sala de aula, pode-se ter a noção de que o espaço utilizado será (ou 

não) suficiente para estas práticas. 

Na primeira aula foi feita uma leitura individual do conto e, consequentemente, 

seu final alternativo, que foi escrito pelos alunos e alunas, agora em grupos de 

quatro pessoas - primeiro fomentando a opinião e escolha particular de cada 

aluna(o) para depois se criar o debate entre os integrantes dos grupos. Estes 

primeiros finais alternativos não foram escritos em moldes de roteiro. A proposta era 

realizar a atividade com cada grupo apenas registrando suas escolhas para o final 
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em formato dissertativo.  A segunda aula foi dedicada à apresentação do tema da 

Guerra da Tríplice Aliança - este tema ficou para a segunda aula propositalmente, 

com o intuito de, primeiramente, recolher a opinião dos alunos para uma 

comparação entre as perspectivas de antes e depois da contextualização da guerra.  

Para que a investigação obtivesse êxito em seu processo, o início da terceira 

aula foi dedicado a um debate muito importante para a sequência das atividades: 

Quais as consequências da guerra visíveis nos dias atuais? A partir desta 

indagação, as alunas e alunos refletiram e debateram a respeito do que era visível 

para elas e eles quanto moradores/frequentadores de Foz do Iguaçu e sua relação 

com o Paraguai, quais possíveis características da realidade paraguaia que se 

interligavam com o passado pós-guerra do país.  

Em seguida, trabalhou-se com roteiro de teatro, suas características, seu 

processo de criação e como poderíamos utilizar esta estrutura para refazer o final de 

cada conto já feito pelos grupos. Procurei apresentar este elemento teatral de uma 

forma dinâmica e básica, uma vez que o objetivo principal era a aprendizagem 

histórica a respeito da Guerra da Tríplice Aliança através de elementos teatrais e 

não os próprios elementos em si.  

Assim, foi proposta novamente a formação dos mesmos grupos onde, a partir 

do primeiro texto escrito, deveriam inserir elementos históricos pós-guerra que 

tivessem relação com o presente, justificando-os através do roteiro.   

 

Análise dos resultados das aulas-oficina 

 

Os resultados foram muito interessantes no ponto de vista da Literacia 

Histórica (LEE, 2006). O que se foi pedido aos alunos e alunas era que, para a 

criação da segunda versão do final do conto em formato de roteiro, que o foco fosse 

o motivo do personagem Jackson Martínez estar sendo procurado pela polícia. Este 

motivo deveria estar interligado com as consequências da Guerra da Tríplice 

Aliança.  

Foi notado que, através dos roteiros criados, o tema do preconceito com 

pessoas de origem paraguaia foi bastante usado nas criações dos finais alternativos. 

Assim, percebe-se que a realidade já incorporada por essas alunas e alunos, 

através do contato direto com a fronteira, apresentou uma perspectiva comum e já 

visível para os moradores da fronteira trinacional. Pois, infelizmente,  
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Num contexto de choques étnicos, culturais e econômicos como os que se 
expressam em nossa tríplice fronteira, o preconceito discrimina e classifica 
homens, mulheres, jovens, adultos, crianças e velhos, não apenas por faixa 
etária e gênero, mas também por “origem”. “De onde você veio?” O local de 
onde se vem, muitas vezes, serve de rótulo para classificação (JONER, 
2016, p.24)  

 

A maneira com que este preconceito é retratado em boa parte dos roteiros 

feitos pelos alunos não se trata de sua execução e reprodução em si, mas sim de 

sua representação através do próprio contexto vivenciado na perspectiva das alunas 

e alunos. Vejamos a seguir um trecho de um dos roteiros escritos em sala:  

 

(...) 

JENNYFFER: Jackson, deixarei você ficar esta noite, porém amanhã irá me explicar sobre esta 
perseguição. 

Ela o deixa entrar e mostra um cômodo onde irá dormir  

JACKSON: (Aliviado e agradecido) Muito obrigado! 

(...) Na manhã seguinte, após tomar o café da manhã, Jheniffer e Jackson vão à sala e sentam-se 
no sofá. 

JENNYFFER: Você pode me explicar sobre a perseguição agora. 

JACKSON: Ontem eu vi uma mulher que estava andando na rua, depois ela foi abordada por dois 
homens e foi assaltada. Eu fui tentar ajudar e nessa hora os policiais me viram e acharam que eu 
estava envolvido, então eu corri e acabei chegando aqui.  

Jennyffer, para cumprir a promessa feita à família Martínez diz:  

- Eu irei pedir para meu tio advogado para ajudá-lo em questão a isso, não se preocupe, vou 
cumprir com a promessa.  

Jackson se livra da acusação. Jennyffer cumpre com a promessa. 

FIM 

 

Segundo exemplo. Desta vez, retratando a fome e pobreza do lado paraguaio: 

 

Jackson batendo desesperadamente na porta. Afonso corre desesperado em direção a porta, 
armado. Ao abrir, mira em Jackson. 

JACKSON: Por favor, não atire! Sou Jackson Martínez! 

AFONSO: Martínez? 
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JACKSON: Sim, por favor, ajude-me! Estou fugindo, a polícia está atrás de mim 

Afonso o puxa para dentro de casa e tranca a porta. 

AFONSO: (Ainda mirando em Jackson) Conte-me tudo, agora! 

JACKSON: Eu estava com muita fome, tentei roubar comida de um mercado. Também perdi minha 
casa. 

AFONSO: O que aconteceu com sua casa? 

JACKSON: Tive que vendê-la para pagar dívidas. Por favor, me ajude, eu não sou uma pessoa 
má, mas tive que roubar para não passar fome. 

AFONSO: Sou advogado. Você pode trabalhar aqui enquanto tento resolver seu problema. 

JACKSON: Muito obrigado! 

AFONSO: É o mínimo que posso fazer pela família Martínez, um dia também precisamos de vocês. 

 

A justificativa destes dois grupos de utilizarem o preconceito e a desigualdade 

como elementos que advém do período pós-guerra foi que, para eles, o Paraguai 

tem esta imagem baseada em estereótipos há muito tempo no mundo inteiro e que 

tudo que é identificado como “paraguaio” é subestimado, que detém uma baixa 

qualidade. É necessário levar em consideração que o percurso do país paraguaio do 

período pós-guerra até os dias atuais, juntamente com a perspectiva construída por 

outros países através dos tempos, foi a chave para que esta visão se fixasse no 

inconsciente das pessoas que vivem em meio a um ambiente fronteiriço. 

 

Dizer que “os paraguaios adoram piratear” se configura como um 
estereótipo porque é uma generalização apressada e incompleta da 
realidade histórica, cultural e econômica da sociedade paraguaia. E, ao 
tentar caracterizar um povo, associando-o a uma atividade, entramos no 
terreno das identidades atribuídas (BRANDALISE, 2017, p.8).  

 

O que não se é comumente apresentado neste contexto histórico é a 

submissão do Paraguai perante o resto da América e mundo. Segundo Souza (2001, 

p.13) “Após a guerra da Tríplice Aliança, a miséria que assolou o país provocou um 

deslocamento em massa dos paraguaios em direção aos países vizinhos, em busca 

da sobrevivência (...)”.  
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Porém, a problemática em questão é a reprodução destes estereótipos e como 

eles estão enraizados nas relações dos dois países. Para Roberta Brandalise (2017, 

p.2)   

 

Essas narrativas são elaboradas contando com um interdiscurso que se 
formou historicamente com a participação da própria mídia brasileira. Um 
interdiscurso que se teceu a partir de estereótipos negativos, super-
simplificações da realidade que servem de base para o preconceito de 
brasileiros em relação a paraguaios. Os estereótipos negativos entranhados 
nas formações discursivas dessas narrativas se constituem como marcas 
simbólicas que estigmatizam os paraguaios, o Paraguai e a fronteira Brasil-
Paraguai.  

 

Sendo assim, fica visível a necessidade que os alunos tiveram de recorrer às 

próprias realidades construídas por eles aqui na fronteira, suas experiências e 

observações, para embasar essas narrativas como fundamento para o trecho final 

do conto. A convivência com o preconceito e a mídia construíram - e constroem - 

identidades pejorativas perante a população paraguaia. 

 

Considerações finais  

 

Levando em consideração a necessidade de percorrer caminhos mais lúdicos e 

que trouxessem para a matéria de História outras qualidades além do conteúdo 

passado, o teatro se torna uma opção para se chegar a uma aprendizagem que 

evidencie elementos pouco utilizados dentro das salas de aula como o corpo 

(funcionalidades físicas) e a mente (criatividade), além das próprias perspectivas das 

alunas e alunos utilizadas na aprendizagem histórica.  

O contato que a maioria das(os) estudantes têm com o teatro no ambiente 

escolar é, normalmente, uma peça feita na própria escola (ou contratada) e 

executada apenas como entretenimento - uma relação distante entre alunos e arte - 

sem se pensar num contato mais direto e que venha a trazer uma qualidade maior 

na experiência dentro do ambiente escolar. Pensando nisso, utilizamos do conteúdo 

da Guerra da Tríplice Aliança para desenvolver uma aprendizagem histórica que 

fosse trabalhada através de elementos teatrais, como foi o caso do roteiro feito pelos 

próprios alunos.  

Observamos, no decorrer da pesquisa, a utilização de elementos como a 

aprendizagem histórica e empatia histórica (LEE, 2003) para fins didáticos, 
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executados através de roteiros teatrais, que também se tornaram objetos didático-

históricos que podem ser usados para outras atividades, além das explicitadas nesta 

pesquisa. Evidenciamos o potencial do diálogo entre a literacia histórica (LEE, 2006) 

e a produção de roteiros pelas alunas e alunos ao partirem da própria realidade para 

fins didáticos, demonstrando, assim, sua eficácia como ferramenta para o ensino e 

aprendizagem da História.  
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Resumo: O presente artigo tem a intenção de refletir o papel da branquitude dentro 
da promoção de uma educação antirracista. Entender os privilégios, bem como 
discutir formas de romper com o padrão hierarquizante que branquitude impõe à 
sociedade e consequentemente ao Ensino de História. Para isso, procurou-se 
discutir conceitos de dominação, relações de poder, raça, branquitude e educação 
para as relações étnico-raciais. Foram utilizados autores como Lourenço Cardoso, 
Nilma Lino Gomes e Jurema Werneck. Em um segundo momento, pretende-se 
analisar as possibilidades para que a disciplina de História, dentro da perspectiva da 
Educação Histórica, seja instrumento para a Educação das Relações-Étnico Raciais, 
rompendo com a história única e promovendo uma educação libertadora e 
antirracista.  
 
Palavras chave: Branquitude. Educação Histórica. Relações Étnico-Raciais. 
 

Em um país que conta com cerca de 19 milhões16 de pessoas que se 

autodeclaram negras, discutir relações étnico-raciais poderia ser algo mais fácil17 

Porém, a realidade nos mostra a complexidade e a necessária luta cotidiana contra 

o racismo, a consolidação da cidadania e a construção da igualdade social e racial. 

A escola, por sua vez, lugar privilegiado de compartilhamento de conhecimentos, é 

um lugar estratégico para transformar a sociedade e a necessidade de se educar 

para as relações étnico-raciais se faz urgente. 

                                                
14
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A escola tem um papel fundamental no processo tanto de aquisição de 

saberes, como nos processos de formação das identidades de crianças e jovens 

que, em grande maioria passam, boa parte dos seus dias nesse ambiente. O 

ambiente escolar é um viabilizador para se aprender e compartilhar “não só 

conteúdos e saberes escolares, mas, também, valores, crenças e hábitos, assim 

como preconceitos raciais, de gênero, de classe e de idade” (GOMES, 2002). Sendo 

assim, é extremamente importante que a escola – desde a equipe diretiva até a sala 

de aula – reconheça esse seu aspecto e que trabalhe de forma a romper com uma 

visão unitária e não plural da sociedade, trabalhando de modo a garantir e divulgar 

princípios de justiça e igualdade. 

As políticas públicas sociais no Brasil, dentre as quais se inclui a educação, 

tem assegurado várias conquistas formais, como resultado de uma intensa 

mobilização dos movimentos sociais em defesa da igualdade de condições para 

todas as pessoas, reconhecendo direitos e reivindicando o lugar de grupos sociais 

historicamente excluídos. A Educação para as Relações Étnico-Raciais18 (ERER) se 

insere nessa conquista, pois se encontra formalmente considerada nas legislações 

educacionais.   

As Leis 10639/2003 e 11645/2008 (BRASIL, 2003, 2008) aprovam a 

obrigatoriedade do ensino e da valorização da história e cultura dos povos 

afrodescendentes e indígenas. Porém, ainda atualmente enfrenta desafios para sua 

efetivação. O movimento negro é uma das organizações sociais que forjaram 

políticas afirmativas de cunho educacional, que objetivam o combate ao racismo e 

às formas de discriminação.  

A persistência do racismo e do preconceito social e escolar é amplamente 

disseminado em concepções e atitudes que negam e silenciam a desigualdade 

étnico-racial. Pensar na ERER é reconhecer as contradições da formação histórica, 

social e cultural do Brasil, com as contribuições e lutas dos povos negros e 

indígenas. Nas questões atuais, isso se amplia através da temática, colocando 

questões acerca de raça e racismo entre os maiores desafios éticos e políticos na 

educação. Pode e deve ser um processo de mudança e transformação, visando não 

reproduzir o racismo fora e dentro das instituições de ensino. É necessário que se 

faça uma profunda mudança, a fim de compreender criticamente as múltiplas 

                                                
18

 Para que a leitura se torne mais fluída e menos repetitiva, no decorrer do texto será abreviado para 
ERER todas as vezes que se falar de educação para as relações étnico raciais.  
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desigualdades, a fim de construir ações pedagógicas de superação do racismo, 

favorecer a formação identitária dos estudantes, fortalecer seu pertencimento étnico-

racial, valorizar as culturas consideradas minoritárias e respeitar a diversidade.  

 

Reflexões acerca da branquitude 

 

Pensar as relações raciais a partir apenas da negritude, ou orientar o debate 

das desigualdades raciais apenas como questão da população negra, resulta de 

processos históricos, recriados culturalmente em diversas instituições sociais. 

Processos que ensinam cotidianamente a acreditar (falsamente) que branco não tem 

raça. Temos como pressuposto de que raça e racismo são categorias centrais nesse 

relato de experiência. Raça é compreendida como construção social, própria de 

observação quando tratamos das relações entre sujeitos, das práticas culturais. O 

racismo é entendido como relação com a cultura, pensando a partir de paradoxos de 

distintas formas de disseminação, ressignificação e reinvenção, através do senso 

comum, construído nas mais diversas esferas sociais. Essas formas de 

disseminação estimulam a criação de crenças que incidem sobre as relações raciais 

e conferem posições de descrédito e inferiorização aos indivíduos e grupos. 

Diversos pensadores, entre eles, Guerreiro Ramos, no século XX, já argumentava 

que raça é tema central do pensamento brasileiro e que racismo é fenômeno social 

estruturante de relações no país.  

A ERER implica em aprendizagens múltiplas e, para isso, pressupõe a 

descolonização do currículo19. Precisa do reconhecimento e valorização da presença 

negra no passado e no presente. Valorização essa, entre outros, implica em romper 

os silêncios acerca da importante produção intelectual negra, citando-a e 

referenciando-a, bem como a escuta dos saberes contidos nos movimentos sociais 

negros, além de, obviamente, a obrigatoriedade do ensino das histórias e culturas 

africanas e afro-brasileiras em todos os níveis de ensino. 

                                                
19

 O decolonialismo é um campo do conhecimento que se concentra em denunciar a dependência 
dos países ditos de “Terceiro Mundo”, colonizados e/ou em desenvolvimento frente à hegemonia de 
pensamento dos países europeus e EUA, propondo maneiras autônomas de pensar saberes e 
poderes. A ideia de descolonizar o currículo parte com a ideia de romper com o currículo engessado, 
que traria somente a cultura hegemonicamente aceita e repensaria a estrutura para uma discussão 
intercultural, considerando, por exemplo, a História da África e as Relações Étnico-Raciais. Para isso, 
seria necessária uma mudança epistemológica e política dos currículos atuais. Sugere-se a leitura da 
autora Nilma Lino Gomes, entre outros autores, para um aprofundamento sobre o tema. 



62 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 20 / janeiro – junho 2020 

Estudar sobre branquitude pode contribuir para a compreensão da ERER como 

possibilidade do rompimento das ideias de branquitude como padrões reguladores 

da vida social. Lourenço Cardoso (2008), afirma que a branquitude é uma 

construção social e histórica, tendo como principal característica o fato de que 

sujeitos identificados como brancos formam e são, sistematicamente, privilegiados 

no acesso a recursos materiais, econômicos ou sociais. Essa realidade que liga o 

tempo presente como o tempo colonial é feita através de uma consolidação de uma 

colonização do saber, também constituída pela categoria de raça sendo 

centralizadora. Nesse processo, em que se encontram os crimes do comércio 

transatlântico e os crimes da escravização dos africanos, vemos a consolidação da 

falsa crença acerca da superioridade das pessoas brancas. 

Crenças essas que reproduzem ideias sobre os sujeitos brancos como 

naturalmente superiores e, por isso, seus modos de viver, agir, sentir, saber e 

interagir são normatizados como padrões. Daí vem, também, as normas de beleza, 

cultura, intelectualidade, ética, estética e religiosidade. É nessa concepção que se 

ancora a ideia de que somente o outro, o não branco, ser racializado. A branquitude 

é um lugar de poder, de vantagens e acesso a privilégios nas sociedades 

estruturadas através da raça. Um grupo tem poder de governar e reelaborar políticas 

sociais, econômicas e culturais.  

Ocupar o lugar simbólico da branquitude não está somente relacionado às 

questões biológicas e genéticas, mas também as posições sociais que os sujeitos 

brancos ocupam. Dentro da perspectiva de raça de Kabengele Munanga (2004), que 

entende raça para além do fator biológico, mas também político, econômico e social, 

estar de acordo com as estruturas de pode trazer percepções diferentes. No Brasil, 

país sustentado historicamente com crimes contra a humanidade, como a 

escravização e desterritorialização dos povos africanos, é diferente do “ser negro” na 

África. 

Embora muitas pessoas (brancas) reconheçam esses crimes contra a 

humanidade e as desigualdades raciais, poucas se compreendem como parte 

responsável no processo de formação e manutenção das desigualdades 

reinventadas na atualidade.  

A branquitude consegue se recriar de formas a proteger o branco de avaliações 

no presente, bem como de se eximir de responsabilidades no passado. É, nessa 

concepção que exime o branco, enfocando apenas a negritude no processo de 



63 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 20 / janeiro – junho 2020 

compreensão do racismo, que perpassa o senso comum e que buscamos 

desconstruir durante todo o processo da disciplina. Entender que, ao enforcar os 

processos de escravização e hierarquização do outro apenas vitimizando ou na 

resistência das pessoas negras, retiramos o foco da análise de um componente 

fundamental: o branco foi e é presente nos processos de violência. E embora o texto 

das Diretrizes Curriculares para a ERER, ao citar Fanon, nos lembra de que os 

brancos não podem ser culpados pelos crimes cometidos por seus antepassados, 

mas que devem ser convocados, no presente, a assumir sua responsabilidade e 

compromisso no combate ao racismo. Ou seja, mesmo que não sejamos 

diretamente responsáveis pelos crimes de escravização, somos responsáveis por 

gerações e gerações que crescem ancoradas em um pensamento que isola brancos 

de críticas e autocríticas. O branco é parte do processo e deve estar ciente disso, 

pois, assim, ajudará a construir relações justas. Diante disso, devemos entender que 

os brancos saíram de escravização com uma herança simbólica e concreta 

extremamente positiva, isenta de qualquer responsabilidade histórico-social com 

relação às desigualdades. Não permitindo, desta forma, que seus privilégios sejam 

questionados e que eles são fundamentais para refletir sobre a branquitude.  

A ERER e as políticas de reparações são modos de transgredir a branquitude, 

pois são formas que dão possibilidade para emergir estéticas de negritudes, a partir 

da ancestralidade africana, princípio estético da existência forjado por valores 

civilizatórios de negras e negros na diáspora. É através dessas estratégias que 

podemos superar a branquitude como estética de vida dominante e como identidade 

nacional, pois ainda o que prevalece no imaginário é uma valorização da brancura e 

das raízes europeias. Somente com a valorização e reconhecimento de igualdade 

das raízes africanas da nação brasileira (bem como de indígenas e asiáticas) é que 

conseguiremos romper com uma identidade e estética nacional forjada na 

superioridade de uma branquitude que custou e custa dor e invisibilidade.  

É necessário, então, superar o currículo centrado na cultura ocidental, em 

padrões estéticos e de comportamento europeu, fugindo das propostas que 

meramente apresentando o afro-brasileiro e o africano dentro de uma lógica de 

pensamento do currículo vigente, no qual o olhar exótico sobre o “outro” é 

imperativo. É necessário que se aposte em uma perspectiva decolonizante. É 

necessário que se questione a educação escolar e sua relação com as 

desigualdades raciais, tornando esse o caminho necessário para a construção de 
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espaços escolares que respeitem as diferenças de seus sujeitos. Para tal, é preciso 

dialogar com autores que vêm se dedicando a pensar em outras possibilidades de 

educação, reiterando raça como centro do debate e propondo possibilidades 

diferenciadas de encaminhamentos para se pensar as identidades e a ERER em 

suas amplas facetas.  

A população negra permanece em desvantagem muito acentuada, enfatizando 

a discriminação racial presente na estrutura social e consequentemente na cultura 

escolar. Autoras como Carneiro (2011), Dias (1997), com pesquisas que transitam 

no campo da educação para as relações raciais, nos mostram que mesmo com 

investimentos e promoção da igualdade racial no espaço educativo, ainda não é 

suficiente para romper com o histórico da desigualdade racial nos sistemas de 

ensino. É necessário que brancos compreendam que fazem parte das relações 

raciais. Uma frequente e constante compreensão sob o histórico das vantagens e 

desvantagens que permeiam a sociedade brasileira e determinam os lugares, em 

todos os níveis da estrutura social, para negros e brancos.  

O silêncio e a omissão, por consequência da estrutura racista que norteia a 

sociedade brasileira, acaba por determinar e deter o acúmulo de vantagens em bens 

materiais e simbólicos restringidos a pessoas brancas. É uma prática de poder que 

se expressa nas experiências educacionais e pedagógicas. Pois as políticas de 

branqueamento e o incentivo à imigração europeia, bem como a proibição de 

estrangeiros africanos e asiáticos, foram fatos que marcaram fortemente a história 

brasileira, contribuindo para a perpetuação dos padrões sociais hierárquicos 

oriundos da escravização e da colonização. Presumindo, consequentemente, uma 

imposição da supremacia da cultura europeia e do branco como modelo ideal. Tais 

estratégias adotadas pelo Estado brasileiro fazem parte de um projeto de nação 

integralmente branca, numa tentativa de eliminar do cenário social o sujeito negro e 

legitimar a ideia de superioridade da população branca.  

O branqueamento foi um processo inventado e mantido pela elite branca 

brasileira (BENTO, 2002). Representantes da elite escravocrata, como o médico 

Nina Rodrigues, promoviam um pensamento supostamente científico para 

disseminar a dicotomia racial e atestar a hierarquização de pessoas. Gilberto Freyre 

também estava interessado em formular etnicamente o povo brasileiro, defini-lo 

enquanto povo e, por consequência, fazer com que essa multiplicidade de culturas e 

valores fosse transformada em uma única coletividade, única nação, único povo. 
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Freyre (1933) rompe com a biologia, amparado no conceito de cultura, e dilui a 

opressão racial através da ideia de convivência harmônica, encobrindo conflitos 

raciais através da identidade nacional e as três raças. Seu mito romântico de 

harmonia racial dificulta admitir e discutir os conflitos até a atualidade.  

Em meados de 1950, Florestan Fernandes traz consigo uma mudança de 

interpretação e desmascara o mito das três raças de Freyre. Distantes de uma 

harmonia, Fernandes comprova que o mito da democracia racial era na realidade 

uma máscara que encobria a verdadeira prática social: o racismo e a discriminação 

racial. Mesmo sendo sensível ao movimento negro, acaba legitimando a isenção do 

branco nas discussões quanto ao racismo no Brasil, pois aos brancos é oferecido 

um “não-lugar” nessa discussão, deixando-o de fora. Apenas as péssimas condições 

sociais do negro são discutidas, silenciando os privilégios brancos. 

Isso reforça a falta de reflexão sobre o papel fundamental dos brancos na 

relação desigual e na manutenção da perversidade do racismo, inviabilizando ações 

e pensamentos antirracistas. Não problematizar as vantagens sociais guiadas pela 

ideia de que somente o negro tem raça, de categorizar o outro, impede de identificar 

onde os brancos estão no processo de desigualdade. O sujeito branco vê a si e aos 

outros de um lugar cômodo, numa posição de poder, e que embora não seja 

nomeada, é vivenciada nos constantes privilégios que o sujeito branco possui dentro 

de uma geografia social da raça, dentro de uma construção social da identidade 

branca, marcada pelo privilégio material e simbólico.  

Embora haja uma ampla discussão sobre comportamentos éticos e sobre 

violência, nem sempre contemplam as violências simbólicas. Estas promovem 

silenciamento e mortes históricas, culturais e identitárias. Passam desapercebidas 

nas representações e práticas raciais no cotidiano. Na estrita relação entre brancos 

e negros, fazemos referência a estes como vítimas de uma internalização 

inconsciente e forçada de valores brancos. Negros se veem obrigados a adotar para 

si modelos que reproduzem a dominação branca e suas patologias que engessam a 

inclusão e a participação da população negra – na sociedade e, consequentemente, 

em todos os níveis de ensino.  

As imposições sociais, sobretudo por meio da educação, são elementos da 

manutenção dos privilégios brancos. Sem qualquer apoio e destinados a enfrentar o 

mundo social, e consequentemente educacional, que é ditado pelas normas e 

padrões brancos, podemos notar que os privilégios criados e legados apenas para o 
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ocidentalmente aceito reforça uma postura de descarte das outras origens étnicas, 

vislumbrando um sistema de discriminação, opressão e exclusão. Mesmo com as 

mudanças de paradigmas nos campos da sociologia, da psicologia e da 

antropologia, ainda é presente o desafio de se assumir as limitações e buscar 

ampliar as dimensões éticas, assumindo a fragilidade metodológica. A existência 

das violências simbólicas da branquitude, acentuada em alguns meios, acompanha 

a reflexão das internalizações históricas negra e branca. A história étnica negra é 

tomada como vilã, alvo de questionamentos e estudos, enquanto a branca é 

preservada.  

É visto com normalidade quando um professor dirige seu olhar para o negro ou 

para negro quando trabalha a questão da educação das relações étnico-raciais e 

assume a perspectiva de análise do outro. Brancos sempre formam centro de 

estudos partindo do pressuposto de que são protagonistas centrais da história. Essa 

lógica perversa estuda negros como um segmento problemático para protagonistas 

brancos que nunca perceberam a gravidade das questões raciais. Aspectos que 

formam um binarismo de estereótipos extremos, de dominador e dominados, que 

precisa ser revisto. Necessita-se de uma nova educação, uma reeducação para as 

relações étnico raciais. 

Partindo da lei 10639/2003, que adequa a LDB (BRASIL, 1996) acerca dos 

estudos da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos do sistema de 

ensino, entende-se que haja a necessidade de torná-los mais do que simples 

objetos, mas sim protagonistas como sujeitos de estudos. O diálogo com Paulo 

Freire auxilia para um entendimento elaborado em relação à prática pedagógica. 

Mais do que apenas dizer que tudo é passado, mas que ainda transpassam a nossa 

realidade. A ideologia da superioridade branca, ainda conservada em nosso país, é 

elemento no plano estrutural e pessoal que reforça mecanismos de exclusão e 

dificulta a inclusão das culturas negras (e indígenas) nos parâmetros curriculares 

nas diversas áreas de ensino.  

Conceitos pejorativos estão sutilmente enraizados nas ações pedagógicas, 

estruturadas através dos séculos e ainda presentes nos critérios ideológicos, 

didáticos. Provocam exclusões e não possibilitam uma educação comprometida com 

a democracia e a autonomia. São desigualdades que constatam, através das 

trajetórias educacionais, um espelho de como a população negra e de outras etnias 

são entendidas na sociedade. É necessário que se faça a importância de uma 
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educação libertadora, dialógica, que, segundo Paulo Freire, possibilita não só a 

transformação do educando, mas também do educador. É uma forma de combater 

as diversas discriminações que pairam sobre a consciência e comprometem o 

processo educador.  

A importância da socialização escolar não pode levar em conta apenas como 

uma reforma de leis impostas pelo currículo. Situações de conflito aparecem 

diariamente de forma velada, bem como as representações simbólicas e 

subjetividades envolvidas. Fica claro a postura que se deve adotar, com o intuito de 

não deixar a história da população negra, mais uma vez, contar uma história de 

excluídos. Cabe, então, aprender uma nova postura e nova visão – de si e do outro, 

bem como das relações como o mundo. A educação deveria ser instrumento para se 

desaprender conceitos, valores e práticas conservadoras e problemáticas que 

sustentam e servem como mantenedores de uma ideologia hegemônica, globalizada 

e neoliberal. A educação deve ser socialmente contextualizada, compromissada com 

a emancipação de pessoas no mundo.  

Incluir temas, ou estar frente a sujeitos negros, não significa automaticamente a 

inclusão. É necessário que se elabore uma metodologia que dê conta de trabalhar a 

identidade, a história e a visibilidade negra.  

 

Educação Histórica pode contribuir para a ERER 

 

Educar para as relações étnico-raciais é questionar, rever, combater as mais 

diversas relações baseadas em preconceitos, estereótipos depreciativos, atitudes e 

palavras que provoquem ou remetam a superioridade. A superação do racismo e do 

preconceito é um desafio complexo e urgente na e da sociedade atual, 

fundamentada na exploração dos corpos – principalmente dos corpos negros. O 

racismo precisa ser enfrentado diretamente e na sua produção estruturante, bem 

como nas dimensões simbólicas, cabendo às instituições escolares promover uma 

educação antirracista, considerando a perspectiva da humanização das crianças, 

como sujeitos de direitos.  

Mesmo com a Lei 10639/2003, ainda há a necessidade de se abordar o Ensino 

da História e da Cultura Africana e Afro-Brasileira, visando educar para as relações 

étnico-raciais. Promover o reconhecimento e a valorização da decisiva participação 

de africanos e seus descendentes na construção da nação, bem como o respeito e 
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divulgação de sua cultura e história, rompendo com a história de cunho eurocêntrica 

(SILVA, 2007).  Mesmo que a lei oriente que os temas sejam trabalhados de forma 

transversal, não ficando exclusivamente para a disciplina de história, é necessário 

que se leve em consideração que os temas são indispensáveis para o ensino de 

História. E seu papel é fundamental para a formação de identidades.  

Dentro do campo da Educação Histórica, que se dedica ao Ensino de História, 

partindo da perspectiva que a didática deve partir da epistemologia da História, sua 

ciência de origem, podemos encontrar meios para que se possa trabalhar as 

relações étnico-raciais. Ao buscar compreender os processos de formação do 

pensamento histórico e da consciência histórica, abre sua discussão para os temas 

de “história sensível”, “história difícil” e “memórias traumáticas”, que envolvem 

histórias tensas, pesadas, que não passam, que ainda são transversais. Tais 

conceitos ainda estão sendo construídos no Brasil, porque nem sempre as 

narrativas tradicionais são suficientes para contemplá-las adequadamente, ou por 

“envolverem questões que envolvem a aprendizagem por parte dos alunos” 

(SCHMIDT, 2015).  

A Cultura Histórica seria uma análise que influencia a abordagens de temas 

que valorizem a cultura africana e afro-brasileira, bem como considera a perspectiva 

de história difícil, pode ser uma categoria de análise dos fenômenos relacionados ao 

papel da memória no espaço público e o uso dos argumentos históricos para fins 

políticos. A cultura africana e afro-brasileira faz parte de uma expressiva parcela da 

cultura popular brasileira, influenciando costumes e hábitos, não somente da 

população negra, mas da sociedade em geral. E a valorização dessa cultura, através 

do ensino de História, é uma forma política de atuar para uma educação antirracista 

e a fim de romper o silenciamento e hegemonia branca. É uma forma de resistência, 

bem como perceber as carências dos alunos em relação a cultura africana e afro-

brasileira e sua historicidade, além de sua contribuição em nossa formação cultural e 

transformar a visão, muitas vezes negativa ou de submissão e superioridade, em um 

conhecimento histórico, formando uma consciência crítica e humanista, não somente 

voltada para a aceitação, mas para o respeito e valoração das diferenças e do 

diferente.  

A História possui um papel extremamente relevante no processo de formação 

das identidades e é transformador da vida, seja individual ou coletiva. Nilma Lino 

Gomes (2002) ressalta a escola como um agente importante no amplo processo da 
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humanização. Não somente ela, pois se realiza em diversos espaços, porém, o 

processo educacional que ocorre na escola, além de importante para a aquisição 

dos saberes, devido a obrigatoriedade de as crianças estarem na escola, pode ser o 

mais significativo no processo de formação da identidade. Não somente os saberes 

escolares, mas valores, hábitos, crenças e, infelizmente, preconceitos. São 

encontrados mais do que currículos e disciplinas. 

Com base nessa concepção, que o Movimento Negro Brasileiro há décadas 

denuncia, está o caráter excludente e racista da educação brasileira (SILVA, 2007). 

A escola, como espaço de formação, interfere no processo de construção das 

identidades e, ao lançar seu olhar sobre o negro e sua cultura, pode tanto valorizar 

identidades e diferenças quanto negar, discriminar, estigmatizar ou segregar 

(GOMES, 2002). A escola é vista como a instituição responsável pela socialização 

do saber e do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, logo 

possui um papel de extrema importância na construção das representações 

positivas sobre o negro e demais grupos que vivem uma exclusão histórica.  

Embora a lei 10639/2003 venha com o intuito de promover o reconhecimento e 

a valorização da decisiva participação negra na construção da nação brasileira, 

ainda se trata de uma política de reparação pelos danos que o racismo e pelas 

políticas tácitas de exclusão da sociedade que os negros sofreram (SILVA, 2010). 

No Brasil, o racismo institucional e estrutural é informado por uma maneira peculiar 

que lidamos com a questão racial, já citada anteriormente. A ideia de que não 

possuímos segregações é o que reforça os privilégios da população branca, 

silenciando parte considerável da população negra e perpetuando uma desigualdade 

que se mantém sempre sob o atributo da diferença social.  

A disciplina de história, e consequentemente a escola, deve tomar para si o 

debate e promover ações que visem não somente o ensino da História e da Cultura 

Africana e Afro-brasileira, mas também deve conscientizar que ao fazê-lo tem por 

objetivo promover um espaço de formação de identidades, múltiplas e conscientes 

de suas historicidades. 

A cultura afro e afro-brasileira são aspectos importantes da cultura brasileira 

como uma cultura marcada pela diversidade. A cultura histórica, por sua vez, é uma 

categoria para abordar o papel da memória histórica em um espaço público. É capaz 

de realçar uma importante contribuição no processo de compreensão das culturas 

negras na sociedade brasileira, a fim de perceber que a memória histórica relativa a 
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essas culturas influencia práticas sociais e individuais, dentro e fora da escola, 

guiam ações e contribuem para a formação de identidades. 

 

Considerações Finais 

 

A partir dessas reflexões, consideremos que, a começar pela Educação 

Histórica e da Educação para as relações étnico-raciais, é importante o professor 

ousar assumir uma postura antirracista e de quebra com os padrões monoculturais e 

eurocêntricos. É preciso que se reconsidere a educação e não apenas a reformule. 

O saber histórico pode e deve ser constituído como um lugar de diálogos 

interculturais e inter-raciais. É necessário romper com as amarras que promovem 

concepções distorcidas e estereotipadas sobre as culturas negras e indígenas. O 

ensino de história, no que lhe concerne, deve trabalhar de forma que considere que 

a construção racial baseada na hierarquização deve ser desmontada para podermos 

parar de usar a ideia de raça em referência de indivíduos, mantendo brancos como 

padrão.  

Concordamos com Gomes (2013) quando pontuamos, mais uma vez, que a 

escola é uma das instituições sociais responsáveis pela construção de 

representações positivas e que se faz necessária uma educação que tenha respeito 

a diferença como parte fundamental na construção de uma educação antirracista. O 

Ensino de História, por seu turno, a Educação Histórica, pode ser protagonista como 

problematizadora dos processos de seleção cultural e constituição dos saberes 

escolares. Trabalhar com representações que não categorizem negros como 

inferiores, diretamente ligados a escravização, ou de forma estereotipada, pois isso 

apenas reforça o imaginário social e perpetua a violência simbólica. 

É necessário que se faça de uma forma mais ampla, baseada na educação 

para as relações étnico-raciais, que considera o passado e o presente através de 

uma perspectiva histórica, geográfica, cultural e política. Precisamos problematizar o 

imaginário racista brasileiro, fundamentado na inferiorização. Quase como que se 

reconstruir uma história-revanche, dar voz aos silenciados. Ainda temos muito o que 

caminhar para uma educação verdadeiramente inclusiva e preparada para as 

relações étnico-raciais, ao promover um discurso horizontal, deve ser pauta 

fundamental para o Ensino de História com o intuito de promover uma educação 

antirracista.  
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AS DIMENSÕES DA APRENDIZAGEM HISTÓRICA:  DA INTERPRETAÇÃO DO 

PASSADO À APLICAÇÃO NA VIDA PRÁTICA 

 

Victor Batista de Souza – (SEECT/PB)20 
Victor.ba@hotmail.com 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar resultados da pesquisa intitulada 
“Aprender História para a vida: novos olhares para o bairro em proposta de Aula-
Oficina”, desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional em Ensino de História da 
Universidade Federal de Pernambuco (PROFHISTÓRIA – UFPE) defendida em 
fevereiro de 2020 e que promoveu um diálogo entre a Educação Histórica e a 
Educação Patrimonial. Nesse texto nosso foco será discutir as dimensões da 
aprendizagem histórica na perspectiva da Educação Histórica a partir de intervenção 
realizada com alunos da 3ª série do Ensino Médio de uma escola estadual da 
Paraíba de modo a demonstrar como o trabalho com análise de fontes históricas 
pode proporcionar o desenvolvimento de ideias históricas mais complexas na 
interpretação do passado para orientação da vida prática.  
 

Palavras-chave: Aprendizagem histórica. Educação Histórica. Fontes Históricas.  
 

Introdução  

 

O problema que nos motivou a investigar a aprendizagem partiu da prática 

docente ao observar a constatação de diferentes alunos não entenderem os motivos 

do estudo de determinados conteúdos, questionavam a utilidade do abordado nas 

aulas em suas vidas. Tal questionamento tem sido objeto de estudo da Educação 

Histórica quando defende a relevância do uso da história para a vida prática como 

fator fundamental para a aprendizagem histórica, o que nos auxiliou na elaboração 

de uma intervenção nessa perspectiva da realidade escolar.  

Logo o objetivo dessa intervenção foi proporcionar que os alunos desenvolvam 

habilidades que possibilitem a construção de ideias históricas mais sofisticadas para 

interpretarem o passado de modo melhor orientarem seu agir no presente.  

Para cumprir tais objetivos nossa primeira etapa foi estabelecer meios como a 

consulta ao Projeto Político Pedagógico da escola e aos resultados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação da Paraíba (IDEPB) para conhecer os sujeitos da 

pesquisa e o contexto o qual eles estão inseridos, no intuito de delinear um perfil do 

público-alvo. Em seguida, identificamos a partir de levantamento bibliográfico 

                                                
20

 Mestre em Ensino de História (PROFHISTÓRIA – UFPE) e professor da Secretária de Estado da 
Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba. 
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algumas metodologias e abordagens mais favoráveis para o desenvolvimento de 

aprendizagens desse determinado perfil de alunos. 

A intervenção consistiu em uma Aula-Oficina voltada a Educação Patrimonial 

criada a partir das ideias prévias dos estudantes identificadas por meio de 

questionário. Foi trabalhado a análise de fontes históricas e posteriormente feito a 

reaplicação do questionário, com objetivo de comparar as narrativas antes e após a 

análise das fontes. Em seguida realizamos uma dinâmica que promoveu um diálogo 

entre o conhecimento construído no momento anterior e as categorias de bens 

patrimoniais do caderno de inventário participativo do IPHAN e propomos como 

situação-problema a ressignificação dos bens de seus bairros.  

A partir dessa proposta desenvolvida analisamos as narrativas dos estudantes 

antes e após a atividade com as fontes e observamos a construção de ideias 

históricas mais complexas que contribuíram para uma nova percepção dos bairros 

que residem.  

É o que apresentamos nesse trabalho. 

Organizamos esse texto conforme a seguinte estrutura: primeiro apresentamos 

os principais pressupostos teóricas utilizados, em seguida o perfil dos alunos e por 

fim os caminhos metodológicos percorridos e resultados, seguidos de nossas 

considerações finais. Boa leitura! 

 

Como se aprende História? 

 

O professor, pesquisador e teórico literário alemão Hans Ulrich Gumbrecht, na 

conferência de abertura do III Seminário de História da Historiografia, em Mariana, 

Minas Gerais, no ano de 2009, discutiu o tema “Aprender com a História”. Sua fala 

resultou na publicação, em 2011, do texto “Depois de “Depois de aprender com a 

história”, o que fazer com o passado agora?” no qual contou sobre a experiência de 

sua viagem a Minas Gerais, especialmente às cidades de Ouro Preto e Mariana. 

Relatou que aprendeu bastante sobre a história da região, mas fez a seguinte 

reflexão: “estou me perguntando se todo esse novo conhecimento ensinou algo para 

a minha vida em Stanford ou na Europa, se posso tirar algum tipo de lição para 

minha vida prática” (GUMBRECHT, 2011, p. 25).  

A problemática levantada pelo autor foi que todo o conhecimento sobre o 

passado que aprendeu em sua estadia em Minas Gerais não tem serventia em sua 
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vida cotidiana. Podemos perceber na sua constatação o mesmo incômodo 

despertado em nossos alunos. Teria a História perdido a sua função de 

aprendizagem? Ainda é possível aprender com ela? 

Gumbrecht (2011) problematizou em seu texto a contradição entre o 

crescimento do interesse popular pelo passado paralelo ao ceticismo quanto à 

possibilidade da história ou a historiografia ensinarem. Para ele não aprendemos 

mais com elas, pois não tomamos nenhum personagem da história como modelo 

para definir nossa atuação cotidiana e a capacidade da história ou da historiografia 

em projetar cenários futuros e oferecer orientação para a ação, parece não funcionar 

mais. O que explicaria o aumento da popularidade da história não é a busca por 

conhecimento para a vida prática, mas sim razões “estéticas, antropológicas, mas 

não um interesse pragmático” (GUMBRECHT, 2011, p.30), ou seja, esse aumento, 

para além da função de aprendizagem, existiria pois é inerente da consciência 

humana querer ter o que não se pode ter, então por constatar a impossibilidade de 

reviver momentos que são de nosso passado, cria-se um fascínio por ele. 

As ideias de Gumbrecht nos levam a repensar a nossa prática e a discutir 

principalmente dois aspectos, o primeiro: para que estamos ensinando? Alguns 

autores nos ajudaram a desenvolver essa questão, como Luis Fernando Cerri (1999) 

que elencou uma série de razões pelas quais acredita na importância do ensino de 

História, entre elas, levar o aluno a pensar historicamente para ter uma leitura crítica 

do seu entorno e de sua realidade. 

Depois de ratificar a importância de se aprender com a história, o segundo 

aspecto que consideramos relevante para essa discussão é: como se aprende 

História? Flávia Caimi (2009) destacou duas tendências de estudo sobre a 

aprendizagem histórica: os estudos da cognição e a educação histórica. Nossa 

pesquisa recorreu a autores, teorias e métodos da Educação Histórica que investiga 

a aprendizagem histórica a partir da epistemologia da própria história, pois defende 

que ela pode oferecer processos próprios de aprendizagem e que os modos de 

aprender estão ligados a competências ou habilidades históricas. 

A matéria-prima de investigação dessa linha de pesquisa da aprendizagem 

histórica é as narrativas produzidas pelos alunos. Autores (as) como Jorn Rüsen 

(2001, 2006, 2007, 2009, 2011, 2015), Isabel Barca (2004, 2007), Maria Auxiliadora 

Schmidt (2005, 2006, 2009, 2016), Ana Cláudia Urban (2009), entre outros, nos 

ajudaram a compreender como os alunos estão atribuindo sentido ao passado para 
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que pudéssemos propor atividades voltadas ao desenvolvimento de suas ideias 

históricas e que eles percebam a utilização desse saber em sua vida prática. 

Defendemos o pressuposto de que para compreender como os alunos 

aprendem história é preciso materializar, a partir de suas narrativas, a consciência 

histórica que estão operando ao lidar com os conteúdos históricos, entendendo por 

consciência histórica, conforme Rüsen (2011), as operações mentais pela qual 

damos sentido ao passado e que orienta nosso agir no presente.  

Rüsen (2015) categorizou a narrativa histórica, ou seja, a forma de tornar 

presente o passado humano a partir de narrativas, em quatro tipos: tradicional, 

exemplar, genética e crítica, sendo que: 

 

a primeira refere-se as narrativas que reproduzem o passado no presente, 
sem reflexão; a segunda está ligada a narrativas que percebem a história 
como mestra da vida, ou seja, exemplos do passado são usados para 
legitimar ações no presente; a terceira temporaliza a história, nessas 
narrativas aparecem as diferenças temporais; a quarta o autor coloca em 
destaque pois atua como meio de transição entre as outras narrativas, tem 
por característica contestar orientações históricas vigentes ou seja, não 
aceitam mais receber narrativas que já interpretaram o mundo por ele 
(SOUZA, 2020, p. 67).  

 

Partindo dessas narrativas o professor pode identificar o que Rüsen (2015) 

chamou de níveis de desenvolvimento da consciência histórica ou níveis de 

competência no aprendizado histórico. São eles, em ordem de complexidade: 

tradicional, exemplar e genético. “O pensamento crítico desempenha um papel 

fundamental na passagem de um nível a outro” (RÜSEN, 2015, p. 254). Cabe 

ressaltar que um nível menos complexo não desaparece em detrimento deum mais 

complexo. 

Consideramos que a aprendizagem histórica ocorre quando conseguimos 

desenvolver um nível mais complexo de interpretação do passado e as 

competências adquiridas são utilizadas para: “a) experimentar o tempo passado, b) 

interpretá-lo na forma de história e c) utilizá-lo para um propósito prático na vida 

diária” (RÜSEN, 2011, p 75). Essas são, para Rüsen (2011), as três dimensões da 

aprendizagem histórica. 

Ou seja, não basta o professor apresentar o conteúdo de história para seus 

alunos, ele precisa propor mecanismos que os ajudem a dar sentido ao passado de 

forma mais sofisticada para que possam utilizá-los em suas vidas.  
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As estratégias que utilizamos para os alunos desenvolverem habilidades que 

possibilitem a construção de interpretações históricas mais sofisticadas do passado 

foram, em primeiro lugar, conhecer suas ideias prévias e, posteriormente, trabalhar 

com a análise de fontes históricas, levando em consideração que: 

 

O uso das fontes históricas pelo professor proporciona a ampliação das 
narrativas históricas e o questionamento de uma versão pronta e 
incontestável da história, desde que sejam utilizadas em atividades que 
estimulem a pesquisa, por isso a importância de se trabalhar com os alunos 
as habilidades necessárias para a leitura dessas fontes, caso contrário ela 
estaria limitada a função de comprovar o discurso apresentado pelos livros 
didáticos ou pelo professor (SOUZA, 2020, p. 75). 

 

A seguir, apresentamos os sujeitos da pesquisa e, posteriormente, os 

caminhos metodológicos percorridos na construção da proposta didática e análise 

dos resultados.  

 

Os sujeitos da pesquisa 

 

Ao todo 44 alunos da 3ª série do Ensino Médio, de faixa etária entre 17 e 21 

anos, participaram da pesquisa em todas as etapas. Estudantes de uma escola 

estadual da Paraíba, na cidade de João Pessoa, residentes em sua maioria no 

mesmo bairro da escola, Funcionários II, ou em bairros vizinhos como Funcionários 

III e IV, Grotão, Esplanada, Gervásio e Gramame, áreas violentas da cidade e 

pontos de tráfico de drogas, problemas que refletem no espaço escolar. São de 

baixo poder aquisitivo e alguns deles participantes de programas governamentais 

como o Bolsa Família. 

A partir do contato com esses alunos ao longo do ano letivo de 2019 e, em 

alguns casos, de anos anteriores, constatamos dificuldades com leitura e 

interpretação de textos, evidenciadas ao observamos os resultados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação da Paraíba (IDEPB) de 2016, 2017 e 2018, que vem 

apontando recorrentes déficits em reconhecer relações entre partes de um texto, 

identificando os recursos coesivos que contribuem para sua continuidade 

(substituições e repetições); diferenciar as partes principais das secundárias em um 

texto; reconhecer semelhanças e/ou diferenças de ideias e opiniões na comparação 

entre textos que tratem da mesma temática; identificar o tema central de um texto; 
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inferir informação em um texto; identificar a tese de um texto; distinguir fato de uma 

opinião. 

No caso da história era recorrente o questionamento: “professor, para que 

serve estudar história?” Parece que havia uma dificuldade inquietante de identificar 

funções e atribuir sentidos ao estudo da história na escola, uma matéria 

possivelmente compreendida com uma submatéria. A partir disso criamos uma 

proposta didática para buscar uma aula de história com sentido para eles, percebida 

à medida que consigam usar o que aprenderam em sua realidade.  

 

Metodologia e análise dos resultados 

 

O interesse em investigar a aprendizagem histórica partiu da preocupação com 

os alunos que não estavam atribuindo dando sentido ao ensinado nas aulas de 

história para usarem em suas realidades. Por isso passamos a orientar nossa 

prática docente e tomando como norte os pressupostos teóricos apresentados pelos 

estudos da aprendizagem histórica na perspectiva rüseniana. 

O conteúdo escolhido foi o patrimônio, previsto para ser trabalhado com os 

alunos sujeitos da pesquisa por ser uma temática recorrente no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) 

Definimos então como problema de pesquisa: “Como aprender história em 

ações de Educação Patrimonial?” Em seguida, conforme as reflexões teóricas que 

fizemos, passamos a construir uma proposta didática com objetivo de alcançar as 

três dimensões da aprendizagem histórica proposta da Rüsen, a partir da análise de 

fontes históricas. 

Construímos uma Aula Oficina conforme proposto por Isabel Barca (2004) com 

o intuito de o aluno ser agente ativo na produção do próprio conhecimento. Com 

essa proposta identificamos suas ideias prévias; os desafiamos em situações-

problemas relacionadas as suas realidades; desenvolvemos habilidades de leitura, 

interpretação e análise de fontes históricas e integramos o conhecimento produzido 

em situações que possibilitaram agir em suas vidas. A partir da análise das 

narrativas produzidas durante as atividades foi possível perceber a progressão de 

suas ideias históricas.  

Nossas estratégias metodológicas foram embasadas por Laville e Dionne 

(1999). Para coleta de dados inicial usamos o instrumento questionário de respostas 
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“abertas”, sobre o conceito de patrimônio, com o objetivo de identificar o que os 

alunos sabiam sobre o tema. De posse do material coletado seguimos para uma 

análise de conteúdo, metodologia usada quando os dados coletados se apresentam 

como um discurso, buscando de forma minuciosa interpretar, dar sentido, tanto ao 

que estava explícito na narrativa dos alunos, quanto, em alguns casos, ao não 

explícito, o não-dito, para fazer um recorte em unidades de análise, ou seja, agrupar 

recortes do conteúdo analisado de acordo com sua significação e finalmente 

categorizá-los. 

Foram definidas 7 unidades de análise (patrimônio como herança familiar; 

patrimônio como propriedade; patrimônio como algo histórico ou cultural; patrimônio 

como algo que devemos preservar; patrimônio como algo antigo; patrimônio como 

exemplo da religião; patrimônio como ponto turístico), todas categorizadas como 

consciência histórica tradicional. Vejamos alguns exemplos no quadro abaixo: 

 

QUADRO – 1: IDEIAS PRÉVIAS DOS ALUNOS SOBRE O CONCEITO DE PATRIMÔNIO 
 

ALUNO IDEIAS PREVIAS  UNIDADE 
DE 

ANÁLISE 

ANÁLISE CATEGORIA 

8 “Patrimônio é tudo aquilo 
que você pode chamar de 
seu, seja ele do bem 
material até propriedades 
como casa, carro, relógio e 
etc, tendo assim direito a 
eles”  

 
 

Patrimônio 
como como 
propriedade 

Remete a origem do 
conceito na 
antiguidade, ligado a 
herança e a 
propriedade privada, 
não realizando 
nenhuma reflexão ou 
questionamento, 
apenas reproduzindo-
o. 

Consciência 
histórica 
tradicional 

3 “Bens materiais que 
devemos preservar para o 
futuro e herança da nossa 
família”  
 

Patrimônio 
como 
herança 

Remete a origem do 
conceito na 
antiguidade, ligado a 
herança e a 
propriedade privada, 
não realizando 
nenhuma reflexão ou 
questionamento, 
apenas reproduzindo-
o. 

Consciência 
histórica 
tradicional 

10 “Pra mim patrimônio é algo 
antigo na cidade ou no país, 
onde o governo federal ou 
estadual é responsável, ou 
seja, isso tem que ser 
tombado”  
 

Patrimônio 
como algo 
antigo 

considerarem os bens 
como marcas do 
passado que 
permanecem no 
presente. 

Consciência 
histórica 
tradicional 
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Todas as 44 narrativas analisadas apresentaram nível de desenvolvimento 

tradicional da consciência histórica. 

A intervenção pensada por nós para que o nível de consciência histórica 

apresentado pelos alunos no questionário fosse desenvolvido para um mais 

complexo foi a partir do trabalho com fontes históricas. Elaboramos uma ficha 

segundo as orientações de Circe Bittencourt (2008) para que eles analisarem quatro 

fontes históricas escritas, todas relacionadas a temática do patrimônio, mas de 

diferentes períodos.  

Conforme o perfil traçado dos alunos e suas dificuldades da análise e 

interpretações de textos o procedimento que usamos para a intervenção foi o 

seguinte: 

 

primeiro solicitar uma leitura silenciosa e depois uma leitura colaborativa em 
voz alta, onde o professor inicia a leitura e vai solicitando a colaboração dos 
alunos para dar seguimento. Durante a leitura colaborativa, inspirados no 
método socrático do diálogo crítico, ouvimos dos alunos o que haviam 
entendido e à medida que fosse necessário fazíamos perguntas que os 
estimulassem a refletir sobre determinado ponto, até que eles próprios 
construíssem um argumento satisfatório de acordo com as ideias da fonte. 
Ao terminar a leitura de cada uma das fontes, era solicitado que eles 
preenchessem a ficha (SOUZA, 2020, p. 125). 

 

Depois da análise das fontes, os alunos responderam as seguintes questões: 

1) Quais as diferenças e semelhanças entre sua opinião da ideia de patrimônio com 

a concepção dos dias de hoje? 2) O que é patrimônio? O objetivo foi fazer com que 

eles retomassem suas ideias prévias de forma crítica para que deixassem uma 

consciência tradicional para uma mais complexa.  

Após fazer a análise de conteúdo das novas narrativas, definimos 4 unidades 

de análise: 1- patrimônio como algo que mudou ao longo do tempo e hoje 

representa, tem significado ou importância para um grupo: categorizada como 

consciência histórica genética pois os alunos perceberam a historicidade do 

conceito, além disso consideramos a empatia ao compreenderem o patrimônio com 

algo que tem significados para diferentes grupos; 2- patrimônio como algo que 

representa, tem significado ou importância para um grupo: mostraram sinais de 

empatia ao visualizarem o significado que um bem pode ter para outros grupos, no 

decorrer das aulas observamos que compreenderam as transformações que o 

conceito sofreu ao longo do tempo, porém não escreveram em suas narrativas, por 

isso consideramos que esses alunos estão em uma fase de transição de uma 
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consciência tradicional para uma genética; 3- patrimônio como algo que tem 

importância para um grupo: não houve reflexão sobre o porquê o bem ter 

importância para um grupo, mantendo uma narrativa semelhante a das ideias 

prévias, portanto categorizamos como consciência histórica tradicional; 4- patrimônio 

como propriedade e/ou estar ligado a fatos memoráveis: as narrativas continuaram a 

relacionar o patrimônio apenas a seus primeiros sentidos, não demonstrando ter 

domínio da ampliação e transformações do conceito, portanto continuam operando 

uma consciência histórica tradicional. A seguir destacamos alguns exemplos de 

narrativas com ideias históricas mais sofisticadas em relação as ideias prévias: 

 

QUADRO – 2: NARRATIVA DOS ALUNOS APÓS ANÁLISE DAS FONTES 
 

ALUNO NARRATIVA APÓS ANÁLISE 

DAS FONTES 

UNIDADE DE 

ANÁLISE 

ANÁLISE CATEGORIA 

8 “Patrimônio ao decorrer dos 
anos foi mudando e hoje em 
dia é a representação de um  
grupo de pessoas que tem 
uma ligação com este 
patrimônio, sendo ele material 
ou imaterial”  
 

Patrimônio 
como algo que 
mudou ao longo 
do tempo e hoje 
representa, tem 
significado ou 
importância 
para um grupo 

Percebeu que a 
concepção de 
patrimônio sofreu 
alterações ao 
longo do tempo 
mostrando que 
considerou em 
sua narrativa a 
historicidade do 
conceito. 

Consciência 
histórica 
genética 

3 “Patrimônio pode variar de 
acordo com a época, por 
exemplo, na Roma patrimônio 
pertencia ao pai de família, 
hoje em dia patrimônio pode 
ser material, imaterial e 
representar diferentes grupos 
da sociedade”  
 

Patrimônio 
como algo que 
mudou ao longo 
do tempo e hoje 
representa, tem 
significado ou 
importância 
para um grupo 

Percebeu que a 
concepção de 
patrimônio sofreu 
alterações ao 
longo do tempo 
mostrando que 
considerou em 
sua narrativa a 
historicidade do 
conceito. 

Consciência 
histórica 
genética 

10 “A palavra patrimônio ao 
longo do tempo sofreu várias 
mudança (sic), no início 
significava “tudo que pertence 
ao pai”, hoje em dia não 
precisa necessariamente 
pertencer ao pai. Nos dias 
atuais patrimônio é 
simplesmente aquilo que tem 
uma representatividade para 
alguém ou um grupo de 
pessoas”  
 

Patrimônio 
como algo que 
mudou ao longo 
do tempo e hoje 
representa, tem 
significado ou 
importância 
para um grupo 

Percebeu que a 
concepção de 
patrimônio sofreu 
alterações ao 
longo do tempo 
mostrando que 
considerou em 
sua narrativa a 
historicidade do 
conceito. 

Consciência 
histórica 
genética 
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Dos 44 alunos que participaram de toda a aplicação, 33 desenvolveram de uma 

consciência histórica tradicional para uma genética; 7 encontram-se em fase de 

transição de uma consciência histórica tradicional para uma genética e 4 

permaneceram operando uma consciência histórica tradicional. 

Com a proposta de análise de fontes históricas os alunos atingiram duas das 

três dimensões da aprendizagem histórica, aumento na experiência do passado e 

capacidade de interpretar essa experiência. Para os alunos completarem as 

dimensões apresentamos como situação-problema identificar e categorizar, em 

grupos, os bens patrimoniais de seus bairros e construírem um mapa colaborativo. 

Após uma dinâmica para identificação das categorias de bens patrimoniais 

sugeridas no caderno de inventário participativo do IPHAN, os alunos foram a campo 

buscar informações para descrever os bens escolhidos e justificar suas escolhas, 

categorizando-os em lugar, objeto, saber, forma de expressão e celebração. Como 

resultado percebemos que eles foram capazes de ressignificar os bens de suas 

comunidades, atribuindo sentidos sejam estéticos, cognitivos, afetivos, entre outros, 

importante para reforçar a identidade enquanto viventes dos locais e florescer um 

sentimento de preservação, contemplando a terceira dimensão da aprendizagem 

histórica, capacidade de aplicar a interpretação do passado na orientação da vida 

prática.  

 

Considerações Finais 

 

Em sala de aula é fundamental que o professor construa propostas 

pedagógicas a partir do perfil de seus alunos, pois conhecê-los favorece o processo 

de ensino-aprendizagem à medida que as estratégias desenvolvidas são pensadas 

considerando as potencialidades e as dificuldades desses estudantes.  

Nas aulas de história devemos também levar em consideração a forma que o 

aluno dá sentido ao passado, ou seja, a sua consciência histórica, pois a partir disso 

poderemos pensar atividades que desenvolvam habilidades favoráveis a produção 

de ideias históricas mais complexas de modo que ele seja estimulado a interpretar o 

passado considerando a sua historicidade, proporcionando reflexões que produzam 

“contranarrativas” que podem ir de encontro a narrativas oficiais para melhor 

orientarem seu agir no presente.  
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Trabalhar com a análise de fontes históricas tem sido uma boa alternativa para 

engajar os alunos a pensarem o passado de forma mais sofisticada, percebemos 

que esse trabalho estimulou as suas consciências históricas crítica conduzindo-os 

de uma consciência histórica tradicional para uma genética, na situação proposta.  

Nesse contexto os alunos conseguiram atribuir sentido ao que foi ensinado, 

pois eles próprios foram construtores de seu conhecimento, não apenas recebendo 

informações do passado (primeira dimensão da aprendizagem histórica), mas 

também interpretando essa informação de forma mais elaborada (segunda 

dimensão da aprendizagem histórica) e ao ressignificar os bens de seus bairro 

puderem perceber como a aula de história contribuiu para a orientação do seu agir 

em sua realidade (terceira dimensão da aprendizagem histórica). 
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Resumo: Observamos na Women's March (Marcha das Mulheres) de 2018 – 
realizada nos Estados Unidos em reação ao governo de Donald Trump – várias 
referências à obra de Margareth Atwood, "O Conto da Aia". Entendemos que essas 
foram apropriadas por manifestantes contra Trump a fim de comparar as 
declarações machistas do presidente dos Estados Unidos com a distopia feminista, 
história em que as mulheres perdem os direitos sobre seus corpos. Portanto, 
buscamos a partir de fotos da Women's March presentes no site The Blast, pensar 
de que maneira a história de Atwood serviu como forma de protesto feminista contra 
Trump. Para tanto, relacionamos a ascensão do fundamentalismo cristão no país 
norte americano no contexto de luta feminista tanto da década de 1980 - período de 
criação da obra - e o fim da década de 2010, quando "O Conto da Aia" fora lançado 
como série. 
 
Palavras-chave: Conto da Aia. Women’s March. Distopia Feminista. 
 

Introdução 

 

Pensamos “O Conto da Aia” (original em inglês como “The Handmaid’s Tale”), 

livro de Margareth Atwood, como uma obra de difusão de pautas feministas contra o 

domínio do corpo feminino pela sociedade. Desde sua criação, em 1985, pode ser 

considerada uma crítica ao governo de Ronald Reagan e ao crescimento da 

influência social e política de neopentecostais conservadores nos Estados Unidos, 

movimento entendido por Karen Armstrong como fundamentalismo cristão. Entre 

1985 e 2016, embora trinta décadas tenham se passado, a distopia feminista24 de 

                                                
21

 O presente artigo é resultado do trabalho final da disciplina “Tópicos especiais de História e cultura 
– Utopias e distopias na formulação do pensamento moderno e contemporâneo”, ofertada pelo 
Departamento de História da UFPR no segundo semestre do ano de 2018. 
22

 Graduada em História pela Universidade Federal do Paraná no ano de 2019. Atualmente é 
mestranda pelo Programa de Pós-Graduação de História da UFPR e bolsista da CAPES.  
23

 Graduada em História pela Universidade Federal do Paraná no ano de 2019.  
24

 A distopia é um gênero literário em que seus autores escrevem sobre um futuro de caráter 
negativo, violento e autoritário, sendo estes escritos diretamente ligados a críticas políticas. A distopia 
feminista é uma vertente desse tipo de escrita, que mantém essas características, mas que introduz 
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Atwood voltou a ser interpretada - se é que parou de ser em algum momento – como 

uma maneira de criticar a política atual norte-americana, nesse caso, a eleição e 

governo de Donald Trump, presidente apoiado pelo mesmo grupo neopentecostal.  

O conhecimento sobre o livro se multiplicou extensamente após o anúncio da 

produção da série “Conto da Aia” pela empresa de streaming Hulu em 2016. A obra 

popularizou a história, a qual coincidiu perfeitamente com o período controverso e 

polarizado nos EUA, uma vez que Donald Trump teve sua campanha presidencial, e 

agora seu governo, cercado por declarações polêmicas e conservadoras sobre os 

direitos reprodutivos, de imigrantes, do meio ambiente e diversas outras pautas 

defendidas pelos movimentos sociais.  

Dessa maneira, as críticas realizadas por Margareth Atwood quanto à 

dominação dos corpos femininos em sua distopia foram apropriadas pelos 

movimentos de mulheres contrárias a Trump. Neste trabalho, por sua vez, buscamos 

pensar de que forma e porque a história do “Conto da Aia” foi reapropriada na 

Women’s March, principalmente no que concerne ao governo Trump. Assim, 

apoiamo-nos em fotos da Women’s March de 2018 para realizar nossa análise. 

Nas páginas que seguem, não temos como intuito aprofundar debates 

historiográficos acerca da cultura e do uso da literatura como fonte histórica, mas 

sim expor e discutir o uso da distopia feminista “Conto da Aia” como forma de 

manifestação. Utilizaremos de fotografias disponibilizadas pelo site norte americano 

The Blast para mostrar a presença de elementos que fazem referência a obra de 

Atwood, sendo este o nosso foco da análise de fontes e não a construção e 

produção do conjunto fotográfico25. Portanto, primeiramente buscamos 

contextualizar o fundamentalismo cristão e sua vinculação com os governos 

conservadores de direita nos Estados Unidos. Na sequência, a relação entre a 

eleição de Trump e o protagonismo dos movimentos sociais - principalmente o 

feminista - contrários às suas ideias e políticas, os quais, por sua vez, formam a 

Women’s March. Assim, será apresentada a marcha e a presença do “Conto da Aia” 

nesse episódio. Por fim, realizaremos uma breve discussão acerca de como o 

entretenimento pode se tornar uma forma de manifestação política. 

                                                                                                                                                   
como a principal problemática desse futuro distópico a questão da desigualdade de gênero, 
colocando mulheres como suas protagonistas.  
25

 Para saber mais sobre a fotografia como fonte histórica e sua metodologia, ver: MAUAD, Ana 
Maria. Através da imagem: fotografia e história, interfaces. Tempo, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 73-98, 
1996. Disponível em: <http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg2-4.pdf>. Acesso em: 25 
mai. 2019. 
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O fundamentalismo cristão nos Estados Unidos 

 

Para iniciar essa reflexão, se faz necessária uma breve contextualização sobre 

um fenômeno latente nos Estados Unidos e que perpassa tanto o contexto das 

marchas, quanto o contexto de escrita do livro de Margaret Atwood26: o 

fundamentalismo religioso cristão. Muito estudado por Karen Armstrong (2009), este 

movimento, segundo a autora, tem em seu núcleo duro uma recusa da 

modernidade. Essa, por sua vez, é construída a partir dos moldes iluministas, que 

atribuíam como uma prioridade a razão, principalmente com a ciência e uma 

valorização das capacidades humanas em detrimento do providencialismo. Tal estilo 

de vida secularizado, principalmente em termos políticos, ainda é contestado pelos 

fundamentalistas. 

A partir do início do século XX, o fundamentalismo religioso ganhou força. Os 

grupos que aderiram a esse pensamento buscavam fugir do estilo de vida moderno 

e do humanismo secular, que seria o gérmen dos problemas sociais e dos males 

que estes estavam enfrentando. A proposta seguida pelos fundamentalistas é um 

retorno à fé e aos livros sagrados com o intuito de encontrarem respostas para os 

seus anseios e medos. O que difere esse movimento de outras formas de seguir 

uma religião é a interpretação literal que fazem das escrituras, segundo o autor 

Daniel Rocha, já se referindo ao caso estadunidense: 

 

[O fundamentalismo] Tinha uma concepção da Bíblia como única fonte de 
acesso a Deus e uma crença na inspiração verbal divina que implicava a 
ausência de erros não só em questões teológicas como também 
transformava o conteúdo do livro sagrado em irrefutável verdade histórica e 
científica. (ROCHA, 2010, p.210). 

 

O fenômeno de “defesa dos valores fundamentais do cristianismo” obteve 

grande força nos Estados Unidos. De acordo com Armstrong: “essa forma literalista 

de fé encontrou na cultura e na vida religiosa americana elementos favoráveis, que 

                                                
26

 Margaret Atwood é uma escritora canadense nascida em 1939 no estado de Ottawa, a autora fez 
sua graduação na Universidade de Toronto e obteve seu título de Doutora em Literatura Inglesa na 
Universidade de Cambridge. O estilo de escrita de Atwood, que mistura ficção em prosa e um viés 
feminista, que busca ressaltar a narrativa e a vivência feminina em um mundo patriarcal, são os 
aspectos mais marcantes de suas obras. Seus livros mais conhecidos, e que contém essas 
características, são O Conto da Aia (1985) e o Assassino Cego (2000), que lhe rendeu o Man Booker 
Prize, um dos mais importantes prêmios literários do Reino Unido. Para saber mais sobre Margaret 
Atwood: ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. Verbete Margaret Atwood. Disponível em: 
https://www.britannica.com/biography/Margaret-Atwood. Data de acesso: 14 de mar. de 2019. 
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lhe proporcionaram um solo fértil” (ARMSTRONG, op. cit. p.472). Sendo assim, os 

preceitos fundamentalistas cresceram nas igrejas neopentecostais norte-

americanas, ganhando notoriedade com o marketing exercido por pastores 

“televangelistas”, os quais utilizavam as mídias, como a televisão e o rádio, com 

propósitos evangelizadores. Muitas vezes, esses pastores que desfrutavam da fama 

faziam o papel de aglutinar pessoas que se identificavam com as propostas 

fundamentalistas. Esse agrupamento, segundo Armstrong, ficou conhecido a partir 

da década de 70 como a Nova Direita Cristã. 

Defendendo que a evangelização e a obediência a Deus levariam à salvação, 

este grupo assumiu a responsabilidade de “salvar” o país antes do retorno de Cristo. 

Com efeito, colocavam-se em oposição aos temas sociais e culturais que estavam 

sendo discutidos no período, como o feminismo, o estilo de vida hippie e os debates 

sobre a homossexualidade. Contudo, o movimento não se conteve apenas aos 

âmbitos culturais e religiosos dos Estados Unidos, já que “o discurso religioso voltou 

à esfera pública política, espaço que, presumia-se, caracterizava-se pelo 

secularismo e pelo discurso racional” (ROCHA, op. cit. p.211). Fazendo uso de sua 

popularidade e alcance, esse movimento criou os chamados “grupos de pressão”, 

incentivando os fiéis a votarem, se candidatarem e defenderem suas pautas 

politicamente, apropriando-se desse espaço. O pastor Pat Robertson, que em 1985 

tentou se eleger para presidente do país pelo Partido Republicano, é um exemplo 

dessa iniciativa. O eleito para o cargo nesse ano foi Ronald Reagan, do mesmo 

partido. 

Muitas posições defendidas pela Nova Direita Cristã eram consonantes com as 

propostas dos Republicanos e, ainda mais, contrárias às medidas defendidas pelos 

Democratas, os quais eram considerados mais progressistas em algumas pautas. 

Assim, Rocha afirma que “os cristãos conservadores conseguiram ter grande 

influência nos anos 1980, especialmente no governo de Ronald Reagan, onde 

ocuparam importantes espaços na estrutura de poder” (ROCHA, op. cit. 214). Dessa 

maneira, ainda que nenhum integrante do movimento tenha conseguido se eleger, a 

estratégia dos grupos de pressão funcionou de certa forma, e os fundamentalistas 

conseguiram parte da influência política que desejavam. 

Após os anos 1980, a relação entre esse grupo e o Partido Republicano 

continuou, notoriamente nos anos 2000, durante o mandato do presidente George 

W. Bush que, segundo Rocha, obteve apoio maciço do movimento para sua eleição. 
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Esse foi ainda intensificado após o ataque de 11 de setembro, o qual reavivou 

discussões religiosas dentro da política estadunidense. 

Em um contexto recente, após dois mandatos de um presidente do Partido 

Democrata27, Barack Obama, a eleição para presidente dos EUA em 2016 foi 

conturbada e intensificou a interferência religiosa na política novamente. O 

presidente eleito Donald Trump é alvo de várias contestações por grupos mais 

progressistas. Muito conhecido por suas declarações machistas e xenófobas, Trump 

assumiu uma postura alinhada aos propósitos da Direita Cristã em pautas como a 

oposição ao aborto – legalizado nos EUA -, e a Emenda Johnson, que proíbe 

instituições religiosas de fazerem campanhas para candidatos políticos (AYUSO, 

2017). Essas posições adotadas pelo candidato fizeram com que a maioria dos 

integrantes da Direita Cristã lhe dessem apoio, como o caso do próprio Pat 

Robertson. Portanto, seu eleitorado é composto majoritariamente por 

neopentecostais, sendo o maior apoio desde a eleição de George W. Bush 

(REVISTA IHU ON-LINE, 2016).   

 Conforme observamos, a inserção de temas referentes à moral religiosa na 

política é um dos grandes objetivos dos fundamentalistas norte americanos e, entre 

esses assuntos, se encontra a defesa da preservação de uma estrutura familiar 

tradicional, qual inclui a submissão da mulher ao homem. Depois de eleito, Trump 

seguiu com posicionamentos que se assemelham aos destes grupos, colocando em 

voga os direitos já conquistados pelas mulheres e pelo Movimento Feminista. Entre 

eles, decidir sobre questões sobre seu próprio corpo, como no caso já citado do 

aborto, e da liberdade sexual, além da tentativa de uma deslegitimação da 

participação feminina na política.  

Em uma contraofensiva a essas propostas defendidas pelo candidato eleito, 

bem como do grupo que o apoiou, em 2017 foi organizada uma marcha popular 

composta em sua maior parte por mulheres para demonstrar sua oposição à política 

que ganhou as eleições. A marcha ficou conhecida como Women’s March e 

mobilizou milhares de pessoas, sendo realizada em várias cidades. É sobre esse 

movimento que passamos a tratar agora.  

 

                                                
27

 No sistema bipartidarista adotado nos Estados Unidos, o Partido Democrata é conhecido por ter 
posições políticas mais progressistas, enquanto o Partido Republicano tem posições políticas mais 
conservadoras.  



90 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 20 / janeiro – junho 2020 

Trump e a Women’s March 

 

Com a eleição de Donald Trump, observou-se nos Estados Unidos a 

inquietação dos movimentos sociais, não só do Movimento Feminista, como outros 

que também lutam a favor dos direitos humanos. Elevaram-se diversas formas de 

protesto e resistência às falas de Trump, as quais vão desde posicionamentos 

públicos de artistas estadunidenses, até confrontos com a polícia e depredação de 

espaços públicos. Nessa direção desponta a Women’s March, a Marcha das 

Mulheres, que ocorreu pela primeira vez no dia 21 de janeiro de 2017 em resposta a 

posse de Trump na Casa Branca.  

Defendendo os direitos femininos sobre seu próprio corpo, bem como os 

direitos reprodutivos e o fim da violência contra a mulher, a Women’s March se 

posiciona como feminista e também levanta a bandeira em defesa da comunidade 

LGBTQIA28, dos direitos trabalhistas e civis, dos imigrantes e de pessoas com 

deficiência, física ou mental. A marcha também se colocou contra o racismo e a 

violência policial, posicionando-se dessa forma como um movimento 

interseccional29.  Vale ressaltar que a marcha como movimento tinha uma missão 

principal, a qual segundo seu site seria: 

 

A missão da Marcha das Mulheres é aproveitar o poder político de diversas 
mulheres e suas comunidades para criar uma mudança social 
transformadora. A Marcha das Mulheres é um movimento liderado por 
mulheres e oferece educação interseccional sobre diversos assuntos e cria 
pontos de entrada para que novas ativistas de base e organizadoras se 
envolvam em suas comunidades locais por meio de treinamentos, 
programas de extensão e eventos. A Marcha das Mulheres está empenhada 
em desmantelar os sistemas de opressão através da resistência não 
violenta e na construção de estruturas inclusivas guiadas pela 
autodeterminação, dignidade e respeito. (WOMEN’S MARCH SITE, 2018), 
(tradução livre) 

30
. 

                                                
28

 Sigla de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis, Transgêneros, Queers, Intersexuais e 
Assexuais. Mantemos a sigla de acordo com o site da Women’s March.  
29

 Como afirma Andry Henry, o feminismo interseccional reconhece que a justiça de gênero é 
inseparável de outros movimentos de justiça social (HENRY, 2014, p.185). No caso, não há como 
lutar contra a opressão às mulheres sem lutar também contra o racismo e contra a violência de 
classe. 
30

 Tradução Livre. No original, em inglês “The mission of Women’s March is to harness the political 
power of diverse women and their communities to create transformative social change. Women’s 
March is a women-led movement providing intersectional education on a diverse range of issues and 
creating entry points for new grassroots activists & organizers to engage in their local communities 
through trainings, outreach programs and events. Women’s March is committed to dismantling 
systems of oppression through nonviolent resistance and building inclusive structures guided by self-
determination, dignity and respect”. 
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A marcha foi organizada por mulheres norte-americanas, contudo, a Women’s 

March não ocorreu em apenas uma cidade ou país. Apesar de ser originária nos 

Estados Unidos, em seu primeiro ano ocorreu de maneira intercontinental e uniu 

cerca de 5 milhões de pessoas (WOMEN’S MARCH SITE, 2018). No Brasil, por 

exemplo, a marcha foi realizada na cidade de Rio de Janeiro. Em 2018 o ato voltou a 

ocorrer no dia 20 de janeiro, comemorando um ano de resistência. De acordo com o 

site oficial da Women’s March, irá acontecer novamente em 2019 e já tem 

organização de locais, horários e data marcada: 19 de janeiro31. 

Dentre os cartazes e gritos de protesto, observamos mensagens contrárias a 

Trump a partir de inúmeros rostos do presidente cobertos pela palavra “nope” (“não”) 

e frases como “pro humans rights” (“a favor dos direitos humanos”); “my body, my 

rules” (“meu corpo, minhas regras”); “march like a girl” (“marche como uma garota”); 

“Obama cares, Trump scares” (“Obama cuida, Trump assusta”); “respect my 

existence” (“respeite minha existência”); “I can’t believe I still have to protest this 

fucking shit” (“Eu não acredito que eu ainda tenho que protestar por essa droga”);32 e 

inúmeras outras que seguem o sentido das citadas. Nas marchas ainda ocorreram 

protestos de cantoras e atrizes, a exemplo de Madonna que em 2017 discursou e 

cantou duas de suas músicas sobre o amor e auto aceitação: Express Yourself e 

Human Nature.  

Não obstante, entre as/os manifestantes que não são da organização da 

marcha, observamos a vinculação de músicas, programas de TV e outras formas de 

entretenimento, que naquele momento serviram como modo de dar voz às 

reivindicações e protestos políticos. Nesse sentido, notamos incontáveis referências 

à Princesa Leia de Star Wars, à Mulher Maravilha e ao livro e série “O Conto da Aia”, 

o que pode ser entendido como característica do movimento feminista atual. 

Como afirma Astrid Henry no livro Feminism Unfinished:  

 

A presença animada do feminismo nas redes sociais tornou o feminismo 
mais acessível do que nunca e também garantiu que as ideias feministas 
pudessem atingir públicos que antes não os encontrariam. Em suma, hoje 
em dia, uma menina de catorze anos tem muito mais probabilidade de 
descobrir o feminismo on-line do que de sua biblioteca ou livraria local. 
(HENRY, 2014, p. 176.)

33
 

                                                
31

 Ressaltamos que o artigo foi escrito no fim de 2018, à vista disso, não são apresentadas as 
informações sobre a marcha de 2019. 
32

 Todas as frases em tradução livre para o português; 
33

 Tradução Livre. No original, em inglês The lively presence of feminism in the blogosphere has made 
feminism more accessible than it has ever been, and it has also ensured that feminist ideas can reach 
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“O Conto da Aia” conta a história de June (a qual passa a se chamar Offred), 

uma mulher estadunidense comum, casada com um homem divorciado e mãe de 

uma criança de 5 anos de idade. Após uma grande crise, acontece um golpe 

militar/cristão que acaba com os Estados Unidos da América e estabelece no poder 

a chamada República de Gilead, definida por Atwood como um Estado teocrático e 

totalitário. Em Gilead, por conta de problemas com a fertilidade das mulheres após o 

conflito, as que ainda eram férteis e não estavam em um casamento, ou, em seu 

primeiro casamento aprovado pela igreja, tornavam-se Aias. Mulheres que eram 

propriedades do governo, assim perdiam sua liberdade, eram afastadas de suas 

famílias e só tinham uma única função: procriar.   

Nesse sentido, ir à Women’s March portando cartazes sobre o Conto da Aia ou 

até mesmo vestindo a roupa vermelha das Aias é questionar em que medida os 

direitos das mulheres estão sendo - ou continuarão - respeitados ou suprimidos na 

sociedade, vinculando tenuamente a distopia feminista ao tempo presente. 

 

 
Imagem 1 

 

Com efeito, a partir da visibilidade que o Conto de Aia teve na Women’s March, 

principalmente na realização de 2018, iremos nas páginas seguintes apresentar de 

que maneira essa distopia feminista é apropriada por participantes da marcha. Para 

isso, apresentaremos brevemente o enredo do Conto da Aia juntamente com a 

análise das imagens disponíveis no site The Blast, o qual compilou 13 fotos 

postadas no Instagram de autores diferentes, mas que registram mulheres vestidas 

de Aias e suas reivindicações na Women’s March. 

                                                                                                                                                   
audiences that previously would not have encountered them. In short, a fourteen-year-old girl today is 
much more likely to discover feminism online than ate her local library or bookstore. 
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O Conto de Aia como protesto e resistência na Women’s March 

 

Na história do “Conto da Aia”, cada Aia é posse de uma família rica e é 

obrigada a usar roupas longas vermelhas com um capuz branco com a mesma 

função de uma viseira, impossibilitando enxergar o mundo além do necessário. 

Ressaltamos que as roupas na marcha correspondem às usadas na série, uma vez 

que não existem imagens no livro. As Aias não devem conversar além do essencial, 

não podem ler, escrever, nem desobedecer a seus superiores – o líder masculino da 

família e sua esposa, a qual cuida de seu comportamento -; e precisam cumprir sua 

função de Aia uma vez por mês: realizar o ato reprodutivo com seu comandante.  

As mulheres estéreis ocupam outras posições que vão desde ser empregada 

nas casas das famílias abastadas, realizar o papel de esposa, ter a função de “Tia”- 

espécie de educadora e vigilante das Aias antes de irem para as famílias; até ser 

designada como “não mulher”, caso não aceite participar dessa ordenação social, 

sendo, por isso, isolada em plantações ou em locais inóspitos de trabalho.  

É importante ressaltar que não só as mulheres, mas também os homens têm 

seu papel alterado, sendo uma sociedade patriarcal, mas que possui diversos níveis 

de hierarquia e relações de poder. Nesse sentido, percebemos o exemplo das 

“Tias”, as quais são respeitadas por toda a sociedade e acabam por denunciar e 

exercer ordens sobre homens, inclusive puni-los. 

Dessa maneira, entendendo a história criada por Atwood, voltamo-nos ao 

tempo presente e à Women’s March. A eleição de Donald Trump e suas falas 

preconceituosas são comparadas às distopias ficcionais contemporâneas, 

principalmente ao controle do corpo feminino exercido sobre as Aias. Além disso, 

devemos observar que a marcha também luta a favor de outras pautas que a 

compõem, não apenas do movimento feminista, por exemplo, a defesa ambiental, 

que é desconsiderada por Trump. A pluralidade de pautas pode ser entendida como 

um aspecto do Feminismo do século XXI. 

Conforme afirma Andry Henry, 

 

A característica mais marcante dessa geração de feministas é sua 
incapacidade de ser definida por qualquer objetivo político, perspectiva 
ideológica ou modo de ser feminista. [...] o fato é que agora é 
verdadeiramente "em toda parte", engajado com um amplo espectro de 
projetos e teorias políticas. As formas de ideologia do ativismo feminista que 
surgiram foram baseadas em três princípios fundamentais: I) que as 
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feministas sejam poli vocais e reconheçam múltiplas perspectivas; 2) que o 
feminismo deve ser interseccional e reconhecer que a justiça de gênero é 
inseparável de outros movimentos de justiça social; e 3) que o feminismo 
deve ser não-dogmático e reconhecer as complexidades e contradições da 
experiência vivida.

34
 (HENRY, 2014, p. 185.) 

 

Por conseguinte, percebemos mulheres vestidas de Aias carregando cartazes 

contrários ao governo que podem simbolizar as mais diversas manifestações. Como 

observamos na imagem abaixo (imagem 2), há a frase “Eu leio os livros. Eu não 

quero vivê-los”35 seguida pela ilustração dos livros distópicos “The Giver” (no Brasil, 

“O doador de memórias”); “Hunger Games” (no Brasil, “Jogos Vorazes”); “The 

Handmaid’s Tale” (no Brasil, “O Conto da Aia”); “1984”; e “Fahrenheit 451”.  

 

 
Imagem 2 

 

Uma das principais defesas da marcha é o direito da mulher sobre seu próprio 

corpo, questão problematizada ao extremo na distopia, bem como no movimento 

feminista desde os anos de 1960, visto que as Aias, na verdade, são apenas úteros 

férteis sem autonomia em Gilead. Entre as mulheres estadunidenses cresce o medo 

de perderem seus direitos reprodutivos conquistados na década de 1970 pela luta 

feminista, na medida em que Trump, ao longo da corrida eleitoral, se posicionou 

diversas vezes sobre a lei do aborto, e em todas elas de maneiras diferentes. Como 

                                                
34

 Tradução Livre. No original, em inglês: The most defining feature of this generation of feminists is its 
inability to be defined by any single political goal, ideological perspective, or way of being feminist. [...] 
the fact it is now truly "everywhere", engaged with a wide spectrum of political projects and theories. 
While the forms of feminist activism ideologies that emerged were grounded in three core principles: I) 
that feminist must be polyvocal and acknowledge multiple perspectives; 2) that feminism must be 
intersectional and acknowledge that gender justice is inextricably tied to other social justice 
movements; and 3) that feminism must be no dogmatic and acknowledge the complexities and 
contradictions of lived experience. 
35

 Tradução Livre. No original, em inglês: I’ve read the books. I don’t want to live them. 
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escrito no Washington Post, Trump tomou cinco posições diferentes sobre o tema 

em apenas três dias (THE WASHINGTON POST, 2016). Em alguns momentos, o 

até então candidato se posicionou pró-escolha e, em outros, pró-escolha da vida. 

 

 
Imagem 3 

 

Nesse sentido, observamos na imagem acima (imagem 3), mulheres criticando 

Trump e o poder masculino sobre os corpos femininos, carregando cartazes com os 

dizeres “Meu Corpo, Minhas Regras”36 e “Eu marcho pelo direito das mulheres 

novamente! 1986 - 2018. Por quanto tempo for necessário! ”37, enfatizando, assim, a 

contrariedade não só a Trump, mas também ao governo de Ronald Reagan em 

1986. No terceiro cartaz da imagem, ainda observamos a frase “Nolite te bastardes 

carborundorun”. Essa é uma frase criada por Margareth Atwood no livro e para as 

manifestantes presentes na imagem, tornou-se uma palavra de ordem. A frase 

significa “não deixe os idiotas te desanimarem” e, além de sua mensagem literal, 

para Offred é carregada de importância, uma vez que demonstra a existência dos 

que resistiram, visto que a frase é encontrada pela Aia no fundo de seu guarda 

roupa, tendo sido escrita pela última Aia que esteve na casa antes dela. 

Ainda na Women’s March, observamos mulheres vestidas de Aias carregando 

cartazes contrários à sexualização e a objetificação feminina (imagem 4) como 

“Mulheres ≠ (diferente) objetos sexuais”38, bandeiras marcantes do movimento 

                                                
36

 Tradução Livre. No original, em inglês My Body, My Rules. 
37

 Tradução Livre. No original, em inglês. I march for women’s right... again! 1986 – 2018. As long as it 
takes! 
38

 Tradução Livre. No original, em inglês: Women ≠ sex objetcs. 
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feminista. Ao lado do cartaz “Women ≠ sex objects”, percebemos também outra 

frase que segue essa direção: “Mulheres ≠ vaginas para serem agarradas”39, 

referindo-se a uma gravação de Trump de 2005, na qual ele se engrandece por ser 

famoso e assim conseguir “agarrar as mulheres pela vagina”.40 (THE SLATEST, 

2016). 

Voltando à distopia ficcional, em Gilead as Aias perdem até mesmo o seu 

nome. O nome não designa mais quem se é, mas sim de quem se é posse. 

Chamada de June antes do governo autoritário e fundamentalista cristão controlar o 

país, após o banimento dos direitos, a protagonista tornou-se Offred, um neologismo 

que representa “Of Fred”, traduzido para o português como “Do Fred”, o comandante 

a quem ela servia. Assim, todas as Aias são chamadas por “Of” mais o nome de seu 

superior. Seguindo essa lógica, as mulheres da Women’s March direcionaram suas 

críticas a Trump, se auto intitulando de “OfTrump”, como percebemos na imagem 5. 

Ainda, a partir do mesmo exemplo, há a reivindicação da liberdade feminina de outra 

maneira, acrescentando junto ao “Of” o “Nobody” (imagem 6), ou seja: a mulher não 

é de ninguém.  

 

   
       Imagem 4                                   imagem 5                                 imagem 6 

 

Com a narrativa de Offred, pouco sabemos sobre como seria esse governo 

autoritário e fundamentalista cristão que passou a controlar o país. Entretanto, 

observamos claras passagens religiosas na história, como no momento da cerimônia 

para a reprodução, quando o comandante lê trechos da Bíblia, as quais as Aias já 

                                                
39

 Tradução Livre. No original, em inglês: Women ≠ pussies to be grabbed. 
40

 Tradução Livre. No original, em inglês: Grab them by the pussy. 



97 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 20 / janeiro – junho 2020 

teriam ouvido todos os dias de manhã no centro onde “aprenderam a ser Aias” com 

a Tia Lydia. Como afirma Offred:  

 

É a história habitual, as histórias habituais. Deus para Adão, Deus para 
Noé. Frutificai e multiplicai-vos, enchei abundantemente a terra. Então vem 
aquele negócio velho e bolorento da Raquel e da Lea que nos martelaram 
na cabeça no Centro Dá-me filhos ou senão eu morro. Estou eu no lugar de 
Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela lhe disse: Eis aqui a minha 
serva, Bilha; Entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu, 
receba filhos por ela. (grifos no original), (ATWOOD, 2017, p.109). 

 

Nesse sentido, percebemos como Margareth Atwood explora questões 

políticas, como a ascensão do cristianismo fundamentalista na década de 80 

corroborado por Ronald Reagan, para escrever sua – ou pelo menos uma das - 

visão distópica de mundo.  

Conforme afirmado no início do texto, Trump foi o mais votado e foi apoiado 

pelos neopentecostais conservadores que se posicionam contrários à diversas 

liberdades femininas, como o exemplo mais polêmico e citado: o aborto. Dessa 

maneira, a reação neopentecostal que se fortalece nos Estados Unidos de Trump, 

não deixou de ser criticada pelas manifestantes. Na imagem 7, a primeira Aia da 

esquerda expressa a frase “Liberdade de religião é Liberdade da religião”41, quanto a 

da direita porta um cartaz escrito: “Não legisle nossa moral com sua hipocrisia”42. 

 

 
Imagem 7 

 

Identificamos assim, a partir dessas análises, como as obras são relacionadas 

ao momento histórico de seus leitores. Se em 1985 “O Conto da Aia” foi escrito com 

                                                
41

 Tradução Livre. No original, em inglês. Freedom of religion is freedom from religion. 
42

 Tradução Livre. No original, em inglês. Don’t legislate our morality with your hypocrisy. 
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fortes influências de seu contexto, bem como o Movimento Feminista e com uma 

onda religiosa e fundamentalista atuando na política estadunidense, em 2017 muitas 

mulheres se encontraram com sensação semelhante em relação à eleição de 

Trump. Sendo assim, a cultura e suas produções podem servir de fontes tanto para 

estudar seu período de criação, quanto para estudar suas apropriações. 

O caso do livro de Atwood é muito interessante para analisar essa interação 

entre política e cultura. Após as eleições de 2016 o livro obteve 30% de aumento em 

suas vendas, impulsionando a produção de sua 52ª tiragem com 100 mil cópias 

(BERNARDES, 2017). Esse sucesso também ocorreu com outros livros de literatura 

distópica, como “Admirável Mundo Novo”, de Aldous Huxley, e com o mais famoso 

do gênero: “1984”, de George Orwell, que voltou à lista dos livros mais vendidos nos 

EUA após 70 anos de sua publicação original. A declaração de Kellyane Conway, 

conselheira da Casa Branca, que após ser indagada sobre um “exagero” no número 

de pessoas que assistiram à posse de Trump na declaração oficial do governo, 

também serviu de impulso para as vendas do livro. Conway utilizou o termo “fatos 

alternativos”, que poderia ter sido facilmente retirado de “1984”, para justificar o ato. 

De fato, não só na literatura essa relação foi estabelecida, já que na música a 

interferência do momento político também foi sentida. Após a eleição, a canção 

American Idiot, da banda norte americana Green Day, lançada em 2004, subiu 400 

posições nas paradas do iTunes - o mais famoso e utilizado site do mercado musical 

estadunidense – além de ter atingido o o primeiro lugar das mais escutadas no 

Last.FM, que registra o número de reproduções das músicas em várias plataformas 

(AIEX, 2016). Essa reação foi utilizada posteriormente como uma ferramenta política 

na última visita de Donald Trump ao Reino Unido. A compra da música foi 

incentivada por um grupo de oposição ao presidente dos EUA e apoiada por parte 

dos britânicos, que deixaram a canção no top 10 do iTunes do Reino Unido durante 

a permanência de Trump em terras inglesas (O’CONNOR, 2018). 

Voltando para o “O Conto da Aia”, Margaret Atwood vem sendo mais procurada 

do que nunca para dar entrevistas sobre o livro e suas adaptações. Após a produção 

de um filme na década de 90 e de uma ópera nos anos 2000, a atual fama do livro 

foi intensificada pela sua adaptação como seriado. Desde seu lançamento, a série é 

um sucesso de público e de crítica e já em seu primeiro ano ganhou 5 prêmios 

Emmy (a maior premiação de produções televisivas dos EUA), incluindo os troféus 
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de “melhor atriz” para Elizabeth Moss (June/Offred) e de “melhor série dramática”, o 

principal prêmio da noite (O ESTADO DE SÃO PAULO, 2017).       

 

Conclusão 

 

Com as leituras e análises feitas a partir das fontes, identificamos algumas 

conclusões. Em um primeiro momento, afirmamos a conceituação de que a cultura é 

política, partindo da recorrente utilização de suas expressões, neste caso, em 

manifestações recentes, como a Women’s March, nosso estudo de caso. Com 

efeito, os livros nos possibilitam estudar não só o seu período de criação, mas 

também contextos posteriores, em que estes são retomados. Em uma análise 

comparativa entre as duas conjunturas, é possível identificar rupturas e 

continuidades nos pensamentos e práticas políticas e sociais. 

A questão religiosa é um dos grandes temas dessa análise, a força 

representativa e cultural que os líderes religiosos exercem nos Estados Unidos não 

pode ser ignorada nas análises históricas sobre o país. A relação religião e política é 

presente desde o começo da formação dos Estados Unidos, tornando-se 

posteriormente um país majoritariamente composto por protestantes fugidos da 

perseguição religiosa na Inglaterra. Perceber essa dinâmica a longo prazo, auxilia-

nos no entendimento da contemporaneidade e na importância que as igrejas 

exercem sobre as decisões coletivas do país. 

Por fim, a retomada do livro “O Conto da Aia”, principalmente a partir da série, 

pelos protestos ocorridos a partir de 2016 é um fenômeno interessante para se 

pensar no alcance da obra entre mulheres mais jovens, as quais não tinham lido o 

livro de Atwood. Apesar de todo o contexto das eleições de 2016 e da vitória de 

Trump, esta por sua vez, permitiu uma interação entre feministas com mais 

experiências dos anos 80 e 90, com uma nova geração de mulheres com os 

mesmos ideais. Ainda estando presente em debates mesmo 30 anos após seu 

lançamento, a relevância da genial obra de Atwood mostra que não tem prazo de 

validade afinal. 
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RESENHA 

 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 55ª 

edição. São Paulo: Paz e Terra, 2017. 

 

João Victor da Silva Pedrozo – UNILA43 
joao.pedrozo@aluno.unila.edu.br 

 

O livro Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa de 

Paulo Freire faz uma abordagem a respeito de algumas das competências 

necessárias para a atuação do profissional da educação, saberes esses que ele 

julga essenciais. Freire escreve o texto com toda aquela sensibilidade que lhe é 

característica, brindando o leitor de um sentimento de esperança e convidando-o a 

lembrar a todo o momento da importância do professor e de sua contribuição social. 

Sua abordagem pedagógica nos apresenta reflexões importantíssimas a respeito da 

postura e da coerência que se exige de quem pretende educar. 

O livro é dividido em três detalhados capítulos. No primeiro capítulo, Prática 

docente: primeira reflexão, Paulo Freire faz uma apresentação das características 

fundamentais da formação docente. Enfatiza a importância de alinhar a prática à 

teoria, da nossa capacidade de aprender e ensinar, e da necessária recusa ao 

ensino bancário, ensino esse que delega ao educando um mero papel receptivo de 

informação e não o reconhece como agente produtor de conhecimento. Deste modo, 

devem-se levar em conta as experiências prévias do educando, para que esse se 

reconheça como sujeito do processo, podendo assim estabelecer uma “intimidade” 

entre os saberes curriculares fundamentais e a experiência social que temos como 

indivíduos.  

O segundo capítulo, Ensinar não é transferir conhecimento, retoma e aprofunda 

a discussão sobre o erro de se pensar a educação como depósito de um 

conhecimento pré-adquirido ao educando. O professor, por vezes, costuma se 

blindar de críticas e sugestões quando está ministrando sua aula e age como se 

estivesse em um pedestal. Isso, de modo algum, é saudável na prática educativa. 

Para Freire, um dos principais fatores da relação professor-aluno é a humildade, é 
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mostrar-se também sujeito no processo educacional, não como um depositador de 

saberes, mas sim como quem também aprende no exercício de ensinar. 

 

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 
formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 
assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 
definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção. (FREIRE, 1996, p. 
24) 

 

Ainda nesse capítulo, o autor trata da necessidade de estarmos sempre 

abertos às indagações, às curiosidades dos alunos e da nossa característica de 

sermos seres condicionados, mas não determinados Como seres culturais, 

históricos, inacabados e conscientes do inacabamento, devemos unir esforços 

contra o discurso fatalista, pragmático e reacionário do pensamento neoliberal. É 

nesse capítulo também que, mais do que tratar a esperança como uma 

característica recomendável ao professor, Freire é enfático ao nos mostrar que mais 

do que isso, essa se faz imprescindível e inerente à prática educativa.  

Para Freire, a aprendizagem é resultado da relação dialética entre os sujeitos 

envolvidos nela. A aprendizagem só ocorre efetivamente quando é significativa para 

quem aprende e para quem ensina, quando envolve sentimentos e quando a 

curiosidade ingênua transforma-se em epistemológica através da mediação do 

professor.  

 

É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, 
nem formar é ação pela qual o sujeito criador dá forma, estilo ou alma ao 
um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas 
se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se 
reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao 
ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 1996, p. 25) 

 

No terceiro e último capitulo, Ensinar é uma especificidade humana, Freire 

expõe da importância da solidez na formação do professor, já que não se pode 

ensinar o que não se sabe.  “A incompetência profissional desqualifica a autoridade 

do professor” (FREIRE, 1996). Apenas um profissional qualificado poderá pensar 

certo e exercer a sua autoridade de maneira plena. Uma autoridade em exercício 

que seja democrática e que respeite a liberdade do educando na construção de sua 

autonomia. Ressalta ainda o seu compromisso com as pautas democráticas 

dirigidas aos menos favorecidos, um dos objetivos da educação progressista, já que 
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o ato de ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no 

mundo, em prol dos condenados da terra, como o próprio dizia. 

Essa obra de Paulo Freire, de modo geral, é um exercício de provação ética. 

Nos mostra que é possível e necessário acreditar num mundo melhor transformado 

pela educação. A pedagogia deve ser ética em si mesma e respeitosa às 

experiências e saberes prévios do educando, desenvolvendo assim um ambiente 

propício à autonomia, à produção de conhecimento e à formação individual. Não se 

trata de uma formação no sentido de treinamento de atividades puramente tecnicista 

ao educando, mas o contrário disso. Freire adverte que o tom otimista e 

esperançoso com que redige o texto não deve ser entendido como ingenuidade ou 

inocência, mas sim como traços do seu comprometimento com a causa. É no geral 

um exercício pedagógico de alimentar a esperança e concretamente um guia para a 

coerência entre discurso e prática. Paulo Freire nos mostra a grandeza de nossa 

profissão, lê-lo é tomar um gole de autoestima. 

No meu caso, foi a leitura certa no momento certo. Um prato cheio para 

lembrar-nos do nosso poder de ação no mundo e do nosso compromisso por um 

futuro menos desigual. Já dizia Freire que está errada a educação que não 

reconhece a raiva justa, que não se indigna com as desigualdades e que não 

promove transformação. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um 

dever. Não podemos, porém, pensar que a execução desse exercício é fácil. Exige 

disciplina, coerência, pesquisa e, sobretudo, autoestima e vontade de mudança. 

Quem escolhe agir por essa profissão, escolhe agir por todos, mesmo que alguns 

não a reconheçam como capaz. 

 


