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EDITORIAL 

 

O Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH) com muita 

satisfação apresenta o 21º número da Revista de Educação Histórica (REDUH), 

cujos objetivos principais são divulgar e ampliar investigações que assumem o 

campo da Educação Histórica para efetivo processo de ensino e de aprendizagem 

de História. 

As discussões suscitadas nessa publicação estão pautadas na perspectiva da 

Educação Histórica e, nesta perspectiva são trabalhos que constituem significativo 

aporte a professores e professoras de História que demonstram interesse e buscam 

propostas para suas práticas em sala de aula. 

Os artigos trazidos nesse volume da REDUH demonstram a partir de diferentes 

experiências, cada autor a partir de sua realidade, função e atuação no sistema de 

ensino coloca sua experiência e indica possibilidades investigativas. Dessa forma, 

assumem um posicionamento pautado no campo da Educação Histórica, 

possibilitando a práxis na sala de aula. A partir desse ponto é possível instigarem 

professores, professoras e estudantes para uma relação mais efetiva com o 

conhecimento histórico, além de possíveis desdobramentos dessas investigações 

para futuras pesquisas e práticas educativas. 

 

Que a leitura inspire a todos! 

Coletivo de Editores da REDUH 

 

Curitiba, dezembro de 2020. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Revista de Educação Histórica – REDUH 21 nos apresenta sete artigos e 

uma resenha. Três artigos são fruto de discussões sobre a História e o Meio 

Ambiente, tema que vem sendo discutido por alguns professores e pesquisadores. 

E, quatro textos nos apresentam temas diversificados. Contudo, importante salientar 

que todos foram produzidos a partir de investigações de pesquisadores e 

professores da Educação Básica que estabelecem diálogo com as atividades 

desenvolvidas pelo Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica – LAPEDUH da 

Universidade Federal do Paraná de forma direta ou indireta. 

Diante disso a REDUH continua cumprindo a finalidade para a qual foi criada, 

ou seja, apresenta-se como um espaço de difusão dos trabalhos realizados por 

professores pesquisadores no âmbito da Didática da História, cujo foco principal tem 

sido as problemáticas relacionadas à aprendizagem histórica.  

Adonias Alfredo Carvalho em seu artigo História e meio ambiente no Ensino 

Médio: Uma abordagem ambiental sobre a peste negra em sala de aula discute a 

importância de a História abordar temas relacionados ao meio ambiente e os 

impactos que pandemias, pestes e outros eventos podem causar na história da 

humanidade. Adonias Carvalho trata desse tema defendendo que, a História como 

ciência vem sofrendo modificações e, que existe uma tendência de professores-

historiadores do século XX e XXI deixam de enfatizar a História dos grandes feitos, 

dos grandes líderes e dos ideais de nação e passam a observar, trabalhar e 

pesquisar a História sob uma perspectiva mais aberta aos fenômenos culturais, 

políticos e sociais. Dessa forma, esses profissionais se veem diante de um desafio 

que pode ser enfrentado a partir de uma metodologia de ensino voltada para o 

desenvolvimento do pensamento histórico. 

Alecsandro Danelon Vieira em seu artigo Futura represa do Rio Miringuava e a 

História Ambiental: Um estudo sobre o pensamento histórico dos jovens tem como 

objetivo principal trabalhar com a multiperspectividade argumentativa das fontes 

históricas e analisar como esses processam a aprendizagem histórica a partir do 

campo da Educação Histórica. Seu trabalho tem como principal referencial teórico a 

obra do filósofo alemão Jörn Rüsen e as discussões da professora doutora Maria 

Auxiliadora Schmidt. A pesquisa teve como metodologia a pesquisa-ação e os 

resultados foram obtidos a partir da análise da produção das narrativas dos jovens 
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estudantes e revelam situações interessantes e que demonstram a importância de 

abordar o tema do meio ambiente nas aulas de História.  

A professora Flavia Izabel Keske Cassemiro em seu artigo Ensino de História 

nos Anos Iniciais: Contribuições teórico-práticas para professores e professoras no 

município de Curitiba assume expressamente que a História é uma ciência e que o 

ensino de História também deve ser assim entendido. E, seguindo esse 

pressuposto, nos apresenta uma instigante discussão com o objetivo de contribuir 

com a formação continuada de professores e professoras que atuam nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental ministrando aulas de História. Em sua explanação 

traz reflexões sobre documentos oficiais nos níveis federal e municipal e suas 

diretrizes de ensino. Também estabelece a relação entre autores que discutem o 

Ensino de História, os aspectos metodológicos do processo ensino-aprendizagem e 

os pesquisadores que se dedicam ao campo da Educação Histórica, para tanto, 

elegeu conceitos bastante caros a esse campo: fontes históricas e tempo histórico. 

João Victor da Silva Pedrozo divide em três tópicos o artigo Ditadura Militar e o 

ensino de História: Aproximações entre o caso brasileiro e o caso chileno. O texto é 

resultado de uma interessante reflexão que lhe foi possível a partir de um processo 

de mobilidade acadêmica entre as universidades Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana – Unila, Brasil e Universidad de Santiago de Chile – 

USACH, Chile. O objetivo da discussão é trazer à luz as aproximações dos 

processos de ensino entre os dois países em períodos de ditatura civil-militar. Nos 

dois primeiros tópicos apresenta particularidades dos períodos ditatoriais no Brasil e 

no Chile, no terceiro traz a discussão para a atualidade e estabelece relações entre 

os documentos oficiais e encaminhamentos de políticas públicas voltadas para o 

ensino de História e das Ciências Sociais. E, neste último tópico há um quadro 

síntese, no qual, nos apresenta as principais características convergentes entre 

Brasil e Chile. 

Exploração do recurso mineral e preservação ambiental na História Local: 

Estratégias cognitivas de formação de sentido é o artigo da professora e 

pesquisadora Jucilmara Luiza Loos Vieira cujo principal objetivo é analisar como se 

dá a construção de sentido histórico e quais as estratégias de que lançam mão os 

estudantes no processo de aprendizagem histórica. O tema em discussão foi a 

exploração do recurso mineral e a preservação ambiental do município de São José 

dos Pinhas. A partir de uma atividade metacognitiva e da produção de narrativas dos 
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jovens estudantes a análise permitiu observar a construção de sentido e a 

estruturação de categorias ligadas ao campo da Educação Histórica tais como: 

percepção ou experienciação, a interpretação, a orientação e a explicação. De 

acordo com Vieira os estudantes construíram argumentos com base nas fontes 

apresentadas e a partir de estratégias cognitivas do pensamento histórico como a 

contextualização, a relação da vida prática e da ciência, a interpretação histórica, a 

orientação temporal e a explicação. 

Luca Lima Iacomini e Nathália Santos Pezzi em seu artigo Experiências sobre 

uso da cultura pop para ensinar Segunda Guerra Mundial a alunos de Ensino Médio 

durante a pandemia nos trazem uma reflexão sobre estratégias e metodologias de 

ensino e aprendizagem em tempos de pandemia do COVID-19. O objetivo é refletir 

sobre a Segunda Guerra Mundial a partir da cultura pop, conforme definida por 

Alberto Mario Banti (2019). O uso de imagens como constitui um importante ponto 

de discussão neste trabalho e para tanto os autores estruturam o artigo de modo 

que conseguimos acompanhar as aulas, a metodologia e as atividades aplicadas, 

produzidas e respondidas pelos inscritos no curso. A análise final do curso conduziu 

os pesquisadores a uma avaliação positiva.  

O doutorando em Educação Thiago de Carvalho Miranda e sua orientadora, 

professora Maria Auxiliadora M. S. Schmidt trazem o artigo Os processos culturais e 

a atribuição de sentido à práxis pedagógica – Há possibilidades de transcendência? 

O referido artigo tem como objetivo refletir sobre a função social do conhecimento 

escolar científico. Para dar consistência à argumentação buscam na didática 

específica, na cultura escolar e na grade disciplinar elementos da relação entre a 

ciência e a práxis docente. O trabalho foi dividido em três eixos: Introdução; Cultura, 

práxis e ciência: os sentidos da dimensão científica; A escola como produtora de 

conhecimento a partir de uma formação científica; A autonomia epistemológica do 

conhecimento – a ciência escolar e suas implicações filosóficas a partir do conceito 

de cultura. No primeiro eixo o autor de base é Jörn Rüsen e sua obra publicada no 

Brasil em 2014, no segundo as discussões são alicerçadas por Fourquin (1992), 

Chervel (1990), Rockwell (1997), Schmidt (2019) e no último eixo Rüsen (2014) e 

Libâneo (2001). Ao encerrar esse estudo talvez a maior discussão fique na 

necessidade de o professor ser entendido e entender-se também como pesquisador 

e a importância da pesquisa no processo de aprendizagem histórica. 
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Para encerrar temos a resenha da obra Espaços da Recordação: formas e 

transformações da memória cultural de autoria da professora alemã Aleida 

Assmann. O livro é fruto das pesquisas realizadas em sua livre docência, concluída 

em 1992, a obra foi traduzida para o português e lançada no Brasil pela editora da 

Unicamp em 2011. A resenha produzida pela doutoranda em Educação Cristina 

Helena Taborda Ribas nos instiga a leitura ao apresentar a proposta interdisciplinar 

dos estudos de Assmann, que integra discussões da Psicologia, História, Filosofia, 

Literatura, Arquivologia e Antropologia e da Sociologia, principalmente os aspectos 

ligados à mídia. Assmann divide sua produção em três partes – Funções; Meios e 

armazenadores. A divisão é bem marcadas, mas as reflexões estão intimamente 

relacionadas à discussão principal que é a memória, ou mais especificamente a 

multiperspecitividade das memórias relacionadas à Segunda Grande Guerra. Obra 

densa que conduz a múltiplas possibilidades de olhar e compreensão sobre um fato 

histórico bastante traumático para a História e a constituição da humanidade.  

Assim, apresentamos a REDUH 21 repleta de discussões, reflexões e 

possibilidades de enriquecer e ampliar questões de ensino e aprendizagem histórica. 

 

Boa Leitura! 

 

Solange Maria do Nascimento 

Professora da Rede Estadual de Ensino 

Pesquisadora do Laboratório de Educação Histórica 

Doutoranda em Educação UFPR 

Dezembro de 2020 
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HISTÓRIA E MEIO AMBIENTE NO ENSINO MÉDIO: UMA ABORDAGEM 

AMBIENTAL SOBRE A PESTE NEGRA EM SALA DE AULA 

 

Adonias Alfredo Carvalho - UFPR1 
adonias.alfredocarvalho@gmail.com 

 

Resumo: Dentro ou fora da sala de aula, as temáticas ambientais têm ganhado 
cada dia mais espaço entre os jovens, que cada vez mais conectados nas redes, 
acompanham em tempo real desastres, campanhas em prol da natureza e o 
surgimento de epidemias e pandemias em todo mundo. Dessa maneira, assim como 
os impactos sociais, culturais e econômicos, as questões ambientais também 
passaram a chamar a atenção de muitos historiadores. Consequentemente, existe 
hoje, um movimento recente dentro da História voltado para as questões ambientais 
seja na área de produção acadêmica ou na incorporação destas pautas nas práticas 
de ensino. No que tange ao ambiente escolar, a forma de trabalhar sob esta 
perspectiva pode ser bastante variada, constituindo um desafio ao 
historiador/professor de História que ainda precisa lidar com um sistema conteudista, 
com redução de aulas por semana e com o constante desafio de atrair a atenção 
dos alunos para problemas latentes que impactam a vida de toda sociedade. É 
pensando nisso que este artigo se propõe a discutir algumas possibilidades dentro 
da sala de aula, partindo de uma experiência de estágio com alunos do Ensino 
Médio, através do conteúdo relacionado ao medievo e os impactos da Peste negra 
naquele período. Desse modo, o presente relato tem como pretensão discutir a 
possibilidade de inserir esse tipo de discussão dentro do conjunto de conteúdos 
tradicionais, visando produzir um diálogo entre o presente e o passado no exercício 
do saber. 
 
Palavras-chave: História Ambiental. Ensino de História. Idade Média. Peste Negra. 
 

Introdução 
 

O historiador que busca trabalhar com a temática ambiental em sala de aula 

pode antes de tudo sentir certa insegurança em relação ao tema, sentindo que pode 

estar trabalhando algo fora da sua área ou invadindo outra seara. Contudo, ignorar 

tal temática seria um grande erro, visto que ela está fortemente atrelada à História 

humana. O homem age sobre o meio ambiente, como esse também pode influenciar 

suas relações sociais, econômicas e culturais.  

A relação estabelecida entre o homem e a natureza é indissociável da História. 

Em todo tempo podemos observar os impactos promovidos por grandes epidemias, 

pelo aquecimento global, pelos altos níveis de poluição, desmatamento em prol da 

produção agropecuária e consequentemente o lucro do agronegócio, além de crimes 

                                                
1
 Licenciado e Bacharel em História pela Universidade Federal do Paraná. 



14 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 21 / julho – dezembro 2020 

ambientais, ocasionados por grupos de interesse que nome da ganância e desse 

mesmo lucro podem colocar vidas humanas em risco ou mesmo provocar o fim 

dessas vidas. Além dessas questões, ainda é possível pensar no impacto das 

guerras ao longo da História, conforme aponta Bittencourt. A autora aponta na 

direção de que A grande mobilização de recursos para as Guerras, o 

desenvolvimento rápido de tecnologias muito destrutivas e uma grande onda de 

consumo pós guerra, trouxe a preocupação com a limitação de recursos. 

A abordagem historiográfica de todas essas questões passaria a ter maior 

destaque na segunda metade do século XX, onde novas perspectivas sobre a 

História começam a se abrir. A História dos grandes feitos, dos grandes líderes e 

dos ideais de nação passa a ser substituída por uma história mais aberta aos 

fenômenos culturais, políticos e sociais.  

As décadas de 60 e 70, marcada por lutas por direitos individuais e causas 

ambientais refletiu positivamente nas indagações feitas pelos pesquisadores. Estes, 

observavam movimentos interessantes de serem estudados e problemáticas 

relevantes para pensar o homem e sua relação com o espaço (BITTENCOURT, 

2003, p.40). No Brasil, Bittencourt afirma que o desenvolvimento de pesquisas 

similares tardou um pouco mais, sendo as décadas de 80 e 90 momentos em que é 

possível ver um maior desdobramento sobre o tema, reflexo este do período político 

anterior marcado por longos anos de ditadura que limitavam análises nesse sentido 

(BITTENCOURT, 2003, p.48). Contudo, embora o interesse tenha aumentado a 

autora constata uma escassa produção acadêmica e pouca ressonância no espaço 

escolar.  

 

O tema da Peste Negra em sala de aula 

 

O presente artigo tem como objetivo relatar um pouco das minhas experiências 

como estagiário de docência em História no Instituto Federal do Paraná no ano de 

2019. Durante essa atividade pude acompanhar as aulas de História, lecionadas 

pelo professor Edilson Aparecido Chaves, em duas salas de 1º ano e uma sala de 2º 

ano, em todas as sextas-feiras. Cabe ressaltar que durante todo esse tempo, o 

professor Edilson Chaves e os demais professores de História do Instituto foram 

profundamente atenciosos para comigo, sempre apresentando as dinâmicas 

internas do colégio, disponibilizando matérias de pesquisa, utilizados ou não em 
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aula, dando espaço para observações durante as aulas e estimulando o exercício da 

prática docente e a luta pela educação.  

O tema escolhido esteve vinculado aos conteúdos que já vinham sendo 

desenvolvidos em sala de aula. A temática da Peste negra tinha ligações com os 

conteúdos sobre História medieval que já vinham sendo desenvolvidos e ainda 

apareceriam em outros conteúdos posteriores. Nesse interim, busquei pensar as 

relações entre os homens e o meio ambiente, buscando também identificar a 

percepção dos alunos sobre tal questão. 

 O professor me disponibilizou duas aulas geminadas em cada um dos 

primeiros anos, nas turmas de Contabilidade 1 e Informática 1. Em ambas as aulas, 

busquei em um primeiro momento levantar uma discussão sobre o período, 

revisando de forma breve com os alunos a importância da Idade Média, a 

problematização dos termos, a fuga dos estereótipos e o mito da estagnação 

política, social e cultural período.  

Logo em seguida, antes de entrar especificamente no tema da Peste Negra, 

busquei apontar a possibilidade de compreender o passado no medievo por meio de 

resquícios encontrados dentro dos contos de fada, produto literário do Século XVII, 

para posteriormente exibir um breve trecho do desenho “O flautista de Hamelin” 

(7:50min). Assim, busquei ouvir a percepção dos alunos sobre o desenho, 

chamando atenção para os aspectos sociais do período, a infância da época e 

principalmente a problemática da higiene e da saúde naquelas sociedades. 

Nesse interim, busquei demonstrar aos alunos como essa questão higiênica e 

o comércio marítimo puderam dar origem a disseminação da Peste Negra para a 

Europa, busquei discorrer sobre sua origem, suas consequências, a influência 

religiosa no imaginário do período, as diferenças entre epidemias e pandemias, a 

proliferação do vírus, as mortes e o acirramento do anti semitismo, já nesse 

momento, busquei dar maior destaque aos Séculos XIII-XIV.  

As aulas foram expositivas dialogadas e com bastante participação dos alunos. 

A análise das fontes utilizadas, produziram grande impacto nos alunos. É relevante 

salientar ainda, que durante as aulas, em alguns momentos, outros temas surgiram, 

ainda que não estivessem diretamente ligados ao conteúdo. Entretanto, consegui 

retornar ao conteúdo, ainda que as perguntas e comentários dos alunos fossem 

interessantes e dignos de uma análise, ainda que muitas vezes, distantes do tema 

abordado. 
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Fontes 

 

Retirado de: QUÍRICO, Tamara. Peste Negra e escatologia: os efeitos da 

expectativa da morte sobre a religiosidade do século XIV. Mirabilia: eletrônica 

Journal of antiquity and middle ages, n. 14, p. 135-155, 2012. 

 

 

Documento 2 - As descrições de época trazem relatos terríveis e 

dolorosos sobre a doença; a maioria dos infectados morria em poucos dias, após 

grande agonia. O cronista florentino Matteo Villani descreve a enfermidade da 

seguinte maneira: 

 

“(…) uma peste entre homens de todas as condições, de qualquer idade e 

sexo, que começavam a cuspir sangue e morriam alguns subitamente, alguns em 

dois ou três dias, e outros demoravam mais a morrer. E aconteceu que quem 

cuidasse do doente, pegando a doença ou, infectado por aquela mesma 

corrupção, tornava-se rapidamente doente e morria do mesmo modo; a muitos 

inchava a virilha, e a muitos sob as axilas à direita e à esquerda, e a outros em 

outras partes do corpo, [de modo] que se podia geralmente encontrar um inchaço 

singular em algum lugar do corpo infectado” 

 

Documento 1 - Relato de Agnolo di Tura, cronista italiano, sapateiro, 

habitante de Siena e um dos sobreviventes da peste negra que devastou Siena, 

em 1348: 

 

“Eu, Agnolo di Tura, conhecido por il Grasso, enterrei meus cinco filhinhos 

com minhas mãos (…); e não havia quem chorasse algum morto, uma vez que 

cada um esperava a [própria] morte.” 
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Antiga ilustração do conto medieval O Flautista de Hamelin. 

 
 Disponível em <http://www.historialivre.com/medieval/Flautista_de_Hamelim.pdf>. 

 Acesso em 03/04/2019. 

 

Ilustração do século XIV com vítimas da peste negra recebendo como tratamento as bênçãos de um 
clérigo. 

 
Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/historiag/pandemia-de-peste-negra-seculo-xiv.htm>. 

Acesso em 03/04/2019. 

Documento 3 - A carência de religiosos logo após a epidemia de 1348 

intensificou uma dificuldade trazida pelo surto: a morte sem a preparação devida, 

que necessitava do auxílio de um religioso. As relações entre a Religião e o surto 

epidêmico também podem ser encontradas nas fontes, conforme podemos ver 

nos relatos do cronista de Avignon em 1348: 

 

“Parentes [doentes] eram cuidados como se fossem cães. Jogavam a comida 

e a bebida na cama e depois fugiam de casa. Finalmente, quando morriam, 

camponeses fortes vinham das montanhas da Provença, miseráveis e pobres e 

sujos, chamados gavots [coveiros]. Pelo menos, em troca de um bom 

pagamento, carregavam o corpo para o sepultamento. Nenhum parente ou amigo 

mostrava preocupação com relação ao que pudesse estar acontecendo. Nenhum 

padre vinha ouvir a confissão do moribundo ou administrar-lhe os sacramentos.”  
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“A Dança da Morte” representada em mural da Igreja de Santa Maria, Polônia. 

 
Disponível em <https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/peste-negra.htm>.  

Acesso em 03/09/2019. 

 

Triunfo da Morte, de Pieter Brueghel, o Velho (1526-1569), retratando os horrores da Peste Negra.  

 
Disponível em <https://escolakids.uol.com.br/historia/peste-negra-na-europa-medieval.htm>. 

 Acesso em 03/09/2019. 

 

Material de apoio para a elaboração das aulas 

 

PODCAST: Leitura ObrigaHISTÓRIA- “Idade Média: O que você aprendeu 

errado?” Link: <https://www.youtube.com/watch?v=VOEwufsPowY>. 

 

Vídeo: Canal Nerdologia: “Pandemias” - Link: 

<https://www.youtube.com/watch?v=r9r_VwoZvho&t=25s>. 
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Aplicação de uma atividade avaliativa ao final da aula:  

 

Tomando como referência as fontes vistas em sala e a discussão junto ao 

professor, responda: 

1. O meio ambiente pode ter influências sobre a História? Justifique. 

2. O que foi a peste negra e quais seus impactos na população? 

3. Você consegue se lembrar de notícias sobre questões de impacto ambiental 

ou epidemias que tenham repercutido na mídia na atualidade? Se sim, 

quais? 

 

Resultados da avaliação: 

 

Avaliação – Aluna: Brenda Alves dos Santos- Informática I 

 

Fonte: O autor (04/2019) 
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Avaliação – Aluna: Gabrielle Fualkoski M. Santos Informática I 

 

Fonte: O autor (04/2019) 
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Avaliação - Aluno: Pedro Henrique- Informática I 

Fonte: O autor (04/2019) 

 

 

 

 



22 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 21 / julho – dezembro 2020 

Referências 
 
BERGMANN, Leila Mury et al. O flautista de Hamelin: Explorando a história. 
Anuário de Literatura, v. 13, n. 2, p. 39-55, 2008. 
 
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Meio ambiente e ensino de História. 
História & Ensino, v. 9, p. 37-61, 2003. 
 
BRAET, Herman; VERBEKE, Werner. Morte na Idade Média, A. EdUSP, 1996. 
 
LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean Claude. Dicionário temático do ocidente 
medieval. Edusc, 2002. 
 
QUÍRICO, Tamara. Peste Negra e escatologia: os efeitos da expectativa da 
morte sobre a religiosidade do século XIV. Mirabilia: electronic journal of antiquity 
and middle ages, n. 14, p. 135-155, 2012. 
 
WORSTER, Donald. Para fazer história ambiental. Revista Estudos Históricos, v. 
4, n. 8, p. 198-215, 1991. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 21 / julho – dezembro 2020 

FUTURA REPRESA DO RIO MIRINGUAVA E A HISTÓRIA AMBIENTAL: UM 

ESTUDO SOBRE O PENSAMENTO HISTÓRICO DOS JOVENS 

 

Alecsandro Danelon Vieira2 
alecsandro04@gmail.com 

 

Resumo: Este artigo apresentou resultados acerca da história ambiental e o ensino 
de história tendo como recorte histórico a futura represa do rio Miringuava localizada 
no município de São José dos Pinhais e reflexão dos impactos ambiental e social 
sobre a população local que será atingida. O objeto foi trabalhar a argumentação da 
multiperspectividade das fontes com os estudantes. A pesquisa teve por objetivo 
analisar como os estudantes processam a aprendizagem histórica. O referencial 
teórico adotado foi Rüsen (2010, 2015), Bittencourt (2003) e Alves (2015). A 
metodologia utilizada foi a pesquisa-ação Franco (2016). Os resultados apontam que 
os estudantes indicam a migração forçada como um dos principais problemas nas 
histórias das construções de represas/barragens e o processo de aprendizagem 
histórica se apresenta nas categorias do pensamento histórico dos estudantes.  
 
Palavras-chave: Ensino de História. Educação Histórica. História ambiental. Futura 
Represa do rio Miringuava. Tecnologias Digitais. 
 

Introdução 

 

O artigo tem por finalidade apresentar resultados da pesquisa a partir da teoria 

e prática no domínio científico da Educação Histórica, atendendo critérios do curso 

de extensão Educação Histórica e o uso das tecnologias digitais: abordagens da 

História ambiental, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação de Curitiba 

(SME), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Instituto Federal do Paraná 

(IFPR), ministrado pela professora doutora Maria Auxiliadora Moreira dos Santos 

Schmidt, com o tema: Futura represa do rio Miringuava e a história ambiental: um 

estudo sobre o pensamento histórico dos jovens. A investigação deste trabalho 

atende aos princípios da pesquisa qualitativa e foi dividida em duas partes. 

A primeira parte refere-se à análise do referencial teórico metodológico a partir 

de Rüsen (2010), que orientava quanto ao pensamento histórico como fundamento 

da racionalidade histórica, ou seja, pensar historicamente é pensar a história com 

base científica na experiência e interpretação da vida prática com sentido, 

                                                
2
 Formado em Filosofia com licenciatura em História pela UFPR. Professor Mestre em Educação pela 

Universidade Federal do Paraná, especialista em Psicopedagogia pelo IBPEX. Professor PDE 
estatutário da SEED-PR. 
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exteriorizando por meio da narrativa histórica, a consciência histórica ou 

pensamento histórico dos estudantes. 

Em Bittencourt (2003), por meio do artigo Meio ambiente e ensino de história, 

trazia a reflexão sobre a constituição da história ambiental como o espaço da 

natureza no viver social. Em Alves (2015), a ideia de progresso no Brasil na década 

de 70, se amparava na necessidade da ampliação na demanda de energia elétrica 

criando novas hidrelétricas, como exemplo: a de Sobradinho e Itaipu. As barragens 

destas grandes hidrelétricas causaram grandes impactos sócio, econômico e 

ambiental, originando o movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).  

A segunda parte apresenta a metodologia utilizada pesquisa-ação pedagógica 

(FRANCO, 2016) e estratégias cognitivas que compreenderam: a) questionário com 

seis perguntas básicas acerca do que os jovens sabiam sobre represas/ barragens e 

uma questão aberta sobre a futura represa do rio Miringuava, que se encontra em 

fase de final de construção no município de São José dos Pinhais. Tanto as 

perguntas quanto às respostas foram disponibilizadas em ambiente digital do Google 

Classroom; b) trabalho com fontes históricas de forma multiperspectivada contendo 

visões favoráveis ou contrárias sobre a construção de represas, compreendendo: 

reportagens, depoimentos de moradores, letra de música e fontes jornalísticas e c) 

narrativas de metacognição com intuito de análise do processo do pensamento 

histórico dos estudantes.  

Os resultados indicam a migração forçada como um dos principais problemas 

nas histórias das construções de barragens e a ideia de progresso presente na 

maioria das narrativas dos estudantes. 

Nas considerações finais, foram apresentados os resultados desta pesquisa no 

domínio científico da Educação Histórica e aprendizagem histórica no processo do 

pensamento histórico dos jovens. 

 

Referencial teórico metodológico 

 

Rüsen (2010, p.55), orientava quanto ao pensamento histórico como 

fundamento da racionalidade histórica, ou seja, pensar historicamente é pensar a 

história com base científica na experiência e interpretação da vida prática com 

sentido, exteriorizando por meio da narrativa histórica, a consciência histórica dos 

nossos estudantes. Desta forma quando o pensamento é, 
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(...) especificamente científico, pode-se falar em fenômenos da consciência 
histórica. A história como ciência deve ser uma realização particular do 
pensamento histórico ou da consciência histórica_ e esse procedimento 
particular deve ser visto como inserido em seus fundamentos genéricos na 
vida corrente. (RÜSEN, 2010, p.55). 

 

Para Bittencourt (2003, p.39), as aproximações entre as ciências da natureza 

com as ciências sociais se dão no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, no 

processo caracterizado como “crise da modernidade”, marcado por transformações 

do campo epistemológico nas formas de concepção e produção do conhecimento. 

Neste contexto pós-guerra, ocorre também o processo de descolonização afro-

asiática que faz emergir novas discussões com novos sujeitos sociais, como 

trabalhadores, mulheres, crianças, idosos e povos nativos, que entre mudanças e 

permanências históricas, passam a lutar por direitos, participando dos 

enfrentamentos e questionamentos dos valores etnocêntricos europeus. 

A partir de novos questionamentos das minorias ocorrem ampliações de temas 

sócio, políticos, econômicos e novas concepções, conceitos, métodos para as 

gerações pós-1970. Para Bittencourt (2003, p.39), em particular para a história, 

 

(...) houve um repensar sobre os paradigmas que sustentavam seu 
processo de produção. Uma das importantes reflexões foi sobre as 
exclusões sociais da história sobre uma história centrada em um 
etnocentrismo moldado pelos países centrais do sistema econômico 
mundial que havia criado conceitos como os de "civilização" e "progresso" 
por intermédio dos quais eliminavam-se povos e culturas da história da 
humanidade. (BITTENCOURT, 2003, p.39). 

 

Neste contexto, ocorre a aproximação da história com a sociologia e 

antropologia e destas ciências humanas com as ciências naturais. A história em 

particular deixa de se preocupar com ações do Estado-nação e com lideranças 

individuais passando a incluir variados grupos nos debates na história social, 

econômica, política, culminando na história cultural. 

Em Bittencourt (2003, p.40), o resgate das ações coletivas quanto aos 

enfrentamentos e contestações da sociedade inclui na pauta de reivindicações dos 

anos 60 e 70 a luta de grupos ambientalistas e ecologistas que passam a ser 

incorporados pela história refletindo o espaço da natureza no viver social, dando 

gênese à história ambiental.  

No Brasil, a partir da década de 1970, os debates a respeito da preservação 

ambiental e ecológica recebem maior vigor e assumem duas vertentes principais: a 
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primeira direcionada às discussões acerca da poluição em grandes metrópoles, a 

qualidade de vida de seus habitantes e das políticas públicas que atendem o bem 

estar da população; e outra à respeito da destruição das florestas, em especial da 

Floresta Amazônica, discussão que continuava na década de 70 por pressão 

internacional conforme afirmava Bittencourt (2003, p. 47). 

A partir dos anos 1980 e 1990 que os debates e pesquisas sobre problemáticas 

que relacionam o homem ao meio ambiente ganham um volume maior, no contexto 

histórico da redemocratização brasileira. Conforme o que Bittencourt (2003, p.48) 

apontava que, 

 

(...) existe uma interrupção significativa sobre os problemas ambientais 

entre os anos de 1950 e1970 provocada pelas políticas econômicas 

criadoras da ideologia do "desenvolvimentismo" que bloqueava 

questionamentos sobre os impactos ambientais no processo de 

industrialização em curso no país e demais formas de exploração dos 

recursos naturais, incluindo os minérios. O surgimento das pesquisas 

propriamente de história ambiental foi mais tardio, ocorrendo a partir dos 

anos 80, no período da denominada "democratização" do país (...). 

(BITTENCOURT, 2003, p.48). 

 

Para Alves (2015, p.222), a conjuntura brasileira na década de 1970 

apresentava uma proposta de modernização e industrialização do Estado amparado 

nos investimentos de aumento da produção de energia elétrica, a partir das 

hidrelétricas instaladas em diversas regiões e bacias hidrográficas do país, neste 

contexto, 

 

(...), o país passava por um período de modernização e era vista como 
imprescindível a necessidade de se investir em formas de energia elétrica. 
(...) Muitas barragens iniciaram sua construção nesse período, dentre elas a 
hidrelétrica de Tucuruí, no Pará; de Itaipu, que integrava Brasil e Paraguai; 
e, também, as hidrelétricas de Sobradinho e Itapaica, no nordeste e de Itá e 
Machadinho, na região sul do país. (SIGAUD, 1986). (ALVES, 2015, p. 222). 

 

Em Alves (2015, p. 223), as populações ribeirinhas atingidas pelas barragens, 

ao perderem suas terras e sem poder contar no período com organização efetiva 

para lutar por seus direitos, passam a migrar para as cidades em situação de 

miserabilidade. Na década de 1970, alguns movimentos de atingidos por barragens 

começam a requisitar o preço pelas terras perdidas, mas como não eram 
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indenizados justamente, passam a intensificar a luta pelo direito de produzir e viver 

com dignidade em novas terras. 

Segundo Alves (2015, p.223), é na década de 1980 por ocasião da construção 

da hidrelétrica de Itaipu, ocorre a primeira luta organizada por ocasião do movimento 

Justiça e Terra, com o objetivo ao acesso a terra por parte da população atingida 

pela barragem. Os desdobramentos históricos da luta pelo acesso a terra levam à 

formação em 1991 do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Como 

afirmava Alves (2015), 

 

Em 1991 ocorreu o I Congresso Nacional dos Atingidos por Barragens, no 
qual se decidiu que o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) seria 
um movimento nacional, popular e autônomo. Levantando a bandeira ‘Terra 
sim, barragem não!’, fortalecendo desta maneira, através de um diálogo 
nacional, a luta contra a construção das hidrelétricas em todo território. 
(ALVES, 2015, p. 223). 

 

Metodologia e estratégias cognitivas 

 

A metodologia empregada foi amparada na pesquisa-ação pedagógica que 

possui como sentido principal a formação do professor reflexivo e transformador de 

sua própria prática, como concebia Franco (2016), 

 

(...) a   pesquisa-ação   pedagógica   não   se   reduz   a   um   mero 
procedimento de resolução de problemas práticos, mas configura-se em um 
meio de contribuir com a mudança  de  percepção  do  docente  em  relação  
às  suas  práticas.  Gostaria  de  realçar  que  vejo  três possibilidades de 
contribuição da pesquisa-ação nessa direção: 
a) a contribuição para os processos de empoderamento dos 
professores, considerados como sujeitos de conhecimento e de 
transformação da prática; 
b)  a  articulação  da  teoria,  na  prática  e  da  prática,  de  
pesquisadores  e  práticos,  podendo  funcionar como possibilidade de 
construção/retificação das teorias pedagógicas; 
c) a  produção  de  conhecimentos  sobre  a  realidade  educativa  por  
meio  da  integração  entre conhecimentos científicos e saberes prático. 
(FRANCO, 2016, pp.515 e 516). 

 

As estratégias cognitivas foram aplicados à 98 estudantes do 2º ano do Ensino 

Médio do colégio estadual da região metropolitana de Curitiba e divididas em três 

partes à saber:  a) questões básicas acerca de represas e barragens realizadas em 

ambiente digital do Google Classroom; b) fontes históricas, apresentando prós e 

contras à construção de represas e barragens e c) narrativas de metacognição, para 
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categorizar o pensamento histórico dos estudantes partindo do referencial teórico 

utilizado na pesquisa. 

A primeira parte contou com questionário contendo seis perguntas básicas 

acerca do que os jovens sabiam sobre represas/barragens e uma questão aberta 

sobre a futura represa do rio Miringuava, em fase de final de construção no 

município de São José dos Pinhais. Salientando que tanto as perguntas quanto às 

respostas foram disponibilizadas em ambiente digital do Google Classroom. As 

perguntas foram:  

 

QUADRO-1: PERGUNTAS REALIZADAS EM AMBIENTE DIGITAL GOOGLE CLASSROOM 
 

1. Você conhece ou ouviu falar de alguma represa/barragem no Estado do Paraná? 
Explique.  

2. Conhece alguma tragédia recente relacionado ao rompimento de barragem no Brasil? 
Justifique. 

3.  Quais os impactos ambientais podem causar o represamento de um rio e de que forma 
podem ser evitados? Teça um comentário.  

4. A construção de barragens são importantes para o abastecimento de água para as 
cidades? 

5.  O represamento de um rio podem causar impactos sócio, políticos e econômicos para o 
município? Justifique suas respostas.  

6. Em São José dos Pinhais você conhece ou já ouviu falar à respeito da construção de 
alguma represa? Justifique. 

FONTE: O AUTOR (2020). 

 

Quanto a primeira pergunta os jovens apontaram ao menos o nome de três 

represas/barragens que conheciam no Estado do Paraná. Na segunda pergunta 

relataram as tragédias de Brumadinho e Mariana que foram bem divulgadas pela 

mídia. A terceira pergunta relataram que os impactos causados pelo represamento 

do rio são extinção de espécies vegetais e animais da região afetada, migração 

forçada dos moradores, diminuição da área de cultivo e que os impactos podem ser 

evitados ou amenizados a partir de estudo, planejamento e fiscalização. Na quarta 

pergunta a maioria dos estudantes apontaram como positivo a construção de 

represas para o abastecimento das cidades, para a higiene e como ponto turístico. A 

quinta pergunta apontou impactos sócio, políticos e econômicos para o município 

podem ocorrer como extinção de espécies vegetais e animais, migração dos 

moradores e diminuição da área de cultivo. E a sexta pergunta revelou que apenas 

três estudantes sabiam da existência da construção de uma represa no município de 

São José dos Pinhais. Frente a esta constatação, procurou-se realizar a intervenção 
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metodológica a fim de sanar as carências apresentadas mediante o trabalho com 

fontes históricas multiperspectivadas. 

A segunda parte contou com reportagens, depoimentos de moradores, letra de 

música, acerca de visões favoráveis e contrárias a construções de represas. Como a 

maioria dos estudantes desconheciam a existência da construção de uma represa 

no município foram postadas no Google Classroom fontes jornalísticas com pontos 

de vistas favoráveis e contrários à construção da futura  represa do rio Miringuava 

(FERNANDES, 2007, s/p e BEM PARANÁ, 2018,s/p). 

 

QUADRO-2: REPORTAGENS SOBRE A FUTURA REPRESA DO RIO MIRINGUAVA POSTADAS 

EM AMBIENTE DIGITAL GOOGLE CLASSROOM 

 

FONTE: O AUTOR (2020). 

 

Além do ambiente virtual do Google Classroom, foram trabalhados em sala de 

aula com recursos digitais multimídia, depoimento de morador afetado pela futura 

represa do rio Miringuava, letra de música em protesto à construção da represa da 

hidrelétrica de Sobradinho (SÁ E GUARABYRA,1977) á respeito da construção da 

represa de Sobradinho e do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). 

 
QUADRO-3: DEPOIMENTO DE MORADOR DO AVENCAL 

“Nasci e cresci vendo o rio da janela de nossa casa. A infância, a adolescência e a juventude nesta 
região me fizeram pensar em ser professor de Geografia. Minha esposa também da colônia hoje é 
formada em Biologia. Recebemos indenização do governo e o único lugar que poderíamos pensar 
em viver com nossos filhos próximo da natureza foi no litoral. Logo nós que pensávamos em ter 
nossa família reunida no Avencal assim como nossos pais, agora nos restam as memórias da 
infância que ficarão para sempre perdidas na calada de nossas mentes.” (Entrevista oral com José, 
47, antigo residente do Avencal). 

FONTE: O AUTOR (2020). 
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A terceira parte das estratégias cognitivas, após a apreciação dos estudantes 

das fontes históricas, consistiu na produção de narrativas de metacognição com 

intuito de análise do processo de aprendizagem e do pensamento histórico dos 

estudantes. 

A análise de nove respostas selecionadas das narrativas de metacognição dos 

98 estudantes foram caracterizadas a partir do referencial teórico e das categorias 

do domínio científico da Educação Histórica, acerca do pensamento histórico dos 

jovens apresentadas na sequência. 

 

“Devemos procurar outras alternativas, afinal a barragem não é uma boa 
opção”. (Mariana). 

 

A estudante Mariana menciona que se deve buscar “outras alternativas”, pois 

“barragem não é uma boa opção”. De acordo com a teoria de Rüsen (2010), a 

consciência histórica ou pensamento histórico presente na narrativa histórica da 

estudante permite pela matriz do pensamento histórico (RÜSEN, 2015), pela 

categoria motivação partir da experiência interpretada no tempo, eleger formas de 

agir no presente. A categoria interpretação e motivação (RÜSEN (2015), está 

relacionada à capacidade de responder questões relativas ao ordenamento da vida 

dos sujeitos e a partir da experiência interpretada do tempo, eleger forma de agir no 

presente. 

 

“O deslocamento da população das regiões das represas estão 
preocupantes, pois essas pessoas não tem dinheiro para se mudar para 
outro lugar, pois a indenização que elas recebem é muito pouco”. (Amanda). 

 

A estudante Amanda apresenta na narrativa a preocupação de que “essas 

pessoas não têm dinheiro para se mudar para outro lugar” e que a “indenização” 

recebida “é muito pouco”. A estudante aproxima-se da teoria apresentada por Alves 

(2015), acerca do movimento de luta dos moradores que perderam suas terras e até 

hoje sofrem com indenizações abaixo do valor de mercado. Em Lee (2005), a 

narrativa encaixa-se na categoria empatia histórica, pois a estudante compreende as 

ideias, valores e crenças que foram perspectivadas por pessoas do passado como 

se ela passasse pela experiência de perder as terras e de receber indenização 

injusta pelas terras. 
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“A grande maioria das pessoas de Brumadinho ainda não receberam devida 
indenização de seus parentes mortos e de suas casas.  A construção de 
uma represa é complicada por desalojar muitas pessoas”. (José). 

 

O estudante José revela a mesma preocupação da jovem Amanda em relação 

à questão das indenizações atuais que não são pagas, como ocorreu em casos de 

tragédias recentes, aos atingidos por barragens como apontava Alves (2015). E de 

empatia histórica como em Lee (2005). 

 

“Não apoio a construção de tantas barragens assim, pois muitas pessoas 
ficam desamparadas, por conta disso, cidades são destruídas. Eles 
deveriam pensar mais na população que vão sofrer com isso e nem ao 
menos ganham algum tipo de indenização.” (Rainara). 

 

A estudante Rainara assim como o estudante José menciona que a população 

sofre com o desaparecimento de cidades sem “algum tipo de indenização”, como 

apontava Alves (2015) e de empatia histórica Lee (2005). 

 

“As obras de represas sempre vão trazer impactos sociais e econômicos. A 
construção de uma usina pode trazer aspectos bons ao país como: a 
geração de energia elétrica e aumento da água, mas também podem trazer 
problemas como: povos que moravam naquele lugar são “expulsos” de suas 
casas, a terra e as florestas perto das usinas vão morrer, prejudicando o 
ambiente e impossibilitando a plantação de alimentos, e irá afetar até os 
peixes e sua comercialização, logo afetando a economia.” (Camily). 

 

A estudante Camily relata acerca dos “aspectos bons ao país”, oportunizado 

pela construção de usinas hidrelétricas, como progresso mencionado em Bittencourt 

(2003), apresenta preocupação com os “impactos sociais e econômicos”, como 

apresentado em Warren (1993) e da categoria testemunhos e de empatia histórica 

(LEE, 2005), pois parte da veracidade das fontes históricas constatando-as com a 

existência de diferentes pontos de vista e se coloca no lugar do outro na história 

passada. 

 

“Construções de represas trazem diversos impactos tanto ambientais 
quanto sociais. Sem contar que com a inundação várias cidades serão 
destruídas e os moradores vão perder toda a sua “história” ”. (Bruna). 

 

A estudante Bruna menciona “impactos ambientais quanto sociais” 

aproximando-se da teoria de Bittencourt (2015). Preocupa-se também que “os 

moradores vão perder toda a sua “história”” com a inundação de suas cidades, em 
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conformidade com a categoria de orientação (RÜSEN, 2015), pois apresenta a 

capacidade de responder questões relativas ao ordenamento da vida dos sujeitos. A 

categoria interpretação também se denota nesta narrativa, que em Rüsen (2015), 

relaciona-se à capacidade de responder questões relativas ao ordenamento da vida 

dos sujeitos. 

 

“Na maioria das vezes os moradores têm que sair de suas casas e quando 
perguntam de onde vieram, por exemplo, é uma dor, pois perderam tudo e 
só restam lembranças vazias”. (Dayane). 

 

A estudante Dayane ao apontar que os moradores que “perderam tudo e só 

restam lembranças vazias”, apresenta consonância com narrativa da estudante 

Bruna aproximando-se da categoria de orientação e de interpretação histórica 

(RÜSEN, 2015). 

 

“Mas com a construção da represa terão diversos problemas, e o principal 
deles seria a ocupação do território dos povos colonos, que vivem nessas 
terras acerca de 129 anos e serão obrigados a procurar outro lugar para 
viver”. (Lucas). 

 

O estudante Lucas ao comentar sobre as consequências sociais ocasionadas 

pela inundação de terras dos colonos que vivem próximos da futura represa do rio 

Miringuava cita que o principal entre os diversos problemas ocasionados aos 

colonos, é que estes “serão obrigados a procurar outro lugar para viver”. O 

estudante se aproxima aos comentários das alunas Dayane e Bruna, com as 

categorias de orientação e interpretação histórica (RÜSEN, 2015) e de evidência 

(LEE, 2005), pois abstraiu informações a partir das perguntas que fez as fontes para 

produzir evidências que constituiu em argumentos. 

 

“Não sabia dessas histórias, achei bem interessantes. Como eles disseram 
que tiravam os povos das terras para construir represas, achei errado e não 
deveriam fazer isso com as pessoas.” (Yasmin). 

 

A estudante Yasmin ao manifestar que “achei errado não deveriam fazer isso 

com as pessoas”, revela interpretação histórica com sentido, como apontado em 

Rüsen (2015) e de empatia histórica (LEE, 2005), pois compreende ideias de 

perspectivação, compreensão das ideias, valores e crenças, colocando-se no lugar 

das pessoas do passado. 
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Resultados 

 

Os resultados das narrativas de metacognição dos estudantes apontam a 

migração forçada como um dos principais problemas nas histórias das construções 

de represas/barragens. Este problema é apresentado na maioria das narrativas de 

metacognição.  

Quanto ao domínio científico da Educação Histórica, a empatia histórica está 

presente na maioria das narrativas dos estudantes, ao se colocarem no lugar dos 

moradores que perderam suas terras e sua história. 

Categorias como: orientação, relacionada à práxis e interna, relacionada à 

identidade; interpretação, relacionada a capacidade de responder questões relativas 

ao ordenamento da vida dos sujeitos; motivação, relacionada à capacidade de partir 

da experiência interpretada do tempo, como de formas de agir no presente; 

testemunhos, relacionado com a veracidade das fontes históricas, com a existência 

de diferentes pontos de vista e distorções da verdade e evidência, pois abstraiu 

informações a partir das perguntas que fez as fontes para produzir evidências que 

constituiu em argumentos. também aparecem nas narrativas de metacognição após 

o trabalho multiperspectivado com as fontes históricas. 

 

Considerações finais 

 

A pesquisa que teve por objetivo analisar como os estudantes processam a 

aprendizagem histórica no domínio científico da Educação Histórica, a forma como a 

história ambiental e os conceitos de segunda ordem são narrados pelos jovens. 

Os conceitos de segunda ordem que ficaram mais evidenciados nas narrativas 

como empatia, orientação, interpretação, motivação histórica, testemunhos e 

evidência revelaram a consciência histórica ou pensamento histórico dos jovens, 

atendendo ao objetivo da pesquisa. 

As estratégias cognitivas apresentadas e as fontes históricas diversificadas 

trabalhadas permitiram aos estudantes um conhecimento com argumentos mais 

consistentes e ideias históricas mais plausíveis acerca da construção de barragens 

possibilitando o aprendizado histórico. 

Destarte, os estudantes conseguiram a articular nas nove narrativas de 

metacognição selecionadas, empatia histórica, de se colocar no lugar do outro que 
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vive problemas no passado recente como a perda de direitos de poder morar e 

trabalhar em sua própria terra, orientação, interpretação e motivação histórica 

relacionados a diferentes formas de pensar e de agir historicamente com sentido e 

de testemunhos e evidências abstraídas das fontes históricas, aproveitando-se das 

fontes mais verídicas do passado possibilitando argumentação com maior 

plausibilidade no presente. 

Para futuro trabalho de pesquisa poderia se estabelecer como os livros 

didáticos de história abordam o tema da história ambiental e quais metodologias são 

utilizadas hoje para a compreensão do tema como um todo. Os livros didáticos e as 

diretrizes educacionais propiciam a reflexão e a possibilidade de responder 

questionamentos como: Quais as medidas estão sendo tomadas para que tragédias 

com barragens sejam evitadas? De que forma o Estado, as instituições e a 

população têm se posicionado quanto à construção de novas represas? Os que 

perdem as terras para o espelho de água das represas estão sendo indenizados? 

São tantos questionamentos e poucas respostas, porém persevera a 

necessidade de abordar no presente temas da história ambiental e situando o 

homem em seu contexto para perspectivas melhores de futuro. 
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ENSINO DE HISTÓRIA NOS ANOS INICIAIS: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-

PRÁTICAS PARA PROFESSORES E PROFESSORAS NO MUNICÍPIO DE 

CURITIBA3 
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Resumo: O tema deste trabalho é o ensino de História nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. O objetivo é contribuir na formação continuada dos professores e das 
professoras que atuam nessa área do ensino por meio de um material que une 
reflexões teóricas a atividades pragmáticas para o ensino de História, para que, 
assim, eles e elas possam impactar positivamente a vida escolar e a aprendizagem 
histórica de seus alunos e alunas. A relevância deste trabalho se dá devido ao fato 
de que, mesmo com um avanço nos estudos sobre o ensino de História, este não 
acontece na mesma intensidade quando se trata do ensino de História para os Anos 
Iniciais, principalmente no que tange à formação continuada de professores e 
professoras. Nesse sentido, utilizo uma breve discussão bibliográfica sobre o ensino 
de História nos Anos Iniciais; para a sequência, expor três conceitos fundamentais 
para as aulas de História: fontes históricas, tempo histórico e ciência, e os 
relacionamos aos documentos, federal e do município de Curitiba – PR, que 
prescrevem parâmetros e diretrizes do ensino Fundamental, sendo eles: a Base 
Nacional Comum Curricular (2017), o Plano Curricular: versão final de Curitiba 
(2016), o Currículo do Ensino Fundamental (2016) de Curitiba e o Caderno 
Pedagógico de História (2008) também de Curitiba. A partir dessas discussões, há 
algumas atividades, sendo elas parte do produto pedagógico que foi apresentado na 
minha dissertação de Mestrado, que auxiliará os professores e as professoras 
diretamente em suas práticas cotidianas, respaldando suas aulas de História com 
um arcabouço teórico e prático. Dessa forma, professores e professoras terão 
acesso às atividades fundamentadas nos conceitos basilares da ciência histórica. 
Mais que um Guia a ser aplicado, a articulação entre discussão conceitual e 
sugestões pragmáticas por mim proposta tem o objetivo primordial de aguçar o 
interesse pelo ensino de História nos Anos Iniciais e propiciar condições iniciais para 
que professoras e professores generalistas possam continuar pesquisando, 
refletindo e criando suas próprias atividades com autoconsciência, assertividade e 
conectadas à realidade de seus alunos e alunas. 
 
Palavras-chave: Ensino de História. Anos Iniciais. Formação continuada. 
Aprendizagem histórica. 
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1. Contextualizando 

 

Assumimos para este trabalho que História é uma Ciência, e a História na sala 

de aula é Ciência também. Falar sobre o ensino de História atualmente é caminhar 

por estradas instigantes, principalmente pelas novas demandas que surgem nesta 

área de pesquisa e do ensino. O ensino de História tem sido colocado em xeque em 

vários discursos midiáticos, bem como tem se intensificado o debate sobre a sua 

finalidade na formação dos alunos e das alunas.  

Sendo assim, a História enquanto disciplina escolar é uma ciência, ou seja, 

possui métodos de se escrever e pensar, sobre uma forma de conhecimento que 

envolve as atitudes humanas ao longo do tempo. O conhecimento histórico é uma 

forma de racionalidade, que inclui uma série de habilidades mentais que tornam 

possível o olhar crítico sobre o cotidiano, fundamentado na compreensão da sua 

historicidade e de seus significados para a sociedade. Isso significa que ensinar 

História, já nos Anos Iniciais, é ajudar o aluno e a aluna a situar-se historicamente, a 

compreender a historicidade da sua realidade e das relações humanas nela 

estabelecidas.  

A discussão sobre o ensino de História no Brasil não é recente, principalmente 

com a trajetória já consolidada pela própria disciplina nos currículos oficiais do 

governo nos últimos anos do século XX, sobretudo após sua separação da disciplina 

de Geografia, antiga disciplina de Estudos Sociais. Além disso, após a publicação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), percebemos um aumento 

de importância no campo de pesquisa para o ensino de História, pois essa estaria 

ligada diretamente à construção da identidade do cidadão brasileiro.  

Talvez seja por isso que nas referências teórico-metodológicas que orientam o 

ensino de História atualmente percebemos uma variedade de estudos – que 

produzem reflexões sobre as concepções, métodos, práticas e materiais 

pedagógicos – relacionados aos Anos Finais do Ensino Fundamental e ao Ensino 

Médio, momento em que a disciplina deve ser ministrada por uma pessoa licenciada 

em História, com um conhecimento específico da área. Mas, em relação aos Anos 

Iniciais, essas referências indicam uma carência de estudos relativos a essa fase de 

escolarização, principalmente no que se refere à relação com a historiografia 

contemporânea na prática pedagógica das professoras e professores que 

introduzem os alunos e as alunas no saber histórico escolar.  
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Embora as pesquisas sobre o ensino de História tenham aumentado 

consideravelmente nos últimos anos, com novos debates e metodologias para a sala 

de aula, o mesmo ocorre apenas timidamente quando buscamos teses e/ou 

dissertações sobre o ensino de História nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Há, ainda, pouca produção que estabeleça uma relação mais direta entre teorias 

historiográficas e as práticas em sala de aula. Essa circunstância contribui para 

manter certas dificuldades, como um distanciamento entre a História pesquisada nas 

universidades e a História ensinada nas salas de aula, além da dificuldade de 

engajar os professores e as professoras em uma História que envolva os alunos e 

alunas como sujeitos de suas aprendizagens e não somente como ouvintes.  

Discussões acerca da relevância da formação continuada de professoras e 

professores para o ensino de História nos Anos Iniciais também são escassas no 

Brasil. Há algumas dissertações e teses de doutorado que apontam a necessidade 

de estudos mais aprofundados do tema. Segundo Tiago Sanches, algumas 

pesquisas têm demonstrado a importância da aprendizagem histórica na formação 

da consciência histórica dos alunos e alunas, mas há pouco material produzido 

ainda (SANCHES, 2015, p. 20). 

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) datada de 2017, para os Anos 

Iniciais, os principais objetivos são: apoiar a construção do sujeito, a partir do 

reconhecimento do “eu” e do “outro”, a partir do referencial da comunidade de 

pertencimento (BNCC, 2017, p. 403-405). Isso significa que um aluno ou aluna ao 

chegar ao final do 5º ano deverá reconhecer o “eu” e o “outro” partindo da sua 

própria realidade e das referências de seu círculo pessoal, num trabalho em 

conjunto das diversas disciplinas por eles aprendidos, e não somente nas aulas de 

Língua Portuguesa ou Matemática.  

Diante do exposto foi que na minha dissertação de Mestrado busquei 

responder as seguintes proposições: como o processo de formação continuada dos 

professores e professoras dos Anos Iniciais pode se dar de maneira contínua, para 

que o componente curricular de História seja mais significativo? Como tornar as 

aulas de História espaços de possibilidades de trabalho e ousadia, para que haja um 

envolvimento de todos os sujeitos ali presentes? 
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2. A Organização da pesquisa e elaboração da dissertação 

 

Essa dissertação está alocada ao Programa de Mestrado Profissional em 

Ensino de História – ProfHistória, por isso o programa busca a formação continuada 

de professores e professoras de História voltados para a inovação na sala de aula, 

ao mesmo tempo que, de forma crítica e responsável, possam refletir acerca de 

questões relevantes sobre diferentes usos da informação de natureza histórica 

presentes contemporaneamente na sociedade. Esses professores e professoras 

precisaram responder aos desafios educacionais do Brasil contemporâneo, 

considerando princípios fundamentais da construção da educação histórica, e além 

da escrita da dissertação precisam apresentar um produto pedagógico para 

conclusão do Mestrado.  

Sendo assim, minha dissertação de Mestrado foi finalizada em quatro 

capítulos, sendo que dois deles compreendem o Produto Pedagógico. O capítulo um 

apresentou uma breve análise bibliográfica sobre o ensino de História nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista o crescente interesse de 

historiadores e pedagogos por pesquisas em ensino de História. Para esse capítulo, 

foram escolhidas algumas obras e artigos publicados no Brasil, com um recorte 

específico para esta etapa da escolarização. O objetivo foi fornecer uma breve 

análise do cenário atual das temáticas pesquisadas no país, com seus princípios 

historiográficos utilizados no ensino de Histórias nos Anos Iniciais, ilustrando, assim, 

exemplos práticos de professores e professoras desta etapa de atuação. Além do 

mais, algumas considerações sobre a formação continuada dos professores e 

professoras nos anos iniciais do Ensino Fundamental nos beneficiaram neste 

capítulo, pois trouxeram luz ao incipiente diálogo entre ensino, formação e pesquisa 

em História.  

No capítulo dois apresentei os princípios norteadores da historiografia para 

uma aula de História, que são: fontes históricas, tempo histórico e ciência. Tais 

conceitos foram debatidos individualmente, para que sua leitura auxilie os 

professores e as professoras que atuam nos Anos Iniciais, tendo em vista que sua 

formação não é específica na ciência histórica. Algumas pesquisas, neste sentido, já 

têm sido realizadas, como as da historiadora inglesa Hilary Cooper (2012); do 

professor sergipano Itamar Freitas (2010), do grupo de pesquisa da UFPR no 

Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH), coordenado pela 
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professora Maria Auxiliadora Schmidt, com a vice-coordenação da professora Ana 

Claudia Urban. O LAPEDUH tem por objetivo problematizar os fundamentos da 

relação entre sociedade, ciência e educação, constitutivos dos processos de 

conhecimento, investigação e ensino de História. Isto significa desvelar conceitos 

epistemológicos que afetam a teoria e a prática do ensino de História, tendo como 

referência o saber histórico e educacional, bem como o estabelecimento de um 

rigoroso diálogo entre a investigação científica da História e sua correspondente 

investigação didática. 

Dessa forma, muitas dessas pesquisas têm demonstrado a importância da 

aprendizagem histórica na formação da consciência histórica de alunos e alunas, 

fomentando, assim, um estudo da necessidade de formação continuada por parte 

dos docentes. Tais leituras nos auxiliaram na construção desses conceitos 

fundamentais para minha dissertação de Mestrado e para a composição do Guia 

Didático de Atividades.  

Nos capítulos Três e Quatro apresentei o produto pedagógico da dissertação 

de Mestrado Profissional, um Guia Didático de Atividades, que visa contribuir com os 

professores e professoras dos Anos Iniciais em suas aulas de História, pois 

assumimos a importância do ensino de História no processo de aprendizagem da 

criança para a construção de uma visão de mundo mais aberta a novas 

perspectivas. O Guia Didático de Atividades foi elaborado para cada ano do Ensino 

Fundamental dos anos iniciais, tendo como base a literatura do tema, os 

documentos oficiais analisados (sobretudo o Plano Curricular de Cidade de Curitiba) 

e os pressupostos teóricos e historiográficos que definem a área de história como 

um saber com características próprias. Este Guia tem como objetivo articular alguns 

dos eixos temáticos delimitados pelos conteúdos a serem trabalhados em sala de 

aula com uma série de atividades diferenciadas que os professores e as professoras 

poderão utilizar ou adaptar as suas realidades escolares, propiciando um acréscimo 

qualitativo na formação continuada desses profissionais, bem como na dinâmica de 

suas aulas.  

Em virtude da percepção do grande distanciamento entre a formação 

pedagógica e as múltiplas possibilidades de se ensinar História 

contemporaneamente é que se optou pela elaboração de um Guia Didático de 

Atividades como produto pedagógico. Mesmo sabendo que o ensino não se 

processa de uma única forma, e não tem, necessariamente, um único modelo, nosso 
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objetivo foi potencializar a formação continuada de professores e professoras dos 

Anos Iniciais, produzindo um material complementar, de fácil acesso aos mesmos. 

Sabemos que o cotidiano em sala de aula envolve diversas escolhas aos 

profissionais do Magistério, uma vez que precisam organizar materiais extras a 

serem usados com seus estudantes, pois em certos momentos os livros didáticos 

que chegam as escolas não estão em consonância com tudo que precisa ser 

estudado nos anos iniciais.  

É oportuno lembrar que quando se produz um guia a ser utilizado por 

professores e professoras estamos pensando na elaboração para além de um 

simples manual que contém informações e instruções, por isso um Guia é entendido 

como um material construído para auxiliar e orientar a compreensão de algum 

conteúdo, enquanto a didática é entendida como os processos e as formas pelas 

quais o conhecimento é construído na interação entre docentes e discentes. Por 

isso, a concepção de um Guia Didático de Atividades tende a possibilidade de se 

ressignificar conceitos, e assim, os professores e professoras conseguiriam 

gerenciar seus próprios conhecimentos, sendo uma proposta educacional 

desafiadora que enfatiza a aprendizagem histórica de alunos e alunas. Assim, na 

elaboração do Guia Didático de Atividades estava o tempo todo presente a 

perspectiva de um grande desafio dessa dissertação, que foi escrever um material 

que atendesse às demandas de sala de aula, e ampliasse a formação dos 

profissionais da educação.  

A ideia central das atividades do Guia Didático é que os professores e 

professoras possam utilizá-las não como uma atividade pontual, mas como resultado 

de um trabalho dialógico, reflexivo e crítico ao lado de seus estudantes, a fim de que 

o trabalho com o Guia Didático de Atividades em sala de aula oportunize outras 

reflexões, socializações e discussões, não de maneira individual, mas sim coletiva, 

tendo em vista a perspectiva da própria formação docente. Nesse sentido, 

assumimos que os alunos e alunas também são sujeitos do processo ensino-

aprendizagem nas aulas de História, que não está mais centrado na figura do 

professor e da professora transmissores de um conhecimento único.  

Pelo exposto, as atividades propostas estão organizadas por ano escolar, do 1º 

ao 5º do Ensino Fundamental, sendo apresentadas três atividades por ano, uma 

para cada trimestre, perfazendo um total de quinze atividades diferentes. Cada uma 

estará atrelada a um dos conteúdos apresentados no Plano Curricular da cidade de 
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Curitiba. Para os 1º e 2º anos enfatizaremos os temas: infância e direitos e deveres. 

O 3º ano, entendido aqui como fase de transição entre os ciclos de aprendizagem, 

destacaremos práticas sobre patrimônio e tradições culturais. Para os 4º e 5º anos 

as atividades envolverão temas como a memória, a cidadania, história local e os 

direitos e deveres das crianças. Assim, esse produto pedagógico não se limita a ser 

mera aplicação mecânica de procedimentos, mas expressa a tese de tentar construir 

algo que possa contribuir com processos educacionais, desde a formação 

continuada, como com a aprendizagem histórica. 

 

Considerações Finais 

 

Minha dissertação de Mestrado teve como ponto de partida a minha formação 

acadêmica, associada a minha prática docente. Ao longo dos anos em que atuo 

como professora, pude acompanhar muitos colegas de trabalho se desencantarem 

com essa profissão, acabando por desistir dela. São inúmeros os fatores que nos 

levam a perder o foco do papel essencial que a educação é na vida de crianças e 

adolescentes, isto é, levar o conhecimento científico até a sala de aula. A profissão 

de professores e professoras tem sido muitas vezes distorcida da verdadeira função, 

que é ensinar. Infelizmente, o principal motivo de desistência por parte dos 

professores e professoras é a falta de valorização do profissional da educação, tanto 

por parte da sociedade, como das esferas governamentais. Tal fato leva esse 

profissional a pouco se engajar em sua formação continuada.  

Assim sendo, optei em estudar os anos iniciais do Ensino Fundamental, pois 

somente professores e professoras alfabetizadores, que estão em sala de aula, 

sabem da enorme quantidade de desafios a serem superados com seus alunos e 

alunas, mas que suas preocupações didáticas e formativas ainda são o ensino da 

Língua Portuguesa e da Matemática. Desta forma, o ensino de História é deixado 

para os momentos próximos das avaliações, quando não é posto de lado.  

Diante dessas constatações, elaboramos um Guia Didático de Atividades que 

poderá ser usado pelos professores e professoras no município de Curitiba, ou de 

outras localidades do país, auxiliando seu trabalho em sala de aula. A proposta de 

cada atividade está ancorada nos princípios norteadores da ciência da História, que 

são: fontes históricas, tempo histórico e a própria ciência. Entendemos que esses 

conceitos devem permear todas as aulas de História, nas suas diferentes temáticas. 
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Tal confirmação nos fez assumir que a formação continuada é um processo 

permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à prática em sala de aula, 

e este acontece ao longo da vida profissional dos professores e professoras.  

Segundo o educador Paulo Freire, “quem forma se forma e re-forma ao formar 

e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” (2003, p. 25). Em outras 

palavras, durante o processo de formação continuada, o docente adquire 

experiência e conhecimento que o transforma, ou seja, muda a sua maneira de 

pensar e agir. Nesse particular, nosso objetivo foi utilizar os pressupostos da ciência 

da História, e transformá-los em algo mais palpável aos professores e professoras, 

que não possuem essa formação acadêmica inicialmente, mas que dão aulas de 

História nos anos iniciais. Longe foi nossa pretensão de diminuir os conhecimentos 

científicos que esses profissionais já apresentam em sua atuação didática. Mas, sim 

auxiliá-los a olhar o ensino de História como uma possibilidade de quebrar 

paradigmas impostos ao longo dos séculos, em práticas reprodutoras de um ensino 

no qual o professor e a professoras são transmissores de conhecimento. 
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DITADURA MILITAR E O ENSINO DE HISTÓRIA: APROXIMAÇÕES ENTRE O 

CASO BRASILEIRO E O CASO CHILENO 

 

João Victor da Silva Pedrozo – UNILA5 
joao.pedrozo@aluno.unila.edu.br 

 

Resumo: Diversos países da América Latina passaram por ditaduras militares e em 
todos eles o sistema educativo foi um dos primeiros alvos de controle e de 
reestruturação. Analisaremos algumas dessas diversas reformas no sistema 
educativo no Brasil e no Chile durante esses respectivos períodos, principalmente no 
que se refere ao ensino e aprendizagem de História. Também serão alvo da 
discussão as reformas recentes, que cada vez mais visam um ensino tecnicista, 
conservador e de evidente desprezo pelas disciplinas do campo das Ciências 
Sociais. Deste modo, buscaremos compreender quais as relações entre as políticas 
do passado, do presente e de que forma assimila-las pode nos fornecer um 
prognóstico para a educação brasileira.  
 
Palavras-chave: Ensino de História. Ditadura Militar. Educação. Brasil. Chile. 
 

Introdução  

 

A educação é uma arma muito poderosa. Ter o controle do sistema 

educacional, por vezes, significa ter o controle de como a sociedade pensa e se 

organiza. É por isso que a educação sempre se mostrou um lugar estratégico das 

intensas disputas políticas e ideológicas na América Latina, manifestados 

principalmente durante ditaduras civis-militares no nosso continente, como é o caso 

do Brasil e do Chile.  

A realização de mobilidade acadêmica internacional na Universidad de 

Santiago de Chile (USACH), no segundo semestre de 2018, foi um dos fatores que 

me levaram a escolher o caso chileno como fator de comparação, estimulado pelos 

diversos debates sobre a temática nas aulas do curso de Pedagogía en Historia y 

Ciencias Sociales da dita instituição. Anteriormente conhecida como Universidad 

Técnica del Estado (UTE), a USACH teve seu nome alterado no ano de 1981 como 

consequência da reforma da educação superior impulsionada no governo de 

Augusto Pinochet. É tida como uma das instituições que mais lutaram e que mais 

ofereceram resistência às políticas da ditadura militar.  
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É importante ressaltar que as ditaduras militares no Brasil e no Chile 

convergiram por alguns anos, durando no Brasil de 1964 a 1985 e no Chile de 1973 

a 1990.  

 

Ditadura e o ensino de história no Brasil 

 

Antes de tudo, é importante deixar claro que os objetivos do ensino de História 

podem variar de acordo com o lugar e a época, podendo servir como ferramenta de 

instrução e imposição da ideologia política dominante e de consolidação do poder 

das burguesias nacionais e das estruturas sociais. Ainda que na maioria dos 

programas e currículos o objetivo da disciplina apareça como “formar cidadão”, a 

verdade é que esse cidadão também muda com o tempo e o espaço (CERRI, 2009). 

Consequentemente os objetivos do ensino de história em um regime democrático 

podem ser totalmente diferentes dos objetivos de história em um regime ditatorial.  

Grupos de direita articulados e com apoio dos militares simpatizantes da 

Doutrina de Segurança Nacional e com claro incentivo e financiamento dos Estados 

Unidos, efetivaram no dia de 31 de março de 1964 um golpe de estado que culminou 

na substituição do governo democrático de João Goulart por presidentes militares 

comprometidos com uma política voltada aos interesses da direita e antipopular. 

(PLAZZA, PRIORI, 2013). Com a implantação da ditadura, as pessoas que estavam 

em oposição ao regime começaram a ser perseguidas. Os direitos democráticos e 

civis foram postos em xeque e muitos dos sindicatos e organizações estudantis 

atuaram como importantes grupos de mobilização e luta, sendo fortemente 

reprimidos. 

Em uma época em que o Brasil era predominantemente agrário, aumentar o 

nível de escolaridade da população se fez necessário para começar o processo de 

industrialização, no entanto, sem levá-los ao já sufocado ensino superior. Diante das 

necessidades geradas por essa estrutura econômica e social mais urbana, o sistema 

educacional passa a assumir um papel central de controle e instrução dessa nova 

classe. 

 

Tendo em vista que um dos principais objetivos do governo militar seria 
desenvolver o Brasil industrialmente, permitindo ampliação da implantação 
de multinacionais no território brasileiro, de acordo com Maria do Carmo 
Martins, o governo federal teria dois tipos básicos de preocupação: o 
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primeiro se daria em relação ao ideário nacionalista baseado nos princípios 
de segurança nacional respeitando-se a “ordem pública” e a “hierarquia dos 
poderes” e o segundo diz respeito ao projeto desenvolvimentista de 
governo, levando em consideração a necessidade de um mercado 
consumidor e consequentemente o trabalhador capacitado para o trabalho 
na indústria (MARTINS, 2007, p. 29 pud PLAZZA, PRIORI, pg. 7-8) 

 

A educação se mostrou então como fator fundamental na formação de mão-de-

obra para o setor industrial, deixando de lado um ensino questionador ou crítico e 

com o foco voltado apenas as atividades mecânicas, de repetição e ou que não 

demandassem uma interpretação da realidade e das problemáticas sociais. Em 

conjunto com a necessidade de uma maior massa obreira, surge também a 

necessidade de profissionais para qualificar e treinar esses novos trabalhadores, de 

tal maneira que, devido à urgência, não se planejou uma formação completa, pois 

demoraria muito e o mercado industrial não poderia esperar. Surge aí a necessidade 

de reestruturação do ensino superior, como é o caso do Decreto de Lei nº 547, de 18 

de abril de 1969, que autorizou a criação de cursos de licenciaturas curtas no 

terceiro grau. 

 

No início do ano de 1969, amparado pelo Ato Institucional nº5, de dezembro 
de 1968, o governo, através do Decreto-lei nº547, de 18 de abril de 1969, 
autoriza a organização e o funcionamento de cursos profissional superiores 
de curta duração. Ao admitir e autorizar habilitações intermediárias em nível 
superior para atender às “carências do mercado”, o Estado revela ser 
desnecessária uma formação longa e sólida em determinadas áreas 
profissionais, quais sejam, as licenciaturas encarregadas de formar mão-de-
obra para a educação. Enquanto isso, outras áreas de formação profissional 
mantiveram os mesmos padrões de carga horária e duração. (FONSECA, 
1993, p.26 apud PLAZZA, PRIORI, 2013 pg. 8) 

 

Nos fins dos anos 1970 e início dos anos 1980, ainda num contexto de forte 

repressão e controle autoritário da educação, a área das ciências humanas, como 

Geografia e História, foram as mais afetadas. A substituição das Ciências Humanas 

pelos Estudos Sociais nessa época também objetivou despertar o civismo nos 

alunos, já que os conteúdos se restringiam em sua maioria a fatos históricos e 

“heróis brasileiros”. Esse processo ocorreu em um momento em que se pensava 

extinguir as graduações a nível superior em História e Geografia, reduzindo-as a 

meras habilitações no interior da licenciatura plena em Estudos Sociais (CIAMPI & 

CABRINI, 2007, pg. 16 apud PLAZZA, PRIORI, 2013, pg.10). A reforma implantada 

pela Lei 5692/71 define que o controle e a preparação dos conteúdos para as aulas 
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passassem a ser competência do governo, delimitando assim os programas a serem 

reproduzidos e monopolizando o ensino em todas as áreas do conhecimento. 

 

O programa curricular imposto durante o Regime Militar, com a Reforma do 
Ensino de 1971, impunha um Ensino diretivo, acrítico, no qual a História 
aparecia como uma sucessão linear de fatos considerados significativos, 
predominantemente políticos e militares, com destaque para os “grandes 
nomes”, os espíritos positivos que conduzem a História (LIMA E FONSECA, 
2007, p.55 apud PLAZZA, PRIORI, 2013, p. 10). 

 

Nessa mesma perspectiva, é importante destacar a criação dos “Guias 

Curriculares”, material que listava todos os conteúdos e os objetivos adequados a 

cada série, uma vez que a dificuldade de se planejar aula foi dificultada pela junção 

dos amplos conhecimentos de História e Geografia (Estudos Sociais) numa mesma 

disciplina.  

 

Ditadura e o ensino de história no Chile 

 

A ditadura militar no Chile durou de 1973 a 1990. Esse período ficou 

caracterizado também pela forte repressão aos movimentos estudantis, controle e 

desarticulação da estrutura educacional vigente, principalmente nos seus últimos 10 

anos, etapa em que foram impostas as principais políticas de inserção do sistema 

educacional chileno à lógica do mercado, delegando ao Estado nada mais do que 

um papel normativo e supervisor.  

Logo após o golpe militar, o Ministério de Educación foi submetido à Armada e 

ao Ministerio del Interior, dando início a uma profunda revisão do Curriculo Escolar 

Nacional, incorporando nele princípios nacionalistas e iniciando um forte processo 

de ideologização do sistema educativo de modo geral. (RUIZ, 1997, 2010; 

CORVALÁN, 2013 apud MORENO-DOÑA, JIMÉNEZ, 2014, pg. 54). 

Progressivamente, articularam medidas de retirada de programas de estudos que 

fossem considerados potencialmente conflitivos ou que tivessem uma orientação 

política. Diante disso, conduziu-se nesse mesmo ano programas de exclusão de 

conteúdos que propunham pensamentos que estavam em desacordo com o governo 

vigente. Nesse sentido, os novos objetivos da então chamada Ciencias Sociales e 

Históricas se concentraram em fomentar um sentimento nacionalista através dos 

símbolos nacionais e o respeito às instituições.  
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El apagón educativo y universitario de los años de la dictadura (1973–1990) 
se reflejó en la escasa producción de textos, investigaciones y propuestas 
sobre la enseñanza y aprendizaje de la historia. Esto fue el reflejo de una 
sociedad aplastada por las radicales reformas sociales y educativas 
realizadas autoritariamente por la dictadura y afectó considerablemente la 
discusión sobre la enseñanza de la historia en Chile, relegándola a la 
trasmisión del discurso oficial de los militares y sus seguidores civiles. 
(VÁZQUES 2011, pg. 15) 

 

Um dos marcos das reformas estruturantes foi a Constituição de 1980, em que 

o governo dá aval para a transformação da educação de bem público para bem de 

consumo. No Ensino Superior, impuseram diversos Decretos com Força de Lei (DFL 

N.° 1 e 4 de 1980; e DFL N.° 5 e 24 de 1981) para reformá-lo totalmente. Entre eles 

está a abolição do cunho gratuito dos estudos e a eliminação do caráter universitário 

dos cursos pedagógicos, com consequências extremamente negativas em relação à 

qualidade do processo formativo. (MORENO-DOÑA, JIMÉNEZ, 2014, pg. 56-57)  

As reformas curriculares na área de Historia e Ciencias Sociales feitas pela 

ditadura de Pinochet, de modo geral, significaram a retomada das concepções 

enciclopedistas e nacionalistas. Foram excluídas matérias especificas contrárias à 

ideologia dos governantes, tornando o currículo mais academicista que o anterior. 

(GYSLING, 2003, pg. 215 apud STEIN, 2014) 

 

Sin embargo, el programa que se dio a conocer en los años 80, tomó un 
enfoque distinto. Nuevamente se volvió a fomentar el patriotismo y los 
valores nacionales, dejando de lado el método de investigación histórica, 
debido a que ya no merecía un lugar preferente en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Estos objetivos debían servir los propósitos político-
nacionales e inculcar la moralidad y la responsabilidad entre los estudiantes. 
De esta manera, se evidenciaba el control social ejercido por la dictadura de 
Pinochet y el deseo asociado de erradicar la promoción del pensamiento 
crítico. (ZÚÑIGA, 2015, pg. 129) 

 

No processo de transição democrática nos anos 90’, as políticas educativas de 

reformulação tomaram espaço do debate, formalizando pactos e alguns acordos 

entre as forças que ainda defendiam as reformas políticas e econômicas da época 

da ditadura e opositores.  

 

As discussões atuais 

 

Dos vários movimentos estudantis em prol da democratização do acesso à 

educação no Chile, os mais importantes e conhecidos foram as mobilizações 
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estudantis no ano de 2006. Também conhecida como Revolucion Pinguina, este 

levante protagonizado por estudantes secundaristas questionava várias das políticas 

educacionais da ditadura militar, principalmente na pauta da privatização da 

educação. O impacto social produzido movimento estudantil foi de tal magnitude que 

permitiu colocar todos os níveis da sociedade no debate das condições gerais e de 

qualidade da educação chilena e, dentre as suas conquistas, uma das principais foi 

a  instalação da discussão sobre a estrutura de funcionamento da sociedade chilena 

neoliberal em todo os aspectos. (ROJAS, 2010) 

No Brasil, no ano de 2016, o primeiro ato do governo de Michel Temer (PMDB) 

ao assumir a Presidência da República após processo pseudolegal de impeachment 

de Dilma Roussef (PT) foi a publicação da Medida Provisória 746/16 que trata da 

polêmica “reforma do ensino médio”, gerando também uma onda de mobilizações, 

somando-se a ocupações de escolas e universidade. (DA SILVA, 2018)  

 

Dentre os argumentos apresentados na Exposição de Motivos desse 
documento encontramos a intenção de “corrigir o número excessivo de 
disciplinas do ensino médio, não adequadas ao mundo do trabalho”, e que a 
proposta de divisão em opções formativas distribuídas por áreas do 
conhecimento ou formação técnico-profissional estaria “alinhada com as 
recomendações do Banco Mundial e do Fundo das Nações Unidas para 
Infância (UNICEF)”. (CN, Sumário Executivo da MPV 476. José Edmar de 
Queiroz Consultor Legislativo, 26 de setembro de 2016 apud DA SILVA, 
2018, pg. 2). 

 

Há de se considerar também os diversos fatores da conjuntura, como o Projeto 

de Emenda Constitucional 55/2016 (PEC do Teto dos Gastos Públicos) e a relação 

direta dela com a medida Provisória 746/2016 (Lei 13.41/2017).  

Levando em conta as discussões da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

a Reforma do Ensino Médio aparece como problema central e não são claras as 

consequências para o ensino de História, já que o texto da BNCC expressa uma 

visão tradicional e aparentemente artificial do ensino e emaranhada a outros 

conceitos e conteúdos do Itinerário Formativo Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas: 

 

A BNCC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – integrada por 
Filosofia, Geografia, História e Sociologia – propõe a ampliação e o 
aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas no Ensino 
Fundamental, sempre orientada para uma formação ética. Tal compromisso 
educativo tem como base as ideias de justiça, solidariedade, autonomia, 
liberdade de pensamento e de escolha, ou seja, a compreensão e o 
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reconhecimento das diferenças, o respeito aos direitos humanos e à 
interculturalidade, e o combate aos preconceitos de qualquer natureza. 
(BNCC, 2019, p.463 apud FELICIO, 2019, pg. 21) 

 

No Chile, nos anos de 2007 e 2009, sob o governo da então ex-presidenta 

Michelle Bachelet, o Ministério de Educación articulou um processo de ajuste do 

currículo nacional, com o objetivo de que houvesse revisões periódicas do mesmo, a 

fim de que esse respondesse as novas demandas formativas e de conhecimento. 

Isso, no entanto, não constituiu uma reforma significativa no currículo nacional, 

principalmente na área de Historia, Geografia y Ciencias Sociales.  

No ano de 2010, no primeiro mandato do presidente Sebastian Piñera, o 

Ministro da Educação, Joaquín Lavín, anunciou um decreto estabelecendo uma 

diminuição do tempo destinado a História e as Ciencias Sociais no plano de estudo 

para os últimos sete anos de escolaridade, a fim de aumentar as horas na área de 

Educação Tecnológica e eliminação do Consejo de Curso, destinado à reflexão e 

solução de problemas por parte dos mesmos estudantes (STEIN, 2014). Somente 

depois de intensos protestos contra a medida, o governo a tornou sem efeito. 

A mais recente proposta curricular chilena, em mais uma de suas etapas, muito 

se assemelha a proposta da Reforma do Ensino Médio no Brasil. El Nuevo 

Currículum para o 3º e 4º Medio planeja uma mudança curricular para o ano de 2020 

em que a disciplina de História sai do plano comum nos últimos 2 (dois) anos no 

período denominado Secundaria, imitando em parte o modelo educativo 

estadunidense. Ainda que esse novo currículo não esteja oficialmente ratificado, 

tudo indica que em breve será. Nessa nova proposta, a disciplina de Historia y 

Ciencias Sociales, antes obrigatória, passa a tornar-se eletiva. A promessa é de uma 

liberdade de escolha maior para o aluno, uma formação diferenciada e objetivada 

para uma formação técnico-profissional: 

 

Con el fin de abordar los desafos identficados en el diagnóstco, esta 
propuesta se orienta a potenciar la Formación General, para favorecer la 
construcción de una base cultural común para los y las estudiantes de las 
tres formaciones diferenciadas que defne la LGE para el Currículum 
Nacional: Artstca, Humanístco-Cientfca y Técnico-Profesional. (MINEDUC, 
2017, pg. 19) 

 

A reforma de 2020 segue as bases curriculares do 7º básico ao 2º médio de 

2015. O documento curricular que entra em vigência este ano é a parte final de todo 

esse processo, já que entrega as bases curriculares para as séries não sofreram 
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alterações na reforma de 2015. A disciplina de História sofrerá uma das 

modificações mais agudas em termos de horas letivas nos planos comuns de todo o 

sistema educacional.  

Flertando com o ideário de combate político-ideológico tão difundido durante o 

período da ditadura militar, um movimento que vem ganhando força no Brasil nos 

últimos anos é a Movimento Escola sem Partido (MESP). Esse movimento tem como 

principais reivindicações o combate ao suposto viés ideológico de esquerda nas 

instituições de ensino, um discurso contra a diversidade cultural nos currículos e à 

chamada “ideologia de gênero”, justificado por um apelo moral aos princípios da 

“família”. O movimento surgiu no ano de 2004 e como resultado dessa pressão 

tramitou na Câmara e no Senado alguns projetos de lei que buscavam a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de modo a inserir nela um programa 

nesses moldes, no entanto, decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e 

recomendações do Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), reafirmam a inconstitucionalidade destes. 

A linha opositora do Movimento Escola Sem Partido o denomina como “lei da 

mordaça”, pois são de fato, projetos de criminalização de docência em seu sentido 

mais profundo, o do estímulo do pensamento crítico e da capacidade de reflexão 

autônoma. “Uma vez que a caracterização do que é vetado e do que constitui 

“assédio ideológico” é extremamente vaga e subjetiva, qualquer educador, a 

qualquer momento, poderia ser alvo de um processo.” (MIGUEL, 2016, pg. 614).  

O atual governo brasileiro, liderado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro 

(sem partido), por muitas vezes já se mostrou adepto às políticas do estado chileno, 

expostas principalmente pelas falas do Ministro da Economia Paulo Guedes. Nota-

se também pela proposta do Programa Future-se, apresentado como política para o 

ensino superior e que parte do princípio do aporte privado para educação, o que 

pode afetar de maneira muito agressiva o financiamento da pesquisa científica e o 

objetivo dela no Brasil, em uma clara influência das políticas chilenas que já se 

mostram fracassadas e insuficientes. 
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Principais características 
convergentes entre ambos os 

países 

Brasil Chile 

1. Governo imposto por 

golpe militar. 

1973 - 1990 1964 - 1985 

2. Intervenção na educação 

por força de decreto e 

diminuição de carga 

horária de disciplinas do 

campo das ciências 

humanas. 

Decreto de Lei nº 547 

(amparado pelo Ato 

Institucional nº 5), em 18 de 

abril de 1969, autoriza a 

criação de cursos de 

licenciaturas curtas no terceiro 

grau (Lei 5692/71). 

Decretos com Força de Lei 

DFL N.° 1 e 4 de 1980; e 

DFL N.° 5 e 24 de 1981. 

Entre eles está a abolição do 

cunho gratuito dos estudos e 

a eliminação do caráter 

universitário dos cursos 

pedagógicos. 

3. Revisão estrutural; 

curricular; e incorporação 

de principios 

nacionalistas/enciclopedi

stas. 

Lei 5692/71 define que o 

controle e a preparação dos 

conteúdos para as aulas 

passassem a ser competência 

do governo, no qual a História 

aparecesse como uma 

sucessão 

linear de fatos, com destaque 

para os “grandes nomes”. 

Submissão do Ministerio de 

Educación e de instituições 

escolares à Armada e ao 

Ministerio del Interior (1973), 

dando início a uma  profunda 

revisão do Currículo Escolar 

Nacional  e incorporando 

uma lógica nacionalistas de 

ideologização de sistema 

educativo. 

4. Políticas recentes de 

intervenção e 

reestruturação do 

currículo escolar. 

Lei nº 13.415/2017 convertido 

da MP 746/2016 – Novo 

Ensino Médio 

Nuevo Currículum para o 3º 

e 4º Medio, promulgado em 

2009 pela Lei 20.397 ou Ley 

General de Educación 

(LGE). 

 

 

Considerações finais 

 

Em linhas gerais, em muito se assemelham os regimes ditatoriais do Chile e do 

Brasil, a começar pelo seu caráter de violenta repressão e de perseguição não só à 

educação, mas também em todas as outras esferas posicionadas em desacordo 

com a nova ideologia formalizada por meio da força. Ainda no campo educacional, 

as convergências políticas em ambos os países ocorreram em parte pela constante 

presença norte americana que, desde a Doutrina Monroe, sempre considerou a 

América Latina como uma área de influência dos interesses dos Estados Unidos, 
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apoiando em diferentes graus os golpes dados pelas forças de direita na América 

Latina. (VASCONCELOS, 2015) 

As reformas educacionais durante a ditadura brasileira, podendo-se estender 

também ao caso chileno, foram essenciais para promover essa nova estrutura de 

indivíduos “produtivos”. “As reformas educacionais implementadas após 1964 

ficaram marcadas tanto pelo modelo de modernização autoritária do capitalismo 

brasileiro adotado a partir de 1964, quanto pela teoria econômica do “capital 

humano”. (FERREIRA JR, BITTAR, 2008, p.333). Sendo assim, ambas seguem uma 

mesma lógica: a depreciação do ensino básico e superior reflexivo e questionador 

em prol do ensino técnico e inclusivo na lógica do mercado. 

Essa intervenção quase que imediata que a estrutura educacional sofreu logo 

que efetivados os golpes, principalmente nos currículos, só demonstra o poder de 

transformação que tem a educação. Justamente por isso, a promoção de um ensino 

tecnicista em detrimento de uma formação reflexiva e questionadora é muito mais 

útil à ideologia dominante, a fim de manter a ordem e a situação social, dificultando 

os avanços e estimulando políticas de  regressão.  

Na medida em que a educação continuar tendo o potencial de criar cidadãos 

conscientes de seu papel na sociedade e das injustiças sociais, na contramão desse 

processo, as disciplinas do campo das Ciências Sociais continuarão sendo 

boicotadas, tendo a sua carga horária diminuída e em alguns casos retiradas por 

completo dos currículos. E uma vez que se aumentam os ataques à educação e aos 

profissionais da educação, as mobilizações, greves e protestos também tendem a 

aumentar. É por isso que se faz necessário posicionar-se contra essa onda 

conservadora que insiste em flertar com as ideologias promovidas pelas ditaduras 

militares e que tem dentre suas finalidades a manutenção do status quo por meio da 

coerção, da criminalização dos movimentos sociais e da descaracterização do papel 

do professor e da educação transformadora de modo geral. 
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EXPLORAÇÃO DO RECURSO MINERAL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NA 

HISTÓRIA LOCAL: ESTRATÉGIAS COGNITIVAS DE FORMAÇÃO DE SENTIDO 
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Resumo: O estudo procurou analisar as partir das relações entre a história 
ambiental e a história local, como os estudantes constroem um percurso de 
construção de sentido e as estratégias do pensamento que foram ativadas, quando 
se objetivou uma investigação acerca de um determinado tema. O recorte proposto 
foi estudar como ocorre a exploração do recurso mineral e a preservação ambiental 
no município de São José dos Pinhais. O objeto de estudo foram as estratégias 
cognitivas de formação de sentido utilizadas pelos estudantes. O objetivo do 
trabalho foi desenvolver uma apresentação de uma feira cultural, envolvendo toda 
uma turma, mostrando os passos da investigação e seus resultados. O referencial 
teórico: Rüsen (2010,2015); Martins (2007); Bittencourt (2003); Drummond(1991), 
Schmidt (2018). A metodologia foi um projeto integrado que incluiu o estudo do 
meio, fontes históricas, relatos orais, análise documental e pesquisa ação.  Os 
resultados indicam que os estudantes conseguem construir seu pensamento 
histórico com muito mais facilidade e sentido, quando conseguem se envolver em 
situações que propiciem pesquisa, direcionando a descobertas e  relações entre os 
conhecimentos estabelecidos. 
 
Palavras-chave: Ensino de História. Educação Histórica. História Ambiental.  

 

Introdução 

 

Abordagens sobre a história ambiental  vem ganhando espaço nas discussões 

acadêmicas. No entanto, no ensino de história, ainda aparecem de forma tímida no 

Brasil, frente aos desafios que se colocam na atual sociedade. Com base nesta 

carência, foi criado o Curso Educação histórica e o uso das tecnologias: abordagens 

da história ambiental, ministrado pela professora Drª. Maria Auxiliadora Schmidt e 

Dr. Thiago Divardim de Oliveira no ano de 2019, destinado aos professores da rede 

municipal e estadual do Estado do Paraná, para um maior debate sobre o assunto. A 

partir do qual, surgiu o interesse em se trabalhar o tema deste estudo. 

A escolha por esse tema se justifica no entendimento de que os homens são 

sujeitos agentes de transformação; em virtude desta premissa, atuam no mundo e o 

                                                
6
 Mestra do Programa de Pós -Graduação em Educação da UFPR. Graduada e Licenciada em 

Filosofia-UFPR. Especialista em História e Filosofia da Ciência pelo IBPEX. Especialista em 
Psicopedagogia pelo IBPEX. Graduanda de Pedagogia-UNICESUMAR e Professora PDE de História 
da Rede Estadual de Educação do Paraná-SEED. 



59 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 21 / julho – dezembro 2020 

modificam, transpõem barreiras e reinventam formas para se apropriar de recursos 

naturais, sem terem uma real noção das futuras consequências que podem causar. 

Nesta ansiedade por conquistas em favor do capitalismo desenfreado, são capazes 

de ressignificar o mundo ignorando os limites da natureza e explorando-a muitas 

vezes de maneira irracional e indisciplinada. 

Tomando como foco o ensino de história e a forma com que o estudo sobre 

educação ambiental impacta a forma de ver o mundo e o desígnio em se construir o 

pensamento histórico dos estudantes, é que se buscou fundamentar este trabalho. 

Nesta perspectiva, a pesquisa procurou analisar as partir das relações 

constituídas entre a história ambiental e a história local, a maneira pela qual os 

estudantes estabelecem um percurso de construção de sentido e as estratégias do 

pensamento que foram ativadas, quando se objetivou uma investigação acerca de 

um determinado tema.  

O recorte temático a ser trabalhado em sala de aula, foi a exploração do 

recurso mineral e a preservação ambiental no município de São José dos Pinhais, 

buscando tecer relações entre a história global e história local. Neste 

direcionamento, o objeto de estudo desta pesquisa foram as estratégias cognitivas 

de formação de sentido utilizadas pelos estudantes e o objetivo do trabalho com os 

jovens foi desenvolver uma apresentação de uma feira cultural, envolvendo uma 

turma de segundo ano do ensino médio, num total de 45 estudantes, mostrando os 

passos da investigação e seus resultados. 

Utilizou-se como referencial teórico Rüsen (2010,2015); Bittencourt (2003); 

Drummond (1991); Martins (2007); Schmidt (2018) com a finalidade de se construir a 

base norteadora desta pesquisa. 

Em se tratando da metodologia da pesquisa, esta consta de um projeto 

integrado que incluiu o estudo do meio, fontes históricas, relatos orais (entrevista), 

análise documental e pesquisa ação a serem melhor descritos no decorrer deste 

artigo. 

 

História ambiental, consciência histórica e aprendizagem histórica 

 

Quando nos deparamos com o conceito história ambiental, a primeira coisa que 

nos passa pela cabeça é a relação da natureza com o tempo e o significado que 

este tem socialmente. É pelo tempo que ocorrem as mudanças e continuidades, o 
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tempo é portanto, uma construção de uma sequência de eventos, registrados em 

determinada sociedade. A história ambiental neste contexto, vem trabalhar com a 

ação humana no tempo dentro da natureza, ou seja, como já definia Drummond no 

início da década de 1990, “um dos traços da história ambiental, é explorar as 

interações entre o quadro de recursos naturais úteis ou inúteis e os diferentes estilos 

civilizatórios das sociedades humanas” (DRUMMOND,1991, p.182). 

Nesta ótica, a história ambiental está relacionada quanto a forma de colocar a 

sociedade na natureza. Trata-se de interpretar a ação do homem e seus impactos 

na natureza no decorrer de um período. Ou seja, a história ambiental pode identificar 

os tipos de sociedades que se formaram junto aos recursos naturais, o que 

permaneceu durante o tempo, que tipo de sustentabilidade gerou e os impactos 

provocados.  

Martins (2007), nesta mesma linha de pensamento, pontua que a história 

ambiental “quer conferir “às forças da natureza” o estatuto de agente condicionador 

ou modificador da cultura, atribuir aos componentes naturais “objetivos” a 

capacidade de influir significativamente sobre os rumos da história”, Martins (2007, 

p.22). O autor chama a atenção para compreensão do papel e o lugar da natureza 

na vida humana, as consequências ecológicas da ação humana no tempo, as inter-

relações entre natureza e sociedade, bem como as ideias sobre a natureza como 

produtos históricos carregados de sentidos culturais.  

A trajetória da história ambiental é descrita por Bittencourt (2003), no qual a 

autora elenca estudiosos e pesquisadores acerca do tema no mundo e no Brasil. O 

estudo destes pesquisadores direcionam para a importância da história ambiental, a 

fim de compreender o homem  como parte integrante neste meio ambiente e suas 

ações no tempo, modificando a cultura e a sociedade. Bittencourt ressalta a 

importância de uma  

 

definição de políticas preservacionistas e elaboração de legislação 
protecionista que  articulem-se à constituição de uma consciência histórica e 
de identidade, moldando projetos que preservem a fauna, flora e paisagens 
como integrantes da vida humana (BITTENCOURT, 2003,p. 57). 

 

A autora define que a natureza faz parte da vida humana e portanto, ela é 

constitutiva de uma consciência histórica e identidade. Neste sentido, o estudo da 

história ambiental pode levar a uma reflexão crítica deste meio, bem como os 
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valores sociais e patrimônios culturais. Nesta inter-relação de experiências 

desenvolvem-se sensibilidades, experiências, conhecimentos, uma troca entre o eu 

e o mundo. 

Esta troca de experiências e construção de sentido faz parte da constituição da 

consciência histórica, que é a articulação entre o passado, o presente e o futuro, de 

maneira que haja uma orientação para a vida humana. É a “consciência  histórica  a 

suma das operações mentais com as quais os homens interpretam sua experiência 

da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam 

orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo”(RÜSEN, 2010A, p. 57). 

Assim, o passado ao se relacionar ao presente e futuro, será sempre acionado 

como um elemento interpretativo e orientador.  Rüsen (2010), quando se refere a 

consciência histórica aponta que ela  se caracteriza pelas competências  de 

experiência,  interpretação e orientação.  

Para Rüsen a consciência histórica é elaborada quando temos a capacidade de 

olhar para o passado, aprender com ele resgatando sua qualidade temporal e 

conseguimos diferenciar o passado do presente.  Deste modo, a temporalidade  da 

vida humana funcionaria  como um fio condutor de toda esta interpretação, ou seja, 

a realidade passada de experiências serviria para uma compreensão de presente e 

uma perspectivação de ações futuras. O todo temporal juntamente às experiências 

vivenciadas, teriam o sentido da orientação da vida, ou seja, a identidade humana 

mesclada ao conhecimento histórico é que organizariam a consciência histórica. 

 No que diz respeito a constituição de sentido, Rüsen (2015), diz é necessário 

saber que  ele é posto em movimento pela experiência temporal, quando ocorre uma 

mudança. Na sequência esta ação desencadeia o ordenamento da vida dos sujeitos 

humanos, dependendo assim de uma interpretação. A interpretação se insere na 

orientação cultural da existência humana e neste mesmo quadro de orientação 

podem surgir as motivações para o agir humano. Em suma, o sentido seria a 

conexão interna entre experiência, interpretação, orientação e motivação que levaria 

a interpretação do homem e do mundo e isto seria o equivalente ao desempenho da 

cultura na vida humana.  

Em um estudo sobre a história ambiental, o sentido seria desencadeado a 

partir destas conexões entre experiências passadas, interpretações e orientações 

para a vida presente ou perspectivadas em um futuro, devendo ocorrer uma 

motivação interna do ser humano, que conseguiria compreender a si mesmo e ao 
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mundo. Esta forma de se ver como ser humano, que consegue agir e transformar a 

si mesmo e ao mundo, a partir de experiências vivenciadas se expressam na 

consciência histórica. E a consciência histórica por sua vez se exterioriza e se 

expressa na “narrativa histórica”, que é a demonstração da aprendizagem histórica. 

Schmidt (2018), afirma que  

 

reconhecer a formação da consciência histórica como um processo e a 
aprendizagem como narrativa pressupõe admitir a importância de se 
fundamentar a aprendizagem nas atividades cognitivas do sujeito que 
aprende e com as quais todo o ensino da História deve se relacionar 
(SCHMIDT, 2018) 

 

Neste sentido, para Schmidt a aprendizagem histórica ocorre quando a 

narrativa histórica, que é a expressão da consciência histórica, contém um sentido 

para a experiência histórica, de maneira que haja uma orientação deste sujeito em 

sua existência em relação a si mesmo e aos outros, numa temporalidade. O que 

confere dizer que o sujeito é quem constrói seu próprio conhecimento a partir de 

relações estabelecidas. Neste caso, em um trabalho sobre a história ambiental, com 

vários passos de um processo e etapas desenvolvidas pelos estudantes com o 

auxílio da professora, no qual os estudantes podem realizar as interpretações de 

acordo com experiências, tecendo relações, vem a contribuir com o significado do 

que é aprendizagem histórica, sendo a narrativa histórica a expressão da 

consciência histórica. Para finalizar, Schmidt (2018) nos dá o direcionamento que 

 

aprender história significa aprender a narrá-la, de tal forma que, nela e com 
ela, podemos encontrar o reconhecimento, sem o qual não gostaríamos de 
ser ou de poder ser. Ademais, o sentido da história não se reduz a uma 
autoafirmação compulsiva ou violenta com todas as consequências 
dolorosas para os envolvidos, mas, abre-se a um aumento permanente das 
experiências temporais que são processadas em um movimento contínuo, 
entre a experiência da diversidade do outro e a afirmação do eu. Esta 
abertura da consciência histórica pode ser apreendida pelo fato dos alunos 
terem recebido, quantitativamente e qualitativamente, diferentes 
interpretações temporais da experiência histórica, de modo que eles obtêm 
sua autonomia por meio de um ato de escolha (SCMIDT,2018). 

 

A experiência metodológica 

 

O trabalho teve início com a escolha do tema, que deveria estar relacionado a 

algum conteúdo substantivo, que estava sendo trabalhado naquele momento. Para a 

série de segundo ano do ensino médio, o conteúdo proposto p\ara aquele momento 
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era ciclos econômicos do Brasil. Portanto, optou-se por desenvolver um trabalho 

sobre a mineração e sua relação com a história local ambiental. O tema foi bem 

recebido pela turma e como o Colégio deveria montar uma feira de apresentação de 

trabalhos sobre diversos temas, os alunos decidiram que como estávamos 

realizando a pesquisa, eles queriam apresentá-la na feira para a disciplina de 

história.  

 A sequência foi separar a turma em grupos, onde cada grupo ficaria 

responsável por um segmento como coleta de imagens, pesquisa na internet, visitas 

e entrevistas a órgãos oficiais a fim de iniciar a investigação. Neste processo, dois 

tipos de entrevistas foram realizados pelos estudantes: 

_ Uma com um morador local. 

_ Uma com a Secretaria do Meio Ambiente. 

Após as entrevistas, os jovens deveriam produzir narrativas, descrevendo o 

processo da investigação e o que conseguiram descobrir em torno do assunto 

proposto. Nas narrativas dos jovens aparecem descrições do processo da pesquisa, 

das entrevistas, alguns citam parte do documento: Diagnóstico Preliminar dos 

Impactos Ambientais da Mineração no Paraná, Mineropar, 2001. Seguem trechos: 

 

As empresa de mineração, para funcionarem, precisam realizar estudos do que são extraídos 
das minerações. Alguns conceitos, foram explicados para nós na entrevista e a mulher da secretaria 
nos falou sobre a  trajetória para a abertura de uma empresa de mineração, como era no passado e 
como é hoje. Atualmente, o tempo é de  10 anos para iniciar a trabalhar.  Na região de são José dos 
Pinhais existem cerca de  150 pedreiras ativas regulamentadas  e 208 ao todo, para argila, cálcio, 
energéticos, areia, substâncias que passam a ser minérios depois. Ainda existem mineradoras  para 
extração de ouro, porém as reservas auríferas estão acabando. São  construídos parques nos locais 
depois da extração. Existe um projeto de começo, meio e fim. Se vai afetar as áreas por perto, a 
extração do minério e depois o fim. Como é a área de profundidade. E toda área afetada tem que ser 
reflorestada. É feito um estudo se não vai prejudicar os lenções freáticos. Enquanto se dava a 
entrevista eu perguntei se tinham empresas ilegais e ela desconversou. 

Gabriela ( estudante) 

 

Para funcionamento da mineração, ocorre inicialmente a portaria de lavra, a autorização da 
pesquisa para implementar a pedreira ou mineradora. Conforme vai evoluindo na sociedade, os 
materiais também precisam ser evoluídos. O celular por exemplo  é feito por minérios, o couro 
sintético, o papel, a superfície branca  do papel é extraído do minério e não da madeira como eu 
pensava. Isso mudou a minha forma de ver as empresas de extração. Foi perguntado sobre os 
impactos ambientais e o Meio ambiente não  deu uma resposta concreta ao meu ver.  Existe o 
Garimpo- empresas autorizadas de baixo dano ambiental, e eles  do meio ambiente fazem a famosa 
peneira. É certo que  tem empresas ilegais, pois  não tem um controle ambiental para isto sempre. 
Eles vão pedir uma vistoria, pois alguém denunciou, mas já está acontecendo o comércio ilegal. 
Algumas empresas quando vão pedir para regularizar a situação já estão extraindo o produto por 
baixo dos panos faz tempo. Tem empresas ativas, mas algumas empresas que não tem a portaria de 
lavras para ter autorização e elas acabam fazendo as coisas irem mais rápido. Eles tem uma taxa 
por hectare que tem que ser paga aos órgão públicos e é feita a indenização ao  dono da terra. Na 
entrevista a gente viu que  nem tudo funciona como eles dizem que é. 

Lucas ( estudante) 
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 “...vimos na entrevista com o morador do local de uma pedreira, que passou a funcionar atrás 
da casa que ele morava, que a região se modificou muito e não havia um contentamento por parte 
dele. O morador relatou sobre o barulho de dinamites, o perigo da casa e da rua serem engolidos 
pelo gigantesco buraco da extração. Disse que houve indenização mas não estava contente em 
deixar o local que tinha nascido e crescido ali”... “é bem triste saber que não existe uma preocupação 
maior com o meio ambiente”. 

( João Pedro- estudante) 

 

Sobre a feira desenvolvida no Colégio: os estudantes apresentaram o resultado 

de seu trabalho oralmente, mostraram tudo o que haviam pesquisado, construíram 

banners, fotografias locais e explicações de documentos. 

Em se tratando da análise acerca do processo constitutivo do pensamento 

histórico, a ideia seria: identificar as formas de atribuição de sentido que os alunos 

construíram a partir do conteúdo substantivo. Compreender como os jovens 

perceberam a relação de significado do homem e natureza, a partir de relações 

estabelecidas com a realidade. Identificar como os alunos compreenderam a história 

local e se inseriram no contexto de preservação ambiental. 

Desta análise originaram-se cinco estratégias cognitivas que constituem o 

processo de formação de atribuição de sentido pelos estudantes: 

 

 

Fonte: a autora (2019) 

 

1-Contextualização - A partir das fontes apresentadas foram realizadas 

perguntas e construção de argumentos. 

ESTRATÉGIAS 
COGNITIVAS QUE 
CONSTITUEM O 
PROCESSO DE 

FORMAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÃO DE 
SENTIDO PELOS 
ESTUDANTES: 
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2-Relação da vida prática e ciência - os estudantes relacionaram a extração 

mineral (conteúdo estudado), aos produtos que utilizam atualmente: papel, celular, 

couro sintético, teceram relações entre pontos positivos e negativos. O que o 

documento prevê e o que realmente existe. 

3- Interpretação histórica - maneira pela qual os jovens saem da vida prática 

e vão à ciência. Os jovens foram aos documentos e perceberam como o passado 

está no presente. 

4- Orientação temporal - A orientação está no processo de relacionar-se  ao 

presente. Há uma necessidade de compreender o passado relacionado ao presente, 

a fim de uma construção de identidade. 

5- Explicação - a explicação é a forma pela qual estabelecemos relações  com 

acontecimentos históricos e organizamos isto em uma narrativa histórica. 

Numa segunda avaliação das narrativas, os estudantes pontuaram outras 

temáticas que poderiam ser investigadas a partir das relações homem - natureza e 

relações com a realidade, estas foram discutidas em sala e gerou novas ideias e 

construção de argumentos por parte dos jovens. Nesta etapa os estudantes teceram 

relações com o passado, presente e futuro, estabeleceram conexões entre os 

assuntos que conheciam e buscaram novas pesquisas sobre temas que não tinham 

informações. Houve por parte dos jovens interesse e motivação para um debate  

mais aprofundado sobre os temas expostos na matriz abaixo. Estes temas partiram 

das discussões realizadas em sala pelos próprios estudantes. 

 

 

Fonte: a Autora (2019) 

RELAÇÕES 
HOMEM E 

NATUREZA A 
PARTIR DE 
RELAÇÕES 

COM A 
REALIDADE 
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Um terceiro aspecto estudado neste trabalho, foi como os alunos 

compreenderam a história local e se inseriram no contexto de preservação 

ambiental. De acordo com o exposto pelos estudantes, eles desconheciam a 

realidade, perceberam com o trabalho que eles fazem parte da preservação do meio 

ambiente, constataram a importância que a natureza precisa ser cuidada e os 

recursos extraídos com responsabilidade. 

 

 

Fonte: a autora (2019) 

 

Resultados finais: 

 

Durante o trabalho de pesquisa ação realizado com os estudantes, pode-se  

constatar categorias do pensamento histórico sendo utilizadas no processo de 

investigação com os jovens. A primeira foi a percepção ou experienciação - a forma 

pela qual vamos a diferentes passados. A segunda, a interpretação - que está 

relacionada a maneira que  saímos da vida prática e vamos à ciência  a partir do que 

está acontecendo no presente. A terceira foi a  orientação - a preocupação com a  

temporalidade e a quarta,  a explicação - a forma de estabelecer relações com os 

acontecimentos históricos e organizar a narrativa. Os estudantes utilizaram-se de 

argumentação baseadas em fontes e algumas estratégias cognitivas do pensamento 

histórico foram dinamizadas quando se trabalhou o conteúdo, sendo elas: 1-

Contextualização, 2- Relação da vida prática e ciência 3- Interpretação 
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histórica- 4- Orientação temporal, 5- Explicação. Também foram elencadas 

categorias pelos jovens para nova investigação: meio ambiente, políticas públicas, 

direitos humanos, recursos naturais, direito de propriedade, direito laborativo, o que 

demandou em um debate sobre os temas especificados. Os jovens no final do 

processo averiguaram que desconheciam a temática em discussão, compreenderam 

que eles fazem parte do processo de preservação da natureza, se sentindo parte 

integrante desta história, verificaram que a natureza precisa ser cuidada devendo 

haver um trabalho de preservação ambiental e que os recursos são imensamente 

importantes para o homem e o sistema capitalista, no entanto, devem ser retirados 

com critérios de exploração específicos e não de forma desenfreada.  

Os resultados indicaram que os estudantes constroem seu pensamento 

histórico com muito mais facilidade e sentido, quando conseguem se envolver em 

situações que propiciem pesquisa, direcionando a descobertas e relações entre os 

conhecimentos estabelecidos. Os estudantes mobilizaram estratégias cognitivas que 

constituem o processo de formação de atribuição de sentido, e que somente foram 

possíveis devido a motivação. 
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Resumo: O estágio obrigatório é essencial para uma licenciatura em História. É a 
partir dele que o estudante começa a ter a experiência de sala de aula. No entanto, 
com a pandemia da COVID-19 foi preciso pensar em novas alternativas, 
considerando o fechamento das escolas. Entre elas, estava a realização de um 
minicurso virtual para alunos de Ensino Médio. Como tema, pensamos no uso de 
animações e quadrinhos no patriotismo estadunidense na Segunda Guerra Mundial, 
utilizando como objeto de análise os personagens Pato Donald, Patolino, Capitão 
América e Mulher Maravilha. O presente artigo é um relato dessa experiência, 
articulando os conteúdos abordados e metodologias de uso de fontes em sala de 
aula de historiadores como Marcos Napolitano, Marcelo Fronza e Ana Heloísa 
Molina.  
 
Palavras-chave: Cultura Pop. Segunda Guerra Mundial. História dos EUA. Aulas 
Remotas. 
 

Introdução 

 

Durante a pandemia da COVID-19, foi preciso pensar em soluções para a 

impossibilidade de um estágio presencial em escolas para os cursos de licenciatura. 

Uma das soluções pensadas foi a realização de um minicurso virtual. Foi preciso, 

portanto, pensar em uma temática que pudesse atrair alunos de Ensino Médio e 

cursinhos pré-vestibulares, bem como estar relacionado ao seu cotidiano e sua 

realidade. Desta forma, lançamos o minicurso “Os Estados Unidos na Segunda 

Guerra Mundial - O que Pato Donald, Patolino, Capitão América e Mulher Maravilha 

têm a ver com o conflito?”. A ideia era trabalhar as animações e os quadrinhos como 

elementos de propaganda durante a Segunda Guerra Mundial. Esse tema integra o 

fenômeno conhecido como “cultura de massas”, ou cultura pop, definido pelo 

historiador italiano Alberto Mario Banti (2019, pp. 6-7) como um sistema de 

informação e narrativas usadas como informação e entretenimento para um público. 

Tratando-se, portanto, de algo enraizado em nossa sociedade, foi possível lecionar o 
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conteúdo com perspectivas críticas e ainda passar por conteúdos delicados como 

fascismos, racismo e feminismo. 

A divulgação do minicurso foi feita a partir das redes sociais, especificamente 

por Facebook, Instagram, WhatsApp e LinkedIn. Tivemos 38 inscritos, com a 

surpresa de que havia alunos de diferentes cidades do estado de Santa Catarina, 

além disso, a maioria dos alunos estava no terceiro ano. Havia também um 

professor de Ensino Médio inscrito, cujo objetivo era trazer novas metodologias para 

sua própria sala de aula. A ministração do curso aconteceu pelo Google Meet, com 

link enviado por e-mail. Também criamos um link da plataforma Padlet, em que 

disponibilizamos o material utilizado (slides, fontes e diretrizes para a atividade). 

Vale lembrar que, já que as fontes que utilizamos para as aulas e a atividade, ou 

seja, animações e quadrinhos, estavam em inglês, disponibilizamo-nas com 

traduções para facilitar o acesso dos alunos ao material, tendo em vista que nem 

todos teriam bom domínio do idioma. 

O minicurso foi dividido em três aulas, como será mostrado em diante. 

 

Primeira aula: contexto geral sobre Estados Unidos e Segunda Guerra Mundial 

 

A primeira aula foi feita de maneira expositiva. Para sua preparação, foram 

consultados alguns materiais como: a seção “O Século Americano”, escrito por Sean 

Purdy (2007) no livro “História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI”; 

obras gerais sobre o século XX e a Segunda Guerra Mundial (HOBSBAWM, 1995; 

EVANS, GIBBONS, 2016); e o material didático para nono ano “História: sociedade 

& cidadania”, de Alfredo Boulos Júnior (2018). A aula foi feita de maneira expositiva, 

e utilizando imagens para explicar o contexto geral do pós-Primeira Guerra Mundial. 

Quando anunciamos que usaríamos slides, a reação de uma aluna foi escrever no 

chat “Amém pelos slides”, o que chama a atenção para a importância de recursos 

visuais nas aulas, especialmente no contexto virtual. 

No começo da aula nos apresentamos aos alunos e pedimos para que 

falassem quais os interesses em participar da aula. Algumas das respostas foram: 

 

● “História me interessa no geral. Mas esse tema retrata bastante a entrada dos EUA 
como uma das potências mundiais que ele viria a ser” Aluna de 17 anos de Curitiba 
(PR) 
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● “Gosto bastante da parte sobre guerras na história, principalmente por ser recorrente 
no vestibular” Aluna de 17 anos de Curitiba (PR) 

● “Para mim, é porque tem arte com história, eu gosto bastante de arte e acho 
importante história. A gente também não tem mais arte, então não tem mais essa 
conexão entre as matérias, sabe?” Aluna de 15 anos de Fazenda Rio Grande (PR) 

● “Eu gosto dos contextos por trás das guerras. Acho interessante” Aluna de 15 anos 
de Fazenda Rio Grande (PR) 

 

Após terminar essa conversa, passamos para a parte de trabalhar sobre o 

contexto antes da Guerra, tratando de forma breve o fim da Primeira Guerra Mundial 

e o ressentimento da Alemanha com relação ao Pacto de Versalhes, os Estados 

Unidos como potência e a Crise de 1929. A Revolução Russa foi mencionada de 

forma breve, apenas para trazer à tona algumas questões políticas da época. Um 

assunto que consideramos importante abordar foi a ascensão do nazifascismo, 

tendo em vista a forma recorrente como o termo “fascismo” vem sendo atualizado. A 

partir de leitura especializada (PAXTON, 2004; ZÜGE, MORATELLI, MARTINEZ, 

2020), discorremos brevemente sobre algumas das características principais do 

fenômeno do fascismo, tal como a história da ascensão do fascismo na Alemanha e 

na Itália. 

E já que o objetivo da aula foi tratar sobre os Estados Unidos na Guerra, 

falamos sobre as Olimpíadas de Berlim de 1936, a partir da importância do atleta 

afro-americano Jesse Owens no evento e o impacto que teve na Alemanha Nazista. 

Os alunos identificaram a história de Owens, chamando atenção para o fato de ele 

ter sido referenciado no livro “A menina que roubava livros”, de Markus Zusak, e no 

filme homônimo, dirigido por Brian Percival. O caso do atleta mencionado nos levou 

a falar sobre reflexões contemporâneas sobre os esportes como palco da luta 

antirracista nos Estados Unidos em 2020, caso do piloto de Fórmula 1 Lewis 

Hamilton e dos protestos de jogadores de basquete da NBA e de futebol americano 

da NFL. 

Assim introduzimos como se sucedeu à entrada dos Estados Unidos na 

Segunda Guerra Mundial, contrapondo o senso comum com a historiografia. Ou 

melhor, mostramos que ainda que a maioria dos estadunidenses acreditasse que 

entraram na guerra apenas para o combate ao nazifascismo, um dos motivos mais 

evidentes para a entrada dos EUA na guerra, conforme Purdy (2007, pp. 218-219),  

foi o conflito entre os Impérios do Pacífico. Com o intuito de dar evidência à questão, 

trouxemos uma imagem do barco M. St. Louis, muito conhecido por, em 1939, ter 
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recebido um árduo “não” em seu pedido de entrada nos EUA7. A bordo, o barco 

contava com aproximadamente 940 refugiados e foi obrigado a retornar para a 

Europa; não se sabe o que aconteceu com os passageiros. Assim, trouxemos o 

questionamento para enfatizar a questão: “Se o único objetivo dos EUA era o 

combate aos terrores do nazifascismo, por que não teriam colocado como sua 

principal prioridade as vítimas?”. Com o objetivo de trazer os dois lados da história, 

também mostramos que muitos estadunidenses ainda antes da guerra protestavam 

contra o nazifascismo, mostrando uma imagem do arquivo online do Museu 

Memorial do Holocausto dos Estados Unidos8.  

Prosseguimos com a exposição do tema do ataque de Pearl Harbor, relatando 

que após o episódio os EUA passaram a protagonizar o bloco dos aliados. 

Buscamos aproximar o tema aos alunos, mostrando um pouco sobre a inserção do 

Brasil na Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, nos slides apareciam imagens 

do Museu do Expedicionário de Curitiba, já que a maioria dos alunos era do Paraná 

e havia uma possibilidade de terem conhecido o museu e, no caso de não 

conhecerem, ficou como uma sugestão para quando for seguro. Alguns alunos 

afirmaram que já o visitaram e outros afirmaram que gostariam de ir. 

Mais tarde, voltamos ao foco da aula com a pergunta: “O que a cultura pop tem 

a ver com isso?”, seguida de uma citação do texto de Barbosa e Iacomini (2020, p. 

193) que explica que em 1942 foi criado nos Estados Unidos o Escritório de 

Informação da Guerra, que se empenhou em fazer campanhas de propaganda, que 

se utilizavam da mídia - nas quais se incluem os quadrinhos e as animações. 

Campanha de sucesso, já que milhares de homens e mulheres se alistaram nas 

forças armadas dos EUA. Além disso, aproveitamos para introduzir o tema das 

ideias dos estadunidenses, entre eles a democracia e a ideia de “superioridade 

moral”, as quais foram relevantes para a terceira aula do minicurso. 

Por fim, mostramos algumas imagens para antecipar o que os alunos veriam 

nos próximos encontros, para tanto instigar a curiosidade como para dar exemplos 

daquilo que afirmamos durante a aula. As respostas em relação a essas imagens 

foram positivas e acreditamos ter alcançado os objetivos propostos inicialmente.  

                                                
7
 M. St. Louis. Acervo Digital da Enciclopédia do Holocausto do United States Holocaust Memorial 

Museum. Disponível em: <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/voyage-of-the-st-louis>. 
Acesso em: 15 de setembro de 2020. 
8
 Americans and the Holocaust. Acervo Digital da Enciclopédia do Holocausto do United States 

Holocaust Memorial Museum. Disponível em <https://exhibitions.ushmm.org/americans-and-the-
holocaust/main/protesting-nazism-in-the-us>. Acesso em: 5 de dezembro de 2020. 

about:blank
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Segunda aula – Animações 

 

A segunda aula teve como tema as animações do Pato Donald e do Patolino 

no contexto. Para iniciar a aula, foram retomadas algumas questões mencionadas 

na aula anterior, como a Crise de 1929 e a criação do Escritório de Informação de 

Guerra. Outras questões, como o New Deal e a Política de Boa Vizinhança, também 

foram introduzidas. Isso de forma a já tratar da relação do empresário Walt Disney 

com a política estadunidense, considerando que: suas animações foram importantes 

durante a Grande Depressão para distrair os estadunidenses da crise, as animações 

de seu estúdio foram importantes para a propaganda de guerra dos EUA e o papel 

de Disney como embaixador da América Latina no contexto da Boa Vizinhança. Para 

esse último caso, abordamos a importância da união entre os personagens Pato 

Donald, Panchito e Zé Carioca, de forma a representar a aliança entre Estados 

Unidos, México e Brasil. Mas para introduzir esse contexto, foi abordado um histórico 

dos estúdios Disney, com suas primeiras séries animadas (Alice Comedies e Oswald 

the Lucky Rabbit), a estreia de seu principal personagem, Mickey Mouse, em 

Steamboat Willie (1928), o primeiro longa-metragem, Branca de Neve e os Sete 

Anões (1929), a criação do personagem Pato Donald (visto que é objeto de estudo 

da aula) e a greve dos estúdios Disney em 1941. Nesse último caso, exibimos 

imagens da greve, fazendo também uma análise da mesma9, e mostramos um 

trecho do documentário Walt Disney, de 2015, com cenas e comentários da greve10. 

Em seguida, falamos sobre os estúdios Warner Bros., criado pelos irmãos 

Albert, Harry, Jack e Sam Warner. Para dar um breve histórico das produções do 

estúdio, falamos sobre o filme O Cantor de Jazz, produzido pela Warner, e primeiro 

filme sonoro do mundo. Nesse caso, trouxemos também uma problematização sobre 

o uso de blackface no personagem Jakie Rabinowitz, interpretado pelo ator Al 

Jolson11. Para falar sobre os estúdios de animação Warner, tratamos das 

inspirações nos estúdios Disney. Ora, se os estúdios Disney eram pioneiros na 

indústria da animação, a Warner utilizou de suas técnicas para produzir sua marca. 

Exemplos disso foram: a série musical de animação Merrie Melodies, inspirado nas 

                                                
9
 Para acessar algumas das fotos selecionadas, ver: AMIDI, 2016. 

10
 Para assistir ao trecho selecionado do documentário Walt Disney, ver: 

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=sSjX7S35mn0&feature=emb_logo> Acesso 
em 30 set. 2020. 
11

 A esse respeito, ver: TORTORETTE, 2019. 
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Sillie Simphonies, de Walt Disney; e o casal Bosko e Honey, da série Looney Tunes, 

inspirado no casal Mickey e Minnie Mouse. No entanto, foram ressaltadas as 

diferenças entre as propostas dos dois estúdios: enquanto a Disney retratava a 

realidade de maneira mais idealizada, a Warner buscava produzir animações mais 

adultas e violentas.  

A origem judaica dos irmãos Warner foi um fator importante para a produção de 

animações antinazistas. Jack Warner havia até mesmo visitado a Alemanha em 

1928 para fazer acordos com empresas cinematográficas, mas desistiu após ter 

visto os slogans antissemitas e a tensão causada por Hitler e seu partido.  

Os dois estúdios mantiveram uma técnica comum na representação do modelo 

estadunidense. Segundo Inajara Barbosa Paulo (2019, p. 89), 

 

Na escolha em quais animais deveriam representar o povo estadunidense, 
o pato foi uma escolha para desenhos em que se buscava uma 
demonstração de personagens que não operassem por meios éticos ou que 
eventualmente sofressem derrotas. A ave foi escolhida para dois 
personagens famosos: Pato Donald (Disney) e Patolino (Warner Bros). 

 

Em seguida, exibimos as animações Der Fuehrer’s Face, estrelando o Pato 

Donald, e Scrap Happy Daffy, com o Patolino, e fizemos um debate com os alunos 

sobre as representações dos desenhos. A primeira já era conhecida de alguns 

alunos, por ser bastante famosa, e ter recebido um Oscar de “Melhor Curta-

Metragem de Animação” em 1943. Nela, Pato Donald vive em um mundo chamado 

“Nutzi Land”, em que tudo gira em torno da ideologia nazista: há suásticas por toda a 

parte e todos são obrigados a saudar o ditador Hitler ao ver sua imagem em casa e 

no ambiente de trabalho. A terra é mostrada como miserável e a alienação no 

trabalho é um aspecto destacado. No entanto, era tudo um pesadelo, e Donald 

acorda aliviado e feliz por ser um cidadão americano. 

A segunda, no entanto, foi uma novidade para muitos dos alunos. Mostra como 

Patolino pôde ter vencido os nazistas com uma pilha de sucata. Há duas mensagens 

que a pilha de sucata representa: a primeira diz respeito ao contexto da época, que 

era um chamado para os estadunidenses reciclarem, visto que os metais reciclados 

poderiam ser utilizados para produzir armamentos para a Guerra12; e a segunda traz 

a ideia de que os cidadãos comuns poderiam “contribuir com a luta de seu país, 

                                                
12

 Embora o trabalho de Barbosa e Iacomini tenha servido como referência para a aula, o aspecto da 
reciclagem para produção de armamentos não havia sido mencionado no mesmo. 
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mesmo que seja com uma ‘pilha de sucata’” (BARBOSA, IACOMINI, 2020, p. 209). 

Há também a representação da superioridade dos Estados Unidos no momento em 

que Patolino se sente fraco em uma luta com um bode nazista, e figuras heroicas do 

país, representadas como patos, aparecem para o personagem nas nuvens e lhe 

cantam que “americanos não desistem”. Isso dá a Patolino força para enfrentar o 

inimigo. 

Para fazer a análise, consideramos as proposições feitas por Marcos 

Napolitano sobre o uso do cinema em sala de aula. O autor considera que o cinema 

é o ponto de encontro entre estética, lazer, ideologia e valores sociais 

(NAPOLITANO, 2003, p. 11). Napolitano também afirma que a função do cinema 

para fins didáticos não é de apenas “ilustrar” um conteúdo, mas compreender que 

ele mesmo é um formador de conteúdos. Entender o que o filme quer mostrar 

também permite aos alunos ter uma capacidade crítica sociocultural e político-

ideológica (NAPOLITANO, 2003, pp. 18-19). Assim, as animações apresentadas 

foram pensadas como fontes para direcionar um debate sobre os personagens e os 

valores apresentados. 

 

Terceira aula – Quadrinhos 

 

A terceira e última aula teve como tema os quadrinhos dos super-heróis 

Capitão América e Mulher-Maravilha. Palhares (2009, p. 4) afirma que as histórias 

em quadrinhos são um ótimo adicional para introduzir um tema, aprofundar um 

conceito, para ilustrar uma ideia ou para gerar uma discussão a respeito de um 

assunto. Portanto, tratar sobre a atuação dos Estados Unidos na Segunda Guerra 

Mundial a partir de fontes diferenciadas, como os quadrinhos, pode consistir em um 

método eficaz para a aprendizagem, já que aproxima os alunos do tema trabalhado 

através de alguns de seus personagens favoritos.  

Bem como Fronza (2007, p. 2), procuramos uma metodologia que respeitasse 

a natureza desses quadrinhos e as experiências culturais dos alunos. O autor afirma 

que o uso de cenários históricos realistas auxiliam na produção de conhecimento 

pelos estudantes (FRONZA, 2007, p. 98). O fato de as fontes que selecionamos 

tratarem de narrativas de seres humanos com superpoderes dificulta o aspecto 

realista, mas as histórias dos personagens em questão auxiliam em outro 

entendimento, que é o do imaginário da época. 
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A aula foi iniciada com a exposição da relação dos quadrinhos com a história a 

partir da tese de Priscilla Ferreira Cerencio (2011). A historiadora apresenta que as 

duas maiores editoras de quadrinhos - a DC (editora da Mulher-Maravilha) e a 

Marvel (editora do Capitão América, chamada na época de Timely) - estão no 

mercado há cerca de 70 anos e têm grande influência nos EUA. Além disso, 

Cerencio explicita que os quadrinhos trazem a representação de assuntos em voga 

no momento em que foram publicados, em especial a Marvel por uma escolha 

editorial13. Deste modo, os quadrinhos acabam por refletir as mudanças históricas 

pelas quais os Estados Unidos passaram.  

Para promover interação, preparamos um “momento conversa” no qual 

discutimos um pouco sobre os super-heróis em questão, sobre quem havia visto os 

filmes atuais ou lido algum quadrinho. Prosseguimos com a discussão do porque 

estes foram os super-heróis escolhidos entre tantas possibilidades de personagens: 

são duas perspectivas diferentes, uma vez que são de editoras diferentes e de 

gêneros diferentes, todavia lutam pelos mesmos ideais, um objetivo em comum e 

com inimigos em comum, além de ambos terem sua origem naquele momento da 

guerra - tanto de publicação quanto na história contada nos quadrinhos. A Mulher 

Maravilha indo para a América para lutar em favor dos norte-americanos e o Capitão 

América é um super soldado criado para lutar contra o nazifascismo. Vale lembrar 

que o pioneiro entre os personagens chamados de super-heróis foi o Superman, 

lançado em 1938, e que serviria como exemplo para os que surgiriam depois. 

Iniciamos as aulas sobre os quadrinhos a partir do Capitão América, já que ele 

foi publicado antes. O Capitão América é um dos personagens mais marcantes do 

universo da Marvel e foi criado por Jack Kirby e Joe Simon, indicando que o primeiro 

era de família judia e sabendo do antissemitismo em alta naquele momento na 

Alemanha, já, ainda antes da entrada dos EUA na guerra, fazia o seu super-herói ter 

como o arqui-inimigo o nazifascismo.  Foi ressaltado durante a aula a característica 

patriota do personagem que carrega em seu nome e em seu uniforme o país que 

representa. Assim, desvendamos para os alunos que a Mulher-Maravilha teve seu 

patriotismo inspirado no dele, mostrando que o momento em que ela foi criada era o 

momento da febre patriótica, no qual o Capitão América era um grande veículo de 

transmissão ideológica e inspiração. 

                                                
13

 Citamos como exemplo uma edição do Homem Aranha de 2008 em que o personagem impede 
uma tentativa de golpe na posse do presidente Barack Obama. (CERENCIO, 2011 pp. 13-14). 
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Analisamos em conjunto a primeira capa dos quadrinhos do herói, na qual ele 

soca o rosto de Hitler, uma imagem clássica para os amantes de quadrinhos. 

Chamamos atenção para a data: o quadrinho foi publicado em 1941 e os EUA só 

entraram na guerra em 1942. Devido a isso, retomamos que entraram na guerra 

após Pearl Harbor, devido ao conflito de interesses entre os impérios do Pacífico, 

mas que antes declararam neutralidade em 1939. Porém, muitos estadunidenses já 

acreditavam que se deveria entrar na guerra para defender os ideais do país. 

Para guiar o olhar dos alunos trouxemos a forma como os alemães nazistas 

são representados nos quadrinhos, mostrando que estes eram o contrário do que 

Hitler propunha: eram brutos, desajeitados e autodestrutivos, como mostra Cerencio 

(2011, pp. 98-99). Também, sempre muito bem diferenciados dos alemães comuns. 

Ademais foi mencionado que se encontram representações de campos de 

concentração, mas não se afirma de forma concreta o que acontecia dentro deles, 

mesmo porque naquele momento não se tinha ciência disso. 

Reservamos um momento para trazer à tona a problemática do experimento 

que o super-herói sofre. O experimento consistiu numa missão dada pelo governo 

que transforma um jovem franzino num supersoldado. Conforme Cerencio, isso pode 

ser interpretado como a própria história dos EUA, que de colônia viram um “grande 

país forte”. Entretanto, a autora ressalta que os críticos da época o compararam-no 

com o seu maior inimigo: os nazistas, já que a personagem é um “super-humano”, 

loiro de olhos azuis, podendo representar o ideal de “raça ariana” dos nazistas. Os 

criadores sempre negaram isso e foi ressaltado durante a aula que o último filme, 

assistido pela maior parte dos alunos, conseguiu contornar bem essa questão, já 

que no filme o experimento é feito por um cientista que trabalhava à força para os 

nazistas, mas que ao fugir da Alemanha dá o experimento aos EUA para o bem da 

humanidade, já que o país buscava se representar como “salvador do mundo”. 

Mais tarde, tratou-se do racismo contra os asiáticos nos quadrinhos desse 

super-herói. Como cita Cerencio, diferentemente dos alemães, os japoneses não 

eram diferenciados dos soldados, além disso, não se trata os japoneses como uma 

nação, aborda-se a Ásia como um lugar genérico e os asiáticos são representados 

de forma completamente desumanizada. Para isso, trouxemos imagens de duas 

revistas14 para que isso ficasse mais palpável. 

                                                
14

 Captain America Comics, nº 06. Timely Comics, setembro de 1941.   
Captain America Comics, nº 13. Timely Comics, abril de 1942. 
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Continuamos mostrando que a revista do Capitão América foi essencial para o 

apoio geral da população, através da personagem Bucky mostrava-se que as 

crianças também poderiam participar da guerra, ao seu modo. Cerencio ressalta que 

era possível colaborar com a compra de armamentos para soldados do front 

enviando dinheiro através do Clube do Capitão América, algo que muitas crianças 

faziam. 

Para introduzir a segunda parte da aula sobre a super-heroína, foi exibido 

como a personagem foi apresentada no decorrer dos anos. Mostramos uma imagem 

dos quadrinhos atuais, da primeira Mulher-Maravilha na televisão - o seriado 

protagonizado por Lynda Carter - e, por fim, para aproximar do cotidiano dos alunos, 

mostramos a última Mulher-Maravilha: filme campeão de bilheteria de 2017 

estrelado por Gal Gadot. Assim seguimos com a Mulher-Maravilha que 

pretendíamos analisar na aula: a primeira dos quadrinhos de 1942. Essa parte da 

aula foi inspirada principalmente no livro de Jill Lepore (2017). 

A primeira revista da super-heroína foi publicada pela primeira vez em 1942. 

Os Estados Unidos já estavam na guerra e, apesar de sua capa não deixar tão 

evidente quanto a do Capitão América, os primeiros inimigos também foram 

nazistas. Foi explicado aos alunos que a primeira capa é um anúncio de uma das 

histórias nessa primeira revista: nela a Mulher-Maravilha lidera o exército 

estadunidense contra os nazistas espiões dentro do território do país. 

Como afirma Lepore, a Mulher-Maravilha é inspirada em diversas pessoas e 

muitos eventos, mas em especial nas mulheres e nos eventos da vida de seu 

criador, algo que não foi aprofundado na aula devido tanto a falta de tempo quanto à 

idade dos alunos. Citamos que o criador William Moulton Marston também criou o 

polígrafo, podendo, portanto, haver uma relação entre a máquina detectora de 

mentiras com o laço da verdade da Mulher-Maravilha. Ressaltou-se que essas 

mulheres as quais ele se inspirou foram em especial as sufragistas do começo do 

século XX, mostrando que a história “mítica” de sua origem como amazona já era 

um cliche feminista, como mostrou Lepore. A história foi contada aos alunos e 

perceberam-se as diferenças com o filme de 2017. 

Em seguida, aprofundamos a forma como a Mulher-Maravilha foi inspirada nas 

feministas e sufragistas do início do século XX, mostrando que algumas cenas foram 

“copiadas” e as histórias se inspiravam em acontecimentos daquele momento. Um 

exemplo de 1910, retirado do livro de Lepore, foi os altos preços do leite promovidos 
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pelo sindicato dos leiteiros, algo que causou revolta no contexto, em especial de 

feministas e sufragistas. Nos quadrinho, publicado em 1942, a história vira uma 

propaganda antinazista, já que os altos preços do leite viram uma conspiração 

nazista para deixar as crianças estadunidenses mais fracas. Outro exemplo do livro 

de Lepore citado na aula foi Sylvia Pankhurst, uma das sufragista que Marston mais 

admirava, que inspirou as norte-americanas em sua luta e que sempre falava das 

“correntes do patriarcado”. A Mulher-Maravilha, além de sempre aparecer 

acorrentada nos quadrinhos, perde todos os seus poderes se um homem fundir 

correntes aos seus braceletes. 

A super-heroína nos quadrinhos de Marston era uma mulher forte que gosta da 

ação, ela não se submete aos homens, já nos quadrinhos da Liga da Justiça ela 

representa um ideal feminino patriarcal da época: uma Mulher-Maravilha secretária, 

delicada e que precisa ser salva. Essa outra face da personagem foi mostrada como 

um contraposto para apontar aos alunos que, assim como as mulheres feministas e 

sufragistas, a super-heroína também sofria resistências da sociedade para ir para a 

guerra. Uma imagem ambígua que representa as expectativas também ambíguas 

para as moças da época: ao mesmo tempo, queria-se moças que ficassem em casa 

ou que fizessem apenas trabalhos “aptos para mulheres”, queria-se moças fortes 

que fossem fazer o trabalho antes masculino e o trabalho e que se alistassem 

também para a guerra, mesmo que para liberar o front para os homens. 

Assim, introduzimos o tema das mulheres na guerra, retomando que 

“provavelmente os seus professores já explicaram que muitas mulheres entraram no 

mercado de trabalho no momento da guerra”, assim mostramos várias imagens de 

mulheres no trabalho “pesado” da fábrica, em funções geralmente vistas como 

masculinas (THE TELEGRAPH, 2017). Entre as fotos, fizemos questão de trazer a 

imagem de uma moça negra desempenhando essas funções, como forma de 

representatividade. Além disso, mostramos cartazes da WAAC (Unidade Auxiliar 

Feminina do Exército), criada por Roosevelt, em 1942, na qual cento e cinquenta mil 

mulheres alistaram-se no exército, ocupando vagas que não teriam envolvimento em 

combate, além de mostrarmos que isso também é representado nos quadrinhos da 

Mulher-Maravilha. 

Outras questões contemporâneas puderam ser abordadas ao longo da aula, 

para além das diferenças trazidas entre os quadrinhos originais desses personagens 

e os filmes recentes. Uma delas é a questão feminina na política. Nos quadrinhos da 



79 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 21 / julho – dezembro 2020 

Mulher Maravilha a primeira mulher (a própria Mulher-Maravilha) seria eleita 

presidente dos EUA no ano de 3000. A atriz Lynda Carter, que deu vida à 

personagem nas séries de televisão, recentemente interpretou o papel de presidente 

dos Estados Unidos na série de televisão Supergirl - cuja personagem protagonista 

é prima do personagem Superman - em 2016, ano em que as eleições presidenciais 

seriam disputadas pelo republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton15. 

No fim da aula, conversamos sobre os paralelos e as diferenças entre as duas 

personagens, notando, por exemplo, que a Mulher-Maravilha teve mais obstáculos 

que o Capitão América.  

 

Atividades 

 

A atividade foi explicada para os alunos nos três dias de aula. Pedimos aos 

alunos para que escolhessem uma animação ou história em quadrinho dos 

personagens citados nas aulas, tendo como prazo de entrega uma semana depois 

da última aula. As opções eram: a animação The Spirit of ‘43, estrelando o Pato 

Donald; Daffy - The Commando, estrelando o Patolino; a história em quadrinhos 

Trapped in the Nazi Stronghold, da segunda revista do Capitão América; e histórias 

selecionadas da primeira revista da Mulher Maravilha. Como essas fontes estavam 

em inglês, disponibilizamos traduções para os alunos: para as animações, 

anexamos um arquivo com legendas em português, e para os quadrinhos, copiamos 

a história e colamos em um documento, separando cada linha das revistas com 

traduções feitas pelos próprios professores. A realização e entrega das atividades foi 

o critério que estabelecemos para a emissão de certificado. 

Para facilitar a análise dos alunos, separamos trechos de trabalhos acadêmicos 

que tratam diretamente do conteúdo em questão. Para a animação do Pato Donald, 

foi sugerida como referência a dissertação “Das Disney’s faces: Representações do 

Pato Donald sobre a Segunda Guerra (1942-4)”, de Bárbara Marcela Reis Marques 

de Velasco (2009, pp. 87-96); no caso do Patolino foram trechos da dissertação de 

Inajara Barbosa Paulo “Os cartoons vão a guerra” (2019, pp. 71-73, 89-92, 111-112); 

e no caso do Capitão América  a já mencionada dissertação de Cerencio (2011, pp. 

                                                
15

 As aulas aconteceram antes das eleições recentes dos EUA, devido a isso não demos destaque à 
vice-presidente eleita Kamala Harris, algo que encaixaria perfeitamente nesse momento da aula. 
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88-93). No caso da Mulher Maravilha, sugerimos a leitura do capítulo 23 “Bela como 

Afrodite”, do livro de Jill Lepore (2017, pp. 251-268). 

Notamos, no entanto, que os alunos que mandaram escolheram as animações 

- nenhum deles escolheu os quadrinhos. Possivelmente porque houve um problema 

no acesso à bibliografia sobre os quadrinhos, ou pela facilidade maior em 

acompanhar a legenda das animações do que as traduções nos quadrinhos. Além 

de Daffy - The Comando e The Spirit of ‘43, a animação The Ducktators dos estúdios 

Warner também foi analisada, apesar de não a termos indicado. No entanto, é 

positiva a iniciativa da aluna que a selecionou. 

Na animação Daffy - The Commando, os alunos identificaram os elementos 

humorísticos que marcam a crítica aos nazistas e o personagem Patolino como um 

combatente desses inimigos. Houve também críticas ao uso de armas na animação, 

considerando que é destinada a um público infantil. Já nas análises da animação 

The Spirit of ‘43, de modo geral, os alunos identificaram o modo como as 

propagandas ideológicas em favor à guerra eram incisivas. Em uma das análises, 

porém, a aluna trouxe generalizações sobre os cidadãos estadunidenses que não 

foram tratadas nas aulas. Por fim, a aluna que escolheu The Ducktators fez uma 

análise interessante trazendo à tona elementos minuciosos como a de os charutos 

que os patos fumam no início da animação ser uma indicação “chique”, ou melhor, 

de que eles seriam de uma classe abastada. Também, analisou que o fato do ovo 

ser preto e não branco poder representar que ali “nascia o mal”, ovo do qual nasce o 

pato que representa Hitler na animação. Todavia, percebeu-se que nem todos os 

elementos da animação foram bem explorados, mas isso não diminuiu a qualidade 

da interpretação dos elementos que foram analisados. 

 

Conclusão 

 

Nossa experiência em trabalhar com imagens fez emergirem diversos 

obstáculos, mas, principalmente, trouxe à tona vantagens. Ana Heloísa Molina 

discorre que a análise conjunta das imagens, que no nosso caso foram as 

animações e os quadrinhos, é de grande relevância para o desenvolvimento de um 

cidadão consciente que tenha um tato mais aguçado e menos despercebido ao olhar 
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para imagens no seu cotidiano16. Um olhar que vai além do apenas ver a imagem. 

Também, a educadora ressalta que a descrição das imagens aos alunos, uma 

descrição como mediadora da explicação, ou melhor, uma análise guiada é 

relevante para exercitar esse olhar (MOLINA, 2007, p. 18). Molina (2007, p. 24) 

afirma que “Uma imagem é carregada de significado mesmo que não se saiba 

formulá-la adequadamente em termos discursivos ou conceituais”. 

 

As relações entre imagem/ imaginação permitem algumas considerações. 
Não somente quanto a visualizar determinada situação, mas, como estas 
estabelecem, na medida em que são apontadas pelo professor, as relações 
do lugar social, o recorte político, os motivos, a composição, ou seja, como 
desvendar o enigma das imagens pela mediação da palavra. Outro aspecto 
a considerar seria que mesmo sendo mais fácil entender, nem por isso, 
garante a eficácia da aprendizagem, pois, o contexto e a maneira de expor 
a imagem em sala de aula ficaria restrito à novidade, ficando “mais legal”. 
(MOLINA, 2007, p. 27)  

 

Decerto devido ao tema próximo da realidade dos alunos, ou, talvez, pelas 

fontes tornarem um assunto tão difícil em algo leve, criamos uma certa “amizade” 

com os alunos, ainda que o convívio tenha sido de curta duração. Acreditamos que 

isso tenha acontecido devido à grande interação por parte dos alunos, uma vez que 

o tema era de grande interesse destes e pelo espaço sempre aberto ao diálogo e às 

perguntas. O retorno dado pelos alunos através de uma pesquisa de feedback foi de 

que as aulas foram proveitosas e leves, além de que o conteúdo foi exposto de 

modo claro. 

Por nosso olhar em relação à aprendizagem dos alunos, constatamos que o 

aprendizado foi surpreendentemente efetivo. Apesar de o formato remoto ter fama 

de ser menos eficiente, verificamos que os alunos conseguiram elaborar argumentos 

interessantes e relacionados ao conteúdo exposto em sala. Algo que pode ter tido 

certo resultado devido ao interesse dos alunos pelos assuntos relacionados a 

animações e quadrinhos em conjunto da afinidade construída entre alunos e 

professores, dando uma sensação de uma aula “leve”.  

 

 

 

                                                
16

 MOLINA, Ana Heloísa. Bate-papo com Ana Molina - Os usos da imagem no ensino e na 
pesquisa em História. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KQs-
ff1icTs&list=PLuxf6WGGdcQWQU_YtK-JLVBbPQcA85zUF&index=29&t=0s>. Acesso em: 10 de julho 
de 2020. 
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Resumo: O debate aqui realizado anseia discutir sobre a função social do 
conhecimento científico na escola e a relação com docentes pesquisadores. Neste 
sentido é que propomos, através das discussões da didática específica apontar 
alguns pressupostos que possam nortear nossas reflexões. Reafirmamos também a 
escola como um espaço político, como compreende Rockwell (1997) e também um 
espaço para metodização do conhecimento que possa assinalar aos docentes 
elementos que coloquem a ciência em relação de complementaridade com a vida 
prática (RÜSEN, 2014).  
 
Palavras-chave: Vida prática. Consciência histórica. Conhecimento e vida prática.  
 

Introdução 

 

Neste artigo temos por objetivo principal produzir uma reflexão sobre a função 

social do conhecimento escolar científico e as possibilidades de buscarmos uma 

sustentação da relação entre ciência e práxis docente a partir das discussões de 

uma didática específica e da realidade histórica e socialmente produzida da cultura 

escolar e das disciplinas escolares.  

Organizamos o texto em 3 eixos: 1º) A partir de Marx e Engels (2007) e Rüsen 

(2014) analisamos a constituição conceitual e metodológica da ciência e suas 

relações com a vida prática dos sujeitos através da categoria formação e 

contribuições de Leontiev (1978) e em consequência; 2º) compreender a 

constituição da instituição escolar e sua relação com o conhecimento científico 

através dos autores Fourquin (1992), Chervel (1990), Rockwell (1997), Schmidt 

(2019), Gramsci (1982) e de Betti (1976) e suas apropriações de Gramsci. Através 
                                                
17
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dessa relação buscamos refletir sobre o papel do professor numa escola autônoma 

com objetivo da formação contribuindo para a “formação do eu” (GRAMSCI, 1982); 

por fim, o 3º) consiste na análise de uma possível autonomia epistemológica da 

escola, partindo do conceito de cultura de Rüsen e aprofundado com as análises de 

Rockwell e Gramsci, buscamos compreender possíveis implicações para a práxis 

docente quando essa realidade é mediada pelo campo dos conhecimentos 

produzidos pela didática geral e pelas didáticas específicas, nessa última parte nos 

apoiamos, além de Rüsen, em Libâneo (2001) e suas apropriações acerca do 

psicólogo soviético Vasili Davidov.  

Esse caminho trilhado por nós, divididos nos três eixos acima citados, 

desemboca na construção de uma reflexão da escola como um espaço político 

(ROCKWELL, 1997) e na necessidade de se reconhecer (simbolicamente e 

materialmente) o professor como intelectual da sua ciência de referência, bem como 

a urgência de levantar quais são os elementos para uma autonomia docente e qual 

é o papel que a ciência de referência e as didáticas possuem nesse conjunto. Como 

o texto é parte do caminho de construção de uma tese, nos atentamos a construir 

reflexões que posteriormente possam ser respondidas pelos dados concretos da 

atividade humana na cultura escolar.  

 

Cultura, práxis e ciência: os sentidos da dimensão científica 

 

Buscamos sustentar nossas argumentações através da teoria do filósofo da 

História Jörn Rüsen, tendo como central para nossa análise sua obra Cultura faz 

Sentido orientações entre o ontem e o amanhã (2014). Neste livro, Rüsen 

argumenta, entre outras coisas, da necessidade da “regulação metódica” e 

conceitual no interior do que ele denomina ciências da cultura, as quais alega ter 

como finalidade investigar cientificamente os sentidos atribuídos a vida humana em 

sua relação com a natureza e com outros seres humanos. Acreditamos que essa 

relação é um processo da atividade prática e da consciência dos próprios seres 

humanos, uma vez que o ser humano tem consciência 

 

Mas esta também não é, desde o início, consciência “pura”. O “espírito” 
sofre, desde o início, a maldição de estar “contaminado” pela matéria, que, 
aqui, se manifesta sob a forma de camadas de ar em movimento, de sons, 
em suma, sob a forma de linguagem. A linguagem é tão antiga quanto a 
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consciência – a linguagem é a consciência real, prática, que existe para os 
outros homens e que, portanto, também existe para mim mesmo; e a 
linguagem nasce, tal como a consciência, do carecimento, da necessidade 
de intercâmbio com os outros homens. Desde o início, portanto, a 
consciência já é um produto social e continuará enquanto existirem homens. 
[...], o homem se diferencia do carneio, aqui, somente pelo fato de que, no 
homem, sua consciência toma o lugar do instinto ou de que seu instinto é 
um instinto consciente (MARX; ENGELS, 2007, p. 34 – 35). 

 

Entendendo que a consciência é uma prática social, produzida no intercâmbio 

entre os seres humanos, através da concepção de que o trabalho, a atividade 

prática, é crucial para a constituição ontológica do humano e para a construção 

simbólica e material, conforme afirmam Marx e Engels (2007) de que a consciência, 

o ‘espírito’, “sofre desde o início, a maldição de estar ‘contaminado’ pela matéria” é 

que entendemos que a captação da realidade pelas atividades humanas devem 

passar pela análise do que compreendemos ser cultura, afirmando que cultura está 

intimamente relacionada com a prática material das sociedades. 

Neste sentido, para chegarmos à finalidade de investigar cientificamente os 

sentidos atribuídos a vida humana em sua relação com a natureza e com outros 

seres humanos, precisamos compreender essa relação concebendo o 

desenvolvimento histórico delas mesmas mediadas pelo trabalho humano. Portanto, 

a atividade intelectual é colocada aqui como uma dessas esferas de trabalho com 

suas especificidades, principalmente a de que devemos manter um rigor 

metodológico conceitual para que estas ciências produzam um conhecimento com 

garantias de pretensão de validade, reguladas metodologicamente pelos processos 

de investigação da própria ciência. Seguindo esse raciocínio Rüsen (2014) 

estabelece a necessidade de se conceituar cultura a partir do mundo empírico, ou 

seja, a partir da práxis vital humana, já que 

 

As ciências culturais pertencem à cultura pesquisada por elas. Elas estão 
constitutivamente fundadas no interesse cognitivo de participar da 
comunidade dos ‘seres humanos culturais’. Mediante o seu labor 
interpretativo, elas cumprem uma função orientadora mediante a qual 
tomam parte na práxis cultural da formação de sentido do seu tempo 
presente (RÜSEN, 2014. p. 233).  

 

Portanto, também achamos necessário ressaltar a dialética presente no 

pensamento de Rüsen de que os seres humanos são construídos historicamente e a 

partir disso também adquirem capacidade de construírem através de suas 

correspondentes práxis. Para ele, a práxis humana tem em sua gênese um contexto 
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vital comum, a vida prática e a necessidade de intercâmbio entre humanos e 

natureza e entre humanos e humanos. Para compreender esse contexto vital 

comum a ciência deve “esclarecer não só o conceito de cultura, mas também as 

estratégias cognitivas inspiradas por ele” (p. 231), o que corresponde às maneiras 

de racionalizar e pensar a realidade através da interpretação e do sentido dado ao 

real. Isso se justifica porque o conceito tem consequências metodológicas e 

potencialidades de explicação da realidade consideráveis, já que ele faz parte da 

própria constituição e construção disciplinar do que entendemos por ciências da 

cultura e em direta decorrência, das ciências humanas, da qual a História faz parte. 

Analisar essa constituição metodológica dos conceitos, principalmente o conceito de 

interpretação e “as estratégias cognitivas inspiradas por ele”, resulta em refletir 

sobre as possibilidades que esse conceito possui de fornecer uma compreensão 

mais assegurada do processo de construção cognitiva e de atribuição de sentido ao 

real. 

Isso nos leva a afirmar que para as ciências da cultura o conceito de 

interpretação é fundamental para sua constituição e para a própria possibilidade de 

se conceituar cultura. Ainda segundo o autor, interpretar é conceituar e categorizar 

metodologicamente a partir de uma racionalidade sistematizada e conceitualmente 

guiada. Portanto, interpretação como conceito é compreendido por um princípio 

basilar da constituição de sentido da dimensão cultural e das próprias ciências-

culturais, sempre enraizadas no contexto social vital humano. O trabalho de 

conceituar cultura passa então por compreender interpretação como uma categoria 

analítica do real que ela se torna uma das estruturas conceituais das ciências da 

cultura, que é o campo científico responsável por analisar metodologicamente a 

produção de sentido humana conferida ao real. É nesse processo interpretativo que 

chegamos a entender que o conceito de “cultura” abarca a esfera de um 

conhecimento não biológico, mas que tem correspondência e diálogo com a 

materialidade das relações (RÜSEN, 2015, p. 227), portanto: 

 

Cultura é, então, esta parte da relação ativa e passiva do homem com seu 
mundo e consigo mesmo, na qual o mundo e ele mesmo têm que ser 
interpretados para viver com e no mundo. Cultura se refere, neste caso, à 
natureza espiritual-mental do homem, que se realiza nas alternâncias 
permanente entre a apropriação interpretativa do mundo e a expressão do 
próprio ser (subjetividade) (RÜSEN, 2016, p. 58).  
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Ainda mais, cultura é a substância que preenche de sentido as atividades dos 

homens, pois: 

 

A cultura é, portanto, a quinta-essência das ações de formações de sentido 
que os seres humanos têm de levar a cabo pra poderem viver. O sentido se 
desdobra na medida em que os seres humanos afirmam a si próprios seu 
íntimo, sua subjetividade, dando conta das existências externas da vida 
prática e das exigências internas da sua compreensão. O sentido determina 
como as experiências são feitas, como o que se experimenta é interpretado 
e como as interpretações são empregadas para orientar a práxis vital e 
motivar à vontade. A cultura se manifesta no cosmo dos símbolos que 
transformam a natureza em mundo humano. (RÜSEN, 2014, p. 196). 

 

É de sumária necessidade argumentarmos que é essa dimensão cultural que 

dá significado e sentido à vida humana, o que inclui a própria prática científica como 

uma maneira de significar e dar sentido ao mundo, com a especificidade racional e 

metodológica que se realiza por meio da argumentação crítica com base empírica. À 

vista disso, por ser ciências da cultura e por assumir que ela parte da própria práxis 

vital humana, o conhecimento dessas ciências deve ser orientado à ação humana, 

visando dar significado cultural a própria vida humana e assegurando também um 

sentido material, qual seja, o de correspondência com à práxis vital dos seres 

humanos e sua apropriação desses significados para se objetivar no mundo. É deste 

modo que “a cultura se manifesta no cosmo dos símbolos que transformam a 

natureza em mundo humano” (Rüsen, 2015, p. 196) e que, portanto, deve ser 

constituída interpretativamente com base em uma diferenciação empírica de outras 

dimensões da vida humana, mesmo que tenham interconexão na realidade. Essas 

outras dimensões, à guisa de exemplo, são sociedade, política, economia, a nação, 

e o próprio conceito do que é ciência.  

Há uma estreita relação entre as necessidades culturais de orientação da vida 

de uma sociedade e o conhecimento científico-cultural produzido por tal sociedade; 

o contato com esse conhecimento propõe um aumento da “intersubjetividade do 

saber empiricamente assegurado e teoricamente coerentes” e este aumento se dá 

em vias de um saber metodologicamente “disciplinado”. Portanto, “a heurística do 

conhecimento científico cultural está enraizada nas necessidades de sentido do seu 

contexto social” e são as necessidades de sentido que dão início à objetivação do 

pensamento científico cultural. A ciência surge então apoiada pelas carências e 

necessidades da vida prática, essas necessidades são as forças motrizes interiores 

do trabalho cognitivo das ciências, da racionalização e da produção do 
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conhecimento. Quanto mais as necessidades são atendidas de modo 

“metodologicamente refletido” na práxis vital humana com maior profundidade seus 

resultados se “tornarão essenciais nos acervos do saber que a vida humana 

necessita para orientação cultural”. (IDEM, p. 234). Rüsen (2001) já apresentava 

essa reflexão na sua obra Razão Histórica: 

 

A questão que nos interessa aqui pode ser explicitada mediante a seguinte 
consideração: o pensamento é um processo genérico e habitual da vida 
humana. A ciência é um modo particular de realizar esse processo. O 
homem não pensa porque a ciência existe, mas ele faz ciência porque 
pensa. Se se puder estabelecer que esse modo particular, científico, do 
pensamento humano está enraizado no pensamento humano geral, ter-se-á 
um ponto de partida para responder à pergunta: por que o pensamento se 
dá e se deve dar no modo científico? (RÜSEN, 2001, p. 54, grifo nosso). 

 

O primeiro ponto para responder a essa questão é a de que o sentido e a 

busca por sentido está ativa em todo tipo de práxis vital e em função dessa atividade 

devemos diferenciar o sentido nas ciências da cultura de outros modos de agir, visto 

que na ciência ele ganha um modo próprio de se corporificar e um processo 

específico de produção. Na ciência a atividade de sentido deve ganhar um caráter 

reflexivo levado ao extremo mediante ao ato de pensar, pela interpretação da 

dinâmica inter-relacional que a cultura possui com as forças motrizes de 

estabelecimento de sentido e da construção científica, mas que não são 

propriamente científicas, pois são de cunho econômico, político e social. (RÜSEN, 

2014, p. 197).  

O autor alega que é necessária uma preparação inicial, de modo a reconhecer 

os processos de constituição e construção da ciência, segundo ele “é preciso haver 

uma preparação reflexiva, uma adaptação a esse pragmatismo para dotar os 

conhecimentos científico-culturais com a qualidade da serventia para a vida”. Esta 

preparação reflexiva é conceitualizada por ele como formação. Ele apresenta o 

conceito de formação como “uma competência de sentido da práxis vital fixada no 

conhecimento” e tem por esse mote a acessibilidade prévia de feitos interpretativos 

racionalizados, ou seja, um saber de teor empírico e normativamente ajustado pela 

ciência. A finalidade desse saber no campo cultural é “negociar pretensões de 

autonomia em um contexto vital comum”, que consiste numa relação do ser social 

com seu meio natural, físico e humano.  Esse saber possui um caráter ativo no 
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processo de construção social da consciência e papel importante na formação do 

“eu” humano, “eu” este que é em essência social. Leontiev (1978) afirma que  

 

O “mundo real, imediato, do homem, que mais do que tudo determina sua 
vida, é um mundo transformado e criado pela atividade humana. Todavia, 
ele não é dado imediatamente ao indivíduo, enquanto mundo de objetos 
sociais, de objetos encarnando aptidões humanas formadas no decurso do 
desenvolvimento da prática sócio-histórica; enquanto tal apresenta-se a 
cada indivíduo como um problema a resolver” (IDEM, p. 167). 

 

É na formação que se confere a pulsão interpretativa do conhecimento 

estabelecendo assim um fortalecimento da subjetividade humana e da formação do 

“eu”, porque é por intermédio da formação, no caso científica, que a capacidade de 

sentido acaba transcendendo “a esfera cognitiva da interpretação do mundo e do 

eu”, defrontando este “eu” com a interpretação do mundo anteriormente produzida e 

a existência do outro e de sua consequente interpretação dentro do contexto social 

vital (RÜSEN, 2014, p. 235). Por intermédio da ideia de “disciplinarização do 

conhecimento” científico, de seus processos metodológicos de pesquisa e de 

garantia de objetividade é que as ciências culturais podem se distanciar das outras 

esferas da dimensão cultural de sentido da vida humana.  

Compreendemos a ideia de “disciplinarização do conhecimento” como uma 

possibilidade de mediar a apropriação do conteúdo científico por quem está 

envolvidos em tal formação, frisamos que entendemos o conteúdo científico como 

um objeto social e historicamente criado pelos humanos em sua relação de 

intercâmbio, é assim que  

 

O desenvolvimento espiritual, psíquico, dos indivíduos, é o produto de um 
processo antes de mais nada particular, o processo de apropriação que falta 
no animal, tal como aliás, o processo inverso de objetivação das suas 
faculdades nos produtos objetivos de sua atividade. [...] As aquisições do 
desenvolvimento histórico das aptidões humanas não são simplesmente 
dadas aos homens nos fenômenos objetivos da cultura material e espiritual 
que os encarnam, mas são aí apenas postas. Para se apropriar destes 
resultados, para fazer deles as suas aptidões, “os órgãos da sua 
individualidade”, a criança, o ser humano, deve entrar em relação com os 
fenômenos do mundo circundante, através doutros homens, isto é, num 
processo de comunicação com eles. (LEONTIEV, p. 178 - 272). 

 

Por intermédio da dialética entre apropriação e objetivação que visamos pensar 

a produção do conhecimento científico escolar e sua relação com a esfera cultural 

humana. Essa dialética presume que a formação da individualidade humana se dá 
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por meio da apropriação dos objetos produzidos pelos seres humanos, ao mesmo 

tempo se dá a formação da individualidade os seres humanos também se objetivam, 

tornam quem são e constroem instrumentos (não só materiais, mas também 

culturais, como a ciência) de se relacionarem com outros humanos e com a 

natureza. Formação então passa a ser um processo essencialmente educativo e que 

possui em si um método de aproximação com a realidade pelo ordenamento do 

pensamento e do conhecimento, ou seja, da regulação metódica do pensamento 

enquanto conhecimento (RÜSEN, 2014, p. 213 -214).  

 

A escola como produtora de conhecimento a partir de uma formacão científica 

 

Na sociedade moderna, quando falamos em formação científica nos 

remetemos primordialmente à escola e à universidade. No entanto, é preciso 

observar que o conhecimento científico produzido em cada uma delas tem suas 

distinções baseadas na materialidade e no próprio contexto social vital dos 

indivíduos. A escola, portanto, é uma instituição própria que tem por excelência a 

gestão e transmissão de saberes e de símbolos, oriundos da prática social, e que 

tem seus conteúdos de ensino como produtos de uma seleção no interior da cultura 

dessa mesma prática social. Sendo assim, não podemos partir da lógica de que a 

escola é uma simples reprodutora do conhecimento científico produzido nas 

universidades, ela tem como finalidade coletivizar o acesso aos processos de 

construção do pensamento científico, inclusive os materiais, para produzir por 

intermédio da interpretação uma base metodológica e conceitual, que seja guiada 

por evidências observáveis e buscando uma argumentação, nessas próprias 

evidências e na reflexão teórica, para se configurar enquanto cientificamente 

plausível. Esse conhecimento deve ter como meio o cotidiano escolar específico, 

com seus tempos específicos, processos específicos, faixas etárias específicas, 

inclusive nas realidades materiais em que se encontram.  

André Chervel (1990), argumenta que o surgimento da escola se pauta na ideia 

da “disciplinarização da inteligência das crianças” no sentido de compreender que a 

construção científica cultural é um processo disciplinar do qual se faz presente uma 

rigorosa metodologia regulada pela pesquisa empírica. Ainda seguindo esta ideia, o 

autor expõe que antes do começo do século XX o conceito de disciplina na escola 

se associa a um modo de “disciplinar o espírito, dar os métodos e as regras para 
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abordar os domínios do conhecimento”. Aqui se faz necessário analisar o conceito 

de espírito partindo de Rüsen (2014), de acordo com o autor, ao longo do século XIX 

o que era considerado ciências do espírito se distancia gradualmente das ciências 

naturais e passa a se configurar através de um processo autorreflexivo de 

configuração metodológica. O que era antes entendido como espírito, passível de 

descoberta de leis gerais, guiado por uma mão divina que nos conduz e por 

consequência conduz a história, passa então a se configurar como cultura, ou seja, 

um processo de constituição e construção de sentido através da interpretação da 

nossa relação com a natureza e com outros seres humanos.  

Ao trazer à luz o conceito de disciplinar o espírito podemos remetê-lo ao 

conceito de formação elaborado por Rüsen (p. 225), e se analisado ao nível de 

conhecimento escolar é essencial compreender que ele tem como base uma 

formação disciplinar de iniciação às ciências de referência, isto é, seu processo de 

construção enquanto disciplina específica e especializada, que por sua vez produz 

seu próprio método de investigação e construção do conhecimento e de 

interpretação da realidade, visando um diálogo democraticamente aberto e 

intersubjetivo, e não um processo autoritário e violento de transmissão do 

conhecimento. Essas relações entre cultura e escola são determinantes para a 

constituição das formas escolares e do próprio conceito de disciplina escolar, de 

formar os indivíduos a partir de uma racionalidade científica. 

 

O ensino escolar é esta parte da disciplina que põe em ação as finalidades 
impostas à escola, e provoca a aculturação conveniente. A descrição de 
uma disciplina não deveria então se limitar à apresentação dos conteúdos 
de ensino, os quais são apenas meios utilizados para alcançar um fim – 
domínio dos procedimentos científicos. (CHERVEL, 1990, p. 192).  

 

Todavia, essa formação científica deve ter como base a própria práxis cultural 

dos indivíduos, já que a escola está em relação dialética com o que defendemos 

como cultura. Nessa relação “os grandes objetivos da sociedade não deixam de 

determinar os conteúdos do ensino tanto quanto as grandes orientações estruturais”, 

conformando as disciplinas escolares como “modos de transmissão cultural que se 

dirigem aos alunos” enquanto processos disciplinarizados de construção de 

conhecimentos com finalidade de orientar a práxis vital humana no contexto social 

maior (IDEM, p. 190 -193). Por orientar a práxis vital humana, no sentido de construir 

uma identidade com base nos quadros culturais de referência, e por organizar a 



93 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 21 / julho – dezembro 2020 

ação para a vida coletiva (práxis) é necessário desdobrar essa finalidade em duas 

funções: a primeira função (1ª) é de instruir as crianças cientificamente; e a segunda 

função (2ª) é a de criar suas próprias disciplinas, ou seja, um grande leque de 

conhecimentos com contexto específico de produção e direcionada ao público geral, 

em especial os jovens (CHERVEL, 1990, p. 200).  

A escola, ao realizar suas funções, produz uma aculturação dos jovens, um 

processo próprio de relacionamento com as ciências especializadas e 

disciplinarizadas, com uma relação específica com o tempo e espaço. Esse 

processo próprio desenvolve o conhecimento escolar como um “objeto cultural em 

si” e consegue também se relacionar e infiltrar no contexto social, a partir de tensões 

e apropriações. Chervel afirma que 

 

A função da escola na sociedade é então dupla. A instrução das crianças 
sempre considerada como seu objetivo único, não é mais do que um dos 
aspectos de sua atividade. O outro, é a criação das disciplinas escolares, 
vasto conjunto cultural amplamente original que ela secretou ao longo de 
decênios ou séculos e que funciona como uma mediação posta a serviço da 
juventude escolar em sua lenta progressão em direção à cultura da 
sociedade global. No seu esforço secular de aculturação das jovens 
gerações, a sociedade entrega-lhes uma linguagem de acesso cuja 
funcionalidade é, em seu princípio, puramente transitória. Mas essa 
linguagem adquire imediatamente sua autonomia, tornando-se um objeto 
cultural em si e, apesar de um certo descrédito que se deve ao fato de sua 
origem escolar, ela consegue, contudo, se infiltrar sub-repticiamente na 
cultura da sociedade global (IDEM, p. 200) 

 

Quando se defende a ideia de disciplinarização do espírito para produção do 

conhecimento não nos remetemos, como já frisado anteriormente, ao autoritarismo e 

censura realizados pelos governos atuais em relação à educação, mas a defesa de 

que o trabalho pedagógico é muito maior do que uma transmissão de 

conhecimentos acumulados, ele tem em seu cerne assegurar a coletivização dos 

processos de construção do conhecimento construídos ao longo da história para que 

os seres humanos em processo de formação possam se apropriar deles à medida 

que vão se objetivando, formando sua personalidade, seu espírito, sua consciência, 

enfim, seu “eu”.  

Defender a escola como produtora de conhecimento também passa pela 

necessidade de defender o conceito de cultura como esfera construtiva, formativa 

e transformativa da vida humana. Nesta lógica, a escola se afasta da Escola 

Tradicional em que cultura era entendida como o cultivo da mente, tendo o 
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conhecimento como verdade dogmática pautada num racionalismo especulativo 

separado da vida, e se desloca primeiramente ao conceito de cultura como 

articulado à vida, porém de uma natureza prática, pouco reflexiva, que consistia em 

adaptar o indivíduo ao todo social, naturalizando as relações sociais produzidas 

historicamente como algo natural e exterior ao ser humano.  

Para superar a visão da cultura como apenas natureza prática devemos nos 

aproximar da compreensão de cultura como esfera construtiva e interpretativa da 

realidade, tendo a noção compreensão de cultura como uma construção humana e 

histórica que está 

 

Sujeta a condiciones y a usos sociales y políticos, múltiple y dialógica. Esta 
Concepción há reemplazado la noción convencional de uma cultura como 
un sistema acotado y ahistórico, com coherencia interna y correspondencia 
lineal com uma sociedade. La Concepción reciente obliga a repensar 
processos basicos, como la socialización, y apoya el uso de alternativas 
teóricas, como el concepto de apropiación, para compreender la dinâmica 
cultural en la escuela. (ROCKWELL, 1997, p. 32) 

 

Com o conceito de apropriação podemos pensar os processos de constituição 

científica do conhecimento escolar. A escola tem uma cotidianidade própria e os 

professores não transmitem “a cultura total da sociedade”, o que é uma visão 

totalmente idealista, os docentes produzem processos de seleção, apropriação e 

construção dos conhecimentos escolares pautados em suas ciências de referência, 

partindo de uma de uma base material e do contexto social vital. Por esse viés, 

professores outorgam sua prática pedagógica pautados na realidade dos grupos e 

das localidades em que estão inseridos, atribuindo sentidos e finalidades 

correspondentes à práxis social. Em vista disso, o ordenamento social de cada 

escola abre ou encerra possibilidades de aprender e de produzir cultura e o 

conhecimento escolar, fazendo com que o trabalho pedagógico passe a ser 

encarado como um domínio sólido da teoria e dos processos de construção da 

ciência específica por parte dos professores especializados em suas disciplinas. 

Quando esse domínio específico de constituição de sentido metodologicamente 

guiado pela investigação é confrontado com a práxis social local acaba configurando 

a escola como um espaço político, de formação de identidades e de práxis sociais. 

Assim 

 



95 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 21 / julho – dezembro 2020 

El uso micro-político de las diferencias culturales, para distinguir sujetos, 
otorgar trato diferencial o regatear derechos también afecta las trajectorias 
de los estudiantes. Desde esta perspectiva, la escuela deja de ser neutral, 
se convierte en un espacio político (IDEM).  

 

Fourquin (1992), ao falar dos saberes escolares e sua relação com as 

dinâmicas sociais nas quais estão inseridos, propõe que esse reconhecimento da 

escola enquanto espaço político não equivale a confundir “a questão das condições 

sociais da produção e da difusão dos conhecimentos com a dos critérios 

epistemológicos de sua validade” (IDEM, p. 44). Ou seja, devemos reconhecer as 

especificidades da realidade de cada escola e dos grupos sociais nela presentes. 

Reconhecer a escola como construtora de conhecimento é reconhecer sua 

dimensão normativa que todo ato de ensinar se inscreve, e é por esse motivo que 

um “projeto de formação intelectual e de desenvolvimento da pessoa deve se guiar 

num horizonte de valor” e de busca de critérios de validação com consideração a 

normatividade epistemológica presente na construção do conhecimento. Isso deve 

se dar em sua mais estreita relação com a concepção de humanidade, de sociedade 

e de ser humano nas quais acreditamos nortear nosso conjunto de valores e de 

ideias.  

Ao considerar essa normatividade em relação ao contexto social adotamos o 

princípio de que os esforços atribuídos ao ensinar e aprender devem partir da 

análise material das relações que constituem a escola em sua cotidianidade, logo 

devemos sempre nos questionar sobre o “que é que merece por excelência ser 

ensinado nas escolas, o que é fundamental na cultura” e na práxis social vital 

comum? (IDEM, p. 44). Esse questionamento nos leva a pensar na atividade do 

professor como um intelectual e um investigador social, que inserido nos contextos 

sociais tem, por intermédio da ciência, elevar a compreensão desse próprio contexto 

por parte dos sujeitos integrantes.  

Acreditamos que esse questionamento se desloca para como o currículo se 

relaciona com a escola, e com os professores, e como ele estabelece uma censura 

ou um aporte para a apropriação e objetivação desse conhecimento na práxis vital 

comum? Qual é o grau de autonomia, intelectual e material, que os professores 

possuem para objetivar esse currículo para à realidade em que se insere? Quais os 

meios materiais e simbólicos que dificultam ou potencializam o trabalho docente? 

Qual é o grau de autonomia que as escolas e professores possuem para refletirem 



96 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 21 / julho – dezembro 2020 

sobre no que realmente consiste o conteúdo de suas disciplinas especializadas, e 

por intermédio de quais práticas sociais esse conhecimento será construído? Por 

fim, qual é a nossa concepção de educação e formação, de conhecimento?  

Ao nos remetermos ao contexto social em que o Brasil se insere – um 

capitalismo periférico em que as políticas neoliberais repressivas constituem 

currículos19, é de suma importância reconhecermos as relações que isso estabelece 

com o todo da prática social, da práxis vital comum e principalmente com a prática 

pedagógica, que acabam por constituir um percurso formativo a fim de adaptar os 

sujeitos às suas realidades cotidianas. Assim a hegemonia cultural das classes 

dominantes se dá na seletividade cultural dos currículos e conteúdos, retirando 

desses conteúdos os seus processos teóricos racionais e metodológicos de 

construção e sua necessária correspondência dialética com a vida prática, o 

contexto vital comum.  

Devemos, por esse viés, encarar a ideia de cultura pela “função entre a vida e 

o conhecimento”, pautando o fator de “organização do ‘eu’ interior em uma formação 

crítica com fins a uma formação integral e que tenha como pressupostos a 

omniteralidade e politecnia” (SCHMIDT, 2019). Gramsci parte dessa pressuposição 

e defende o homem como uma construção histórica social, estando a cultura como 

uma esfera de organização disciplinar do próprio “eu” interior baseada nas 

produções humanas, consequentemente, históricas e sociais. É assim que cultura 

deve também ser entendida como  

 

organización, disciplina del próprio yo interior, toma de posesión de la 
própria personalidad, conquista de uma consciência superior, por la cual se 
llega a compreender el próprio valor histórico, la función própria en la vida, 

                                                
19

 Devido ao limite de páginas, nos obrigamos por restringir o debate sobre Educação e 
Neoliberalismo. Contudo, mantemos nossas bases teóricas de análise partindo de Laval (2004), A 
Escola não é uma empresa: o neo-liberalismo em ataque ao ensino público; Freitas (2018), A 
Reforma empresarial da Educação: Nova direita, velhas ideias; Dardot e Laval (2016), A nova razão 
do Mundo; Dardot e Laval (2017), Comum; Arantes (2019), O Novo tempo do Mundo.  
Essas relações com a educação, se dão, além de modificar o léxico e o sentido da realidade 
educacional, convertendo todo o processo formativo em uma relação de mercado; estabelece a 
naturalização das condições materiais de existência, e elevando o capitalismo a uma entidade 
metafísica não questionável, quando no fundo ele é fruto de nossas relações. Os currículos baseados 
na pedagogia das competências buscam adaptar os indivíduos a este processo, estimulando 
competitividade, proatividade, inovação, empreendedorismo, entre outros; no fim esses conceitos 
convergem para apropriação de uma subjetividade, de formação de “eu”, deturpada em relação à 
realidade da práxis vital comum, pois não permitem ler essa realidade com um nível de aproximação 
prático-reflexivo necessárias. Termos como “empresa de si”, “neosujeitos”, “flexibilidade”, “resiliência”, 
tão presentes nas políticas curriculares e nos próprios currículos, visão promover a aceitação de uma 
realidade que promove reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, austeridade e de piora do 
bem estar comum. 



97 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 21 / julho – dezembro 2020 

los próprios derechos y deberes. Pero no se llega a todo esto por evolución 
espontánea, por acciones y reacciones independientes de la propia 
voluntad, como ocorre em la naturaliza vegetal y animal, onde cada 
individuo se selecciona y organiza insconscientemente, por la ley ineluctable 
de las cosas. El home es, sobre todo, espiritu, es decir creación histórica y 
no naturaleza. (GRAMSCI apud BETTI, 1976, p. 101).  

 

Gramsci identifica que todos os seres humanos acabam exercendo sua 

racionalidade e intelectualidade por terem que produzir esquemas de pertencimento 

e de leitura moral do mundo, e através da sua interpretação constituem sentido à 

realidade em que se inserem. Para tal análise, o autor sublinha que não existe 

nenhuma atividade humana que esteja totalmente alheia de uma operação 

intelectual, à vista disso, não “se pode separar o homo faber do homo sapiens” o 

que consolida essa compreensão como um princípio basilar da construção do 

conhecimento científico. Ao reconhecer esse princípio, associado ao processo 

cultural de organização do “eu” interior é imperativo caracterizar que esse processo 

de formação, por ser cultural e coletivo, também deve estar pautado na leitura 

científica do mundo. É a partir daí que devemos nos questionar sobre a relação 

entre política, economia e conhecimento para podermos analisar quais as 

finalidades que esse conhecimento tem na sociedade: desenvolver uma formação 

integral do “eu” ou formar guiados por uma razão instrumental meramente 

administrativa e gerencial do mundo já dado?  

 

A autonomia epistemológica do conhecimento – a ciência escolar e suas 

implicacões filósoficas a partir do conceito de cultura 

 

Gramsci apresenta o conceito de Intelectual Orgânico, a partir do qual os seres 

humanos que desempenham uma função especificamente intelectual estão 

organicamente ligados aos interesses de uma classe específica, seja a dominante 

ou a classe subordinada e conformada politicamente. Ao articular esse conceito e 

sua implicação na construção teórica da escola unitária com a noção de Rockwell 

(1997) da escola como espaço político, ampliamos o horizonte de ação dos 

professores ao reconhece-los como intelectuais orgânicos à classe popular tendo 

como princípio a utilização do conhecimento científico metodologicamente regulado 

pela pesquisa para a formação do “eu” em um princípio dialético e democrático.  



98 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 21 / julho – dezembro 2020 

Passamos então a nos questionar sobre as possibilidades de atribuição de 

sentido cultural às condições materiais de produção e reprodução da vida humana 

que os professores têm acesso em suas práxis para poder se apropriarem e para 

objetiva-los também em suas práxis. O professor como intelectual orgânico se 

depara com questões essenciais para compreender a lógica própria da escola, mas 

a principal é o questionamento em relação a quais elementos e processos da cultura 

que estão em disputa para a construção do saber e como eles são mediados pelo 

currículo. Ao aprofundar essa análise é necessário nos questionarmos também 

sobre quais são os processos que estão em jogo para que um professor 

compreenda sua função enquanto intelectual orgânico à classe trabalhadora e não 

seja alienado frente a sua situação, ter compreensão desse processo é sumário para 

o desenvolvimento do trabalho docente. 

O professor é também um trabalhador que tem na separação entre trabalho 

manual e o trabalho intelectual a base constitutiva de sua profissão, o que acarreta 

no processo de perda do controle dos meios de produção do seu conhecimento. Os 

docentes devem ter os meios de produção do conhecimento para que a prática 

pedagógica não seja apenas reprodutiva do conhecimento acadêmico, para então se 

objetivarem enquanto intelectuais, produtores de conhecimentos apropriado dos 

meios de produção de seu trabalho (teoria e prática, aprendizagem e ensino, etc.).   

Ao estabelecer tais questionamentos ampliamos a discussão, para questões de 

ordem filosóficas em relação ao status epistemológico do conhecimento escolar, o 

que desemboca em um princípio elementar para pensar a educação escolar: o que 

fazemos com o conhecimento e o que o conhecimento faz conosco? Essa questão 

dialética deve pautar as análises da finalidade da escola e nos permite 

questionamentos derivados: para que serve o conhecimento específico produzido 

nas escolas? Qual conceito de formação está inserido na lógica de ensino dentro do 

cotidiano escolar? Qual a natureza do conhecimento produzido nas escolas? Nas 

realidades concretas da educação, quais as características da relação dos 

indivíduos com o conhecimento? A produção do conhecimento está apenas na 

relação com a ciência ou na relação dos indivíduos, na práxis social, com os 

processos de construção e produção social do pensamento científico, processos 

estes que seriam condições de formação e desenvolvimento da autonomia 

intelectual? 
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Para responder esses questionamentos com profundidade a partir da escola, é 

preciso recorrer a uma autonomia epistemológica do conhecimento escolar (da 

ciência da escola), em que formar esteja em consonância com o conceito de 

formação anteriormente citado e respaldado em Rüsen. Ao relacionar autonomia 

epistemológica do conhecimento e sua relação com formação é imperativo salientar 

qual o papel da ciência produzida pela escola no processo de formação do “eu” 

interior dos jovens submetidos ao seu processo normativo de ensino. Essa formação 

do “eu” é possível apenas mediado pelo social, nesse sentido ela se dá pela 

apropriação individual das produções humanas ao longo do tempo, sendo a ciência 

mais uma dessas produções. É assim que a teoria do ensino desenvolvimental de 

Vasili Davydov, apresentada por Libâneo (2008), entra em cena para contribuir para 

a ideia de formação. A teoria de ensino desenvolvimental aponta para o fato de que 

 

a atividade de aprendizagem na escola está ligada à formação do 
pensamento teórico do aluno desenvolvido com base nos conceitos teóricos 
das disciplinas escolares e mediante o domínio de capacidades e 
habilidades de aprendizagem independente (aprender a aprender 
teoricamente). Para tanto, as situações de aprendizagem devem ser 
organizadas com base na análise do conteúdo da ciência a ser ensinada, na 
metodologia própria de investigação dessa ciência e nos motivos dos alunos 
ligados à atividade de aprendizagem (LIBÂNEO, 2008, p. 61 – 62).  

 

A relação entre a apropriação do método socialmente desenvolvido pelas 

ciências e a apropriação desse método e dos conhecimentos dele decorrentes deve 

ser dirigida aos motivos dos alunos, ou seja, deve corresponder a uma necessidade 

prática que não a naturalização do cotidiano, mas que possibilite uma leitura da 

realidade que eleve a complexidade do pensamento e da compreensão das 

formações sociais dispostas na realidade. Libâneo ainda contribui para o debate em 

relação ao conceito de formação, sempre apoiado no teórico soviético Davydov, ao 

apresentar as relações entre as didáticas específicas e a didática geral. O autor 

evidencia que a didática possui um duplo caráter, “um conteúdo que se ensina e um 

aluno que aprende com suas condições individuais e sociais de desenvolvimento e 

aprendizagem”. Portanto 

 

A didática e as didáticas específicas têm, assim, a mesma tarefa: explicitar o 
processo docente do conhecimento por meio da investigação das leis e 
regularidades desse processo, da determinação de conteúdos da cultura a 
serem ensinados, dos métodos de sua transmissão e assimilação, das 
formas de desenvolvimento da personalidade do aluno (IDEM, p. 63).  
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Essa tarefa das didáticas como campo do conhecimento científico é 

responsável por contribuir com a prática docente e não criar mais obstáculos aos 

professores, é desta maneira que as formas de ensinar e as formas de aprender 

devem ser a referência para as atividades de ensino e de formação, visto que para 

concretização desta é necessário essa articulação social entre práxis, ciência, 

professor e alunos, em que as disciplinas escolares, organizadas 

metodologicamente de acordo com condições históricas específicas, devem 

desenvolver atividades para que os alunos as apreendam teoricamente. 

Didática geral e didáticas específicas passam a possuir uma interrelação em 

que cada uma desempenha um papel específico para entender a produção do 

conhecimento escolar, já que a “didática só faz sentido se estiver conectada à lógica 

científica da disciplina que é ensinada” e no seu próprio processo de investigação, 

que fornece ao indivíduo a apropriação de capacidades humanas historicamente 

produzidas e que estão objetivadas na cultura material e subjetiva de cada um. Esse 

processo de apropriação é a “condição do desenvolvimento mental” e da 

personalidade do indivíduo. O desenvolvimento é garantido pela apropriação da 

atividade humana anterior e da capacidade de lê-la cientificamente assegurando 

seus critérios de validade e organizando o seu “eu” numa relação intersubjetiva de 

produção de sentido, que reconheça diferenças culturais a partir de uma apreensão 

científica dos objetos. Essa apreensão se configura numa prática pedagógica 

epistemologicamente reflexiva que consiste no reconhecimento de que 

 

O modo de lidar pedagogicamente com algo depende do modo de lidar 
epistemologicamente com esse algo, considerando as condições do aluno e 
o contexto sociocultural em que ele vive (vale dizer, as condições da 
realidade econômica, social etc.). Trata-se, portanto, de unir no ensino a 
lógica do processo de investigação e os produtos da investigação. Ou seja, 
o acesso aos conteúdos – a aquisição de conceitos científicos – precisa 
percorrer o processo de investigação, os modos de pensar e investigar da 
ciência ensinada. Não basta aprender o que aconteceu na história, é 
preciso pensar historicamente. Pensar matematicamente sobre a 
matemática, biologicamente sobre biologia, linguisticamente sobre 
português, e assim por diante (LIBÂNEO, 2008, p. 79).  

 

O ensino e aprendizagem, partindo dessa percepção de formação e com base 

na ideia de cultura já apresentada, compreende o conhecimento como essencial a 

práxis vital humana que visa a transcendência do já dado. O ensino, portanto, deve 

ter como finalidade a utilização dos conceitos como “ferramentas para atuar na 
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realidade, com os outros e consigo mesmos”, visando uma preparação científico-

cultural pautado numa reflexão crítica sobre sistemas de valores fundadores de 

identidade e a contextualização do meu próprio sistemas de valores e modos de 

reconhecimento do outro e do “eu”, orientando nosso agir no presente (RÜSEN, 

2014, p. 238-329). 

 

Considerações finais 

 

Acreditamos que os professores, quando reconhecidos como produtores de 

conhecimento, podem se questionar que ensinar não é meramente transmitir a 

matéria, mas sim conhecer as implicações filosóficas e epistemológicas do 

“processo geral do conhecimento”. Para isso é necessário que se reconheça os 

processos internos da aprendizagem e do desenvolvimento humano, dominar os 

processos investigativos da ciência ensinada (LIBÂNEO, 2008, p. 81), bem como o 

conhecimento pedagógico-didático que perfilam a escola como produtora de 

conhecimento científico particular. Não é uma tarefa fácil, já que isso se defronta aos 

questionamentos sobre os processos de formação dos professores, ou seja, como a 

Universidade, formadora desses professores, concebem a função social e a relação 

com a ciência que esses profissionais deveriam se apropriar e nos obstáculos que 

as condições materiais em que o trabalho docente ocorre. É fato que com a redução 

dos investimentos na área da Educação essa pretensão de reflexão filosófica e 

epistemológica se afasta cada vez mais da realidade imediata dos docentes, o que 

reforça nossa ideia inicial que esse processo de transcendência só o corre com 

mudanças materiais da realidade e do esforço social e político da sociedade num 

enfrentamento à tendência de reduzir tudo e a todos em mercadoria. 

Reconhecer os professores como produtores de conhecimento coloca a escola 

como um produto cultural que tem como ponto de partida a relação material e social 

de origem, a prática social inicial; e que tenha como ponto de chegada a mesma 

prática social, porém com uma leitura conceitual científica, complexa e elaborada da 

realidade. Assim, a escola se constitui como um espaço político que exige a 

necessidade de produção do conhecimento escolar com uma base científica e 

democrática, visando um diálogo intersubjetivo de interpretação e atribuição de 

sentido à práxis vital humana com fins a transcendência do já dado em um processo 

de formação complementar e integral do “eu”. Ou seja, a prática docente como 
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produto coletivo se defronta com as formas sociais vigentes e pelos reforços de 

naturalização da realidade dada existentes no cotidiano.  

A resposta para a questão inicial parece um tanto óbvia, mas a transcendência 

da práxis pela realidade formativa existente na escola é como um idealismo centrado 

nele mesmo, ou seja, um ideal que se contempla, mas nada constrói. O que nos 

tornou professores? Qual foi nosso contato com o conhecimento? O que ele 

modificou em nossa própria formação do “eu”? Como nos apropriamos desse 

conteúdo construído socio-historicamente? Como nos objetivamos nos contextos 

sociais, na práxis vital comum? Nosso conhecimento é apenas um discurso vazio, 

sem conteúdo e sem apropriação dos contextos sociais, ou é uma práxis social, por 

excelência, que deve ter origem na realidade e retorno à essa mesma realidade? 

Esse conhecimento nos proporcionou uma leitura mais humana e ética do mundo? 

Isto está interiorizado em nossas práxis? Em suma, em que e como o conhecimento, 

produto social por excelência, nos proporcionou em ser quem nós somos? 

Sabemos que o trabalho docente tem se precarizado cada vez mais com os 

processos de avanço do neoliberalismo e desqualificação do papel do professor, 

nossos questionamentos devem ser respondidos com o reconhecimento – já citado 

anteriormente – da escola como um espaço político, coletivo e autônomo do ponto 

de vista de produção do conhecimento, pois ao responder a questão inicial através 

das nossas reflexões somos levados ao seguinte tópico: “o que o conhecimento faz 

conosco e o que fazemos com o conhecimento?”.   

 

Uma das tarefas precípuas da prática-educativo-progressista é exatamente 
o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil. Curiosidade 
com que podemos nos defender de “irracionalismos” decorrentes do ou 
produzidos por certo excesso de “racionalidade” de nosso tempo altamente 
tecnologizado (FREIRE, 1996, p. 32). 
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A professora alemã de estudos literários e ingleses Aleida Assmann, da 

Universidade de Konstanz, especialista em pesquisas culturais da memória, teve 

sua obra Espaços da Recordação: formas e transformações da memória cultural 

traduzida para o português, no ano de 2011, por um grupo de pesquisadores de 

Universidade Federal do Paraná, publicado pela Editora da Unicamp. Trata-se de 

sua tese de livre-docência com modificações para a versão impressa, que foi 

defendida em 1992, na Universidade de Heidelberg, também na Alemanha. 

O livro é bastante denso e até mesmo complexo, com proposta 

interdisciplinar com a psicologia, história, filosofia, literatura, arquivologia e 

antropologia, além de aspectos da sociologia ligados à mídia. Busca trazer uma 

reflexão a respeito das diferentes perspectivas da memória, apresentadas após a 

Segunda Guerra Mundial, fato que marcou profundamente a relação com o passado 

traumático. Embora o momento de escrita do trabalho seja da década de 1990, já 

apresentava mudanças perceptíveis ao modo de relacionar a cultura da memória do 

holocausto, demonstrando grandes transformações, inclusive nos currículos 

escolares daquele país.  

Sob essa ótica, a autora estabelece uma construção histórica dos conceitos 

de memória apresentados ao longo do tempo, desde Cícero a Pierre Nora. 
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Argumenta sobre a clara ideia de que a memória está cada dia mais presente e 

necessária, contrária a afirmação de Nora sobre a inexistência da memória.  

A obra de Assmann está estruturada em três partes. Na primeira intitulada 

Funções, a autora apresenta os tipos de memória e as recordações existentes, 

estabelecendo uma diferenciação entre ambas. Inicia com a memória como Arns e 

Vis, traduzido como arte (da memória) e potência, a qual desenvolve a partir da 

contraposição da mnemotécnica de Cícero até a ideia de Nietchzche. Ela também 

articula os conceitos de memória, no qual a fama transmitida pelos poetas, em que 

estes proporcionam a imortalidade dos grandes feitos de homens ao longo do tempo 

e vão se definindo aspectos de formas de registro conforme seu tempo. Apresenta 

também elementos de recordação ligados a características da identidade pessoal, 

história e nação. Elabora uma apresentação da caixa mnemônica na relação de 

“aclaramento da modelação de horizontes do passado que, sob determinadas 

condições do presente, alicerçam o futuro” (p. 125). Em todo percurso a autora 

articula a ideia da memória compreendendo o pensamento sobre História, e as 

memórias funcional e cumulativa.  

A segunda parte, Meios, reflete sobre elementos que tratam da mídia 

rememorativa que tratam dos espaços que contém elementos de recordação. 

Descreve a metáfora como meio de apresentar elementos e formas da recordação, 

estabelecendo uma análise entre a questão da ausência e presença, além de trazer 

para a discussão a fala a respeito das metáforas do espaço, em que demonstra 

alguns locais que se ligam à memória, como as bibliotecas, teatro e aqueles que 

trazem arquivos pessoais e familiares, os sótãos, característica muito presente nas 

casas europeias que guardam recordações diversas. A autora realiza algumas 

analogias das metáforas utilizadas nos textos literários, de psicanálise, arqueologia, 

entre outros, trazendo para a discussão esse recurso ligado a memória, como por 

exemplo as metáforas temporais, estas foram comparadas ao estômago, sendo este 

um local que as coisas não permanecem, é apenas de passagem e de mudanças.  

Para além dessas questões, ao utilizar Benjamin evoca o pensamento crítico 

que esse autor carrega, retomando a ideia que memorização, o qual afirma que 

“recordar é revolucionário, esquecer, contrarrevolucionário. Essa valoração [...] 

equipara assimilação com esquecimento; culpa e exílio, por outro lado, com 

recordação e redenção” (p. 188-189), e para que as memórias não corram o risco de 

cair no esquecimento, a saída são as anotações por meio da escrita, armazenando 
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os textos escritos e não escritos. Por isso, Assmann continua com suas reflexões a 

respeito dos vestígios da memória imagética retomando o conceito de símbolo do 

século XIX e início do XX, complementado pela perspectiva da “força que ‘anima’ as 

imagens no sonho é chamada por Lamb de ‘arquétipos’” (p. 245), apresentando 

esses arquétipos quanto ao aspecto psicológico da construção das superstições da 

mente e como parte da alma. Continua as análises sobre a escrita por meio do 

corpo, analisando aspectos sobre trauma, afeto, as falsas recordações e memórias; 

e retoma as questões relacionadas à memória dos locais – geracional, sagrado, 

mítico e da ideia do honorífico, além dos estudos sobre os locais traumáticos 

pensados a partir de Auschwitz. 

Quanto à terceira parte, Armazenadores, discorre a respeito das formas e 

meios da conservação da memória, a relação com o desenvolvimento da tecnologia 

em contraposição aos problemas relativos à conservação de dados dessa memória. 

Logo no início do capítulo faz uma definição do termo arquivo, conceituando-o, 

apresentando seus significados diversos, dando as possibilidades de compreendê-lo 

como “guardiães que protegem a lei” (p. 367). A partir das definições, Assmann 

desenvolve um pensamento a respeito do sistema de armazenamento e como esse 

sistema mudou as formas e configurações das análises para as pesquisas 

científicas, ou seja, como esses vestígios do passado poderiam ser acessados a 

partir desses registros, com a finalidade a seleção das fontes, com sua respectiva 

conservação e dar a possibilidade de acesso para as pessoas. Traz à tona a 

discussão sobre as formas de seleção e a manutenção das fontes, ou seja, das 

memórias em relação a constante mudança e preocupação ecológica, uma vez que 

o acúmulo de bens e consumo aumentam a cada dia e, por isso, defende um 

sistema de descarte e conservação, dando continuidade com o desenvolvimento da 

ideia daquilo que é arquivo e aquilo que é lixo. 

Portanto, considera-se a obra de Aleida Assmann de grande relevância para 

os estudos da memória cultural e os escritos da autora possibilitam reflexões 

diversas essenciais que direcionam as pesquisas sobre esse vasto universo das 

memórias. Levando-se em conta que no Brasil essas discussões estão muito vivas 

ao se pensar na história recente da própria ditadura militar, ao abordar sobre os 

traumas e memórias de eventos como este. Ademais, a autora possibilita suas 

análises para a compreensão para além das fronteiras do universo literário, 

arqueológico e histórico, proporcionando um debate que envolve diferentes áreas do 
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conhecimento, como psicologia, arquivologia, sociologia e filosofia. Uma obra 

bastante consistente, que perpassa pela compreensão de cunho histórico-social 

para a compreensão de aspectos do passado que atuam em nosso presente, 

possibilitando uma perspectivação de futuro.  


